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ویژگیهایرسانهرادیوومدیریتآن

چكیده:
رادیو رسانه ای مدرن و گرم است، که همواره به جهانی شدن تجدد، یاری رسانده 
است. در این مقاله سعی کرده ایم تا ابتدا پیدایش این رسانه را در دنیا به طور اجمال 
بیان نموده، سپس تأسیس رادیو در ایران و وظایف آن را پس از انقالب اسالمی 

تبیین نماییم.
در این مقاله هم چنین سعی شده است که برخی ویژگی های مهم این رسانه را مطرح 
کرده، به ساختار و تشکیالت رادیو جامعه محلی نیز نظری افکنده و با بررسی اهداف 
و عملکردهای این رسانه در کشور به تحلیل ساختار درونی آن، مزایا و مشکالت 
پیش روی این رسانه و کارکرد آن در داخل و خارج سازمان را مورد بررسی قرار داده 
و نیز با کمک الگوی رقابتی پورتر به بررسی محیط داخلی و خارجی این رسانه و نیز 

رقبایی چون بی بی سی فارسی بپردازیم. 
هم چنین در این مقاله سعی شده است، نقشی را که این رسانه توانسته است در توسعه 
برخی جوامع روستایی، به ویژه هندوستان و تاجیکستان ایفا نماید، سخن رانده شود.

در این مقاله هم چنین سعی شده است تا به بررسی مدیریت رسانه رادیو پرداخته و 
سپس با مطرح کردن برخی چالش هایی که رسانه رادیو و به ویژه مدیریت آن را با 

آن ها مواجه می کنند، مطرح نموده، در برخی موارد راهکارهایی ارائه گردد. 

مقدمه
بیستم،	 ق��رن	 در	نخستین	ده��ه	 رادی��و	 اخ��ت��راع	
رادی��و	 روزه��ای	نخست،	 ب��ود.	در	 ب��زرگ	 انقالبی	
به	عنوان	یک	وسیله	سرگرمی	به	شمار	می	رفت،	
صحبت	 مزایای	 ب��ه	زودی	 سیاسی	 رهبران	 اما	
کردند.	 پیدا	 آن	 طریق	 از	 را	 م��ردم	 با	 مستقیم	

)مک	براید،	1369 :51(
رسانه	های	 از	 وسیعی	 گستره	 که	 زم��ان��ه	ای	 در	
از	هر	سو	 را	 که	مخاطبان	 دارن��د	 گروهی	وج��ود	
کدام	درصدد	 تحت	نفوذ	خود	قرار	داده	اند	و	هر	
هستند	تا	فضای	بیشتری	را	در	مجموعه	سپهر	
کرده	و	مخاطبان	بیشتری	 رسانه	ای	از	آن	خود	
وضعیتی	 رادی��و	 کنند،	 خ��ود	جلب	 س��وی	 به	 را	
گذشته	ای	 در	 رس��ان��ه	 ای��ن	 زی���را	 دارد؛	 خ��اص	
نه	چندان	دور	یکی	از	پرمخاطب	ترین	رسانه	ها	
ب��وده	اس��ت،	لیکن	بنا	به	دالی��ل	خاص	و	نیز	با	
مخاطبان	 از	 برخی	 جدید،	 رسانه	های	 ظهور	

خود	را	از	دست	داده	است.	
کشورها،	هنوز	یک	رسانه	 رادیو	در	برخی	 البته	
درصد	 	90 از	 بیش	 که	 به	گونه	ای	 است،	 جمعی	
از	مردم	انگلستان	بیش	از	24	ساعت	در	هفته	
گوش	می	دهند.	)فلمینگ،	2002 :13(	 به	رادیو	

ک��اه��ش	م��خ��اط��ب	ب��ه	م��ع��ن��ای	از	 ب��ا	ای���ن	ح���ال،	
م��ی��دان	ب��ه	در	ش���دن	رادی����و	ن��ی��س��ت،	زی����را	هر	
که	آن	 گی	هایی	برخوردار	است	 رسانه	ای	از	ویژ

را	از	سایر	رسانه	ها	متمایز	می	کند.	
و	 خ��اص	 قابلیت	های	 از	 بتواند	 رس��ان��ه	ای	 گ��ر	 ا
بهره	مند	 آن	 از	 هم	 دیگر	 رسانه	های	 که	 عامی	
اطمینان	 با	 کند،	 را	 استفاده	 نهایت	 هستند،	
در	 را	 خود	 جایگاه	 می	تواند	 که	 گفت	 می	توان	

نظام	نوین	ارتباطات	بهبود	بخشد.	
گ��ی	ه��ا	و	 ک���ار،	شناخت	درس���ت	وی��ژ الزم���ه	ای��ن	
که	در	این	رسانه	دخیل	 تمامی	عناصری	است	
سنجیده	 پاسخگویی	 دیگر	 عبارت	 به	 هستند.	

نازیال▪شفیعیان▪▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
nazeela.shafian@gmail.com
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قسمتی	 	5 ارت���ب���اط���ات	 زن��ج��ی��ره	 ب���ه	 درس����ت	 و	
ک��س��ی؟	چ��ه	م��ی	گ��وی��د؟	از	 ه��ارول��د	الس���ول:	چ��ه	
و	 کسی؟	 چه	 به	 رسانه	ای؟	خطاب	 چه	 طریق	
کمک	بسزایی	در	رفع	 تأثیری؟	می	تواند	 با	چه	
)دیفلور،	 کند.	 احتمالی	 و	 موجود	 آسیب	های	

	)3: 1378
پیدایش رادیو

که		متوجه		شد	می	توان		از	بی	سیم		 کسی		 اولین		
نمود،	 استفاده		 ارتباطی		 وسیله		 یك		 به		عنوان		
ک��ه		ب��ع��ده��ا	ب��ه		ن��ام		 )م��ارک��ون��ی	(	ای��ت��ال��ی��ای��ی		ب���ود	
گردید.	وی		در	سال		1895  ع		رادیو	معروف		 مختر
اولین		خبر	رادیویی		خود	را	به	وسیله		بی	سیم		در	
کیلومتری		فرستاد.	در	ژوئن		سال		 یك		فاصله		3	
بدون		 ایستگاه		تلگرافی		 اولین		 لندن		 در	 	1896
داده		 الکترونیکی		نمایش		 امواج		 کمك		 به		 سیم		
یك		 و	 برگشت		 ایتالیا	 به		 	1897 سال		 در	 او	 شد.	
یك		 در	 جنگی		 کشتی		 دو	 بین		 بی	سیم		 ارت��ب��اط	
کیلومتری		ایجاد	نمود	و	باالخره		در	 مسافت		12	
گردید،	 سال		1901	در	تکمیل		اختراع		خود	موفق		
اطلس		 اقیانوس		 طرف		 یك		 از	 بی	سیم		را	 عالئم		
آن		طرف		 به	 انگلستان		 در	 پ��ل	دو	 از	شهر	 یعنی		
اقیانوس		اطلس	،	شهر	سن	ژان		آمریکا	بفرستد.

مردم		از	اختراع		مارکونی		چنان		به		شور	و	هیجان	
که		خواستار	پخش		صدای		انسان		از	 	آمده		بودند،	
رادیو	شدند،	اما	چون		المپ	های		رادیو	ضعیف	
	بود،	سازندگان		رادیو	باید	فکر	بهتری		می	کردند.	
فیزیك	دان	 یك		 	1906 سال		 در	 منظور	 به		همین		
	آمریکایی		به		نام		)دو	فورست	(	المپ		سه		الکترونی		
الکتریسیته		خیلی		 رادیو	 برای		 که		 کرد	 اختراع		 را	
قابل		استفاه		بود.	بعد	از	آن		»روبرت		فون		لیئن	«	
م��وف��ق		ب��ه		س��اخ��ت		الم��پ	ه��ای		ق���وی		ش���د،	این		
دستگاه	های		 زمینه		 در	 ب��زرگ��ی		 تحول		 الم��پ	ه��ا	

الکترونیکی		به		وجود	آوردند.	
موسیقی		 ص��دای		 اولین	بار	 ب��رای		 	1910 سال		 در	
سراسر	 در	 نیویورك		 متروپولتین		 اپ��رای	 آواز	 و	
س��ال		1913  در	 ش��د.	 شنیده		 شمالی		 آمریکای		
که		صدای		 کردند	 دانشمندان		سعی		 از	 جمعی		
	شنیده		 ک��ام��اًل ن��ق��اط	ج��ه��ان		 ت��م��ام		 م��وزی��ك		در	
آن	ه��ا	 زح��م��ات		 اول		 جهانی		 ول��ی		جنگ		 ش��ود،	
در	 نظامی		 احتیاجات		 گ��ذاش��ت	.	 بی		نتیجه		 را	
گسترش		 را	 بی	سیم		 از	 استفاده		 جنگ	،	 دوران		

تلگراف		 	1918 س��ال	 نوامبر	 	11 ت��اری��خ		 در	 و	 داد	
به		همه		جهانیان		 را	 پایان		جنگ		 نوید	 بی	سیم		

اعالم		نمود.	
در	 رادی��و	 از	 ب��ه��ره	ب��رداری		عمومی		 ش��روع		 تاریخ		
اطالع	رسانی	 جامع	 )پایگاه	 اس��ت.	 	1920 س��ال		

رادیو،	1393(	

نخستین  دستگاه  پخش  رادیو
در	 رادیویی		 منظم		 پخش		 دستگاه	های		 اولین		
افتاد	و	در	سال	 کار	 به		 انگلستان		 سال	1920	در	
با	 رادیویی		 بین	المللی		 کنفرانس		 اولین		 		1926
و	 ش��د	 برپا	 برلین		 در	 ج��ه��ان	،	 کشور	 	27 شرکت		

مقررات		ارتباطات		رادیویی		به		تصویب		رسید.
رشد	فزاینده		رادیو	و	مخاطبان	آن	،	این	رسانه	
نمود.	 گیر	 فرا و	 جمعی		 به		رس��ان��ه	ای		 تبدیل		 را	
به		 نیز	 ترانزیستوری		 بهای		رادی��وه��ای		 ارزان���ی		
کشورهای		توسعه	نیافته		 پیشرفت		این		رسانه		در	

کرد.	 کمك		
گیرنده	 در	حال		حاضر	در	دنیا	تقریبًا	یك		میلیارد	
نفر	 هر	چهار	 ب��رای		 یعنی		 دارد،	 وج��ود	 	رادیویی		

گیرنده		رادیویی		موجود	است.	)همان(	 یك		
رادیو در ایران 

دس��ت��گ��اه	ه��ای	 ورود	 ای������ران	 م���ق���رارت	 ط��ب��ق	
حیطه	 در	 تنها	 آن	ه��ا	 از	 استفاده	 و	 مخابراتی	
بود.	 تلفن	 و	 تلگراف	 و	 پست	 وزارت	 مسئولیت	
قرار	 رادیو،	 تأسیس	 فرمان	 ازصدور	 بعد	 	)1308(
و	 کیلوواتی	 	20 کوتاه	 موج	 فرستنده	 دو	 از	 شد	
و	 تلگراف	 و	 پست	 وزارت	 کیلوواتی	 	2 متوسط	

اولین  دستگاه های   �
پخش  منظم  رادیویی  در 
سال 1920 در انگلستان  

کار افتاد و در سال  به  
کنفرانس   1926  اولین  

بین المللی  رادیویی  با 
کشور جهان ،  شرکت  27 

در برلین  برپا شد و 
مقررات  ارتباطات  رادیویی  

به  تصویب  رسید.
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توسط	 بی	سیم	 تلگراف	 ارس��ال	 برای	 که	 تلفن،	
کارخانه	آلمانی	تلفونکن1		در	بی	سیم	قصر	نصب	

شده	بود،	استفاده	شود.	
تلگراف	 و	 پست	 وزرات	 ب��ا	 رادی���و	 فنی	 ک��اره��ای	
دستگاه	های	 ب��ه	 م��رب��وط	 ام���ور	 و	 ب��ود	 تلفن	 و	
اداره	 بی	سیم	 رئیس	کل	 استودیو	 و	 فرستنده	
عالی	 مدرسه	 رئیس	 نظر	 زیر	 موسیقی	 می	شد.	
هشتاد	 فقط	 که	 رادی��و	 بودجه	 و	 بود	 موسیقی	
افکار	 پ��رورش	 سازمان	 توسط	 بود،	 تومان	 هزار	
مقدمات،	 شدن	 فراهم	 از	 بعد	 می	شد.	 تأمین	
 4 روز	 ص��ب��ح	 	10 س���اع���ت	 در	 رادی������و	 ب����االخ����ره	

اردیبهشت	1319	افتتاح	شد.
از	سال	1319	تا	سال	1327	برنامه	های	رادیو	در	
می	شد.	 پخش	 و	 اجرا	 اولیه	 استودیوی	 همان	
و	 شهر	 از	 فرستنده	 کیلومتری	 	9 فاصله	 ول��ی	
وجود	تنها	یك	اتومبیل	برای	رفت	وآمد	اعضای	
ضلع	 در	 واق��ع	 شد	 باعث	 گویندگان،	 و	 ارکستر	
راهنمایی	 اداره	 در	جوار	 توپخانه	 میدان	 غربی	
گرفته	شود.	در	میدان	 و	رانندگی،	محلی	در	نظر	
که	اخبار	از	 کوچك	ساختند	 ارك	دو	استودیوی	
آن	محل	پخش	می	شد.	در	بدو	تأسیس	،	رادیو	
موج		 ب��رای		 یکی		 که		 فرستنده		 دو	 دارای		 تهران		
برای		 ب��ود،	 کوتاه		 موج		 ب��رای		 دیگری		 و	 متوسط	
پخش		برنامه	های		خود	از	یك		استودیو	در	محل		

اداره		بی	سیم		استفاده		می	کرد.	
رادی���و	 ب���ه		 ت���ه���ران		 رادی�����و	 ن���ام		 س���ال		1336	 در	
ایران		 رادیو	 در	جنب		 بعدها	 و	 کرد	 تغییر		 ایران		
فرستنده		دومی		به	نام		رادیو	تهران		نیز	مشغول		
که		در	آغاز	امر	تنها	موسیقی		از	آن		 گردید	 کار	 به		

پخش		می	شد.	)همان(
در	سال	1357،	 اسالمی	 انقالب	 پیروزی	 از	 پس	
و	 صدا	 به	 ایران	 ملی	 رادیو-تلویزیون	 سازمان	
سیمای	جمهوری	اسالمی	ایران،	تغییر	نام	داد.	
»معاونت	صدای	 عنوان	 تحت	 ای��ران	 رادی��وی	
جمهوری	اسالمی	ایران«	با	محتوای	جدید	به	

