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رادیو و مدیریت مخاطبان در ایران

چکیده
که در  رادیو هم چنان می تواند رسانه پیشتاز در کسب همراهی مخاطبان باشد و با نگاه واقع بینانه به سهمی 

بازار پررقابت رسانه ها دارد؛ به مدیریت مخاطبان بر پایه »جلب« و »هدایت« توجه آن ها بپردازد.
گذرا بر  کرده است. مرور هرچند  رادیو در ایران، دوره هایی پر فراز و نشیب را در »مدیریت مخاطبان« تجربه 
که در ابتدای  که ایستگاه های مختلف صدای جمهوری اسالمی  کی از آن است  گذشته حا تجربه های یك دهه 
دهه، با شعار »حفظ مخاطب فعلی و جذب مخاطب جدید« به میدان رقابت با رقیبان وارد شدند، در ادامه از ایجاد 
ایستگاه های  راه اندازی  با  »تحول«  ماندند.  ناتوان  خود  برنامه سازی های  و  برنامه ریزی ها  در  دائمی«  »تحول 
مختلف، تنها و تنها در سطح »سازمان« صدا باقی ماند و جز در جرقه های زودگذر در سطح »ایستگاه« و »برنامه » 

بروز و ظهوری نیافت.
کوتاه سخن، دست اندرکاران  این مقاله، این تجربه ها را بررسی و تالش های برنامه ریزان و برنامه سازان و در 
کلیدی رادیو در ایران می گوید. مصاحبه عمقی با 40 نفر از  را آسیب شناسی می کند و از موانع دستیابی به شعار 

دست اندرکاران، بیانی تا حد امکان شفاف از این موانع است.
مقاله در بررسی و تحلیل یافته ها، نظریه وابستگی به رسانه ها )Dependency Theory( را چارچوب نظری 

کرده است.  کاربرد آن در رادیو نیز توجه  خود قرار داده و البته به 

کلیدی:  واژگان 
و  رادیو  تحول  رسانه ها،  به  وابستگی  نظریه  مخاطبان،  مدیریت  ایران،  اسالمی  جمهوری  صدای  رادیو، 
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دیباچه
از  بیش  که  می کند  تضمین  را  رسانه هایی  اثرگذاری  و  می گوید  خوشامد  رسانه هایی  به  تنها  امروز  پررقابت  دنیای 
رقیبان، انتظارها و خواست های مخاطبان را بررسی و حتی پیش بینی می کنند و با اولویت بندی آن ها به اقتضای شرایط 

کار: جامعه، به این انتظارها و خواست ها پاسخ می دهند تا در فرجام 
- به »جلب« توجه مخاطبان دست یابند؛

کنند؛ - آن ها را به رسانه وابسته 
- در داالن راهبردها و مصلحت های مد نظر به حرکت درآورند؛ 

- و در نهایت، »مدیریت مخاطبان« را بر پایه جلب و هدایت توجه آن ها محقق سازند.
رادیو به عنوان رسانه همراه، بیش و پیش از دیگر رسانه ها، توانسته و می تواند »رسانه پیشتاز« در این عرصه باشد. 
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گر به درستی  گیر، اطالع رسانی سریع و توانایی انطباق و انعطاف پذیری، ا ویژگی های مزیت ساز این رسانه مانند پوشش فرا
کوتاه سخن، نیازهای  کند، می تواند پاسخ مناسب رادیو به انتظارها و خواست ها و در  توجه دست اندرکاران را به خود جلب 
مخاطبان را به دنبال آورد و بر بستر آن، به وابستگی )Dependency( هرچه بیشتر مخاطبان به این رسانه منجر شود؛ 

که توجه مناسب به آن، رمز حضور مؤثر رادیو در میدان پررقابت امروز و حتی فردای رسانه ها است. ضرورتی 
سال های  فاصله  در  را  اسالمی«  جمهوری  »صدای  بهتر،  بیان  به  و  ایران  در  رادیو  مدیریتی  تجربه های  مقاله،  این 
کوتاه سخن، دست اندرکاران را در مدیریت مخاطبان  1377 تا 1387 بررسی و تالش های برنامه ریزان و برنامه سازان و در 

آسیب شناسی می کند.

اهمیت و ضرورت مسئله
که به ویژه در نحوه تأثیرگذاری بر مخاطبان،  1. برنامه ریزی و برنامه سازی در رادیو، تالشی به شدت پیچیده است 

کمتر شناخته  شده و حتی ناشناخته دارد. ابعاد 
گذشته را در برابر  گاه بسیار »متفاوت« با  2. جامعه هرچه بیشتر پیچیده تر از پیش می شود و نیازها و مصلحت های 
است،  اثرگذار  رسانه  به  رادیو  تبدیل  در  مهم  عاملی  خود  که  مخاطبان  بر  تأثیرگذاری  که  است  این جا  در  می بیند.  خود 

پیچیدگی بیشتر می یابد.
3. رقیبان با چهره و عملکردی پیچیده تر از پیش به میدان رقابت وارد شده اند و از فناوری های پیشرفته به گونه ای 
پیچیده تر از پیش استفاده می کنند. در این مسیر لغزنده و صعب، ضرورت بررسی و پژوهش درباره مخاطبان، بیش از 

که به جلب توجه مخاطبان، نیاز بسیار دارد. گذشته های نه چندان دور است؛ به ویژه در رسانه رادیو 
که به »دانشگاه عمومی« از نگاه بنیان گذار فقید انقالب و نظام جمهوری  4. دستیابی به جایگاه آرمانی صدا و سیما 
برنامه سازان  و  برنامه ریزان  که  به  گونه ای  ملی«،  »رسانه  این  در  سیاست ها  تدوین  و  طراحی  و  است  شده  تعبیر  اسالمی 
گام های بلند بردارند و در  کنند و در انتقال مؤثر ارزش ها  آن بتوانند در تراز ارزش ها و جهان بینی فرهنگی جامعه فعالیت 
از  کارآمد ظاهر شوند؛ بستگی جدی به شناخت همه جانبه  و  تأثیرگذار  کوتاه سخن، در »جامعه پذیری« مخاطبان خود، 
گرایش ها و رفتار مخاطبان در امروز و فردای جامعه دارد؛ ضرورتی  توانمندی های هر رسانه و پیش بینی دقیق اندیشه ها، 
مخاطبان،  هدایت  و  جذب  شیوه های  و  سنجش  و  پژوهش  روش های  آسیب شناسی  در  مناسب  بررسی های  با  جز  که 

