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1. تاریخچه رادیو
کس	دل،	 کالرك		ما در	سال		1860	میالدی	،	جیمز	
تئوری		 اسکاتلندی	،	 ری��اض��ی	دان		 و	 فیزیك	دان		
امواج		الکترومغناطیسی		را	برای		اولین	بار	عرضه		
و	 مهندس		 هرتز،	 هنریش		 سال		1887،	 در	 ک��رد.	
تأیید	 را	 کس	دل		 ما نظریه		 آلمانی،		 فیزیك	دان		
الکترونیکی		 نوسانات		 از	 ش��د	 موفق		 او	 ن��م��ود.	
برای		انتقال		امواج		از	محلی		به		محل		دیگر	بدون		
به	صورت		واژه	ای		 هرتز	 نام		 استفاده		کند.	 سیم		
بین	المللی		برای		بیان		فرکانس	های		رادیویی		به		
برانلی		فرانسوی		در	سال		 او	 از	 کار	م��ی	رود.	پس		
داد	 انجام		 این		زمینه		 در	 آزمایش	هایی		 	،1890
نام		الکساندر	 به		 روسی		 دانشمندی		 باالخره		 و	
پوپوف	،	موجی		را	با	دستگاهی		که		شبیه		دستگاه		
هرتز	و	برانلی		بود	اختراع		و	آنتن		را	به		وجود	آورد	

را	 مورس		 تلگراف		 دستگاه		 یك		 این	صورت		 به		 و	
پوپوف		اولین		 	،1896 م��ارس		 در	 نمود.	 ایجاد	
پیغام		تلگرافی		را	به		مسافت		250	متری		فرستاد.	
که		متوجه		شد،	می	توان		از	بی	سیم		 کسی		 اولین		
نمود،	 استفاده		 ارتباطی		 وسیله		 یك		 به	عنوان		
ع	 که		بعدها	به		نام		مختر مارکونی		ایتالیایی		بود	
گردید.	وی		در	سال		1895،	اولین	 	رادیو	معروف		
یك	 در	 بی	سیم		 به	وسیله		 را	 رادیویی		خود	 	خبر	

کیلومتری		فرستاد. 	فاصله		3	
ایستگاه	 اولین		 لندن		 در	 	1896 س��ال		 ژوئ��ن		 در	
کمك		امواج		الکترونیکی	 	تلگرافی		بدون		سیم		به		
مارکونی		 اخ��ت��راع		 از	 م���ردم		 ش��د.	 داده		 	نمایش		
چنان		به		شور	و	هیجان	آمده		بودند،	که		خواستار	
اما	چون		 رادیو	شدند،	 از	 انسان		 پخش		صدای		
رادیو	 سازندگان		 ضعیف		بود،	 رادیو	 المپ	های		
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باید	فکر	بهتری		می	کردند.	به		همین		منظور	در	
سال		1906	یك		فیزیك	دان		آمریکایی		به		نام		)دو	
که		 کرد	 اختراع		 را	 الکترونی		 فورست	(	المپ		سه		
برای		رادیو	الکتریسیته		خیلی		قابل		استفاه		بود.	
موسیقی		 ص��دای		 اولین		بار	 ب��رای		 	1910 سال		 در	
سراسر	 در	 نیویورك		 متروپولتین		 اپ��رای	 آواز	 و	

آمریکای		شمالی		شنیده		شد.	
سعی		 دان��ش��م��ن��دان		 از	 جمعی		 س���ال		1913	 در	
نقاط	جهان		 تمام		 در	 موزیك		 که		صدای		 کردند	
اول		 جهانی		 جنگ		 ول��ی		 ش���ود،	 شنیده		 	 ک��ام��اًل
گذاشت	.	احتیاجات		 زحمات		آن	ها	را	بی		نتیجه		
بی	سیم		 از	 استفاده		 جنگ	،	 دوران		 در	 نظامی		
گسترش		داد	و	در	تاریخ		11	نوامبر	سال	1918  را	
همه		 به		 را	 جنگ		 پایان		 نوید	 بی	سیم		 تلگراف		
تاریخ		شروع		بهره	برداری		 جهانیان		اعالم		نمود.	

عمومی		از	رادیو	در	سال		1920	است.