کار	خود	ادامه	داد.	
باالترین	مقام	این	رسانه،	معاون	رئیس	سازمان	
صدا	و	سیما	در	ح��وزه	صدا	اس��ت.	ریاست	این	
معظم	 مقام	 توسط	 یک	بار	 سال	 	5 هر	 سازمان	

رهبری	انتخاب	می	شود.	)کاوه،	1387(	

1. telefunken

اسالمی  جمهوری  ص��دای  معاونت  وظ��ای��ف 
ایران

کشور	از	طریق			 اخذ	و	شناخت	سیاست	های	
مراجع	ذی	ربط

ت��ول��ی��د	و	س��اخ��ت	ب��رن��ام��ه	ه��ای	رادی���وی���ی	و			
برنامه	ها	 تولید	 گذاری	 وا برای	 زمینه	سازی	

به	دیگران
چارچوب			 در	 رادی��وی��ی	 برنامه	های	 پخش	

سیاست	های	پخش	مصوب	سازمان
ای���ج���اد	ارت����ب����اط،	ه��م��اه��ن��گ��ی	و	ه��م��ک��اری			

ب���ا	ح���وزه	ه���ای	م��س��ئ��ول	س��ی��اس��ت	گ��ذاری،	
جهت	 س��ازم��ان،	 تحقیقاتی	 و	 برنامه	ریزی	
برنامه	های	 پخش	 و	 تولید	 ط���رح،	 تنظیم	

رادیویی
ن��ظ��ام	آم����وزش	ع��م��وم��ی	و	رسمی			 گ��س��ت��رش	

برنامه	های	 پخش	 و	 تولید	 طریق	 از	 کشور	
آموزشی

و			 تجهیزات	 انسانی،	 منابع	 به	 برنامه	ریزی	
غیره

منابع			 هماهنگ	 توزیع	 و	 تخصیص	 تأمین،	
مورد	نیاز	برنامه	های	رادیویی	

با			 الزم	 ه��م��اه��ن��گ��ی	 و	 ارت����ب����اط	 ب����رق����راری	
فعالیت	های	سیاستی	و	برون	مرزی

و	خط			 سیاست	 اع��الم	 و	 کلی	 ب��رن��ام��ه	ری��زی	
کز	شهرستان	ها مشی	های	رادیویی	مرا

کیفیت	طراحی،			 کمیت	و	 کنترل	بر	 نظارت	و	
کز	 برنامه	های	رادیویی	مرا ساخت	و	پخش	

شهرستان	ها
کز			 ایجاد	ارتباط،	هماهنگی	و	همکاری	با	مرا

کشور	جهت	تأمین	و	مبادله	منابع	 رادیوی	
و	پخش	برنامه	های	تولید	شهرستان	ها

ک��ن��ت��رل	ب���ر	چ��گ��ون��گ��ی	اج����رای			 ن���ظ���ارت	و	
س��ی��اس��ت	ه��ای	م��ص��وب	س��ازم��ان	در	ح��وزه	

فعالیت	های	صدا
نرخ	های			 و	 اس��ت��ان��دارده��ا	 اع��م��ال	ض��واب��ط،	

منابع	 به	کارگیری	 جهت	 س��ازم��ان،	 مصوب	
مورد	نیاز

اعمال	روش	های	بهینه	به	کارگیری	منابع	در			
کیفی	برنامه	ها کمی	و	 جهت	رشد	

ان���ج���ام			 ب�������رای	 زم����ی����ن����ه	س����ازی	 و	 ت������الش	
به	کارگیری	 ب���رای	 راه��ب��ردی	 پ��ژوه��ش	ه��ای	
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برنامه	های	 ب���رای	 ش��ی��وه	ه��ا	 مناسب	ترین	
مخاطبین	 ب��ا	 ارت��ب��اط	 و	 رادی��وی��ی	 گون	 گونا

رادیو
ب��رن��ام��ه	ای			 تحقیقات	 ان��ج��ام	 ب��ه	 س��ف��ارش	

)همان(	
گرم رادیو، یک رسانه 

گرم	اند	و	هم	سرد،	و	این	بستگی	 رسانه	ها	هم	
که	امتداد	حسی	آن	ها	در	انسان،	 به	این	دارد	
تحریکات	 منفعل	 دریافت	کننده	 یک	 به	 را	 وی	
به	مشارکتی	 را	 او	 این	که	 یا	 کرده	 تبدیل	 حسی	

کند. فعال	در	پردازش	این	تحریکات	دعوت	
گرم	 کتاب	ها،	رادیو	و	سینما	رسانه	ای	 بنابراین	
را	 انفعال	آمیز	 جذبه	 یک	 بیشتر	 چون	 هستند،	
نیاز	 فعالی	 مشارکت	 به	 آن	ه��ا	 می	کنند،	 ایجاد	

کمال	دست	یابند. دارند	تا	به	
نتیجه	 و	در	 اس��ت	 رس��ان��ه	ای	س��رد	 ت��ل��وی��زی��ون	
گرم	از	رسانه	های	خبری	 موضوعات	و	آدم	های	
گرم	را	پس	می	زند	و	به	همین	دلیل	فردی	چون	
مناظرات	 در	 داش���ت،	 گ��رم	 طبعی	 ک��ه	 ک��ن��دی،	
)مک	 خ���ورد.	 شکست	 نیکسون	 از	 تلویزیونی	

لوهان،	1377(	

گی های رادیو و برنامه های آن ویژ
کلیات: 1. بیان کننده 

همانند	 ت��ص��وی��ری	 رس���ان���ه	ه���ای	 ح��ال��ی	ک��ه	 در	
را	نشان	دهند،	 قادرند	جزئیات	 تنها	 تلویزیون	
کور	است	و	صدا	تشکیل	دهنده	 رادیو	رسانه	ای	

ماده	اصلی	پیام	های	رادیویی	است.	
امید،	 مانند	 کلی	 و	 ان��ت��زاع��ی	 عناصر	 ط��رف��ی	 از	
ایمان،	ترس	و	هیجان،	جز	با	تنزل	سطحی	آن	

به	برخی	از	صور	ابتدایی،	قابل	ارائه	نیستند.	
گل	یا	انسان،	توسط	 کلی	مانند	 گر	یک	مفهوم	 ا

از	 افراد	آن	نشان	داده	شود،	به	وضوح	 از	 یکی	
بنابراین	 اس��ت.	 ش��ده	 منحرف	 اصلی	 معنای	
گر	هم	در	تلویزیون	بیان	 کلی،	ا بسیاری	از	موارد	
شوند،	رادیویی	هستند.	مثل	تالوت	قران،	دعا	
که	جز	نمایش	تصویر	قاری	در	حال	اجرا	و	 و...	
کن	مذهبی	و...	تلویزیون	 یا	پخش	طبیعت،	اما
در	هر	حال	نمی	تواند	آن	فضای	غیرتصویری	را	

کند.	)جوادی	یگانه،	1382(	 بازسازی	
2. تخیل آمیز بودن:

اس��ت،	 ص��دا	 دارای	 فقط	 رادی����و،	 ک��ه	 آن	ج���ا	 از	
گ��زی��ر	اس���ت	ت��ا	اط���الع���ات	دی���داری	 ش��ن��ون��ده	ن��ا
خ��ود	 ب����رای	 خ���ود	 را،	 آن	 ه���م���راه	 و	 زم��ی��ن��ه	ای	
که	 می	شود	 گفته	 هم	 همین	 ب��رای	 بازآفریند.	
است،	 ذهنی	 تئاتر	 و	 تصور	 تخیل،	 رسانه	 رادیو	
که	برتر	از	نمونه	های	 نوعی	تجربه	بصری	است	
مشابه	است،	زیرا	تصاویرش	متعلق	به	شنونده	
گ��ی	ه��ای	 وی��ژ از	 ی��ک��ی	 ای���ن	 اس����ت.	 او	 و	خ���اص	
تصویر	 جای	 »به	 که	 است	 رادیو	 منحصربه	فرد	
برمی	انگیزاند«.	 ذه��ن	 در	 را	 آن	 تجربه،	 ک��ردن	

)ریچاردز،	1381؛	مک	فارلند،	1381(
فرایندهای	 و	 گی	 ویژ می	توان	 تخیل	 طریق	 از	
کرد.	رادیو	تصورات	مخاطب	 انتزاعی	را	بازسازی	
تلویزیون	 ی��ا	 تئاتر	 فیلم،	 از	 بیش	 م��رات��ب	 ب��ه	 را	
نیست.	 دیداری	 هیچ	وجه	 به	 زیرا	 برمی	انگیزد،	

)کرایسل،	1381 :7(	
تمایزپذیری	رادیو	از	دیگر	رسانه	ها	به	این	دلیل	
را	 آدمی	 تخیالت	 تمامی	 رسانه	 این	 که	 نیست	
که	رادیو	 درگیر	می	کند،	بلکه	به	این	علت	است	
کار	می	گیرد.	 گستره	ای	متفاوت	به	 تخیالت	را	در	
کلمه	های	چاپ	شده،	 جز	 نوشتاری	 متون	 در	
چ��ی��زی	دی����ده	ن��م��ی	ش��ود	و	ط��ب��ع��ًا	چ��ی��زی	هم	
ش��ن��ی��ده	ن��م��ی	ش��ود.	در	رس��ان��ه	ه��ای	دی����داری،	
بسیاری	چیزها	می	توانند	دیده	شوند	و	بخش	

کمتری	برای	تخیل	باقی	می	گذارند.	
اما	در	رادیو،	چیزهای	زیادی	شنیده	می	شود	و	
کالمی	آن	موجزتر	از	ادبیات	و	نزدیک	تر	 توصیف	
و	 فیلم	 تئاتر،	 در	 رفته	 ک��ار	 به	 توصیف	های	 به	
بر	 خود	 تخیل	 با	 شنونده	 هر	 اس��ت.	 تلویزیون	
حسب	نوع	صدا،	و	چگونگی	اجرا	و	دیگر	عناصر	
گ��وی��ن��ده	ی��ا	م��ج��ری	رادی��و	 ب��رن��ام��ه،	ت��ص��وی��ری	از	

که	همیشه	همراه	او	است.	)همان( می	سازد	

کتاب ها، رادیو  � بنابراین 
گرم  و سینما رسانه ای 
هستند، چون بیشتر 

یک جذبه انفعال آمیز را 
ایجاد می کنند، آن ها به 

مشارکت فعالی نیاز دارند 
کمال دست یابند. تا به 
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3.  تداوم نداشتن پیام:
مرور	 را	 آن	 بارها	 می	توانیم	 که	 کتاب	 برخالف	
کنیم	و	ابتدا	به	انتها	برویم،	در	رادیو	این	امکان	

وجود	نداشته	و	پیام	دارای	تداوم	نیست.	
زیرا	 باشد،	 مبهم	 نباید	 پیام	 رادیو	 در	 بنابراین	
خواهد	 مبهوت	 و	 گیج	 شنونده	 آن	ص���ورت	 در	
ب���رای	حشو	و	 رادی���و	هیچ	ج��ای��ی	 ل��ذا	در	 ش��د.	
زواید،	شرح	و	تفصیل	زیاده	از	حد	وجود	ندارد.	

)همان(	
4. انعطاف پذیری:

انسان	 گ��وش	 زی��را	 اس��ت،	 احاطه	کننده	 رادی���و	
درکی	 می	تواند	 رادی��و	 ن��دارد.	شنونده	 سرپوش	
تنها	 که	 بگیرد	 باشد	و	تصمیم	 انتخابی	داشته	
وقتی	 ام��ا	 ن��ده��د.	 گ��وش	 فعاالنه	 ول��ی	 بشنود،	
چیزی	شنیدنی	باشد،	شنونده	بی	درنگ	آن	را	

خواهد	شنید.	)مک	فارلند،	1381(
از	این	رو	حضور	و	 با	چشم	سروکار	ندارد؛	 رادیو	
به	خود	جلب	 را	 کمال	شخص	 و	 تمام	 اعتنای	

نکرده،	به	توجه	زیاد	نیاز	ندارد.	)همان(
ک��ه	دق��ت	زی��اد	 ب��رخ��الف	رس��ان��ه	ه��ای	دی����داری	
طیف	 با	 رادی��و	 شنیدن	 می	کنند،	 طلب	 را	 ف��رد	
از	فعالیت	ها	می	تواند	همراه	باشد؛	 گسترده	ای	
اداره	 در	 کار	 آشپزی،	 کردن،	 رانندگی	 هم	چون	
و...	به	همین	دلیل	رادیو	رسانه	ای	انعطاف	پذیر	

محسوب	می	گردد.	)کرایسل،	1381(
5. شخصی بودن:

کنار	 در	 مجبورند	 اف��راد	 که	 تلویزیون	 برخالف	
هم،	برنامه	یا	پیامی	را	ببینند؛	می	توان	در	یک	
به	صورت	 را	 رادیویی	 پیام	 ات��اق	 یک	 یا	 کارگاه،	

کرد.	 گوش	داد	و	درک	 خصوصی	
رادی����و	ب��ه	ص��ورت	ی��ک	وس��ی��ل��ه	ق��اب��ل	ح��م��ل	در	
بسیاری	از	مکان	ها	)هنگام	پیاده	روی،	ورزش،	
این	 که	 گیرد،	 قرار	 استفاده	 و...(	مورد	 رانندگی	
ام��ر	ه��م	ب��ر	شخصی	ب��ودن	رادی���و	اف���زوده	و	می	
توان	رادیو	را	یک	رفیق	همراه	نیز	نامید.	)لینچ	و	

گی	لیسپی،	1998 :3(
از	سوی	دیگر،	شخصی	بودن	رادیو	به	این	معنا	
کارهای	 که	این	رسانه	می	تواند	با	زندگی	و	 است	
رسانه	ها	 از	سایر	 بیش	 مراتب	 به	 انسان	 روزانه	
ادغام	شود.	)مک	لوهان،	1377	؛	مک	فارلند،	

	)1381

6. وابستگی به زبان:
انسانی،	 تماس	 وسیله	 اولین	 با	 به	ویژه	 رادی��و	
دارد.	 مستقیم	 رابطه	 ملی،	 محاوره	 زبان	 یعنی	
م��ادری	 زب���ان	 یعنی	 ف��ن��اوری،	 دو	 ای��ن	 تلفیق	
انسانی	 ف��ن��اوری	ه��ای	 تمامی	 از	 ک��ه	 رادی����و،	 و	
قدرتمندتر	و	متنفذتر	هستند،	شکل	های	تازه	تر	
و	خارق	العاده	تری	از	تجربه	های	انسانی	را	بروز	

می	دهند.	)مک	لوهان،	1377 :355(
می	تواند	 موسیقی،	 چون	 عناصری	 از	 استفاده	
در	 را	 )ملی(	 زب��ان	 به	 وابستگی	 این	 از	 مقداری	
ک��ه	بتوان	 ک��اه��ش	ده���د،	ام��ا	ن��ه	آن	ق���در	 رادی���و	
یک	برنامه	رادیویی	به	زبان	بیگانه	را	به	راحتی	
آواز	 ب���دون	 و	 ن��اب	 موسیقی	 تنها	 داد.	 گ��وش	
انتقال	به	سایر	 کامل	قابل	 که	به	صورت	 است	

ملیت	ها	و	زبان	ها	است.	
روزنامه	های	 حتی	 و	 تلویزیون	 در	 امر	 این	 اما	
خارجی	صادق	نیست.	به	همین	دلیل	هنگام	
س��راغ	 ب��ه	 ک��س��ی	 کمتر	 م���اه���واره،	 از	 اس��ت��ف��اده	

شبکه	های	خارجی	می	رود.	