به ویژه در ایستگاه های مختلف صدای جمهوری اسالمی، امکان پذیر نیست.
که به سادگی در  5. سازمان صدا و سیما در مقابله با »تهدید« رقیبان، به ویژه رادیوها و تلویزیون های بیگانه فارسی زبان 
دسترس مخاطبان هستند؛ ایستگاه ها و کانال های مختلف رادیویی و تلویزیونی راه اندازی کرده است. حفظ و ارتقای »کیفیت« 
برنامه ها به موازات گسترش کّمی آن ها در گرو انجام بررسی های مناسب است؛ بررسی ها و البته تحلیل هایی که بتوانند راه های 
کانال های مختلف را به دست اندرکاران نشان دهند و مخاطبان را متوجه به  حفظ و ارتقای »کیفیت« برنامه ها در ایستگاه ها و 

حضور هم چنان اثربخش »صدا« و »سیما« در جامعه سازند تا این »فرصت«  به »تهدید«  در درازمدت تبدیل نشود.
گر  6. جامعه ایرانی در سال های پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، همراه با سپری شدن دهه اول انقالب، ا
گفتمان دینی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود تجربه  که تغییری محسوس را در  نگوییم تغییر »به شدت« محسوس 
کرده است؛ تغییری که پرسش ها و مباحث »متفاوت« با گذشته را به صحنه جامعه وارد کرده است. شناخت این پرسش ها 
و مباحث و درك شیوه های مؤثر پاسخگویی به آن ها، ضرورت اساسی در مخاطب شناسی های امروز و حتی فردای رسانه ها 

و به ویژه رادیوهای ما است.
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مرزگستری  مدد  به  که  جامعه  صحنه  در  آن  پنهان  و  آشکار  بازتاب  و  فرهنگ ها  میان  تعامل  و  ارتباط  افزایش   .7
محسوس  تغییری  است؛  یافته  پیش  از  بیش  شدتی  ماهواره  ای،  و  فرامرزی  تلویزیون های  و  رادیوها  به ویژه  رسانه ها، 
ذهن  و  اندیشه  در  تلنگری  پرسش ها،  این  که  است  این جا  است.  آورده  وجود  به  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  چهره  در 
خ  نیم ر در  تغییری  چه  بود؟  خواهد  شکل  چه  به  و  چگونه  تغییر  این  سوی  و  سمت  که  می کنند  ایجاد  دست اندرکاران 
اجتماعی و فرهنگی جامعه ایجاد شده و ایجاد می شود؟ چه آسیب های اجتماعی در جامعه ما وجود دارد و چه آسیب های 
اجتماعی در انتظار جامعه ما است؟ مسئولیت دست اندرکاران در مقابله با آسیب ها چیست؟ پاسخ به این پرسش ها، تنها 

و تنها با مطالعه دقیق در ابعاد مختلف مسائل جامعه امکان پذیر است.
شتابان  آهنگ  با  و  است  داده  خ  ر جهانی  جامعه  در  که  چندوجهی  و  پیچیده  بسیار  گاه  و  گسترده  تحوالت   .8
انکارناپذیر بر جامعه، مخاطبان و عملکرد رسانه ها بر جای می گذارد. به عنوان نمونه   تأثیرگذاری های  به پیش می رود؛ 
که ماهواره ها و شبکه جهانی اینترنت،  آشکار، جهانی شدن )Globalization( در عرصه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ 
سپهر  بر  غیرقابل کنترل  گاه  و  خاموش  و  پیوسته  اثرگذاری های  به خودی خود  می آیند،  شمار  به    آن  اصلی  زمینه سازان 
اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه دارد و نقش صدا و سیما را در »مدیریت و هدایت افکار عمومی« جامعه با مخاطرات 
که با نام »تهاجم فرهنگی« در دیروز و »جنگ نرم« در امروز بروز  بسیار روبه رو می سازد. منفی ترین چهره این تأثیرگذاری ها 
که پس از شناخت ابعاد  ع این اثرگذاری ها است؛ چرا  گسترده درباره دامنه و نو و ظهور یافته است، نیازمند بررسی های 
کیان اسالمی و انقالبی  که می توان با هدف »صیانت« از حریم هویت ملی و فرهنگی ایران و  مختلف این »مسئله« است 

کرد و به درستی به مرحله اجرا درآورد. جامعه ایرانی، راه های مقابله با آن را طراحی 
9. شناخت همه جانبه هر یك از عوامل اثرگذار در »کارآمدی« ایستگاه های مختلف صدای جمهوری اسالمی که نیازمند 
گروه های مختلف  مطالعه دقیق هر یك از آن ها است و به ویژه شناخت »مخاطبان هدف« و مطالعه راه های برآوردن نیاز 
گرایش ها و عالقه مندی های  مخاطبان از نظر جنس، سن، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلی، سرمایه فرهنگی، اندیشه ها، 
که تحقق مطلوب آن می تواند »اعتبار« رسانه را حفظ و تقویت و به دنبال آن، »اعتماد« هر  متفاوت آن ها، ضرورتی است 

کند. چه بیشتر مخاطبان به رسانه را جلب 
یا  بررسی  در  پیش ِ رو  ناشناخته  و  لغزنده  مسیر  از  سالمت  به  عبور  رمز  که  هستند  آن  نشان دهنده  همه  این ها   .10

که: بررسی هایی نهفته است 
- »جامعه« را خوب ببینند؛

- »مخاطب« را همه جانبه بشناسند؛ و
کنند. - به »رسانه« با تمامی ویژگی های مزیت ساز در میدان پررقابت فعالیت نگاه 

پرسش ها
- پرسش اصلی:

کلیدی »حفظ  چه تحولی در مدیریت مخاطبان و شیوه های »جلب«  و »هدایت« توجه آن ها باید اتفاق بیفتد تا شعار 
مخاطب فعلی و جذب مخاطب جدید« در صدای جمهوری اسالمی و ایستگاه های مختلف آن محقق شود؟

- پرسش های فرعی:

1. دست اندرکاران در صدای جمهوری اسالمی تا چه اندازه برنامه های رادیو را از دریچه ذهن مخاطبان هدف می شنوند؟
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2. ایستگاه های مختلف صدا از نظر مخاطبان با چه ویژگی هایی از دیگر رقیبان »متمایز« می شوند؟ آیا این ویژگی ها 
گروه های عمقی یا محتوایی؟ گروه های شکلی یا فرمی قرار می گیرند یا در  بیشتر در 

3. فرایند تولید برنامه از »ایده« تا »عمل« تا چه اندازه با اهداف و مأموریت های مصوب هر ایستگاه »تناسب«  دارد و 
کنونی نیازمند ارزیابی و بازنگری مجدد است؟ کی بیشتر، چه مرحله یا مراحلی از فرایند  برای انعطاف  پذیری و چاال