کاربردهای رادیو  .2
پیغام	ها	 فرستادن	 رادی��و،	 کاربردهای	 اولین	 از	
ب��رای	ن��اوگ��ان	ه��ای	دری��ای��ی،	ب��ه	ص��ورت	تلگراف	
زمین	 و	 کشتی	ها	 بین	 م��ورس	 کد	 از	 استفاده	 با	
بوده	و	اولین	استفاده	کننده	ها	شامل	تفنگداران	
ژاپ����ن	و	روس��ی��ه	در	ط��ول	 ن���اوه���ای	دری���ای���ی	 و	
از	 یکی	 اس��ت.	 ب��وده		 	۱۹۰۵ در	 تسوشیما	 جنگ	
تلگراف	های	 از	 فراموش	نشدنی	 استفاده	های	
کشتی	تایتانیک	 دریایی،	به	هنگام	غرق	شدن	
که	شامل	ارتباط	بین	اپراتور	 در	سال	۱۹۱۲	است،	
روی	کشتی	در	حال	غرق	و	کشتی	های	نزدیک	به	

آن	و	ارتباط	با	ساحل	برای	گزارش	نجات	یافتگان	
بوده		است.	رادیو	برای	انتقال	دستورات	و	ارتباط	
بین	نیروی	ارتش	و	نیروی	های	دریایی	در	جنگ	
جهانی	اول	استفاده	می	شده،	آلمان	ها	از	ارتباط	
که	 زم��ان��ی	 سیاسی	 پیغام	های	 ب��رای	 رادی��وی��ی	
قطع	 بریتانیایی	ها	 توسط	 دری��ا	 زی��ر	 کابل	های	

می	شد،	استفاده	می	کردند	
برنامه	های	رادیویی	از	سال	۱۹۰۹	توسط	»سن	
 ۱۹۲۰ س��ال	 در	 و	 شد	 ش��روع	 کالیفرنیا	 از	 ج��وز«	
عمومیت	پیدا	کرد.	با	کمک	به	رسمیت	شناختن	
گ��ی��رن��ده	ه��ای	رادی���وی���ی،	 ه��م��ه	ج��ان��ب��ه	ت��وس��ط	
کنار	برنامه	 به	ویژه	در	اروپا	و	ایاالت	متحده،	در	
پیغام	های	 شامل	 زنده،	 برنامه	های	 رادیویی،	
 ۱۹۲۰ س��ال	 در	 برنامه	ها،	 پخش	 اع��الم	 و	 تلفنی	
رادیو	 استفاده	های	 دیگر	 همه	گیر	شد.	 	۱۹۳۰ و	
از	جنگ،	توسعه	دستگاه	ها	 در	سال	های	قبل	
رادار	 کمک	 با	 کشتی	 و	 هواپیماها	 شناسایی	
دارد،	 مختلفی	 حالت	های	 رادیو	 امروزه،	 بوده.	
ش��ام��ل	ش��ب��ک��ه	ه��ای	ب��ی	س��ی��م	)ی���ا	وای���رل���س(	و	
برنامه	های	 مانند	 درست	 موبایل،	 شبکه	های	
برنامه	های	 تلویزیون،	 ظهور	 از	 قبل	 رادیویی.	
رادیویی	فقط	شامل	اخبار	و	آهنگ	 اقتصادی	
کمدی،	نمایشنامه	های	 نبودند	و	شامل	درام،	
ب��وده	 سرگرمی	ها	 از	 دیگر	 بسیاری	 و	 گون	 گونا
که	 سخنرانی	هایی	 پخش	 ب��رای	 رادی���و	 	اس��ت.	

صرفًا	صوتی	بوده،	منحصربه	فرد	بوده		است.
3. نخستین  دستگاه  پخش  رادیو 

در	 رادیویی		 منظم		 پخش		 دستگاه	های		 اولین		
کار	افتاد	و	در	سال		 سال		1920	در	انگلستان		به		
با	 رادیویی		 بین	المللی		 کنفرانس		 اولین		 	1926
و	 ش��د	 برپا	 برلین		 در	 ج��ه��ان	،	 کشور	 	27 شرکت		
آیین	نامه		مقررات		ارتباطات		رادیویی		به		تصویب		
آن		 مخاطبانش	،	 و	 رادی��و	 فزاینده		 رش��د	 رسید.	
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	
	یك		میلیارد	

ً
کرد.	در	هر	حال		در	دنیا	تقریبًا کمك		

هر	 ب��رای		 یعنی		 دارد،	 وج��ود	 گیرنده		رادی��وی��ی		
گیرنده		رادیویی		موجود	است.	 چهار	نفر	یك		