7. ناتوانی در ارسال پیام های فرعی:
چنان	چه	در	یک	برنامه	رادیویی،	قصد	ارسال	
باشیم،	 داش��ت��ه	 را	 اص��ل��ی	 پ��ی��ام	 از	 غیر	 پیامی	
وج��ود	 ب��ا	 حتی	 ک��رد.	 قطع	 را	 اصلی	 پیام	 باید	
شبکه	 آن	ه��ا	 توسط	 که	 جدیدی	 فناوری	های	
خاص	 کتبی	 پیام	های	 برخی	 حتی	 و	 رادیویی	
برنامه	های	 محتوایی	 و	 رادیویی	 شبکه	 درباره	
باز	 اس��ت،	 مشاهده	 قابل	 گیرنده	 طریق	 از	 آن	

رادیو به صورت یک  �
وسیله قابل حمل در 

بسیاری از مکان ها 
)هنگام پیاده روی، 

ورزش، رانندگی و...( مورد 
که این  گیرد،  استفاده قرار 

امر هم بر شخصی بودن 
رادیو افزوده و می توان 

رادیو را یک رفیق همراه نیز 
ننامید.
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دستگاه	 توسط	 که	 کتبی	 پیام	 این	جا	 در	 هم	
گفت	 باید	 پخش	کننده	صوت	منتقل	می	شود،	
چون	 نیست،	 رادیویی	 پیام	 یک	 دیگر	 این	 که	

مبتنی	بر	صوت	نیست.
گاه	می	توان	تا	چندین	 در	حالی	که	در	تلویزیون،	
پ��ی��ام	ف��رع��ی	را	ب��ه	ص��ورت	زی��رن��وی��س	و	ی��ا	حتی	

تصویر	در	تصویر،	به	مخاطبین	انتقال	داد.	
حتی	در	روزنامه	ها	نیز	چنین	است	و	می	توان	
در	یک	صفحه	چندین	پیام	را	به	طور	هم	زمان	
به	مخاطبین	ارائه	داد.	)جوادی	یگانه،	1382(

رمزهای رادیویی
که	 نمادها	 از	 گروه	 هر	 از	 عبارتند	 )رمزها(	 کدها	
ب��رای	 ک��ه	 شوند	 ساخته	 ش��ی��وه	ای	 ب��ه	 بتوانند	
راد،	 )محسنیان	 باشد.	 معنی	دار	 افراد	 از	 برخی	

)192 :1371
می	آید،	 میان	 به	 رادیویی	 متن	 از	 وقتی	سخن	
گ��ف��ت��ار،	 ت��رک��ی��ب��ی	از	ص����دا،	 ی��ع��ن��ی	 از	م��ت��ن	 م����راد	
مناسب	 واق��ع��ًا	 موسیقی	 س��ک��وت.	 و	 موسیقی	
است	 موسیقی	صوت	خالص	 زیرا	 است،	 رادیو	

و	دارای	معنی	است.	
رادی���وی���ی	محسوب	 رم���زه���ای	 از	 ن��ی��ز	 س��ک��وت	
رادی����و	 در	 وق���ف���ه	ه���ا	 و	 س���ک���وت	 از	 م����ی	ش����ود.	
اس��ت��ف��اده	ه��ای	ف���راوان���ی	م��ی	ش��ود	و	ح��ت��ی	در	
تأیید	 و	 تصدیق	 از	 بعد	 ک��ل��م��ات،	 ب��ا	 ه��م��راه��ی	
غم	انگیز	 فضاهای	 ب��رای	خلق	 یا	 و	 کسی	 حرف	
)کرایسل،	 می	شود.	 استفاده	 آن	 از	 خنده	دار	 یا	

	)98 :1381
مقایسه رمزهای رادیویی و تلویزیونی )همان 

منبع(

گفتار	)کالم(		
صدا	)صدای	محیط،	

گوینده،	مصاحبه	شونده،	
افکت	و	غیره(

موسیقی
سکوت
رنگ

شدت	و	قدرت	نور
نشانه		تصویری	)تصویر،	

عکس،	نقشه	و	غیره(
حرکت	)دوربین،	موضوع	

و	غیره(
ترکیب	تصاویر	و	صداها

گفتار	)کالم(		
صدا	)صدای	محیط،	

گوینده،	مصاحبه	شونده،	
افکت	و	غیره(

موسیقی		
سکوت

رمز	های	تلویزیونی رمزهای	رادیویی

رادیو در استان ها:
کشور	ایران	در	حالی	که	فرهنگ	ایرانی-اسالمی	
مختلفی	 بومی	 پاره	فرهنگ	های	 از	 دارد،	 واحد	
غالبًا	 کشور	 استان	های	 اس��ت.	 ش��ده	 تشکیل	
از	 هستند.	 یکدیگر	 با	 متفاوت	 فرهنگ	 دارای	
که	شبکه	ملی،	پاسخگوی	 این	رو	ممکن	است	

نیازهای	فرهنگ	های	متفاوت	نباشد.
یک	 ی��ا	جمعیتی،	 ج��غ��راف��ی��ای��ی	 پ��وش��ش	 ب���رای	
ایستگاه	 ده	ها	 تا	 دارد	 رادیویی	ضرورت	 شبکه	
ک��ش��ور	ت��أس��ی��س	و	 رادی���وی���ی	ی��ا	ت��ل��وی��زی��ون��ی	در	
بر	 مبتنی	 کشور	 برنامه	ریزان	 ش��ود.	 راه	ان���دازی	
برای	تمام	31	استان	 کشوری	 طرح	تقسیمات	
امر	 بدو	 در	 را	 رادیویی	 فرستنده	 ایجاد	 ای��ران،	
کرده	اند.	)اطلس	جیبی	ایران،	120( پیش	بینی	

فعالیت	ها،	 ابتدای	 در	 استانی	 رادیویی	 کز	 مرا
فقط	مبادرت	به	تقویت	رادیو	تهران	می	کردند.	

کارکرد	داشتند: این	ایستگاه	ها	3	
1.	ارتباط	مسئوالن	استانی	با	مقامات	پایتخت

کشور ج	 2.	ارسال	تلگراف	به	داخل	و	خار
3.	تقویت	صدای	رادیو	تهران

پخش	 و	 تولید	 و	 یافته	 توسعه		 ک��ارک��رده��ا	 ای��ن	
شد.	 اضافه	 دستگاه	ها	 ای��ن	 ک��ار	 به	 نیز	 محلی	

گزارش	سالیانه	رادیو	و	تلویزیون،	6(	 )منبع:	
ساختار و تشکیالت رادیو جامعه محلی:

باالبردن	 هزینه	ها،	 کاهش	 مأموریت:	 و  هدف 
قدرت	مانور

محلی،	 مسئوالن	 مستقیم	 پرداخت	 درآمدها: 
گ���ه���ی،	ب��رن��ام��ه	ه��ای	 درآم�����د	ن��اش��ی	از	پ��خ��ش	آ
مشارکت	 ملی،	 اعتبارات	 از	 استفاده	 مشارکتی،	
و	 غیردولتی	 و	 دول��ت��ی	 م��ؤس��س��ات	 و	 ش��رک��ت	ه��ا	

پیمانکاران	طرح	ها	و	پروژه	های	منطقه	ای.	
مشخصات فرستنده:	قدرت	فرستنده	تا	شعاع	

کیلومتری. 	20
مشخصات استودیو:	میز	صدا،	میکسر،	ضبط	
و	پخش	استودیویی	و	سایر	ملزومات	مورد	نظر.	

)عباسی،	1389: 169-168(	
هیأت	مدیره	رادیو

مدیر	رادیو

اداری	و	مالی آموزش	و	پرورشتولید	و	پخش
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ایستگاه	 مدیر	 هیأت	مدیره،	 ایستگاه:	 مدیریت 
را	از	ب��ی��ن	ن��م��ای��ن��دگ��ان		ت��ش��ک��ل	ه��ای	م��ردم	ن��ه��اد	
ک��ش��اورزان،	 جمله	 از	 گ��ون،	 گ��ون��ا زمینه	های	 در	
دامداران،	دانشجویان،	سازمان	تعاون	روستایی،	

نمایندگان	مجلس	و	غیره	انتخاب	می	کند.
ن��اظ��ر ب��رن��ام��ه: از	ط��ری��ق	ن��م��ای��ن��دگ��ان	ص���دا	و	
سیمای	استان	مرکزی	و	فرمانداری	شهرستان	

و	نماینده	حقوقدانان	انجام	می	شود.
وظ��ای��ف ب��خ��ش ت��ول��ی��د و پ��خ��ش ب��رن��ام��ه:	ای��ن	
هستند.	 ش��ه��رس��ت��ان	 م���ردم	 ص���دای	 شبکه	ها	
م��ش��اوران	 ش���ورای	 ط��ری��ق	 از	 م���ردم	شهرستان	
در	 ب��ای��د	 م��دی��ران��ی	 چ��ه	 ک��ه	 می	کنند	 مشخص	

برنامه	ها	پاسخگوی	مطالبات	مردم	باشند.	
تهیه	کننده،	 از:  عبارتند  تولید  گ��روه  اع��ض��ای 
کارگر	 راننده	و	 گزارشگر،	تکنسین	فنی،	 گوینده،	

خدماتی.	)همان(
بخش اداری و مالی: وظیفه	این	بخش	شامل	
مالی	 و	 پشتیبانی	 و	 اداری	 فعالیت	های	 انجام	
است	و	در	عین	حال	مسائل	فنی	ایستگاه	را	نیز	

بخش	پشتیبانی	انجام	خواهد	داد.
ک��ار	 ب��خ��ش آم����وزش و پ��ژوه��ش: ای���ن	ب��خ��ش،	
آموزش	نیروها	را	به	عهده	داشته،	در	عین	حال	
مورد	 گون	 گونا زمینه	های	 در	 پژوهش	 انجام	
مانند	 آن	است،	 از	جمله	وظایف	 ایستگاه	 نیاز	

نظرسنجی	ها.
منابع انسانی ایستگاه: از	نخبگان	روستایی	در	
کالس	های	آموزشی	با	مهارت	های	مختلف	آشنا	
گویندگی،	 گزارشگری،	 در	 را	 ام��ور	 زم��ام	 و	 شده	

تکنسین	فنی	به	دست	می	گیرند.	)همان(	
سازمان رسانه رادیو:

ک��ل��ی،	س��ازم��ان	ع��ب��ارت	اس��ت	 در	ی��ک	ت��ع��ری��ف	
ک���ه	ه���دف	ه���ای	جمعی	 ن���ه���ادی	اج��ت��م��اع��ی،	
اج����رای	 چ��گ��ون��گ��ی	 ب���ر	 و	 م��ی	ک��ن��د	 ت��ع��ق��ی��ب	 را	
دارای	 و	 دارد	 کنترل	 و	 نظارت	 فعالیت	هایش	
خود	 پ��ی��رام��ون	 محیط	 ب��ا	 مشخصی	 م��رزه��ای	

دارد.	)خجسته،	1386: 156(
ب��ه	م��ث��اب��ه	یک	 در	ج��ام��ع��ه	ش��ن��اس��ی،	س���ازم���ان	
فعالیت	برنامه	ریزی	شده،	هدفمند	و	مبتنی	بر	

همکاری	مورد	بررسی	قرار	می	گیرد.
وجوه	مشترک	سازمان	ها:

نهاد	اجتماعی	است		

دارای	هدف	است			
گاهانه	طراحی	شده	است			 ساختار	آن	آ
با	محیط	خارجی	ارتباط	دارد	)دف،	1377: 19(		

ساختار سازمان:
پایدار	 رواب��ط	 از	 است	 عبارت	 سازمان	 ساختار	
کلیت	 که	 عناصر	یک	مجموعه	 و	 عوامل	 میان	
اش��ت��راوس:	 لویی	 نظر	 ب��ه	 اس��ت،	 نظر	 م��ورد	 آن	
تشکیل	 را	 ن��ظ��ام	 ی���ک	 م��ش��خ��ص��ات	 س��اخ��ت��ار،	
شده	 تشکیل	 متعددی	 عناصر	 از	 و	 م��ی	ده��د	
بدون	 عناصر	 از	 هیچ	یک	 که	 به	گونه	ای	 اس��ت،	
آن	که	عناصر	دیگر	را	تغییر	دهد،	نمی	تواند	تغییر	

کند.	)توسلی،	1369 :142(
عینی	 واق��ع��ی��ت	 ی��ک	 ای��ن	ک��ه	 عین	 در	 س��اخ��ت��ار	
نیز	هست.	 مجرد	 و	 ذهنی	 ص��ورت	 یک	 اس��ت،	
کشف	 در	جامعه	شناسی،	ساختارگرایان	در	پی	
و	 ساختی	 تغییرات	 و	 اجتماعی	 ساختارهای	
هستند.	 اجتماعی	 حوزه	های	 دیگر	 بر	 آن	 تأثیر	

)خجسته،	1386 :157-156(
ساختار	سازمان	های	رسانه	ای	تحت	تأثیر	3	عنصر	
رابطه	 عنصر	 سه	 این	 بین	 می	گیرد.	 شکل	 اصلی	