4. طراحی و چینش برنامه ها در جدول پخش )Time Table( هر ایستگاه  تا چه اندازه توانسته و می تواند ناشی از درك 
ویژگی های مخاطبان هدف باشد و به انتظارها و خواست ها و در کوتاه سخن، نیازهای »در لحظه« آن ها پاسخ دهد؟

گاه به مزیت های رقابتی رادیو در جامعه ایرانی  5. آیا دست اندرکاران و به ویژه برنامه ریزان صدای جمهوری اسالمی آ
هستند و از آن به درستی استفاده می کنند؟

غ،  بلو رادیو )معرفی، رشد،  برنامه سازی در  برنامه ریزان صدای جمهوری اسالمی به چرخه حیات قالب های  آیا   .6
کرد تا مرحله »اشباع« یك قالب به »معرفی« یك قالب جذاب تر منتهی شود؟ اشباع و نزول( اعتقاد دارند؟ چه باید 

7. »بازاریابی« و »تبلیغات« جزو جدایی ناپذیر فعالیت رسانه ها و به ویژه رادیو در روزگار ما است. بازاریابی و تبلیغات 
گاه کردن مخاطبان از وجود هر ایستگاه و شناخت فرصت های مناسب در انتقال اثرگذار پیام های ایستگاه  به  به معنای آ

کارآمد و موفق ظاهر شده اند؟ مخاطبان است. برنامه ریزان تا چه اندازه در این عرصه، 
8. ایستگاه های مختلف صدای جمهوری اسالمی تا چه اندازه معتقد و متعهد به شناسایی و ستاره سازی استعدادهای 

خالق هستند؟ آیا صدای جمهوری اسالمی می تواند »صدای همراه« مخاطبان و آینه ای از سبك زندگی آن ها باشند؟
9. برنامه ریزان صدای جمهوری اسالمی چه تصوری از ایجاد »تعادل« میان نیازها و مصلحت های مخاطبان دارند؟ 

آیا با پاسخ مناسب به نیازها، مصلحت ها را به درستی محقق می سازند؟
کنونی  10. صدای جمهوری اسالمی چگونه و با چه روش هایی در تماس و تعامل با مخاطبان است؟ آیا روش های 

سنجش مخاطبان رادیو، به ویژه در مرکز تحقیقات صدا و سیما می تواند پاسخ مناسب به نیازهای برنامه ریزان باشد؟

تعریف نظری و عملیاتی واژگان
کتاب، مطبوعات،  کنار  که در  رادیو )Radio(: رادیو از جمله اعضای خانواده رسانه های جمعی )Mass Media( است 
سینما و تلویزیون در زمره نخستین اعضای این خانواده به  شمار می آیند. مراد ما از واژه »رادیو«، برنامه ریزی و برنامه سازی 
که چیزی جز تالش پیوسته برنامه ریزان و برنامه سازان در طراحی، ساخت و  در این رسانه جمعی به معنای امروز آن است 
که به تناسب جایگاه و نقش سازمانی دست اندرکاران در ایستگاه های مختلف طراحی  ارائه مؤثر پیام ها نیست؛ پیام هایی 

و تدوین می شوند و در ظرفی به نام »برنامه« با هدف تأثیرگذاری »مطلوب« بر مخاطبان در برابر آن ها قرار می گیرند.
که  است  ایران«  اسالمی  و سیمای جمهوری  در ساختار سازمانی »صدا  معاونتی  اسالمی،  معاونت صدای جمهوری 
و  آشنا  صدای  »بین المللی«  ایران؛  »سراسری«  ایستگاه های  در  برنامه سازی ها  و  برنامه ریزی ها  قانونی  و  رسمی  متولی 
ج( زیر  اینترنتی ایران صدا و پایتخت، تهران است. ایستگاه های استانی، شهری و محلی جز رادیوهای تهران، البرز )کر
نظر معاونت امور استان های صدا و سیما قرار دارند. البته با تأسیس استان البرز در غرب تهران و راه اندازی »صدا و سیمای 

البرز« در سال 1389، رادیو البرز در حال جدا شدن از معاونت صدا و پیوستن به معاونت امور استان ها است.
www.radio. آن چه در جدول 1 مشاهده می شود، از آخرین به روزرسانی پایگاه اطالع رسانی معاونت صدا به نشانی *

ir در شهریور 1390 استخراج شده و در این مقاله آمده است.
** این مقاله با توجه به زمان بررسی عملکرد صدای جمهوری اسالمی در فاصله سال های 87-1377، رادیو البرز را 
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هم چنان در مجموعه صدای جمهوری اسالمی می داند. 
که از طریق ماهواره به پخش برنامه  کانال انگلیسی رادیو معارف است   ،)The Callof Islam( کانال ندای اسالم  ***
گاهی از مباحث معارف اسالمی پاسخ می دهد. برای انگلیسی زبانان و آشنایان به زبان انگلیسی می پردازد و به نیاز آن ها در آ

ساعتپخشسالتأسیسنامایستگاه
درصدپوششطولموج

نشانیاینترنتیجغرافیایی
FMAM

MHZ٩00 MHZ٩5/4www.radioiran.ir 24٩0 ساعته131٩رادیو ایران

MHZ558 MHZ67/11www.radiofarhang.ir 24106 ساعته1376رادیو فرهنگ

MHZ1332 MHZ82/72 24٩4 ساعته1372رادیو تهران
www.radiotehran.ir)تهران(

٩0---MHZ 24107/6 ساعته1376رادیو البرز**
ج( www.radioalborz.ir)کر

MHZ1188 MHZ68/1www.radiopayam.ir 24104 ساعته1373رادیو پیام

MHZ585 MHZ73/7www.radioquran.ir 24100 ساعته1362رادیو قرآن

رادیو معارف 
کانال ندای  و 

اسالم***
01www.radiomaaref.ir/MHZ1071 MHZ6٩ 24٩6 ساعته1377

٩1/77www.radiojavan.ir---MHZ 2488 ساعته1375رادیو جوان

MHZ---64/37www.radiovarzesh.ir 24٩2 ساعته1378رادیو ورزش

MHZ------www.radiosalamat.ir 18102 ساعته1381رادیو سالمت

گفت وگو MHZ---.---www.radiogoftego.ir 6103/5 ساعته1385رادیو 

رادیو 
MHZ---64/37www.radiotejarat.ir 2٩8ساعته1386تجارت****

MHZ---68/1www.radioava.ir 12٩3/5 ساعته1386رادیو آوا

MHZ---68/1www.naghamat.ir 12٩3/5 ساعته1386رادیو نوا

MHZ------www.radionamayesh.ir 5107/5 ساعته13٩0رادیو نمایش

صدای 
24 ساعته1383آشنا*****

Hotbird 12437 MHZ
Telstar 11806-12 MHZ

Intelsat ٩o11555-2 MHZ
---www.sedayeashena.ir

رادیو اینترنتی 
www.iranseda.ir---------24 ساعته1386ایران صدا

جدول 1. مشخصات و ویژگی های ایستگاه های مختلف صدای جمهوری اسالمی ایران*

**** رادیو تجارت از سال 1390به رادیو اقتصاد تغییر نام داد.
کانال آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آمریکا است به تولید و پخش برنامه از طریق  که دارای سه  ***** رادیو صدای آشنا 