4. رادیو در ایران
تأسیس	رادیو	در	ایران	با	تلگراف	بی	سیم	ارتباط	

 احتیاجات  نظامی  در  �
دوران  جنگ جهانی 

اول ، استفاده  از بی سیم  را 
گسترش  داد و در تاریخ  11 

نوامبر سال 1918 تلگراف  
بی سیم  نوید پایان  جنگ  

را به  همه  جهانیان  
اعالم  نمود. تاریخ  شروع  

بهره برداری  عمومی  از 
رادیو در سال  1920 است.
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دارد.	در	اواخر	سال	1303	در	دویست	هزار	مترمربع	
راه	ان����دازی	 مقدمات	 ق��اج��ار«	 »قصر	 زم��ی��ن	ه��ای	
تلگراف	بی	سیم	توسط	وزارت	جنگ	فراهم	شد	و	
نخستین	دکل	موج	بلند	به	ارتفاع	120	متر	که	هنوز	
گردید	و	در	بیست	 پایه	آن	موجود	اس��ت،	نصب	
کیلوواتی	 و	چهارم	اردیبهشت	1304	دستگاه	20	
اردیبهشت	 ششم	 در	 و	 ش��د	 نصب	 بلند	 م���وج	
ب��رای	دعوت	 1305ک��ار	بی	سیم	با	پخش	تلگرافی	
مختلف	 کشورهای	 ب��ه	 همکاری	 ب��رای	 عمومی	
دو	 نصب	 س��ال	1307	 در	 گ��ردی��د.	 افتتاح	 جهان	
کوتاه	آغاز	و	در	سال	1309	از	آن	ها	 دستگاه	موج	
و	 تهران	 نجف	آباد	 به	 گیرنده	 مرکز	 و	 بهره	برداری	

مرکز	مخابرات	به	میدان	توپخانه	منتقل	شد.
طبق	مقرارت	ایران،	ورود	دستگاه	های	مخابراتی	
مسئولیت	 حیطه	 در	 تنها	 آن	ه���ا	 از	 اس��ت��ف��اده	 و	
وزارت	پست	و	تلگراف	و	تلفن	بود.	بعد	از	صدور	
فرستنده	 دو	 از	 ق��رار	شد	 رادی���و،	 تأسیس	 فرمان	
کیلوواتی	 	2 متوسط	 و	 کیلوواتی	 	20 کوتاه	 موج	
ارسال	 ب��رای	 که	 تلفن،	 و	 تلگراف	 و	 وزارت	پست	
کارخانه	آلمانی	تلفونکن	 تلگراف	بی	سیم	توسط	
در	ب��ی	س��ی��م	ق��ص��ر،	ن��ص��ب	ش���ده	ب���ود،	اس��ت��ف��اده	
افتتاح	 از	 برنامه	پس	 آمادگی	پخش	 برای	 شود.	
رادیو	جمعی	از	استادان	و	نویسندگان	عالی	قدر،	
استخدام	شدند	 ماشین	نویس	 مترجم	 ع��ده	ای	
با	 و	 افسران	 باشگاه	 گوینده	در	 انتخاب	 ب��رای	 و	
حضور	عده	ای	از	دانشمندان	و	ادبا	و	متخصصان	
صوت	)از	جمله	عده	ای	آلمانی(	جلساتی	تشکیل	
شد	و	امتحانات	دقیقی	به	عمل	آمد.	بعد	از	فراهم	
شدن	مقدمات،	باالخره	رادیو	در	ساعت	ده	صبح	
روز	4	اردیبهشت	1319	افتتاح	شد.	تا	سال	1342 
کل	تشکیالت	رادیو	به	وزارت	اطالعات	منتقل	 که	
ش��د	و	ای��ن	وضعیت	ت��ا	ای��ج��اد	»س��ازم��ان	رادی��و	
تلویزیون	ملی	ایران«	در	سال	1350	ادامه	داشت.
در	س��ال		1336	ن��ام		رادی��و	تهران		به		رادی��و	ای��ران		
ای��ران		فرستنده		 تبدیل		و	بعدها	در	جنب		رادی��و	
دومی		به	نام	رادیو	تهران		نیز	مشغول		به		کار	گردید	

که		در	آغاز	امر	تنها	موسیقی		از	آن		پخش		می	شد.
- اهداف  و تشکیالت  رادیو

اداره		رادیو	در	بدو	تأسیس		به		اداره		کل		انتشارات	
صدیق		 »عیسی		 دکتر	 مدیریت		 ب��ه		 تبلیغات		 	و	
گ����ذار	ش��د.	اه��داف		 اع��ل��م	«،	اس��ت��اد	دان��ش��گ��اه		وا