دیالکتیکی	وجود	دارد:	)خجسته،	1386: 158(
1.	سازمان	رسانه	ای

2.	نوع	رسانه
3.	محیط	بیرونی

1. سازمان رسانه ای:
آن	 شکلی	 ساختار	 در	 م��ی	ت��وان	 را	 س��ازم��ان	 هر	
که	شامل	دو	بعد	است،	این	دو	بعد	 کرد	 معرفی	
گذاشته،	می	توانند	موجب	 بر	روی	یکدیگر	تأثیر	

درک	عینی	ما	از	آن	سازمان	شوند:
گی	های	درونی	. 1 ابعاد شکلی: بیان	کننده	ویژ

م��ی	ت��وان	به	وسیله	 که	 یک	س��ازم��ان	اس��ت؛	
آن	ها	سازمان	را	اندازه	گیری	و	با	هم	مقایسه	
گانه	شکلی	به	شرح	ذیل	است:	 کرد.	ابعاد	8	

میزان	رسمی	بودن. 1
کار	و	تخصصی	بودن. 2 نوع	تقسیم	
رعایت	استاندارد	در	اجرای	فعالیت	ها. 3
نحوه	سلسله	مراتب	و	اختیارات. 4
میزان	پیچیدگی. 5
میزان	تمرکز. 6
میزان	حرفه	ای	بودن	سازمان. 7
که	عبارت	است	. 8 کارکنان	یا	پرسنل	 نسبت	

ن
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کل	 بر	 گروه	 کارکنان	یک	 تعداد	 تقسیم	 از	
کارکنان.	)دف،	1377( تعداد	

اسالمی  جمهوری  ص��دای  س��ازم��ان  ساختار 
گانه شکلی: ایران، با توجه به ابعاد 8 

س��ازم��ان	ص���دا،	ب��ا	ت��وج��ه	ب��ه	ای��ن	ک��ه	دارای			
اه����داف	ملی- م��دی��ری��ت��ی	دول��ت��ی	اس���ت	و	
یک	 دارای	 م��ی	ک��ن��د،	 دن���ب���ال	 را	 اس���الم���ی	
ساختار	بلند	از	سلسله	مراتب	است.	تمرکز،	
در	 و	 زی��اد	 مرکزی	 ایستگاه	های	 در	 ب��ه	وی��ژه	

کمتر	است.	 ایستگاه	های	استانی	نسبتًا	
نظارت			 دلیل	 به	 سازمان،	 این	 در	 رسمیت	

مستقیم	حکومت	بر	آن	باال	بوده	و	قوانین	
این	 بر	 انعطافی	 غیرقابل	 نسبتًا	 و	 مشخص	

سازمان	جاری	است.	
پ��رس��ن��ل	ای���ن	س���ازم���ان	ب���ه	دل��ی��ل	داش��ت��ن			

کارهای	 گی	های	خاص،	الزم	است	تا	در	 ویژ
مرتبط،	حرفه	ای	و	متخصص	باشند.	

و	جایگاه	. 1 کل	سازمان	 معرف	 ابعاد محتوایی: 
آن	اس���ت	و	ب��ر	اب��ع��اد	ش��ک��ل��ی	اث���ر	م���ی	گ���ذارد.	
زی��را	 ب��اش��د،	 مبهم	 م��ی	ت��وان��د	 محتوایی	 اب��ع��اد	
نشان	دهنده	سازمان	و	محیطی	است	که	ابعاد	

شکلی	درون	آن	قرار	می	گیرد.	)دف،	1377(	
کل	. 1 اندازه سازمان:	بر	اساس	تعداد	افراد	یا	

کل	فروش. دارایی	و	یا	
اسالمی			 ص��دای	جمهوری	 س��ازم��ان	 ان���دازه	

جمهوری	 ص��دای	 سازمان	 معاونت	 ای��ران:	
اش��اره	 	 قباًل ک��ه	 همان	گونه	 ای���ران،	 اس��الم��ی	

متعدد	 شبکه	های	 وج��ود	 دلیل	 به	 گردید،	
هم	چنین	 اس��ت��ان	ه��ا،	 س��ای��ر	 و	 ت��ه��ران	 در	
بزرگ	 سازمانی	 محلی،	 جامعه	 رادی��وه��ای	

محسوب	می	گردد.	
ماهیت	. 2 اس��ت	 ع��ب��ارت	 س��ازم��ان:	 تکنولوژی 

زی��رس��ی��س��ت��م	ت���ول���ی���د،	ش���ام���ل	ع��م��ل��ی��ات	و	
روش	های	فرایند	تولید.

تکنولوژی	معاونت	صدا،	بر	اساس	ماتریس			
تکنولوژی	های	پرو:	

ک���ارش	را	ب��ا	ت��م��ای��ز	ب��ی��ن	دو	ب��ع��د	اس��اس��ی	 پ���رو	
کرد:	 تکنولوژی	سازمانی	شروع	

بعد	اول:	استثنائات	)موقعیت	های	غیرعادی(:	
ک��ه	ی��ک	س��ازم��ان	ورودی	ه����ای	 یعنی	م��ی��زان��ی	
ت��ول��ی��د	خ���روج���ی	ه���ای	 ب�����رای	 را	 اس����ت����ان����دارد	
زیاد	 استثنائات	 می	کنند.	 استفاده	 استاندارد	
ب��رای	 ک��ه	 زی��اد	 غیرعادی	 موقعیت	های	 یعنی	

انجام	فرایندها	با	آن	ها	مواجه	می	گردیم.
میزانی	 یعنی	 مسائل:	 تحلیل	پذیری	 دوم:	 بعد	
که	 موقعیت	هایی	 تحلیل	 و	 تجزیه	 ب���رای	 ک��ه	
ب���ا	آن	ه����ا	م���واج���ه	م��ی	ش��وی��م.	ت��ح��ل��ی��ل	پ��ذی��ری	
تصمیم	گیری	 م��س��ت��ل��زم	 م��ش��ک��ل،	 و	 پ��ی��چ��ی��ده	

غیربرنامه	ریزی	شده	هستند.	
ت��رک��ی��ب	ای���ن	دو	ب��ع��د	پ����رو،	4	ن��وع	 ت��ق��اب��ل	و	 ب��ا	
ت��ک��ن��ول��وژی	م��خ��ت��ل��ف	را	ش��ن��اس��ای��ی	م��ی	ک��ن��د.	

)فرهنگی،	1392: 331-330(	
با	توجه	به	ماتریس	تکنولوژی	های	پرو،	می	توان	
که	سازمان	های	رسانه	ای،	 گرفت	 چنین	نتیجه	
به	ویژه	در	بخش	خبری	رادیو،	به	دلیل	تغییرات	
تکنولوژی	های	 دارای	 اط��الع��ات��ی،	 روزاف�����زون	

غیرتکراری	هستند.	
م���دی���ران	ای���ن	س���ازم���ان	ب��ای��د	از	م��ی��ان	اخ��ب��ار	
و	اط���الع���ات	ب���ه	دس���ت	آم�����ده،	م���وض���وع���ات	و	
که	 برگزینند	 ک��ردن	 مطرح	 ب��رای	 را	 سوژه	هایی	
تضاد	 در	 رسانه،	 این	 سیاست	گذاران	 منافع	 با	
نباشد.	)شکرخواه،	1374: 123(	از	طرفی	وظیفه	
رسانه	رادیو،	رساندن	حقایق	به	مردم	است	و	
با	 کنش	 وا نحوه	 در	خصوص	 تصمیم	گیری	 لذا	
این	رسانه	 برای	مدیران	 آمده	 به	دست	 اخبار	

همواره	با	ابهام	مواجه	می	گردد.	
اه���داف و راه��ب��رد س��ازم��ان:	اه���داف	اصلی	. 3

معاونت	صدای	جمهوری	اسالمی	ایران:	

با توجه به ماتریس  �
تکنولوژی های پرو، 

می توان چنین نتیجه 
که سازمان های  گرفت 

رسانه ای، به ویژه در 
بخش خبری رادیو، به 

دلیل تغییرات روزافزون 
اطالعاتی، دارای 

تکنولوژی های غیرتکراری 
هستند. 
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برنامه	های			 قالب	 در	 دینی	 تفکرات	 تعمیق	
رادیویی

احیا	و	ترویج	ارزش	های	انقالب		
شیوه			 ب��ه	 تربیتی(	 مسائل	 )در	 ال��گ��وس��ازی	

علما،	عرفا	و	بزرگان	دین
مقابله	با	تهاجم	فرهنگی	بیگانگان		
اه������داف	آم����وزش����ی:	ص����دا	و	س��ی��م��ا	ب��ای��د			

و	 راه	 ک���ه	 ب���اش���د،	 ه��م��گ��ان��ی	 دان��ش��گ��اه��ی	
علم،	 ت��ازه	ه��ای	جهان	 و	 زندگی	 روش	ه��ای	
را	 راهگشا	 و	 نوین	 اندیشه	های	 و	 سیاست،	
اقشار	 تمامی	 فهم	 باب	 و	 رسا	 زبان	های	 به	

جامعه،	به	مردم	بیاموزد.
اهداف	اطالع	رسانی		
اهداف	تفریحی-سرگرمی	)کاوه،	1387(		

جمهوری  صدای  معاونت  اصلی  راهبردهای 
اسالمی ایران:

تنوع	و	تمایز	شبکه	ها،	برنامه	ها،	و	محتواها			
کردن	شبکه	های	موجود	و	ایجاد	 )تخصصی	
شبکه	های	جدید،	اعتماد	و	اطمینان	دادن	
کیفیت	 نسبت	به	اخبار	و	اطالعات،	ارتقای	

برنامه،	تنوع	برنامه	های	سرگرم	کننده	و...(
گسترش	رفتارهای	مبتنی	بر	باورهای	دینی			

ملی	 هویت	 از	 )پشتیبانی	 اخالقی	 مکارم	 و	
ایرانی	و	اسالمی،	ترویج	خانواده	محوری	در	

کرامت	زن	و...( نظام	اجتماعی	و	
رهبری			 توصیه	های	 اساس	 بر	 پیام	 مدیریت	

)ارت���ق���ای	ام��ی��دآف��ری��ن��ی	در	س��ط��وح	ف����ردی	و	
گسترش	فرهنگ	مطالعه،	افزایش	 اجتماعی،	

گاهی	و	بصیرت	در	سطح	جامعه	و...(	 آ
رش��د	درآم���د	)اف��زای��ش	حضور	رس��ان��ه	ای	در			

بیشتر	 ف��روش	 ب��رای	 بین	المللی	 عرصه	های	
گهی،	 آ فروش	 افزایش	 سازمان،	 محصوالت	
ب��ازت��ع��ری��ف	ش��رک��ت	ه��ای	واب��س��ت��ه،	ارت��ق��ای	

بهره	وری	و...(
پوشش			 )گسترش	 تقاضا	 ب��ر	 مبتنی	 رس��ان��ه	

س��راس��ری،	 دس��ت��رس��ی	 تحقق	 و	 دی��ج��ی��ت��ال	
بر	 برنامه	ها	 دسترسی	 امکان	 آوردن	 فراهم	

روی	اینترنت	و...(
ایجاد	سازمان	یادگیرنده	)ایجاد	نظامی	پویا			

ارتقای	 جانشین	پروری،	 و	 مدیرپروری	 برای	
ک��ردن	 ف��ع��ال	 آن،	 ت���داوم	 و	 ی��ادگ��ی��ری	 سطح	

کارکنان	و	مشارکت	دادن	 قابلیت	های	نهفته	
هرچه	بیشتر	آنان	در	ایده	های	جدید،	اصالح	
ارت��ق��ای	 و	 ن��گ��ه��داری	 ن��ظ��ام	شغلی،	ج���ذب،	
بهره	وری	منابع	انسانی(	)معاونت	تحقیقات	

و	برنامه	ریزی	صدا	و	سیمای	ج.ا.ا،	1384(
فرهنگ:	مجموعه	ارزش	ها،	باورها،	هنجارها	. 4

کارکنان	 که	سازمان	در	آن	ها	با	 و	تفاهم	هایی	
وجه	مشترک	دارد.	)دف،	1377(	

اسالمی  جمهوری  ص��دای  س��ازم��ان  فرهنگ 
ایران: 

فرهنگ	سازمانی،	شیوه	خاص	یا	فضایی	است	
متمایز	 دی��گ��ر	 س��ازم��ان	ه��ای	 از	 را	 س��ازم��ان	 ک��ه	
سازمان،	شخصیت	 آن	 به	 واق��ع	 در	 و	 می	سازد	
عبارت	 ب��ه	 م��ی	ده��د.	 منحصربه	فردی	 و	 وی���ژه	
هر	 اجتماعی	 هویت	 سازمانی	 فرهنگ	 دی��گ��ر،	

سازمان	را	تعیین	می	کند.	
با	توجه	به	تقسیم	بندی	های	رایج	در	الگوهای	
فرهنگ	 دو	 به	 سازمان	ها	 فرهنگ	 اقتضایی،	
تقسیم	بندی	 ارگ��ان��ی��ک��ی	 فرهنگ	 و	 مکانیکی	

می	شوند.	)استنلی،	1984: 21-19(
دلیل	 به	 رس��ان��ه	ای	 س��ازم��ان	ه��ای	 که	 هر	چند	
باید	دارای	 روزاف��زون	 تغییرات	 رقابت	فشرده	و	
در	 ب��ا	 لیکن	 ب��اش��ن��د،	 ارگ��ان��ی��ک	 فرهنگ	 ن��وع��ی	
گ��رف��ت��ن	س��اخ��ت��اره��ای	رس��م��ی،	ق��وان��ی��ن	و	 ن��ظ��ر	
دس��ت��ورال��ع��م��ل	ه��ا	در	س��ازم��ان	ص���دای	ای���ران،	
نوعی	 دارای	 سازمان	 این	 که	 می	رسد	 نظر	 به	

فرهنگ	مکانیک	باشد.
نظر	 از	 را	 سازمان	ها	 دیگری،	 تقسیم	بندی	 در	

کرده	اند:	 فرهنگ	به	4	دسته	تقسیم	بندی	
			:)Academy( علمی	 ف��ره��ن��گ	 ب��ا	 س��ازم��ان	

تمایل	 با	 ج��وان،	 اف��راد	 استخدام	 بر	 کید	 تأ
یادگیری.