ماهواره برای فارسی زبانان سراسر دنیا می پردازد. 
برنامه ریزی )Planning(: برنامه ریزی در رسانه ها را باید مجموعه ای از تالش های »نظام مند« و »خالقانه« دانست که بر اساس 

گاهانه در نگرش ها و رفتار مخاطبان انجام می شود. )لی، 1356: 78( خواست و الگوی ذهنی برنامه ریزان و با هدف تغییر آ
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:)Programming( برنامه سازی

با هدف  که  برنامه های مختلف است  قالب  برای سامان دهی پیام های مورد نظر در  رادیو، تالش  برنامه سازی در   
از  شبانه روز  مختلف  ساعت های  در  و  می شوند  ارائه  و  ساخته  طراحی،  مخاطبان،   از  مشخص  گروهی  بر  اثرگذاری 
گزینش برنامه ها  که در نسبت های متفاوت، »فعال« یا »منفعل« در  گوش می رسند؛ مخاطبانی  ایستگاه های مختلف به 

گام اجرایی برنامه ریزی در آن است. و درك پیام های نهفته در آن هستند. )صادقی، 1386: 12( برنامه سازی در رادیو، 
:)Message( پیام

که در فرایند ارتباط، انتقال می یابد. به طور معمول، اصطالح »پیام« را در  کلمه، معنایی است   پیام به معنای دقیق 
گیرنده، یعنی دو سوی جریان ارتباط، رد و بدل  که میان فرستنده و  معنای عام تر به کار می برند و آن را هر چیزی می دانند 
می شود. اغلب پیام را معادل مفهوم »محتوا« در نظر می گیرند. حال آن که محتوا تنها یکی از جنبه های پیام است. »رمز 
پیام« و »طرز عمل پیام«، جنبه های دیگر این مفهوم در عرصه ارتباطات و رسانه ها است. رمز پیام مربوط به روش های 
ساخت و به کارگیری نمادها برای انتقال محتوای پیام و ایجاد معنای مورد نظر در نزد مخاطبان است؛ حال آن که طرز 
عمل پیام بیشتر مربوط به چگونگی و دریافت پیام از سوی مخاطبان است که ممکن است فعاالنه یا منفعالنه باشد. گرچه 

که از آن به »توجه« تعبیر می شود، ارزشی بیشتر برای دست اندرکاران دارد. به طور معمول، درك و دریافت فعاالنه پیام 
)24 :1975 ,Bloke & Haroldson(

:)Audience( مخاطب

گیر مانند: رادیو  که پیام های رسانه ، به ویژه رسانه های فرا گفته می شود  گروه ها   مخاطب به مجموعه ای از افراد یا 
و تلویزیون را به صورت انفرادی یا دسته جمعی دریافت می کنند. برنامه ریزان و برنامه سازان، به ویژه در رسانه رادیو به هر 

کارآمدتر را با آن ها برقرار می سازند.  گیرندگان پیام بدانند، ارتباطی اثربخش تر و  که درباره مخاطبان یا  اندازه 
)233 :2002 ,Gale(

:)Identify(  هویت

 آن چه موجب شناسایی، تشخیص و ایجاد تمایز میان یك شیء با اشیای دیگر می شود،  »هویت« آن شیء  نامیده 
شمار  دارد.  خاص  ضرورتی  و  اهمیت  ایستگاه ،  هر  به ویژه  و  رسانه  هر  نقش  و  جایگاه  شناخت  در  هویت یابی  می شود. 
افزایش می یابد.  »نه«  و  »نه« حفظ می شود  آن ها  از  ممتاز  ارائه هویت  در  بدون تالش  ایستگاه های مختلف  مخاطبان 
ذاتی،  به صورت  که چه عناصری می توانند  آن است  باشد،  و حتی سرنوشت ساز  ایستگاه می تواند مهم  برای هر  آن چه 
منجر به هویت بخشی یا هویت سازی برای آن ایستگاه در میان دیگر رسانه ها شوند؟ برنامه ریزان رادیو باید به این پرسش 
کنند تا بتوانند هویت مطلوب از ایستگاه خود در میان مخاطبان ارائه دهند و این هویت را تقویت و  اساسی توجه بسیار 

کنند. تثبیت 
گروه »شکلی یا فرمی« و »محتوایی یا  که سبب ایجاد »هویت« برای هر ایستگاه  در جامعه می شوند، در دو  عناصری 

عمقی« قابل تقسیم بندی هستند. 
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عناصر محتوایی عناصر فرمی 

نام؛
نوع باند یا نوع فرستنده؛

فرکانس پخش؛
مکان ایستگاه؛

فرم و نحوه پخش برنامه ها؛ و
گویندگان خاص. گوینده و یا 

نام؛
آرم و شعار ویژه هر 

ایستگاه؛
برنامه های 

خاص؛ و
اطالعات خاص.

جدول 2. عناصر هویت ساز رادیو

گرچه جایگاهی مهم و انکارناپذیر در ایجاد هویت برای هر ایستگاه دارند؛ اما در این میان، نقشی  یك یك عناصر باال، 
کمتر در  ایستگاه های مختلف صدای جمهوری اسالمی، عناصر فرمی به طور عمده اهمیتی  مشابه و یکسان ندارند. در 
کانون  در  به عنوان مهم ترین عنصر  نیز »اطالعات خاص«  دارند. در میان عناصر محتوایی  با عناصر محتوایی  مقایسه 
کانون توجه قرار می گیرد. البته ایستگاه  گاهی »فرم و نحوه پخش برنامه ها« هم در  توجه برنامه ریزان قرار دارد؛ هرچند 
کنار یکدیگر به کار می گیرد تا  که تمامی این عناصر را باهم می بیند و آن ها را با ترکیب مناسب در  اثرگذار، ایستگاهی است 

به هویت متمایز از »خود« در میدان رقابت دست یابد.
گامی ضروری در تحقق شعار »حفظ مخاطب  این مقاله، هویت جویی و هویت سازی برای ایستگاه های مختلف صدا را 
که مخاطب امروز بیشتر به تفاوت ها و »نه« شباهت ها نگاه می کند.  فعلی و جذب مخاطب جدید« می داند و معتقد است 
گاهی  همه جانبه از مجموعه انتظارها و خواست ها و در کوتاه سخن، نیازهای مخاطبان هدف آغاز می شود و  هویت جویی با آ