تعیین		 از:	 ب��ودن��د	 ع��ب��ارت		 اداره		 ای��ن		 وظ��ای��ف		 و	
فرهنگ		 توسعه		 رادی���و،	 مشی		 خ��ط	 و	 سیاست		
ب��ه		اص���ول		زندگی		 م���ردم		 ک���ردن		 عمومی		و	آش��ن��ا	
نوین،	توجه		به		وحدت		ملی	،	مبانی		ملیت		و	حفظ	
کامل		 رع��ای��ت		 ک��ش��ور،	 ت��ح��والت		 استقالل،		ش��رح		
سیاست		دولت		در	انتشار	اخبار،	تأسیس		مدرسه		

برای		تربیت		خطیب	،	قصه	گو،	شاهنامه	خوان	.

- بخش خبر
خبرگزاری	 رادی���و،	 اخبار	 پخش		 و	 تهیه		 مسئول		
که		روزگاری		آژانس		پارس	نام		داشت.	 	پارس		بود،	
را	 پارس		اخبار	روزنامه	ها	 آژانس		 کار،	 ابتدای		 در	
قیچی		می	کرد	و	به		دست		گویندگان		رادیو	می	داد.	
اما	رفته		رفته	،	پس		از	پنج		سال	،	این		آژانس		به		یك		
که		عالوه		بر	تهیه		و	 خبرگزاری		جدی		تبدیل		شد	
پخش		اخبار	رادیویی	،	هر	روز	چهار	شماره		بولتن	
	صبح		و	عصر	از	اخبار	ایران		و	جهان		تهیه		می	کرد	و	

به		رایگان		در	اختیار	روزنامه	ها	قرار	می	داد.
- صدای  جمهوری  اسالمی  ایران  

پ��س		از	ان��ق��الب		اس���الم���ی	،	ن���ام		س���ازم���ان		رادی���و	
تلویزیون		ملی		ایران		به		صدا	و	سیمای		جمهوری		

مسئول  تهیه  و پخش   �
اخبار رادیو، خبرگزاری 

که  روزگاری    پارس  بود، 
آژانس  پارس نام  داشت. 

کار، آژانس   در ابتدای  
پارس  اخبار روزنامه ها را 

قیچی  می کرد و به  دست  
گویندگان  رادیو می داد. 

اما رفته  رفته ، پس  از پنج  
سال ، این  آژانس  به  یك  

خبرگزاری  جدی  تبدیل  
که  عالوه  بر تهیه  و  شد 

پخش  اخبار رادیویی ، هر 
روز چهار شماره  بولتن 

 صبح  و عصر از اخبار ایران  
و جهان  تهیه  می کرد.
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اسالمی		ایران		تغییر	یافت.	این	سازمان،	سازمانی	
پخش	 قانونی	 متولی	 تنها	 که	 اس��ت	 رس��ان��ه	ای	
جمهوری	 در	 تلویزیونی	 و	 رادیویی	 برنامه	های	
ای��ن		س��ازم��ان		هر	 ای���ران	اس��ت.	ریاست		 اسالمی	
رهبری	 معظم	 م��ق��ام	 ت��وس��ط	 ی��ك	ب��ار	 س��ال		 پنج		
معاون		 مقام		رادی��و،	 باالترین		 می	شود،	 انتخاب		
رئیس		سازمان		در	حوزه		صدا	است.	هدف		صدا	و	
سیمای		جمهوری		اسالمی	،	انتقال		و	انتشار	پیام		
که		بسیار	متمرکز	و	منسجم		در	 به		جامعه		است،	
این		امر	تالش		می	کند.	از	بسیاری	جنبه	ها،	صدا	
آموزشی– نهاد	 و	 رسانه	 قدرتمندترین	 سیما	 و	
فرهنگی	در	ایران	به	شمار	می	رود.	این	سازمان	
تلویزیون،	 و	 رادی����و	 کنترل	 و	 تملک	 ب��ر	 ع���الوه	
اس��ت،	 سیمافیلم	 ف��ی��ل��م	س��ازی	 ش��رک��ت	 م��ال��ک	
برگزار	 هنری	 و	 موسیقی	 فیلم،	 جشنواره	های	
می	کند	 منتشر	 مجله	 و	 روزنامه	 کتاب،	 می	کند،	
بازوی	 از	دانشگاه	صدا	و	سیما	به	عنوان	یک	 و	