کید			 سازمان	با	فرهنگ	باشگاهی	)Club(:	تأ
افراد	به	وفاداری	 بر	تناسب	داشتن	روحیه	
ارشدیت	و	سن	 و	تعهد	نسبت	به	سازمان؛	
و	 اهمیت	 عمده	 معیار	 خدمت،	 سنوات	 و	

ارزش	افراد	است.
کید	بر			 سازمان	با	فرهنگ	تیمی	)Team(:	تأ

نوآوری،	ریسک	پذیری	و	آزادی	عمل.
			:)Fortress( سنگری	 فرهنگ	 ب��ا	 س��ازم��ان	

امنیت	 و	 س��ازم��ان	 بقای	 و	 حفظ	 ب��ر	 کید	 تأ
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شغلی.	)همان	منبع(
اسالمی	 جمهوری	 صدای	 سازمان	 به	 توجه	 با	
در	 فرهنگ	 	4 ه��ر	 ک��ه	 م��ی	رس��د	 نظر	 ب��ه	 ای����ران،	
گرفته،	 قرار	 توجه	 مورد	 نحوی	 به	 این	سازمان	
که	فرهنگ	سنگری،	فرهنگ	 گمان	می	رود	 اما	

غالب	بر	آن	سازمان	باشد.	
2- نوع رسانه و ماهیت آن:

ساختار	 بر	 شگرفی	 تأثیر	 رسانه	 ن��وع	 و	 ماهیت	
متفاوت	 مثال	 به	طور	 دارد.	 رسانه	ای	 سازمان	
ب���ودن	س��اخ��ت��ار	س��ازم��ان	رادی��و-ت��ل��وی��زی��ون	با	

سازمان	خدمات	تلفنی.
تفاوت	های	 نیز	 ارتباط	جمعی	 در	حوزه	وسایل	
م��ث��ل	 دارد؛	 وج������ود	 رس���ان���ه	ه���ا	 ب���ی���ن	 ذات������ی	
گرم	مطالعات	 و	 رسانه	های	سرد	 تقسیم	بندی	

مک	لوهان.
تفاوت های ساختار سازمانی صدا با سیما 

ساختار رقابتی-تکمیلی سیما 	 
مرحله	 در	 تلویزیونی	 شبکه	های	 میان	 رابطه	
اول	رق��اب��ت��ی	اس���ت.	ای��ن	رق��اب��ت	ب��ر	س��ر	جذب	
در	 رق��اب��ت	 ای��ن	 اس��ت.	 مخاطب	 بیشتر	 هرچه	
مرحله	 در	 و	 اس��ت	 داخ��ل��ی	 شبکه	های	 م��ی��ان	
بعد،	هر	شبکه	تلویزیونی	بین	المللی	در	محیط	
شبکه	های	 هنگام	 ای��ن	 در	 اس���ت.	 رس��ان��ه	ای	
که	نقش	تکمیلی	برای	یکدیگر	 داخلی	ناچارند	
با	 رقابت	 به	 واح��د	 در	یک	صف	 و	 ک��رده	 ایفا	 را	

شبکه	های	خارجی	بپردازند.	
با	 تلویزیونی	 شبکه	های	 میان	 در	 رقابت	 این	
گرافیک،	رنگ	بندی	 جذب	ستاره	های	سینما،	

و	حتی	نوع	دستمزد	به	وضوح	دیده	می	شود.	
کمتر رقابتی-منظومه ای صدا 	  ساختار 

کمتری	 رقابت	 رادی��وی��ی	 شبکه	های	 میان	 در	
کانال	 رادی��و،	 مخاطبان	 کثر	 ا زی��را	 دارد،	 وج��ود	
مانند	 ن��ه	 و	 می	کنند	 ان��ت��خ��اب	 را	 ش��ب��ک��ه	ای	 ی��ا	
تلویزیون	برنامه	ای	را.	رقابت	اصلی	شبکه	های	
با	 ای���ران،	 اسالمی	 ص��دای	جمهوری	 رادی��وی��ی	
گاهی	این	 رادیوهای	فارسی	زبان	بیگانه	است؛	
رقابت	 این	 شود.	 می	 تبدیل	 مبارزه	 به	 رقابت	
شده	 باعث	 داخلی،	 شبکه	های	 با	 آن	ه��ا	 کمتر	
برنامه	ها	 پخش	 ج��داول	 در	 شبکه	ها	 که	 است	
با	 هم	پوشانی	 از	 واهمه	 بدون	 و	 داشته	 آزادی	
برنامه	های	خود	 پخش	 دیگر	شبکه	ها،	جدول	

کنند.	 را	تنظیم	
	 کاماًل با	این	حال	آن	ها	به	دلیل	داشتن	ساختار	
متمرکز،	قادر	نیستنند	که	مسیرهای	اصلی	حرکت	
خود	را	تغییر	دهند	و	آن	ها	وضعیتی	منظومه	ای	
دارند،	یعنی	این	شبکه	ها	می	باید	در	مسیر	کلی	و	
کنند.	 که	برای	آن	ها	ترسیم	شده،	حرکت	 روشنی	

)خجسته،	1386 : 168-155(
در  را  خ��ود  تأثیر  شکل   2 ب��ه  رس��ان��ه  ماهیت 

ساختار نشان می دهد:
کارکردها	و	تفاوت	آن	ها	در	هر	نوع	رسانه:	 الف(	
که	در	هر	نوع	رسانه	ارزش	 کارکردها،	از	آن	جهت	
متفاوتی	دارند،	بر	ساختار	تأثیر	می	گذارند.	برای	

کارکرد	عمده	و	اصلی	وجود	دارد:	 رسانه	ها	3	
کارکرد	آموزشی. 1
کارکرد	اطالع	رسانی. 2
کارکرد	تفریحی	و	سرگرمی.. 3

کارکردها: تفاوت 
ک���ارک���رد	ت��ف��ری��ح��ی	و	س��رگ��رم��ی	 درج����ه	اه��م��ی��ت	
	 ک��ام��اًل رادی����و	 در	 ک��ارک��رد	 ب��ا	همین	 ت��ل��وی��زی��ون	
که	در	دنیای	 گفت	 متفاوت	است.	شاید	بتوان	
کارکرد	تلویزیون	»تفریحی«	 امروز،	برجسته	ترین	
و	در	خصوص	 اس��ت	 »اط��الع	رس��ان��ی«	 رادی���و	 و	
این	 ب��ودن	 چ��ن��درس��ان��ه	ای	 دلیل	 ب��ه	 اینترنت،	
ک���ارک���ردی	م��ت��ف��اوت	ب��ا	ه��ر	دوی	ای��ن	 رس��ان��ه،	

رسانه	ها	دارد.	
ک���ارک���رد	ت��ف��ری��ح��ی	رادی�����و	ع��م��وم��ًا	م��ع��ط��وف	به	
)خجسته،	 اس��ت.	 موسیقی	 پخش	 کانال	های	

)1386
ب(	تکنولوژی	و	روش	تولید:	

تفاوت	تکنولوژی	و	روش	های	تولید	هر	رسانه،	
ن��ی��ز	م��وج��ب	ش��ک��ل	ب��ن��دی	س��اخ��ت��ار	م��ت��ف��اوت	
م���ی	ش���ود.	م��ق��ای��س��ه	3	رس��ان��ه	ج��م��ع��ی	رادی����و،	
تلویزیون	و	مطبوعات	این	تأثیرگذاری	را	بیشتر	

نشان	می	دهد.	
قلم	 صاحب	 به	 نخست	 مرحله	 در	 مطبوعات،	
کافی	در	زمینه	 که	دانش	 یا	نویسنده	نیاز	دارد	

مورد	نظر	داشته	باشد.
چهره	 دنبال	 به	 نخست	 مرحله	 در	 تلویزیون،	
برای	 بیان	 مناسب	 ق��درت	 آن	 از	 پس	 و	 اس��ت	

مخاطبان	مورد	نظر.	
گی	های	 ویژ و	 ق��درت	 به	 ام��ر	 ابتدای	 در	 رادی��و،	



شماره 6 و 7
مرداد و شهریور 93

31

فیزیکی	و	رنگ	آمیزی	صدا	توجه	دارد	و	سپس	
اثربخش	 ارت��ب��اط	 ی��ک	 ل���وازم	 و	 اب��زاره��ا	 ب��ه	دیگر	

می	اندیشد.	
پی	 در	 بیشتر	 مخاطب	 جذب	 ب��رای	 تلویزیون	
و...	 ورزش���ی	 ق��ه��رم��ان��ان	 و	 سینما	 س��ت��اره	ه��ای	
است،	در	حالی	که	این	امر	در	رادیو	و	مطبوعات	

کمتری	دارد.	)خجسته،	1386( اثر	
2-	محیط خارجی:

محیط	پیرامونی،	محدودیت	ها	و	الزاماتی	برای	
این	رو،	سازمان	های	 از	 ایجاد	می	کند.	 سازمان	
م��ش��اب��ه	در	م��ح��ی��ط	ه��ای	م��ت��ف��اوت،	س��اخ��ت��ار	

متفاوتی	دارند.	
در	حقیقت	ساختار	واقعی	سازمان	رسانه	ای،	با	

وجود	این	عنصر،	قابل	فهم	و	تصور	است.	
امروزه	محیط	رسانه	ها،	بسیار	رقابتی	و	فشرده	
شکل	دهنده	 متعددی	 عناصر	 و	 عوامل	 است.	
رسانه	ها،	 رقابتی	 بسیار	 محیط	 محیطند.	 این	
تحلیل	 پی	 در	 همواره	 مدیران	 می	شود	 باعث	

دقیق	از	رقبا	باشند.	
در	 موجود	 مخاطب	 و	 رقبا	 شناخت	 چگونگی	
این	بازار	رقابتی،	نیازمند	یک	چارچوب	نظری	و	
تئوریکی	است	تا	مدیران	و	برنامه	ریزان	رسانه	ای	
بتوانند	بر	اساس	دریافت	دقیقی	از	محیط،	مسیر	

فعالیت	ها	را	روشن	نمانید.	)همان(
و  تجزیه  در  پ��ورت��ر  رقابتی  ال��گ��وی  از  استفاده 

تحلیل محیط های رسانه ای:
رقابت و هم چشمی بین رقبا:. 1

موفق	 می	تواند	 رس��ان��ه	 مدیر	 ی��ک	 زم��ان��ی	 تنها	
ب��رت��ری	ه��ای	 ب��ت��وان��د	از	م��زی��ت	ه��ا	و	 ک��ه	 ب��اش��د،	
سطح	 اعتبار،	 مانند	 خود؛	 مؤسسه	 یا	 سازمان	
پوشش،	میزان	مخاطب	و...	در	برابر	سازمان	ها	

کند.	 و	مؤسسه	های	دیگر	استفاده	
مؤسسه	 ی��ک	 گ��ر	 ا اس��ت،	 رقابتی	 محیط	 وقتی	
سیاست	 در	 تغییری	 رادی���و،	 رس��ان��ه	 در	 رق��ی��ب	
آن	 به	 نسبت	 رقبا	 سایر	 بدهد،	 خود	 رسانه	ای	
یا	 کاهش	 مثل	 داد،	 خواهند	 نشان	 ک��ن��ش	 وا
تبلیغات،	جابه	جایی	زمان	پخش	 نرخ	 افزایش	

برنامه	های	مورد	عالقه	مردم	و	غیره.	)همان(
توان بالقوه برای ورود رقبای جدید:. 2

تازه	تأسیس	 سازمان	 یا	 رسانه	 هر	 که	 هنگامی		
بتواند	به	راحتی	وارد	سپهر	رسانه	شود،	موجب	

افزایش	رقابت	خواهد	شد.	
شاید	یک	تفاوت	عمده	میان	صنعت	رسانه	ای،	
به	ویژه	رادیو،	با	دیگر	صنایع،	در	محدودیت	کمتر	
آن	ها	در	مصرف	است.	همین	امر	سبب	می	شود	
ظرفیت	 بالقوه،	 رقبای	 برای	 این	صنعت	 در	 که	

بالفعل	شدن	بیشتری	فراهم	آید.	)همان(	

عوامل محدودکننده ورود یک رسانه رادیویی 
محلی، منطقه ای، ملی:

وجود	مقررات	و	قوانین	ملی	و	فراملی			
رسانه			 ی��ک	 ب��ه	 مخاطبان	 شدید	 وف���اداری	

رادیویی
نیاز	به	سرمایه	گذاری	ثابت	و	سنگین			
اشباع	بازار	و	حوزه	مخاطب			
و			 فرکانس	ها	 ی��ا	 و	 ن��ام	ه��ا	 برخی	 قبلی	 ثبت	

طول	موج	های	مطلوب	
م���ح���ص���والت رس���ان���ه ای . 3 ف��ع��ال��ی��ت ه��ا و 

جایگزین )بالقوه و بالفعل(:
صنایع،	 در	 جایگزین	ها	 ک��ه	 نقش	هایی	 از	 یکی	

مطبوعات، در مرحله  �
نخست به صاحب قلم 
که  یا نویسنده نیاز دارد 

کافی در زمینه  دانش 
 مورد نظر داشته باشد.

تلویزیون، در مرحله 
نخست به دنبال چهره 
است و پس از آن قدرت 

مناسب بیان برای 
 مخاطبان مورد نظر. 