بسته به توانایی های برنامه ریزان تا مرز هویت سازی امتداد می یابد و به پیش می رود. )خجسته، 1386: 1-25(

رادیو و مسئله »نیاز« مخاطب
فعالیت های رسان های بیشتر بر »شناخت« و »پاسخگویی« به نیازهای مخاطبان تمرکز دارد و با این هدف انجام 

که: می شود 
- مخاطبان به سمت رسانه ها، متمایل و به آن ها جذب شوند؛

- از پیام های آن ها تأثیر بگیرند؛ و
کوتاه سخن، فلسفه وجودی آن ها  که برخاسته از آرمان ها و اهداف و در  کم  - در داالن راهبردها و مصلحت های حا

است، به حرکت در آیند.
که مناسب این نگاه باشد و به  ع نگاه برنامه ریزان به نیازهای مخاطبان و توانایی آن ها در طراحی سازوکارهایی  نو
که برنامه ریزان را به اتخاذ رویکردهای »متفاوت« وامی دارد و هر رسانه  نیازهای مخاطبان پاسخ دهد؛ مسئله ای است 
گذاشته  شده اند و در مسیر  کار  که از پیش،  را از رسانه های دیگر »متمایز« می سازد. این رویکردها مانند ریل هایی هستند 
که بتواند پیش برنده و ثمربخش  کمتر حرکتی فراهم است  ج از آن، امکان انجام  که خار حرکت قطار قرار دارند؛ ریل هایی 

باشد.
شناخت درست الزامات حرکت، این امکان را به برنامه ریزان هر رسانه می دهد تا با هدف گذاری مناسب، مخاطبان 
کنند و در نهایت، مسافر همیشگی قطار رسانه سازند. در این راستا، رویکردهای سه گانه زیر تأمل و  را به سوی خود دعوت 
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توجهی بیش از پیش را طلب می کنند:
که هرچند به امیال و نیازهای مخاطبان توجه می کند و   )Priscriptive Approch( رویکرد مصلحت گرا یا تجویزی -
کوتاه سخن، مصلحت های مخاطبان را  حداقل در ظاهر به آن عالقه مندی نشان می دهد، اما بیشتر بایدها و نبایدها و در 

کل« به مخاطبان نگاه می کند. در نظر می گیرد و بیشتر یک سویه از جایگاه »دانای 
که بیشتر به امیال )Desires( و نیازهای مخاطبان توجه می کند. این رویکرد   )Need Approch( رویکرد نیازمحور -
که باید و شاید، دغدغه ای به نام »تعالی  بیشتر به نیازهای ابتدایی متکی به غرایز مخاطبان، پاسخ می دهد و آن چنان 

مخاطبان« را ندارد.
از راه پاسخ به  که دستیابی به مصلحت های مخاطبان را   )Need_Priscriptve Approch( رویکرد نیاز-مصلحت -
نیازهای آن ها امکان پذیر می داند. این رویکرد به سبب سختی راه، به ویژه در تأمین محتوای مناسب،  قابل مقایسه با دو 
که فعالیتی دوچندان از دست اندرکاران و به ویژه برنامه ریزان را طلب  گفت  رویکرد دیگر نیست و شاید با اطمینان بتوان 
که »مطلوب« مخاطبان است و از سوی دیگر، به مصلحت های مخاطبان  که از سویی به نیازها توجه می کند  می کند؛ چرا 

که موجب »تعالی« آن ها می شود. توجه می کند 
تأمل در انتخاب رویکرد مناسب، به ویژه در رسانه هایی که بر پایه ارزش ها و جهان بینی فرهنگی خاص شکل گرفته اند 
ع مخاطب در میان  که »باید«  به دنبال چه نو گوشزد می کند  و در اصطالح، »ایدئولوژیك« هستند؛ به برنامه ریزان هر رسانه 
کنند تا به رضایت مخاطبان دست یابند و  ع مخاطب فراهم  گروه اجتماعی باشند و چه محتوایی را باید برای این نو کدام 

»اثربخش« و »کارآمد« در تحقق اهداف و مأموریت های خود ظاهر شوند. )خجسته، 1380: 8-19(
»مصلحت«،  »نیاز« و »میل« مخاطب همانند سه دایره هستند که محل تقاطع آن ها، بهترین مکان برای فعالیت های 
اثرگذار در هر رسانه  است. هرچه انطباق این سه  دایره با یکدیگر بیشتر باشد، بخش مشترك بزرگ تر می شود و با افزایش 

کارآمدی آن نیز بیشتر به اثبات می رسد. )خجسته، 1386: 6-7( قدرت مانور هر رسانه، اثربخشی و 

شکل 1. همپوشانی مصلحت، نیاز و میل مخاطب

مصلحت و میل همواره دو شیوه متفاوت برای برآوردن نیاز آدمی بوده اند. میل برخاسته از انگیزه ها و خواسته های 
درونی انسان و مصلحت، ناشی از تجویزها و دستورهای بیرونی به انسان است. مصلحت ها بیشتر مخالف امیال هستند 
کنترل و هدایت امیال در  و توصیه و سفارش مؤکد ادیان توحیدی به ویژه اسالم، خویشتن داری برای رفع نیازها با هدف 

راستای مصلحت ها است.
تفاوت نیاز، میل و مصلحت در این مثال به خوبی آشکار است:
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کودکی، »نیاز«  به بازی و تفریح با همساالن است.  که می دانیم، از جمله نیازهای اساسی انسان ها در دوران  هم چنان 
»میل« کودك بیشتر متوجه به بازی  با پسر و یا دختر همسایه و دیگر همساالن در کوچه و خیابان است؛ اما مادر »مصلحت« 
کند. در این جا، سه دایره توصیف شده در شکل باال تا  کودك در منزل با برادر و یا خواهر خود بازی  که  را در آن می بیند 
کودك، توجه و مصلحت مورد  اندازه ای به یکدیگر نزدیك می شوند و حتی همدیگر را قطع می کنند. مادر با توجه به نیاز 
کودك به هیچ وجه مایل به بازی با برادر و یا خواهر خود در منزل نباشد، این سه دایره  گر  نظر خود را اعمال می کند؛ اما ا

گفت این تقاطع به حداقل ممکن می رسد. که می توان  کمتر همدیگر را قطع می کنند؛ تا آن جا  از یکدیگر دور می شوند و 
سه  این  میان  دیگر  بداند،  مدرسه  تکالیف  نوشتن  در  را  مصلحت  بازی،  به  کودك  میل  وجود  با  نیز  مادر  گر  ا حال 
دایره هیچ تقاطعی ایجاد نمی شود؛ جز اینکه در این حالت ممکن است تا اندازه ای میان نیاز و مصلحت،  تقاطع  و حتی 