آموزشی	بهره	می	گیرد.
- رادیو اینترنتی

رادیو	اینترنتی،	همانند	رادیو	معمولی	است،	با	
که	از	طریق	اینترنت	انتشار	می	یابد.	 این	تفاوت	
از	 اس��ت��ف��اده	 ب��ه	پیشرفت	ج��وام��ع	در	 ت��وج��ه	 ب��ا	
اینترنتی	راه	حل	بسیار	مناسبی	 اینترنت،	رادیو	
به	صورت	سمعی	 اطالعات	 قوی	تر	 انتشار	 برای	
رادیویی	 شبکه	های	 تمامی	 کنون	 هم	ا اس��ت.	
دریافت	 قابل	 اینترنت	 جهانی	 شبکه	 از	 کشور	
رادیویی	 هستند،	ضمنا	وب	سایت	شبکه	های	
قابلیت	آرشیو	برنامه	های	هر	شبکه	و	در	اختیار	

قرار	دادن	آن	ها	به	مخاطبان	خود	را	دارند.
5. حوزه های خاص رادیویی

رسانه	 اهمیت	 آن	ک���ه	 از	 پ��س	 ب��خ��ش،	 ای��ن	 در	
باید	به	حوزه	های	خاص	 کردیم،	 بیان	 را	 رادیو	
کنیم،	زیرا	تعریف	و	مدیریت	هر	 رادیویی	توجه	

یک	از	حوزه	ها،	توفیق	رادیو	است.
ح���وزه ه���ای ان��ح��ص��اری:	م��ن��ظ��ور،	ح��وزه	ه��ای��ی	
که	در	آن	رادیو،	یکه	تاز	و	بی	رقیب	است.	 است	
به	چند	 رادی��وی��ی	خ��ود	 از	ح��وزه	ه��ای	 این	گونه	

زیرگزینه	قابل	تقسیم	است:
که			 حوزه	های	خالء:	منظور	حوزه	هایی	است	

در	آن	رسانه	های	دیگر،	امکان	ورود	ندارند،	
نظیر	حوزه	های	روستایی	و	عشایری	مناطق	

و	 تحرک	پذیری	 ترکیب	 با	 رادی��و	 دوردس��ت.	
سرعت،	یکه	تاز	این	حوزه	ها	است.	استفاده	
آموزش	 به	 می	تواند	 ح��وزه	 این	 در	 رادی��و	 از	
گاهی	 تابعی،	تقویت	فرهنگ	عوام	و	ارتقای	آ

عمیق	ترین	زوایای	توده	ها	بینجامد.
زمینه	هایی			 منظور،	 حوزه	های	چندوجهی:	

گی	های	خاص	رادیو	 که	در	آن	به	ویژ است	
است،	 انحصاری	 رادی��و	 جایگاه	 م��ی	پ��ردازد.	
ک��ارک��ن��ان	 ن��ظ��ی��ر	ران���ن���دگ���ان،	ف��روش��ن��دگ��ان،	

واحدهای	تولیدی	و....
ح����وزه	ه����ای	ع��م��وم��ی	م���ش���ت���رک:	م��ن��ظ��ور،			

رسانه	ها	 ان��واع	 آن	 در	 که	 است	 حوزه	هایی	
ج��ای	دارن���د،	در	ای��ن	ح��وزه	ه��ا،	ورود	رادی��و	
ب���ه	اع���م���اق	ذه����ن	و	ت��س��خ��ی��ر	ت����وده	ه����ا	با	
دشواری	های	بسیاری	مواجه	است.	اقتصاد	
توجه	در	این	حوزه	مطرح	می	شود؛	در	عصر	
ت��ع��دد	رس��ان��ه	ه��ا	و	وس��ع��ت	اط��الع��ات،	پیدا	
کردن	مخاطب	و	تسخیر	ذهن	او	و	جلوگیری	
ک��اری	ب��س	دش���وار	اس��ت.	 از	غیبت	ذه��ن��ی،	
که	 توجه	به	امتیازهای	خاص	رادیو	)آن	طور	
آمد(،	برجسته	سازی	این	امتیازها	و	تبدیل	
توان	بالقوه	رادیو	به	بالفعل،	در	این	حوزه	با	