رادیو، در ابتدای امر به 
گی های  قدرت و ویژ

فیزیکی و رنگ آمیزی 
صدا توجه دارد و سپس 

به دیگر ابزارها و لوازم 
یک ارتباط اثربخش 

می اندیشد. 
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ک��ه	به	 ب��ه	وی��ژه	صنعت	رس��ان��ه	دارن���د،	ای��ن	اس��ت	
صنعت	اجازه	نمی	دهد	که	محصوالت	و	خدماتش	
را	به	هر	شکلی	که	بخواهد	به	مخاطبان	ارائه	دهد.	
گر	برنامه	های	 در	حوزه	رسانه	ها،	به	ویژه	رادیو،	ا
م��ط��ل��وب	ارائ����ه	ن��ش��ود	و	ب��ه	س��ه��ول��ت	ن��ت��وان	به	
به	 یافت،	ممکن	است	 راه	 رادیویی	 شبکه	های	
وسیله	فعالیت	ها	و	محصوالت	جایگزین	تأمین	

شوند.
	ویدئو،	Player	DVD،	ماهواره،	محصوالت	 مثاًل
جایگزین	برای	سینما	و	تلویزیون	بوده	و	ضبط	
رادی��و	 جایگزین	 	CD	 Player و	 	MP3 ص���وت،	

هستند.	)همان(	
ق�����درت چ���ان���ه زن���ی ع��رض��ه ک��ن��ن��دگ��ان و . 4

و خ���دم���ات  ک����االه����ا  ت��أم��ی��ن ک��ن��ن��دگ��ان 
رسانه ای: 

ت��أم��ی��ن	ک��ن��ن��دگ��ان	 ع��رض��ه	ک��ن��ن��دگ��ان	و	 گ���اه���ی	
یا	 خبر	 تأمین	کنندگان	 مانند	 رادی����و،	 رس��ان��ه	
و	 استودیوها	 در	 استفاده	 م��ورد	 دستگاه	های	
غیره	به	دالیل	زیر،	قدرت	چانه	زنی	زیادی	پیدا	

می	کنند:
ک��ه	ع��رض��ه	ک��ن��ن��دگ��ان	م����واد	اول��ی��ه	یا	 ه��ن��گ��ام��ی	
انحصار	 مانند	 گیرد.	 ق��رار	 انحصار	 در	 تولیدات	

پخش	مسابقات	فوتبال	بین	المللی	و	جهانی.
	یا	خدمات	برای	 کاال که	فقط	چند	قلم	 هنگامی	

جایگزینی	وجود	داشته	باشد.
یا	 جدید	 م��واد	 از	 استفاده	 هزینه	 که	 هنگامی	
تولیدات	جدید	)جایگزین(	زیاد	باشد.	)همان(	

گزینش مخاطبان: . 5 قدرت انتخاب و 
قدرت	انتخاب	مخاطبان	رادیو،	موجب	تشدید	
رقابت	در	میان	رسانه	های	رقیب	شده	و	ناشی	

از	عوامل	زیر	است:
تعداد	زیاد	رسانه	های	موازی	با	استانداردها			

و	تولیدات	همانند
تعداد	زیاد	رسانه	ها	با	رویکردها	متفاوت		
وجود	رسانه	های	جایگزین		
ک��االه��ای			 ام��ک��ان��ات	و	 وج����ود	خ���دم���ات	و	

جایگزین.	)همان(
در  رادی��و  مخاطبان  گزینش  و  انتخاب  ق��درت 

ایران:
ان��ق��الب			 ت��ا	 	)1319( رادی����و	 ف��ع��ال��ی��ت	 آغ���از	 از	

ب��رای	 دی��گ��ری	 گزینه	 هیچ	 تقریبًا	 اس��الم��ی:	

مناطق	 و	 ش��ه��رس��ت��ان	ه��ا	 ب���ه	وی���ژه	 م�����ردم،	
ای���ن	دوره	 ن��داش��ت.	در	 روس��ت��ای��ی	وج���ود	
ب��ود.	 ان��ح��ص��اری	 تلویزیون	 و	 رادی���و	 ق���درت	
گزینه	 رادیو	بی	بی	سی	در	اواخر	دوره	پهلوی	

خبری	جدید	بود.	
از	آغاز	انقالب	تا	آغاز	دهه	1370:	در	این	دوره			

رسانه	ای	 وارد	سپهر	 رسانه	های	جدیدتری	
ت���ع���دد	ضبط	 و	 گ��س��ت��رش	 ای������ران	ش���دن���د.	
صوت	ها	موجب	سرعت	و	سهولت	استفاده	
گسترش	و	تعدد	 کاربران	شده	بود.	به	عالوه	
روزن���ام���ه	ه���ا،	از	ح��ی��ث	خ��ب��ررس��ان��ی،	ق��درت	
مخاطبان	رادیو	را	در	انتخاب	رسانه	خبری	

افزایش	داده	بود.	
کنون:	سپهر	رسانه	ای	به	رقابت			 تا	 از	1370	

ش��ده	 وارد	 ج	 خ���ار و	 داخ���ل	 در	 ف���ش���رده	ای	
و	 تلویزیونی	 شبکه	 صدها	 از	 بیش	 اس��ت.	
کنار	شبکه	وسیع	و	 رادیویی	ماهواره	ای	در	
سهل	الوصول	اینترنت	همراه	افزایش	مدت	
زم���ان	پ��خ��ش	ب��ی	ب��ی	س��ی	ف���ارس���ی،	ص��دای	
زبان	 دیگر	شبکه	های	 و	 ف��ردا	 رادی��و	 آمریکا،	
سیاسی،	 منظر	 از	 و	 رقابتی	 فضای	 فارسی،	

کرده	است.	)همان(	 تهدیدآمیز	را	ایجاد	
شبکه بی بی سی فارسی:

نگاهی	به	رسانه	های	فارسی	زبان،	به	ویژه	رادیو	
کی	 اخ��ی��ر،	حا ده��ه	 س��ه	 در	 ف��ارس��ی،	 بی	بی	سی	
رویکرد	 اتخاذ	 با	 رسانه	ها،	 این	 که	 است	 آن	 از	
اجتماعی،	 و	 فرهنگی	 س��ی��اس��ی،	 همه	جانبه	
اسالمی	 جمهوری	 به	 نسبت	 مخالف	 چهره	ای	
که	 ک��ار	خ��ود	ق��رار	داده	ان���د،	 ای��ران	را	در	دستور	

گردد.	 می	تواند	به	مثابه	یک	تهدید	نرم	تلقی	
مهم	ترین	اهداف	اعالمی	این	شبکه	عبارتند	از:	
پاسخ	به	نیاز	مخاطبان،	شکست	انحصار	ایران	
کردن	 در	پخش	برنامه	های	رادیو	تلویزیونی،	پر	
خألهای	رسانه	ای،	پدید	آوردن	معیارهای	نو	در	
عرصه	پخش	برنامه	های	رادیویی	و	تلویزیونی.

ای���ن	شبکه	 غ��ی��راع��الم��ی	 ه���دف	ه���ای	 از	 ب��رخ��ی	
در	 عمومی	 اف��ک��ار	 ب��ر	 ت��أث��ی��رگ��ذاری	 از:	 عبارتند	
مخاطبان،	 ن��گ��رش	 و	 رف��ت��ار	 تغییر	 بلندمدت،	
موجه	نشان	دادن	و	ترمیم	چهره	غرب،	ایجاد	
غیره.	 و	 ن��ظ��ام	 منتقدان	 و	 مخالفان	 ت��ری��ب��ون	

)میرعابدینی،	1391: 47-39(	
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مدیریت رسانه رادیو
ایستگاه	های	 در	 ن��ی��از	 م���ورد	 ن��ی��روه��ای	 ال���ف(	

رادیویی:
مدیران	اجرایی	و	عملیاتی	)سرپرستی(		
مدیران	برنامه		
تکنسین	ها	و	سرپرستان	ورزیده	کادر	فنی	تولید		
مدیران	فروش	در	برنامه	های	تجاری		
مدیران	تولید		
دفتر	تأمین	برنامه	و	برنامه	ریزی		
مدیران	خبری		
نیروهای	پشتیبانی		
بهترین			 از	 ترکیبی	 )ش��ام��ل	 ذخ��ی��ره	 ن��ی��روه��ای	

کارشناسان	و	صاحب	نظران،	پزشکان،	استادان	
که	 غیره،	 و	 حقوقدانان	 روحانیان،	 دانشگاه،	
تخصصی	 و	 کارشناسی	 نیروی	 پیکره	 بتوانند	
وابسته	به	ایستگاه	رادیویی	را	تشکیل	دهند.	
تهیه	یک	بانک	اطالعاتی	به	روز	از	آن	ها	همواره	

ضروری	است(.	)کلهر،	1381: 12-3(	

ب(	چالش	های	مدیریتی	رادیو:
م��دی��ران	رس��ان��ه	ه��ای	رادی����و،	ه��م	ب��ه	داش��ت��ن	
اط��الع��ات��ی	ع��م��وم��ی	م��دی��ری��ت��ی	ن��ی��ازم��ن��دن��د	و	
ه��م	ب��ه	داش��ت��ن	اط��الع��ات	وس��ی��ع	ت��ر	در	ح��وزه	
مسائل	 و	 اق��وام	 کشور،	 فرهنگی	 سیاست	های	

فرهنگی	بین	المللی.	
مخاطبان	 ب��ا	 اخ��ی��ر	 س���ال	ه���ای	 در	 رس��ان��ه	ه��ا	
حضور	 ک��رده	ان��د.	 پیدا	 س��روک��ار	 تغییریافته	ای	
رسانه	های	رقیب	و	فراملی	و	بهره	گیری	از	منابع	
ضبط	شده	صوتی	و	تصویری	عرضه	شده	در	تراز	

از	طریق	سایر	 نیازهای	مخاطبان،	 و	 سلیقه	ها	
را	 مردم	 زندگی	 دیگر،	شیوه	 رسانه	های	جمعی	
گاهی	هایی	 آ چنین	 داشتن	 است.	 داده	 تغییر	

برای	مدیران	رسانه	رادیو	الزم	است.
و	 کافی	 اطالعات	 داشتن	 بر	 ع��الوه	 مدیران	 لذا	
در	 بتوانند	 باید	 توسعه	ای،	 مسائل	 از	 کاربردی	
قالب	های	 از	 بهره	گیری	 با	 تولید	 برنامه	ریزی	
کیفی،	ذهنیت	جامعه	را	با	مسائل	آشنا	 هنری	و	

کرده	و	به	افکار	عمومی	شکل	دهند.	)همان(
 - مدیریت فنی ایستگاه رادیویی: 

ی��ک	م��دی��ر	فنی	رادی���و،	اف��ق	ه��ای	دان���ش	خود	
و	هم	سخت	افزار	 نرم	افزار	 زمینه	 در	 باید	 هم	 را	

گسترش	دهد.	 ایستگاه	رادیو	
در	انتخاب	خرید	و	انطباق	تکنولوژی	رادیو	به			

که	می	تواند	 کند	و	به	هر	رویدادی	 آینده	نگاه	
را	 در	حوزه	تکنولوژی،	ایستگاه	رادیویی	اش	

کند. تحت	تأثیر	قرار	دهد،	توجه	
توصیه	های	متخصصان	فنی	را	گردآوری	کند.		
مشترک	مجالت	فنی	شده،	آن	ها	را	مطالعه			

کند.
در	خرید	تکنولوژی	جدید	از	محاسبه	هزینه			

یک	 خرید	 هزینه	 گر	 ا نباشد.	 غافل	 فایده	 و	
و	 عمل	 سرعت	 در	 را	 آن	 فواید	 تکنولوژی،	
توجیه	 وقت	 و	 انسانی	 نیروی	 صرفه	جویی	

می	کند،	نسبت	به	خرید	آن	غفلت	نکند.	
ک��اراف��زاره��ای	قدیمی			 ب��ه	اس��ت��ودی��وه��ای	ب��ا	

وفاداری	نشان	ندهد.
کفایت			 ق��در	 ب��ه	 را	 ایستگاه	 فنی	 ن��ی��روه��ای	

کند. انتخاب	و	استخدام	
می	توان			 را	 رادیویی	 کوچک	 ایستگاه	های	

کرد.	اما	 با	تکنسین	های	پاره	وقت	نیز	اداره	
به	دپارتمان	فنی	 بزرگ	حتمًا	 ایستگاه	های	

تمام	وقت	نیاز	دارند.
و			 بازآموزی	 برگزاری	دوره	ه��ای	 و	 آموزش	 به	

فنی	 م��ه��ارت	ه��ای	 گسترش	 ب��رای	 تطبیقی	
کارکنان	توجه	نشان	دهد.

کارکرد	درست	دستگاه	ها،			 از	 برای	اطمینان	
نگهداری	 و	 تعمیر	 زم��ان��ی	 ج���دول	 و	 برنامه	
ایستگاه	خود	را	تنظیم	کرده	و	در	کالیبراسیون	
و	 دق��ت	 ایستگاه،	 تجهیزات	 و	 دستگاه	ها	

برنامه	داشته	باشد.	)همان(

مدیران رسانه های رادیو،  �
هم به داشتن اطالعاتی 

عمومی مدیریتی 
نیازمندند و هم به 

داشتن اطالعات وسیع تر 
در حوزه سیاست های 

کشور، اقوام  فرهنگی 
و مسائل فرهنگی 

بین المللی. 
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ت��ک��ن��س��ی��ن	ه��ای	ت���ح���ت	ن����ظ����ارت	خ�����ود	را			
س��ای��ر	 و	 ای��س��ت��گ��اه	 ب���رن���ام���ه	ری���زی	ه���ای	 در	
کند،	 برنامه	سازی	درگیر	 برای	 گردهمایی	ها	

گاه	باشند. کار	خود	آ تا	آنان	هم	از	اهمیت	
ب��رن��ام��ه	ه��ا			 پ��خ��ش	 ه��ن��گ��ام	 ص���دا	 کیفیت	 از	

م��ط��م��ئ��ن	ش���ود	و	در	ص���دد	رف���ع	ع��ی��وب	و	
مشکالت	آن	بر	آید.

س��رپ��رس��ت��ان	و	م��دی��ران	اج��رای��ی	خ��ود	را	با			
سیستم	های	 و	 دستگاه	ها	 عملکرد	 نحوه	

کند. فنی	ایستگاه	آشنا	
تولیدشده،			 برنامه	های	 ارزشیابی	 فرایند	 در	

گ��ردآوری	 کند.	 عقاید	 جایگزین	 را	 شواهد	
آرای	مخاطبان	و	نظرخواهی	از	آنان	در	مورد	
شبکه	و	برنامه	های	آن،	راه	مناسبی	است.	