گیرد. )همان منبع: 5( کاماًل جدا از این دو دایره قرار  همپوشانی به وجود بیاید و دایره میل 
کنون رسانه ها در دنیای غرب دارند، بر این اعتقاد  که نگاه انتقادی به وضعیت ا برخی اندیشمندان و صاحب نظران 
گرچه ممکن است انتظارها و خواست های سطحی مخاطبان در برخورد یک طرفه با رسانه ها  که در دنیای امروز،  هستند 
اما  بکشاند،  رسانه ها  از  منفعالنه  استفاده  به  فراغت  اوقات  گذران  و  سرگرمی  برای  اغلب  را  آن ها  و  بیابد  مناسب  پاسخ 
مانند  اندیشمندی  که  ضرورتی  نمی یابد؛  مناسب  پاسخ  است،  رسانه ها  با  هدفمند  و  فعال  برخورد  که  آن ها  مصلحت 
دنیس مك کوایل از آن با عنوان »مسئولیت رسانه ها در قبال جامعه« یاد می کند و درباره آن به بحث و بررسی می پردازد. 

)182 :2000 ,MCQuail(
کاری سخت و دشوار و به همان نسبت، لذت بخش  البته نفوذ پیام های هر رسانه در میان مخاطبان، به حقیقت 
ع رسانه، ویژگی های مخاطبان و فرم مناسب برای ارائه مؤثر پیام در  و رضایت آفرین است. شناخت ژرف و عالمانه از نو
گاه و مطمئن سازد؛ آن ها را از تکیه بر بخت و  محیط اجتماعی خاص می تواند برنامه ریزان را از اثربخشی سازمان رسانه، آ

کند؛ و در بیداری به تعبیر رؤیای مخاطبان بیشتر منجر شود. )خجسته، 1381: 55- 54( اقبال در جذب مخاطبان دور 
گذشته به خواست های مخاطبان  از  بلند و مؤثر بردارد؛ بسته به آن که بیشتر  گام های  رادیو می تواند در این مسیر 
»امروز« خود نزدیك شود و هنرمندانه به نیازهای آن ها با در نظرگیری مصلحت ها پاسخ دهد. مخاطبان از این  »رسانه 

همراه« می خواهند تا برای همراهی هرچه بیشتر:
کند و به دنبال پاسخ به آن ها در حد توان باشد؛ ع مخاطبان توجه  - به خواست ها و نیازهای متنو

کند؛ گفت وگو  - مانند یك »دوست« با مخاطبان 
- در لحظه به ارائه اخبار و اطالعات بپردازد؛

- به مخاطبان خود، قدرت انتخاب و توانایی انتقاد دهد؛
- به سبك زندگی واقعی و »نه« آرمانی مخاطبان در جامعه نزدیك شود؛ و

گیرد و محتوای آن به راحتی درك و دریافت شود. )خجسته، 1385: 56- 55( - به آسانی در دسترس مخاطبان قرار 
رادیو با ارائه اطالعات الزم و البته استفاده از بیان اقناع کننده می تواند:

کند و آن ها را از آن چه موجب تلخ کامی و احساس یأس و نومیدی در زندگی روزمره  - نگرش ها و رفتار شنوندگان را اصالح 
می شود، دور سازد؛

کند و موجب مشارکت هرچه بیشتر آن ها در فعالیت های اجتماعی شود؛ و - در شنوندگان حس تعلق به جامعه ایجاد 
- کاری کند که شنوندگان در درون خود احساس کنند که اشخاصی باارزش هستند که رادیو آن ها را محترم می شمارد 

کلمه می داند؛  کمك کار خود به مفهوم حقیقی  و آن ها را شریك و 
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گاهی و دانش شنوندگان، به طور منطقی سطح انتظارها و خواست های آن ها را باال ببرد و  - و در نهایت، با ارتقای آ
کند. مجال را برای بروز استعدادهای نهفته آن ها ایجاد و زمینه را برای »تعالی مخاطبان« فراهم 

کاربرد آن در رادیو نظریه وابستگی و 
که  دنیای پررقابت رسانه ها را باید بازاری سرشار از پیام سازی ها و پیام رسانی های رسانه های مختلف دانست؛ رسانه هایی 
پیوسته به دنبال »جلب« و »هدایت« توجه مخاطبان هستند و در رقابت تنگاتنگ، از لحظه ای فرصت به سادگی چشم پوشی 

نمی کنند و از آن غفلت نمی ورزند.
گر با درك مناسب شرایط از سوی هر یك از آن ها همراه شود و زمینه های  رقابت درونی اعضای خانواده ارتباطات، ا
کند، آن گاه زمینه های حفظ و جذب بیش از  اجتناب ناپذیر برتری و بی رقیب بودن هر یك از آن ها را به درستی مشخص 

کارکرد منحصربه فرد آن ها است، فراهم و بقای مؤثر آن ها را امکان پذیر می کند. پیش مخاطبان را در آن چه 
نظرگیری هم زمان  در  نیازمند  رسانه ها می شود،  از  برتری هر یك  به  که منجر  زمینه های مزیت ساز  و شناخت  درك 
استفاده  برای  رسانه  دسترس  در  »نیازهای  اساس،  این  بر  برنامه ریزان  تا  است  هدف«  »مخاطب  و  »رسانه«   »جامعه«، 

کنند. کنند و با جذب مخاطبان، آن ها را به مخاطبان وفادار تبدیل و به رسانه خود وابسته  مخاطبان« را استخراج 
مثلث نیازهای رسان های مخاطبان، به خوبی به این ضرورت اشاره می کند و به برنامه ریزان هر رسانه، به ویژه رسانه 
ج از این »منطقه مشترك« هستند، ارزش و قابلیت پرداخت از سوی رسانه را ندارند. رادیو گوشزد می کند که نیازهایی که خار

شکل 2. مثلث نیازهای رسانه ای مخاطبان

رادیو در عصر حاضر مدام با این پرسش مکرر و البته بسیار مهم روبه رو شده و می شود که »رادیو در محیط چندرسانه ای 
امروز چگونه و به چه شکل باقی ماند؟«

که اصول  نظریه وابستگی )Dependency Theory( پاسخ مناسب به این پرسش سرشار از دغدغه است؛ نظریه ای 
اساسی آن به صورت خالصه از این قرار است:

- مردم در تمامی جوامع به »اطالعات« نیاز دارند تا بتوانند درباره مسائل متعدد در پیرامون خود مانند بهداشت و 
گذران اوقات فراغت و سایر جنبه های زندگی  سالمت، تغذیه، مسکن، اشتغال، حمل ونقل، مسائل سیاسی، سرگرمی و 