حساسیت	خاصی	مطرح	می	شود.
و  راهکارهای مدیریتی در سازمان صدا  ارائه   

سیما
ب���ه	م��ن��ظ��ور	ب��ه��ب��ود	وض��ع��ی��ت	ای����ن	س���ازم���ان،	
ارتقای	 و	 ساختار	 اص��الح	 جمله	 از	 راهکارهایی	
تغییر	 به	وزارت��خ��ان��ه،	اص��الح	ساختار	و	 س��ازم��ان	
س��ازم��ان	 ی��ک	 ب��ه	 کمیتی	 حا س���ازم���ان	 ی��ک	 از	
تکیه	 انسانی،	 نیروی	 هدفمند	 تعدیل	 دولتی،	
به	جای	سخت	افزاری،	 نرم	افزاری	 تکنولوژی	 بر	
از	 ب��ا	دان��ش��گ��اه	و	صنعت	جهت	خ���روج	 ارت��ب��اط	
وض��ع��ی��ت	س��ن��ت��ی،	ش��ای��س��ت��ه	س��االری	در	ج��ذب	
نتایج	 از	 ان��س��ان��ی،	اس��ت��ف��اده	 ن��ی��روی	 ارت��ق��ای	 و	
کل	 ت��ح��ق��ی��ق��ات	س���ازم���ان	در	 و	 ن��ظ��رس��ن��ج��ی	ه��ا	
از	نظام	پرداخت	هماهنگ	 سازمان،	بهره	گیری	
و	 م��خ��ت��ل��ف	 ش��ب��ک��ه	ه��ای	 و	 س����ازم����ان	 )درون	
کشوری(،	 هماهنگی	با	نظام	پرداخت	هماهنگ	
ک��ام��ل	ط���رح	ط��ب��ق��ه	ب��ن��دی	م��ش��اغ��ل،	 اس��ت��ق��رار	
سرمایه	گذاری	در	طرح	های	مشترک	بین	المللی،	
افزایش	 ه��دف	 ب��ا	 رادی��وی��ی	 شبکه	های	 کاهش	
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کیفیت	شبکه	های	باقی	مانده	ارائه	می	گردد.
کادمیک - در حوزه آ

نگرش	ها،	 و	 استفاده	کنندگان	 رادی��و،	 شناخت	
انتظارها	و	خواسته	های	آنان	به	صورت	مستمر	
از	اه��م	وظ��ای��ف	ه��ر	س��ازم��ان	رس��ان��ه	ای	اس��ت.	
بدین	سان	 پژوهش	های	دیگری	 این،	 بر	 عالوه	

درخور	توصیه	است:
رادی��و	در			 از	 ناشی	 اث��رات	 بقای	 امید	 بررسی	

مقایسه	با	دیگر	رسانه	ها؛
و			 )حجم	 برنامه	ها	 مطلوب	 ساختار	 بررسی	

یک	 در	 و...(	 تبلیغ	 اخبار،	 موسیقی،	 زم��ان	
شبانه	روز	عادی	و	تعطیل؛

ت��وج��ه	به			 ب���ا	 ب��رن��ام��ه	ه��ا،	 در	دی��ف��ران��س��ی��ل	
خ��واس��ت��ه	ه��ا،	ن��ی��ازه��ا	و	ن��ظ��ره��ای	ه��ر	ی��ک	از	

گروه	های	اجتماع،	الزم	است:	
)کودک،	 گروه	اجتماعی	شناخته		شود	 الف:	هر	

نوجوانان،	جوانان	و...(
برنامه	ریزی	رسانه	ای	)در	 ب:	اصول	هادی	در	

این	مورد	رادیو(	فراهم	آید.
-	در	حوزه	اجرا
حفظ تعادل: 

ضامن	 رادی��وی��ی	 برنامه	های	 تعادلی	 ساختار	
موسیقی	 س��اخ��ت��ار،	 ای��ن	 در	 اس���ت.	 آن	 توفیق	
جایگاهی	سترگ	دارد.	موسیقی	تنها	نوع	تولید	
که	ما	در	عین	لذت	بردن	از	آن،	 رادیویی	است	
وجود	 با	 نمی	شویم.	 آن	 بصری	 ضعف	 متوجه	
سر	 پشت	 هیچ	وقت	 رادی���و	 در	 موسیقی	 ای��ن،	
هم	و	به	طور	مداوم	پخش	نمی	شود	و	همیشه	
موسیقی،	 قطعه	های	 و	 ت��ران��ه	ه��ا	 پخش	 بین	
ب��ه	ص��ورت	حرف	 ک��وت��اه،	 وق��ف��ه	ه��ای��ی	ه��ر	چند	
به	 موسیقی	 زی��را	 دارد؛	 وج��ود	 گفت	وشنود	 و	
ضعیف	 و	 کافی	 نا معنادهی،	 لحاظ	 از	 تنهایی	
است	و	به	این	دلیل	شنونده	نیاز	دارد	موسیقی	
و	 مرتبط	 )کلمه	ها(	 رادی��وی��ی	 رم��ز	 اول��ی��ن	 ب��ا	 را	
به	 احتیاج	 موسیقی	 واق��ع	 در	 کند.	 شناسایی	
حضور	یک	شخص،	یک	رفیق	و	یک	همراه	دارد	
ک��ه	ای��ن	رف��اق��ت	و	 کلمه	های	اوس��ت	 و	ص��دای	
کنار	موسیقی،	 همراهی	را	به	وجود	می	آورد.	در	
بلکه	 می	گیرد،	 ج��ای	 گفتار	 و	 کلمه	ها	 نه	تنها	
کوچک	نمایش	 برنامه	های	تبلیغی،	قطعه	های	
که	دوره	 های	 کسانی	 نیز	جای	می	یابند.	به	نظر	