)همان(
درآمدهای یک ایستگاه رادیویی: 

هدف	 ب��ا	 ای���ران	 در	 تلویزیون	 و	 رادی���و	 فعالیت	
جنبه	 بیشتر	 و	 نمی	گیرد	 ص���ورت	 س��ود	 کسب	
دول��ت	 را	 آن	 ب��ودج��ه	 و	 دارد	 عمومی	 خ��دم��ات	

تأمین	می	کند.
گیر	 فرا قدرت	 دلیل	 به	 رسانه	 این	 این	حال،	 با	
کشور	 خود،	می	تواند	در	فضای	اقتصاد	مصرف	
کسب	 گهی	های	بازرگانی	و	تبلیغاتی،	 از	طریق	آ

کند.	)همان( درآمد	
توصیف و تحلیل چالش های رسانه رادیو

1- جهانی شدن و چالش های رادیو: 
جهانی	شدن	ابعاد	مختلف	اقتصادی،	سیاسی	
که	بعد	فرهنگی	آن	بر	فزایندگی	 و	فرهنگی	دارد،	
بین	المللی	 م���ب���ادالت	 روزاف������زون	 ف��ش��ردگ��ی	 و	
از	 یکی	 رادی���و	 و	 دارد	 تمرکز	 فرهنگی	 ک��االه��ای	
کاالهای	فرهنگی	است،	 کز	مهم	تولیدکننده	 مرا
که	مدیران	آن	باید	به	دنبال	بازار	مصرف،	حفظ	
بازارهای	مصرف	قبلی	و	یافتن	مصرف	کنندگان	

جدید	در	داخل	و	آن	سوی	مرزها	باشند.
صاحبان	فکر	و	اندیشه	در	سطح	جهانی	جهت	
جهانی،	 دهکده	 در	 مصرفی	 ب��ازار	 به	 دستیابی	
نیاز	به	ایدئولوژی	واحد	و	یا	تفکر	مشابه	دارند.	
به	 نیاز	 ای��دئ��ول��وژی،	 ای��ن	 به	 ب��رای	رسیدن	 ل��ذا	
مردم	 به	 راهبرد	 این	 با	 تا	 دارن��د،	 غیریت	سازی	
که	دشمنی	مشترک	صلح	 جهان	تلقین	نمایند	
را	 م��ال��ی	ش��ان	 امنیت	 و	 زن��دگ��ی	ش��ان	 آرام���ش	 و	

این	 و	 ایستاد	 برابر	آن	 باید	در	 و	 تهدید	می	کند	
همه	را	از	طریق	رسانه	ها،	از	جمله	رادیو	منتشر	

گل	زاده،	1387(	 و	القا	می	کنند.	)آقا
در	طول	چند	دهه	اخیر،	غیریت	سازی	اجتماعی	
معرفی	 غیرخودی	 یا	 دشمن	هراسی	 همان	 یا	
مبارزه	 شکل	 در	 گروهی	 یا	 و	 کشوری	 نمودن	
فروپاشی	 با	 ام���روزه	 و	 ب��ود	 مطرح	 کمونیسم	 با	
ک��ن��ن��دگ��ان	ای��دئ��ول��وژی	نظم	 ب��ل��وک	ش���رق،	ال��ق��ا
اسالم	هراسی	 که	 کرده	اند	 تالش	 جهان،	 جدید	

کنند. را	جایگزین	آن	

گ��ف��ت��م��ان	ه��ا	ب����رای	ای��ج��اد	ان��س��ج��ام	و	 در	ای���ن	
وحدت	در	بین	نیروهای	خودی،	آنان	احتیاج	
برجسته	تر	و	مشخص	تر	 را	 تا	هویت	خود	 دارند	
مجوز	 آزادی،	 از	 دف���اع	 پ��وش��ش	 در	 و	 ن��م��وده	
کشورهای	مستقل	را	جهت	سلطه	بر	 تجاوز	به	
ژئوپولتیکی	 کنترل	موقعیت	 و	 آن	 انرژی	 منابع	
کمک	 منطقه	به	دست	آورند	و	این	اهداف	را	با	
خصوصی	 و	 دولتی	 از	 اع��م	 جمعی	 رسانه	های	
از	 یکی	 رادی��و	 البته	 که	 بپوشانند،	 عمل	 جامه	
این	رسانه	های	مهم	بوده	و	لذا	آن	را	به	چالشی	

بسیار	جدی	فرا	می	خوانند.	)همان(
که	این	چالش	یکی	از	مهم	ترین	 به	نظر	می	رسد	
و	دشوارترین	چالش	های	پیش	روی	رسانه	های	
اعتماد	 جلب	 که	 چرا	 ب��وده،	 اسالمی	 کشورهای	

در طول چند دهه اخیر،  �
غیریت سازی اجتماعی یا 

همان دشمن هراسی یا 
غیرخودی معرفی نمودن 

گروهی در  کشوری و یا 
شکل مبارزه با کمونیسم 

مطرح بود و امروزه با 
فروپاشی بلوک شرق، 

کنندگان ایدئولوژی  القا
نظم جدید جهان، تالش 

که اسالم هراسی را  کرده اند 
جایگزین آن کنند.
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و	 رادیویی	 برنامه	های	 به	 شنوندگان	 رضایت	 و	
القای	آموزه	های	اسالمی	به	مردم	با	استفاده	از	
صاحب	نظران	معتمد	و	مطلع	اسالمی،	که	راهکار	
اصلی	این	چالش	جهت	مبارزه	با	استراتژی	های	
نیازمند	 نخست،	 وهله	 در	 اس��ت،	 اسالم	هراسی	
داش���ت���ن	زی���رس���اخ���ت	ه���ای	اص���ول���ی	س��ی��اس��ی-
است	 کشورهایی	 چنین	 اقتصادی-اجتماعی	
و	آن	گاه	می	توان	با	استفاده	از	تریبون	رسانه	ای	
را	به	مردم	 چون	رادیو،	آموزه	های	واقعی	اسالم	
شناساند.	لذا	الزم	است	تا	زیرساخت	های	اصلی	
کشورهای	اسالمی،	بارها	و	بارها	مورد	بازبینی	قرار	
موازین	 به	 است	 که	ممکن	 را	 م��واردی	 و	 گرفته	
اسالمی	و	بنابراین	به	رفاه	اجتماعی	صدمه	زده	
و	موجب	سلب	اعتماد	و	عدم	رضایتمندی	مردم	

گردد	را	اصالح	نمود.	
رادیو  اختیار  در  فرصتی  دسترسی،  عامل   -2

جهت نیل به اهداف:
دس��ت��رس��ی	م���ردم	ب��ه	رادی�����و،	ی��ک��ی	از	م���واردی	
مردم	 اعتماد	 جلب	 موجب	 می	تواند	 که	 است	
دسته	 آن	 کند.	 ایجاد	 دوس��وی��ه	 رابطه	 و	 ش��ده	
دارن��د،	 دسترسی	 ق��درت	 اب��زار	 به	 که	 کسانی	 از	
در	 راهبرد،	 این	 با	 می	کنند.	 نظارت	 دیگران	 بر	
قرار	 م��ردم	 در	دسترس	 را	 خ��ود	 میکروفن	 واق��ع	
ه��م	در	 آن	ه��ا	 نوعی	 ب��ه	 ب��گ��ذارن��د	 ک��ه	 می	دهند	
نظراتشان	 و	 باشند	 مؤثر	 خودشان	 سرنوشت	
پیگیری	 و	 ن��م��وده	 اب���راز	 رس��ان��ه	 بلندگوی	 از	 را	
داش��ت��ه	 سهمی	 ق���درت	 تقسیم	 در	 م��ط��ال��ب��ات	
پل	 نقش	 ای��ن	شیوه	 با	 واق��ع	 در	 رادی��و	 باشند.	
ارتباطی	خود	را	بین	مردم	و	مدیران	جامعه	ایفا	

گل	زاده،	1387(	 می	کند.	)آقا
ک���ه	ع��ام��ل	دس��ت��رس��ی	م����ردم	به	 از	آن	ج���ای���ی	
رادی����و،	ب��ه	ع��ن��وان	ی��ک��ی	از	ف��رص��ت	ه��ای	رادی���و،	
به	 م��ردم	 رضایتمندی	 و	 اعتمادسازی	 جهت	
ب��رن��ام��ه	ه��ای	رادی��وی��ی	اس���ت،	الزم	اس��ت	ت��ا	با	
نیازهای	 با	 رادیویی	 برنامه	های	 کردن	 همسو	
واقعی	اقشار	مختلف	جامعه،	مسائل	و	مشکالت	
داده	 انعکاس	 رادی��وی��ی	 برنامه	های	 در	 م��ردم	
که	در	 ک��رد	 از	مقامات	ذی	ص��الح	درخ��واس��ت	 و	
رفع	مشکالت	 و	جهت	 کرده	 برنامه	شرکت	 این	
را	 دستوراتی	 و	 داده	 ارائ��ه	 را	 راهکارهایی	 مردم	
کار	خود	قرار	دهند. در	راستای	آن	ها	در	دستور	

چنین	 راس���ت���ای	 در	 ت��ا	 اس���ت	 الزم	 ه��م	چ��ن��ی��ن	
رضایتمندی	 و	 )اعتمادسازی	 استراتژی	هایی	
برای	 رسانه	 این	 مسئوالن	 شنوندگان(،	 بیشتر	
مسائل	 و	 مشکالت	 ب��ه	 ک��ه	 دهند	 نشان	 آن	ک��ه	
توسط	 رادی��وی��ی،	 برنامه	های	 در	 ش��ده	 مطرح	
و	 اس��ت	 گرفته	 ق���رار	 پیگیری	 م���ورد	 م��س��ئ��والن	
گ���وش	س��ای��ری��ن	و	م��دی��ران	 ص����دای	م����ردم	ب��ه	
رسیده	است،	آن	ها	را	مجددًا	در	برنامه	های	آتی	
انجام	شده	 پیگیری	های	 و	 ک��رده	 مطرح	 خ��ود	

جهت	رفع	آن	ها	را	عنوان	نمایند.
3- رادیو، رسانه ملی، نگرش ملی:

نگاهی	 داش��ت��ن	 م��ل��ی،	مستلزم	 رس��ان��ه	 م��دی��ری��ت	
در	 اس��ت.	 ملی	 نگرش	 یعنی	 قومی،	 و	 گروهی	 فرا
صدای	ملی	نباید	به	دنبال	غیریت	سازی	و	تفکیک	
گروه	های	خودی	 و	تشکیک	بوده	و	در	پی	ایجاد	
که	 باشیم،	چرا	 و	غیرخودی	در	داخ��ل	یک	ملت	
گویشی	را	خودی	و	قومی	 یا	 که	قومی	 همین	قدر	
دیگر	را	غیرخودی	نامگذاری	نماییم،	خود	به	خود	

بخشی	از	شنوندگان	را	از	دست	خواهیم	داد.	
از	سعه	صدر	باالتری	نسبت	به	 رسانه	ملی	باید	
رسانه	های	محلی	برخوردار	باشد.	لذا	الزم	است	
گسترش	و	تقویت	زبان	فارسی	به	عنوان	 عالوه	بر	
گویش	 زبان	ملی،	برنامه	های	استانی	را	با	زبان	و	
کند	و	این	نیز	عین	 خودشان	تشویق	و	حمایت	

گل	زاده،	1387(	 تقویت	ملی	است.	)آقا
4- رقابت علمی و هنری: 

م��واج��ه	اس��ت،	 ب��ا	آن	 رادی���و	 ک��ه	 چالشی	دی��گ��ر	
با	 رق��اب��ت	 اس��ت.	 هنری	 و	 علمی	 رق��اب��ت	 عرصه	
سایر	رسانه	ها،	خواه	داخلی	و	خواه	خارجی،	در	

نوآوری	هرچه	بیشتر	در:	
ام��ر	 در	 ج��دی��د	 ت��ک��ن��ول��وژی	ه��ای	 از	 اس��ت��ف��اده	
ارتباطات،	تنوع	در	تولید	برنامه	متناسب	با	نوع	
مخاطب،	اطالع	رسانی	سریع،	صحیح	و	جامع،	
با	 رادی���و	 برنامه	های	 تولیدات	 ن��م��ودن	 علمی	
استفاده	از	علوم	مرتبط	با	هر	برنامه	مانند	علوم	
فناوری	 و	 اطالعات	 جامعه	شناسی،	 اجتماعی،	
ب��ا	شبکه	های	 رق��اب��ت	س��ال��م	 غ��ی��ره	و	داش��ت��ن	 و	
در	 شدنشان	 دای��ر	 امکان	 که	 اس��ت	 خصوصی	

آینده	وجود	دارد.	)همان(
5- رسانه ملی، زبان ملی )فارسی(:

این	مسأله	نیز	چالشی	دیگر	در	پیش	روی	رادیو	
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علم،	 و	 تکنولوژی	 ایدئولوژی،	 فرهنگ،	 اس��ت.	
جمله	 از	 رسانه	ها،	 طریق	 از	 غیره،	 و	 لطیفه	ها	
گفتاری	رادیو	تحقق	می	یابد.	این	رسانه	ها	 زبان	
ساخت	های	 گ���ان،	 واژ ورود	 موجب	 می	توانند	
م��ردم	 گ��ف��ت��م��ان	ه��ای	 در	 معنایی	 و	 دس��ت��وری	
و	 برنامه	نویسان	 ت��ا	 دارد	 ض���رورت	 ل��ذا	 گ��ردن��د.	
از	 امر	 از	متخصصان	 رادیو	 برنامه	های	 مجریان	
غیره	 و	 جامعه	شناسان	 زبان	شناسان،	 قبیل	
و	ساخت	های	 گ��ان	 واژ از	هجوم	 و	 گرفته	 ی��اری	
م���اه���واره	ه���ا	و	س��ای��ر	 از	ط��ری��ق	 ک���ه	 دس���ت���وری	
رس��ان��ه	ه��ای	ص��وت��ی-ت��ص��وی��ری	زب���ان	ف��ارس��ی	و	
مخاطره	 به	 و	 تهدید	 را	 ایرانی	 هویت	 ای��ن	رو	 از	

می	افکنند	را	دفع	نمایند.	)همان(	
نقش رادیو در توسعه روستایی

برای	توسعه،	 ارتباط	جمعی	 از	وسایل	 استفاده	
کشورهای	 در	 ابتدا	 روستاها،	 توسعه	 ب��ه	وی��ژه	

غربی	و	به	وسیله	رادیو	آغاز	شد.	
دول��ت	 در	 و	 ایتالیا	 در	 روس��ت��ای��ی،	 آن��ت��ه	 رادی���و	
م��وس��ول��ی��ن��ی،	ت��أس��ی��س	ش��د	ت��ا	ض��م��ن	آم���وزش	
را	 روس��ت��ای��ی��ان	 نظامی	 و	 اق��ت��ص��ادی	 س��ی��اس��ی،	
جنگ	 در	 تا	 س��ازد	 وادار	 گندم	 بیشتر	 تولید	 به	
و	 خودبسندگی	 سیاست	 از	 ش��ده،	 پیروز	 گندم	
ک��ن��د.	)خ��ات��ون	 اق��ت��ص��ادی	حمایت	 خ��ودک��ف��ای	

آبادی،	1374(
در	 که	 اس��ت	 کشورهایی	 جمله	 از	 هندوستان	
رادیو،	در	جهت	اهداف	ملی	 از	 زمینه	استفاده	
و	توسعه	ای،	باالخص	توسعه	روستایی	فعالیت	
با	 	1956 س���ال	 از	 اس���ت.	 داش��ت��ه	 چشمگیری	
روستاهای	 در	 رادی��وی��ی	 باشگاه	 	144 تأسیس	
که	 از	20	عضو	 گردید.	هر	باشگاه	 آغاز	 کشور	 آن	
از	رهبران	عقاید	در	روستا	بودند،	تشکیل	 کثرًا	 ا
گفت	وگو	 که	درباره	توسعه	مطرح	شده	 می	گردید	
کرد،	 پیدا	 گسترش	 این	طرح	چنان	 می	کردند.	
روستایی	 میلیون	 	25 15	سال	حدود	 که	ظرف	
را	زیر	پوشش	قرار	داد.	)رشیدپور،	1374: 305-