روزمره تصمیم بگیرند.
از تبادل  کنند. آن ها  را تکرار  گذشته  که »سبك زندگی« نسل های  - مردم در جوامع سنتی عالقه مند به آن هستند 
آن  از  و  استقبال  نزدیکان،  دیگر  و  همسایگان  دوستان،  و  آشنایان  خویشاوندان،  با  چهره  به  چهره  به صورت  اطالعات 
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استفاده می کنند تا به نیازهای خود پاسخ مناسب دهند.
برآیند  اجتماعی،  بافت  این  شده اند.  تشکیل  نیستند،  یکدیگر  مشابه  که  مردمی  از  صنعتی شده  و  مدرن  جوامع   -
اجتماعی برخی مهاجرت های داخلی و خارجی است. شهرنشینان از نظر نژادی و قومی، شغل، تخصص و طبقه اجتماعی 

و اقتصادی، تفاوت های بسیار با یکدیگر دارند.
و  دریافت  به چهره،  به صورت چهره  را  ناچیز  اطالعاتی  و صنعتی،  در جوامع شهری  تفاوت ها  این  دلیل  به  مردم   -

مبادله می کنند.
این طریق  از  را  نیاز  و اطالعات مورد  به اطالعات رسانه های جمعی »وابسته« می شوند  این گونه جوامع  در  - مردم 

به دست می آورند.
ارائه شده در برنامه های مختلف »رادیو« و  از اطالعات  را با استفاده  - مردم در این جوامع تصمیم های روزانه خود 

»تلویزیون« اتخاذ می کنند.
که »وابستگی« به رسا نه ای خاص در دریافت اطالعات بیشتر باشد، احتمال این که آن رسانه بر بینش ها،  - هر اندازه 
)32-31 :1981 ,Deflure & Denis( .گرایش ها و رفتار مخاطبان تأثیر بگذارد و حتی موجب تغییر آن ها شود، بیشتر است
اصول اساسی نظریه وابستگی به شناخت »مزیت رقابتی« رادیو در دنیای امروز، یاری بسیار می رساند. برای نمونه، 
کالن شهری مانند پایتخت، تهران در دایره »نیازهای در دسترس  ارائه اطالعات مربوط به ترافیك و حمل ونقل شهری در 

که: رسانه برای استفاده مخاطبان« قرار می گیرد؛ چرا 
رسمی  هنجارهای  و  قواعد  تثبیت  موجب  به تدریج  و  می کند  تقویت  اجتماعی  نهادهای  با  را  شنونده  فرِد  ارتباط   -

جامعه در نزد فرِد شنونده و در نهایت، موجب دوام و قوام نظم در جامعه می شود؛
غ شهر را آسان تر می  کند و موجب ایجاد فرصت های مناسب برای فعالیت روزانه  - زندگی و حرکت در خیابان های شلو

شهروندان می شود و با ارائه اطالعات بهنگام، از فشارهای عصبی آن ها می کاهد؛ و
که این رسانه هم چنان رسانه ای ارزان و پرسرعت در انتقال  - با نشان دادن مزیت رقابتی رسانه رادیو اثبات می کند 

آخرین اطالعات مورد نیاز به شهروندان است.
که تشریح اطالعات مربوط به ترافیك و حمل ونقل شهری دیگر به عنوان مزیت  کرد  البته باید به این نکته نیز توجه 
رقابتی   در دایره »نیازهای در دسترس رادیو برای استفاده مخاطبان« قرار نمی گیرد؛ چرا که رسانه های دیگر مانند تلویزیون 
و حتی مطبوعات بهتر  می توانند با استفاده از جذابیت های بصری به این نیاز پاسخ دهند و آن را به مزیت رقابتی خود 

کنند. تبدیل 
یا  و  گسترش  و  ابتال  راه های  با  آشنایی  و  مقاربتی  امراض  و  ایدز  مانند  خطرناك  بیماری های  درباره  اطالع رسانی 
که می تواند به عنوان فرصت مناسب، »وابستگی« مخاطبان به رسانه  پیشگیری و مبارزه با آن ها، نمونه ای دیگر است 
که شایسته است، از  گرچه به سبب وجود تعارض با هنجارهای اجتماعی نمی توان آن را آن چنان  رادیو را به دنبال آورد؛ 
»ایده« به »عمل« درآورد و به آن، شکل اجرایی داد. البته برای مقابله با این تعارض می توان از پوشش مناسب چند رسانه 
کنار هم به کار  کرد و مطبوعات، رادیو، تلویزیون و حتی پایگاه های اطالع رسانی در اینترنت را در  کنار یکدیگر استفاده  در 
گسترش و یا پیشگیری و مبارزه با این بیماری ها را با رعایت هنجارهای اجتماعی  گرفت و بخش هایی از راه های ابتال و 
که  که به سبب نبود تصویر، این امکان وجود دارد  به اطالع مردم و به ویژه جوانان و زنان رساند؛ به ویژه در رسانه رادیو 

که هنوز جامعه آماده پذیرش نمایش تصویری آن نیست. گفته شود  حرف های متفاوت 
که بیان اصول صحیح روابط جنسی و آسیب های حاصل از رعایت نکردن آن در شکل گیری بیماری های  کنون نیز  ا
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نزدیك  روابط  از  و حتی نمی توان  نیست  امکان پذیر  اسالمی  مقاربتی در سیمای جمهوری  امراض  و  ایدز  مانند  خطرناك 
خانوادگی میان همسران سخن به میان آورد و آن را نمایش تصویری داد؛ صدای جمهوری اسالمی می تواند بهتر به این 
کمتر در مقایسه با سیمای جمهوری اسالمی را در سر راه خود ببیند. )جوادی  روابط بپردازد و محدودیت های هنجاری 

یگانه، 1382: 174- 155(
به خاطر حرکت  که  بازسازی هنجارهای تخریب شده  نمونه،  برای  را مطالبه می کند.  نیازی  گاهی جامعه هم  البته 
فرهنگی  و  اجتماعی  نهادهای  و  سازمان ها  کار  دستور  در  همواره  دیده اند،  بسیار  آسیب های  جامعه  در  تغییر  شتابان 
گر  ا حقیقت  در  می کنند.  پیدا  یا  کرده  پیدا  نیاز  احساس  کمتر  ضرورت،  این  به  مخاطبان  گرچه  دارد؛  قرار  دست اندرکار 
اما به آن  به تفاوت موجود میان میل، نیاز و مصلحت توجه دوباره شود، این ضرورت در دایره مصلحت قرار می گیرد؛ 
ج از دایره نیاز قرار می گیرد.  که با نیازهای ملموس مخاطبان، انطباق نیافته و با آن ارتباطی محسوس ندارد، خار سبب 
البته مسئولیت رسانه در قبال جامعه، برنامه ریزان هر رسانه را مؤظف به ایجاد نیاز در مخاطبان و یا زمینه ایجاد نیاز در 