می	گذارند،	 سر	 پشت	 را	 رادیویی	 تهیه	کنندگی	
هم	 چند	 هر	 موسیقی	 برنامه	های	 زی��اد	 پخش	
برنامه	 م��ج��ری	 ترکیب	 )یعنی	 ب��اش��د	 دلنشین	
ب��ه	ص��ورت	 موسیقی	 ن��واره��ای	 ان���واع	 ب��ه	ع��الوه	
به	معنای	 واقع	 و	س��ی	دی(	در	 کاست	 صفحه،	
کردن	 خالی	 شانه	 و	 رسانه	 این	 ک��ردن	 ضعیف	
قسمت	 فقط	 و	 اس��ت	 آن	 ت��ول��ی��ده��ای	 دی��گ��ر	 از	
ناچیزی	از	قابلیت	های	تولید	رادیویی	را	عرضه	

می	کند.

»قطعات	 در	 اس��ت	 ش��ده	 خ��الص��ه	 رادی���و	 همه	
و	 گهی	ها	 آ بین	 ک��الم	 و	 ح��رف	 و	 نمایش	 ک��وت��اه	
واقع	 در	 که	 محلی	 خبری	 گ��زارش	ه��ای	 پخش	
گزارش	های	 کوتاه	شده	خبری	و	یا	 همان	تفسیر	
که	 ج	از	استودیو	است	و	برنامه	های	تلفنی	 خار
آن	 در	 که	 مسابقه	ای	 از	 اس��ت	 عبارت	 هم	 آن	
تعدادی	شرکت	کننده	به	طور	متناوب	به	برخی	

سؤال	ها	جواب	می	دهند«.
سادگی و شفافیت: 

بر	 بیشتر	 و	 نیست	 چ��ن��دن��م��ادی	 رادی���و	 چ��ون	
رابطه	 آن،	 ه��ر	 در	 دارد،	 تکیه	 ص��دا	 و	 کلمه	ها	
»در	 است:	 قطع	شدنی	 پیام	دهنده	 و	 مخاطب	
با	 تماس	 ن���دارد،	 وج��ود	 متنی	 ی��ا	 تصویر	 رادی���و	
کامل	 به	طور	 می	خوانیم،	 رسانه	 را	 آن	 آن	چ��ه	
اس����ت،	دری��اف��ت	ک��ن��ن��دگ��ان	پیام	 غ���ی���ردی���داری	
نمی	توانند	همانند	تلویزیون	و	فیلم،	فرستنده	
پیام	را	ببینند.	هم	چنین	جنبه	دیداری	و	ادامه	
وج��ود	 کتاب	 و	 روزن��ام��ه	 مانند	 پ��ی��ام،	 داش��ت��ن	

کلمه ها،  � سادگی 
صمیمیت بیان و نزدیکی 
با مخاطب از طریق طرح 

مسائل پیرامون زندگی 
کاری تر باشد.  می تواند 

کردن مباحث  ساده 
که  علمی در سطحی 
عامه مردم نیز  از  آن 

کافی ببرند، از  استفاده 
ضروریات قطعی است.
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ندارد.	رموز	رادیو	صرفًا	شنیداری	است	و	شامل	
صحبت،	موسیقی،	صداها	و	سکوت	می	شوند؛	
در	 باید	 مساعی	 بیشترین	 رادی��و	 در	 نتیجه	 در	
رسانه	 محدودیت	های	 بر	 آم��دن	 فایق	 جهت	
که	 ب��اش��د	 مختلفی	 م��ت��ون	 آوردن	 وج���ود	 ب��ه	 و	
کلی	بتوانیم	آن	را	در	ذهن	خود	ببینیم.	 به	طور	
بیان	 صمیمیت	 کلمه	ها،	 س��ادگ��ی	 ب��ن��اب��رای��ن،	
مسائل	 ط��رح	 طریق	 از	 مخاطب	 ب��ا	 نزدیکی	 و	
ساده	 باشد.	 کاری	تر	 می	تواند	 زندگی	 پیرامون	
که	عامه	مردم	 کردن	مباحث	علمی	در	سطحی	
ضروریات	 از	 ببرند،	 کافی	 استفاده	 آن	 	 از	 	 نیز	