)306
بسیاری	 موفقیت	 هند	 در	 ط��رح	 ای��ن	 اج���رای	
به	 و	سهولت	دسترسی	 ارزان��ی	 داش��ت.	 پی	 در	
که	دولت	هند	سرمایه	گذاری	 رادیو،	سبب	شد	
کرده	و	با	افزایش	تعداد	ایستگاه	های	 سنگینی	
آب��ادان��ی	روستا	 ب��زرگ��ی	در	 گ��ام	ه��ای	 رادی��وی��ی	

یونسکو،	 ایندیا،	1990؛	 بردارند.	)سینها،	1384؛	
1992	و	سینگهال،	1989(

برای	 که	 تاجیک	 ک��ش��اورزان	 تاجیکستان،	 در	
روسی	 متخصصان	 از	 مستقل	 کشاورزی	 ایجاد	
کمبود	منابع	مالی	 تالش	می	کردند	و	از	طرفی	با	
مواجه	 	2001 ت��ا	 	2000 بین	 س��ال	ه��ای	 قحطی	 و	
ی��ک	س��ازم��ان	در	 و	 	FAO دف��ت��ر	محلی	 ب��ودن��د،	
خدمت	توسعه	سوئیس،	امکانات	تشکیل	یک	
کردند	 کشاورزان	فراهم	 برای	 را	 رادیوی	محلی	
را	 ک��ش��اورزان	 بین	 ارت��ب��اط��ات	 ای��ن	طریق	 از	 ت��ا	

کنند.	 تسهیل	
از	طریق	 دارد،	 نام	 کشاورز	 رادیو	 که	 رادیو	 این	
و	 مسائل	 ان��ع��ک��اس	 و	 ک���ش���اورزان	 ب��ا	 مصاحبه	
آنان	 آم��وزش	 در	 مؤثری	 نقش	 آنان	 تجربه	های	

داشته	است.	)باقریان،	1382: 102(	
رادیو جماعتی:

محلی	 کوچک	 فرستنده	های	 از	 رادی��وه��ا	 ای��ن	
فرستنده	 هستند.	 خ��ودگ��ردان	 و	 شده	 تشکیل	
تهیه	 و	 گردیده	 در	یک	منطقه	روستایی	نصب	
گذاشته	 برنامه	ها	به	عهده	روستاییان	 تولید	 و	
گویندگان،	 م��ج��ری��ان،	 ک��ه	 ب��ه	ط��وری	 م��ی	ش��ود،	
میان	 از	 همگی	 رادی��و،	 خبرنگاران	 و	 نوازندگان	
می	شوند.	 انتخاب	 منطقه	 همان	 روستاییان	
ق��رار	 اس��ت��ف��اده	 م���ورد	 محلی	 موسیقی	 و	 زب���ان	
می	گیرد،	در	واقع	برنامه	های	فرستنده	رادیویی	
بومی	 مسائل	 و	 نیازها	 فرهنگ،	 ب��ا	 ارت��ب��اط	 در	

است.	)کالنتری؛	روشنفکر،	1387(	
اصول ضروری برای موفقیت رادیو جماعتی:

منطقه			 در	 اولیه	 میدانی	 تحقیقات	 اج��رای	
زیر	پوشش،	برای	تأسیس	فرستنده

این			 در	 رادی��و	 کز	شنود	 مرا آوردن	 وج��ود	 به	
مناطق

گویش	و	زبان	محلی		 استفاده	از	
ک��ادر			 تأمین	 ب���رای	 محلی،	 پرسنل	 تربیت	

ایستگاه	های	رادیو
وظیفه			 س��ه	 میان	 تعامل	 آوردن	 وج��ود	 ب��ه	

آم��وزش،	 )سرگرمی،	 ارتباط	جمعی	 معمول	
گاهی( آ

اجرای	تحقیقات	مستمر	از	میان	شنوندگان		
کنترل	سیاسی.	)همان:			 از	سانسور	و	 پرهیز	

)11-10
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کارکردهای آموزشی رادیو در توسعه:
مناطق	 در	 رادی��و	 کاربردهای	 مهم	ترین	 از	 یکی	
دورافتاده	روستایی،	استفاده	از	آن	برای	آموزش	
به	خصوص	در	سطوح	ابتدایی	بود.	در	سال	های	
گوئه	برای	پیشرفت	 1973	تا	1980،	دولت	نیکارا
ری��اض��ی	در	م����دارس،	ب��رن��ام��ه	ای	ت��ح��ت	ع��ن��وان	
اصلی	 ه��دف	 که	 می	کرد	 ریاضی«	پخش	 »رادی��و	
کالس	های	 آن	حمایت	از	تالش	های	معلمان	در	
درس	بود.	برای	دستیابی	به	این	هدف،	برنامه	
از	موسیقی،	بازی	و	تمرین	های	پرسش	و	پاسخ	

کو،	1983( تشکیل	شده	بود.	)کوال
ن��ظ��ر	م��خ��اط��ب��ان،	یعنی	 ب��رن��ام��ه	در	ج��ل��ب	 ای���ن	
اصلی	 دلیل	 ک��رد.	 عمل	 موفق	 دان���ش	آم���وزان،	
موفقیت	رادیو	ریاضی،	پایبندی	تمام	نهادهای	
بود.	 برنامه	 نیازهای	 و	 بودجه	 تأمین	 به	 کشور	
که	از	رادیو	ریاضی	 آمار	نشان	داد،	دانش	آموزانی	
 20 دیگران،	 با	 مقایسه	 در	 می	کردند،	 استفاده	
م��ردودان	 تعداد	 و	 داشته	 نمره	 افزایش	 درص��د	
کاهش	یافته	بود.	)موالنا،	1371: 212(	 50	درصد	

رادیو از جنبه تعلیمی و آموزشی دارای مزایای 
زیر است:

فوریت	در	ارسال	و	دریافت	پیام	ها.		
نیازهای			 با	 م��ردم	 از	 زی��ادی	 گ��روه	 با	 ارتباط	

ک��ش��وره��ای	 در	 ک��ه	 آن	ج���ای���ی	 از	 م��ش��ت��رک:	
	ان��ت��ش��ار	و	ت��وزی��ع	 ت��وس��ع��ه	ن��ی��اف��ت��ه،	م��ع��م��واًل
روزنامه	با	مشکالتی	همراه	است،	نمی	توان	
در	 و	 ک���رد	 تضمین	 را	 م��ط��ب��وع��ات	 دری��اف��ت	
برای	 شده	 تضمین	 رسانه	ای	 رادی��و	 نتیجه	

ارسال	اطالعات	است.
استفاده	از	احساسات	و	هیجانات:	به	دلیل			

امکانات	صوتی	می	تواند	در	مخاطبان	خود	
احساس	و	هیجان	به	وجود	آورده	و	با	این	

کار	در	اهداف	آموزشی	خود	موفق	باشد.
در			 رادی���و	می	تواند	 م��ک��ان:	 و	 زم��ان	 ب��ر	 غلبه	

نقاط	 دورترین	 به	 را	 پیام	ها	 زمان،	 کمترین	
محروم	روستایی	ارسال	نماید.	

که			 ارزان������ی:	در	م����ورد	م��ن��اط��ق	روس��ت��ای��ی	
این	 اس���ت،	 پایین	 بسیار	 درآم��ده��ا	 عمدتًا	
م��ی	ی��اب��د.	 بیشتری	 اه��م��ی��ت	 رادی����و	 گ��ی	 وی��ژ

)خاتون	آبادی،	1374: 71-69(
نتیجه گیری

رادیو	به	عنوان	رسانه	ای	قدرتمند،	تأثیر	عمیقی	
ک��رده	 ای��ف��ا	 جامعه	 توسعه	 و	 م���ردم	 زن��دگ��ی	 در	
است.	این	رسانه،	حتی	در	عصر	تلویزیون،	هم	
توانست	به	عنوان	رقیب،	جایگاه	تعریف	شده	ای	
کنون	نیز	به	رغم	 نزد	مخاطبان	داشته	باشد	و	ا
صنعت	 جمله	 از	 جدید	 تکنولوژی	های	 ظهور	
کنار	آن	ها	به	حیات	 ماهواره	و	اینترنت،	هنوز	در	

خود	ادامه	داده	است.	
که	این	رسانه	نسبت	به	سایر	 علی	رغم	مزایایی	
حمل	 ق��اب��ل	 جمله	 از	 دارد،	 دی��گ��ر	 رس��ان��ه	ه��ای	
و	 و...	 ب��ودن	 در	دسترس	 ب��ودن،	 ارزان	 ب��ودن،	
رش��د	فکری	 و	 آم���وزش	 در	 م��ی	ت��وان��د	 ک��ه	 نقشی	
اف��ت	 روز	ش��اه��د	 ه��ر	 لیکن	 ک��ن��د،	 ای��ف��ا	 ج��وام��ع	

مخاطبان	این	رسانه	هستیم.	
ک��اه��ش	م��خ��اط��ب	ب��ه	م��ع��ن��ای	از	 ب��ا	ای���ن	ح���ال،	
م��ی��دان	ب��ه	در	ش���دن	رادی����و	ن��ی��س��ت،	زی����را	هر	
که	آن	 گی	هایی	برخوردار	است	 از	ویژ رسانه	ای	

را	از	سایر	رسانه	ها	متمایز	می	کند.	
ک��ه	با	 گ��ی	ه��ای	م��ش��ت��رک��ی	 رادی����و	ع����الوه	ب��ر	وی��ژ
گی	های	 ویژ و	 خصایص	 دارد،	 رسانه	ها	 سایر	
را	 آن	 از	 استفاده	 که	 دارد،	 نیز	 منحصربه	فردی	
وقوع	 به	 که	 رس��ان��ه	ای	 ژرف	 تحوالت	 وج��ود	 با	
ب��ه	ص��رف��ه	و	 پ��ی��وس��ت��ه،	ممکن	و	ح��ت��ی	م��ق��رون	

گهگاهی	بی	بدیل	ساخته	است.
کارکرد	این	رسانه	 که	از	 با	توجه	به	بررسی	هایی	
که	 گرفت	 نتیجه	 به	عمل	آمده	است،	می	توان	
و	 جامعه	 توسعه	 در	 بسزایی	 نقش	 رسانه	 ای��ن	
کرده	است	 ملل	و	به	ویژه	جامعه	روستایی	ایفا	
و	باید	با	رفع	آسیب	های	احتمالی،	از	این	رسانه	

حمایت	بیشتری	به	عمل	آید.	
قالب	های	 و	 برنامه	ها	 ک��ه	 داش��ت	 توجه	 باید	
که	طی	این	چند	سال	پاسخگوی	 برنامه	سازی	

یکی از مهم ترین  �
کاربردهای رادیو در 

مناطق دورافتاده 
روستایی، استفاده از آن 
برای آموزش به خصوص 

در سطوح ابتدایی بود. 
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ممکن	 کنون	 ا ب��وده،	 مخاطبان	 سلیقه	 و	 نیاز	
داشته	 ب��ازن��گ��ری	 و	 تجدیدنظر	 ب��ه	 ن��ی��از	 اس��ت	
دائمًا	 باید	 رادی��و	 مسئولین	 و	 مدیران	 باشند.	
ع��ادات	 و	 ب���وده	 تغییرات	 ای��ن	 زن��گ	 ب��ه	 گ��وش	
سازمان	 امکانات	 تا	 کنند،	 دنبال	 را	 مخاطبان	

خود	را	در	جهت	اهداف	مطلوب	سوق	دهند.	
منابع

گفتمان	انتقادی	. 1 گل	زاده،	فردوس	)1387(	»تحلیل	 آقا
کتاب	 رسانه	ملی	رادیو:	اهداف،	چالش	ها،	فرصت	ها«،	

ماه	علوم	اجتماعی،	آبان	1387-	شماره	8،	از	9	تا	15.
در	. 2 ب���ه	ع���ن���وان	 »رادی�������و	 	)1382( ف��اط��م��ه	 ب���اق���ری���ان،	

	،1 شماره	 ارتباطات.	 و	 فرهنگ	 رسانه«	 دسترس	ترین	
دی	ماه	1382.

»دستورالعمل	. 3 	،)1380( بریتانیا	 کنی	 خبرپرا بنگاه	
برنامه	سازی	در	رادیو	و	تلویزیون	انگلستان«،	مترجم:	

ناصر	بلیغ،	تهران:	تحقیق	و	توسعه	صدا.
پایگاه	جامع	اطالع	رسانی	رادیو	)1393(	. 4
»ن���ظ���ری���ه	ه���ای	. 5 	،)1369( غ����الم	ع����ب����اس	 ت����وس����ل����ی،	

جامعه	شناسی«،	انتشارات	سمت.
گی	های	رادیو	. 6 جوادی	یگانه،	محمدرضا	)1382(،	»ویژ

و	 فرهنگی	 مطالعات	 فصلنامه	 آن«،	 ب��رن��ام��ه	ه��ای	 و	
ارتباطات،	شماره	1،	از	ص	155	تا	174.

ارت��ب��اط	. 7 و	 »رادی������و	 	)1374( اح��م��د	 خ����ات����ون	آب����ادی،	
توسعه	ای«	تهران:	سروش.

بر	جامعه	شناسی	. 8 »درآم��دی	 	،)1380( خجسته،	حسن	
رادیو«،	تهران:	تحقیق	و	توسعه	صدا.

ساخت	دهی	. 9 اصلی	 »عناصر	 	،)1386( خجسته،	حسن	
با	 سازمانی	صدا	 مقایسه	ساختار	 و	 رسانه	ای	 سازمان	

سیما«،	نشریه	رسانه،	شماره	71،	صص	168-155. 
ترجمه	. 10 س��ازم��ان«،	 »تئوری	 	،)1377( ال	 ریچارد	 دف،	

پارساییان	و	اعرابی،	نشر	دفتر	پژوهش	های	فرهنگی.
جمعی«،	. 11 ارت��ب��اط��ات	 »فهم	 	،)1378( دنیس	 دی��ف��ل��ور،	

کاتبی،	فصلنامه	پژوهش	و	سنجش،	19  مترجم	ناهید	
و	20. 

کیت	)1381(،	»نگارش	نمایش	نامه	رادیویی«،	. 12 ریچاردز،	
مترجم:	مهدی	عبداله	زاده،	تهران:	سروش.

رادیو-تلویزیون	. 13 »هندوستان؛	 	)1384( نیکهیل	 سینها،	
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