قطعی	است.
کالن تکمیلی: طراحی 

ه���دف	ن��ه��ای��ی	رق��اب��ت	منفی	ب��ا	دی��گ��ر	وس��ای��ل	
اع��ض��ای	 دی��گ��ر	 ک���ارک���رد	 تکمیل	 بلکه	 ن��ی��س��ت،	
ارت���ب���اط���ات	اس�����ت.	در	ه���ر	ح���ال،	 خ����ان����واده	
می	پذیریم	رادیو	نه	تلویزیون	است،	نه	سینما؛	

گر	قرار	است	بماند،	باید	مکمل	آن	ها	باشد:	 ا
تعریف	توان	بالقوه	و	تبدیل	آن	به	فعلیت.		
رادی���و			 آن،	 ط��ری��ق	 از	 ک��ه	 مستمر	 ارزی���اب���ی	

م��ی	ت��وان��د	ب��ع��د	ت��ع��ام��ل��ی	ی��اب��د	و	م��ش��ارک��ت	
مخاطبان	خود	را	برانگیزد.

کسانی			 تربیت	نیروی	انسانی	میانی؛	منظور	
کنند	 که	باید	در	عمل	رادیو	را	اداره	 هستند	
)چه	در	حد	خبرنگاری،	چه	در	حد	صدابردار	
متخصص،	 ان��س��ان��ی	 ن��ی��روی	 ت��ول��ی��د	 و...(،	
نیز	 متخصصان	 و	 دارد	 بسیار	 هزینه	های	
نمی	دهند.	 در	 تن	 فعالیت	هایی	 چنین	 به	
بنابراین،	تولید	تکنسین	ماهر	ضرورت	دارد.

بالقوه،			 توان	 دارای	 انسانی	 نیروی	 گزینش	
پردازش	مستمر	توان	و	سپس	فعلیت	بخشی	

به	آن	با	تقویت	مستمر	انگیزه	ها.
نتیجه گیری

وسیله	 رای��ج	ت��ری��ن	 و	 سهل	ترین	 ب��دون	ش��ک،	
گرچه	در	این	روزگار	 ارتباط	جمعی	رادیو	است.	
قدرت	 از	 تصویری	 رسانه	های	 یورش	 به	سبب	
موجی	 انحصاری	 رسانه	 به	عنوان	 آن	 اعتبار	 و	
کاسته	شده	است،	ولی	به	دلیل	 تا	حد	زیادی	
ه��م	زم��ان	 ای��ن	ک��ه	 و	 آن	 ب���ودن	 سمعی	 خصلت	
کار	 به	 و	هم	 ک��رد	 گ��وش	 رادی��و	 به	 می	توان	هم	
دارد.	 را	 خود	 وی��ژه	 موقعیت	 پرداخت،	 دیگری	

رادی����و	ه��م	چ��ون	 ف���رد	 ب��ه	 گ��ی	ه��ای	منحصر	 وی��ژ
اطالع	رسانی	 ارزان،	 هزینه	 دری��اف��ت،	 سهولت	
پایین	 تمرکز	 ب��ا	 ه��م��راه	 صمیمیت	 و	 پ��ردام��ن��ه	
نمی	شود،	 دیگر	 فعالیت	های	 مانع	 که	 شنونده	
موفقیت	 و	 ک��ارآم��دی	 رم��ز	 هم	چنان	 می	تواند	
ب��اش��د.	 رس���ان���ه	ای	 سپهر	 در	 رادی����و	 روزاف������زون	
هدایت	 مسیر	 در	 باید	 راستا،	 این	 در	 بنابراین	
ک��ه	شامل	م��واردی	 چ��ش��م	ان��دازه��ای	س��ازم��ان	
در	خدمت	 رادی����و	 در	 ت���ازه	 ط��راح��ی	 ه��م	چ��ون	
بسیج	 درون	زاد،	 توسعه	 جدید،	 پارادایم	های	
تجدد	 و	 سنت	 دیالکتیک	 محلی،	 امکان	های	
است،	هرچه	 ب��رون	زاد	 عناصر	 کردن	 فرهنگی	 و	

بیشتر	تالش	نمود.
منابع
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