مخاطبان می سازد.
رسانه های  به ویژه  رسانه ها،  تاریخ  در  مخاطب سازی  آن،  دنبال  به  و  نیاز  ایجاد  این  از  بسیار  برجسته  نمونه های 
آمریکایی،  نام آور  نویسنده  و  روزنامه نگار   )Walter Lipman( لیپمن  والتر  نمونه،  به عنوان  می خورد.  چشم  به  مدرن 
از  دروغین  البته  و  منزجرکننده  بسیار  داستان های  اول،  جهانی  جنگ  معرکه  به  ایاالت متحده  ورود  زمینه سازی  برای 
خشونت  هون ها -اقوام بدوی و نخستین آلمانی- نقل می کرد تا مردم آمریکا راضی به شرکت در جنگ شوند و در نهایت، 
به  آمریکا  برای حمله  متفاوت  با چهره  البته  ماجراهای مشابه  ماجرا،  این  مانند  وارد شود.  معرکه  این  در  ایاالت متحده 

افغانستان و عراق تدارك دیده شد.
که افکار  کردند  کمه عراق بدبین  گروه طالبان و هیئت حا رسانه های جمعی ایاالت متحده آن چنان افکار عمومی را به 
که صد البته  کمه عراق  عمومی برای حفظ جان و امنیت خود از خطر بمب های هسته ای و شیمیایی طالبان و هیئت حا

کردند. وجود خارجی نداشت؛ مصلحت صاحبان قدرت را به عنوان نیاز پذیرفتند و آن مصلحت را در دایره نیاز خود وارد 
که نظریه وابستگی  برنامه ریزی در رادیو و در این جا، ایستگاه های مختلف صدای جمهوری اسالمی بر اساس آن چه 

بیان می کند، در سه سطح متفاوت، بررسی و تحلیل می شود:
- سطح سازمان: سرعت تغییر در سطح منطقه ای و جهانی و تأثیر گسترده آن بر عرصه های مختلف فعالیت در سطح 
گذشته در عرصه های مختلف ایجاد شود و بر  که نیازهای مختلف و البته متفاوت با  ملی و محلی، منجر به آن شده است 
هویت اجتماعی و فرهنگی گروه ها و افراد در جامعه تأثیر بسیار بگذارد. بر این اساس، بسط و گسترش ایستگاه های مختلف، 
ع«  به ویژه در صدای جمهوری اسالمی برای پاسخ به این نیازهای متفاوت، ضرورتی انکارناپذیر است. دوره »توسعه متنو
که صدای جمهوری  )Diverse Development( رادیو در سال های میانی دهه 1370 با این پیش فرض اساسی آغاز شد 
گسترده مخاطبان، نیازمند »تحول« در برنامه ریزی ها و برنامه سازی های  اسالمی برای مقابله با بحران حاصل از ریزش 
خود است. نگاه امروزی به متغیرهای جامعه، رسانه و مخاطب در چارچوب نظریه وابستگی می توانست رادیو را از این 
ارزش ها و هنجارهای جامعه در  انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی هشت ساله و جابه جایی  بحران به سالمت عبور دهد. 
کرده  بود و شتاب فراوان تغییر در  گذشته را نزد مخاطبان ایجاد  سال های پس از آن، انتظارها و خواست های متفاوت با 
گسترده تر از پیش می ساخت.  منطقه  و جهان، به ایجاد و تقویت فضای متفاوت در جامعه دامن می زد و دامنه انتظارها را 

کمی« را در برابر معاونت صدا قرار نمی داد. پاسخ به این خواست های متفاوت در جامعه، انتخابی جز »گسترش 
گذشته  وادار  با  آرایش متفاوت  را به  رادیو  گسترده مخاطبان و ضرورت پاسخ به آن ها،   نیازهای  ایستگاه:  - سطح 
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کّمی  گسترش  ع مخاطب به  بر مبنای دو شاخص: سطح پوشش جغرافیایی و نو کرده است. صدای جمهوری اسالمی 
ایستگاه های خود روی آورد و به بازسازی چهره و بازتعریف اهداف و مأموریت ها بر مبنای درك ضرورت های جامعه اقدام 
کرد. آرایش رسانه ای صدای جمهوری اسالمی در پرتو این نگاه،  اصالح و بازسازی شد و زمینه برای دیده شدن رادیو در 

جامعه و شنیده شدن پیام های آن در نزد مخاطبان فراهم آمد.
گزیر به ارائه  - سطح برنامه : ایستگا ه های مختلف عمومی، اختصاصی و تخصصی یا ایستگاه های استانی و محلی، نا
تعریف دوباره از شیوه های برنامه سازی خود هستند تا هم چنان به حفظ و جذب مخاطبان امیدوار باشند. رقابت های 
با توجه به جابه جایی نیازها و  کنند و  کافی  تا به نیازهای محلی توجه  را وادار می کند  رسانه ای، ایستگاه های مختلف 

درجه اهمیت آن ها به برنامه سازی بپردازند.
نظریه وابستگی می تواند:

کند؛  - متناسب با شرایط مختلف جامعه، اولویت  فعالیت های هر ایستگاه را تعیین و اصالح 
- با اعمال بهنگام تغییر در برنامه ها و جدول پخش )Time Table( آن ها، به سازمان دهی مجدد فعالیت ها بر پایه 

ع مخاطبان ایستگاه بپردازد؛  مأموریت و نو
- در هر ایستگاه، تغییر یا مجموعه ای از تغییرات را برای »حفظ مخاطب فعلی« و »جذب مخاطب جدید« به وجود آورد؛ 

کند؛ و در نهایت، - با ایجاد اعتماد به نفس در نزد دست اندرکاران، آن ها را به پذیرش جایگاه و نقش بهتر مایل 
کوچك به پرواز درآورد تا در آسمان پرستاره رسانه ها دیده شود!  - رادیو را مانند پرنده ای خوش صدا و 

)خجسته، 1384: 27-28(

نتیجه گیری و چند پیشنهاد
آماده سازی  مختلف  مراحل  در  مقاله  این  اساسی  کاستی  موجود«،  »وضع  آسیب شناسی  در  مناسب  پیشینه  فقدان 
مقاله  ع  درباره موضو  )Exploration Research( کاوشی مانند پژوهش های  تا  کرد  وادار  را  نگارنده  که  بود  آن  نگارش  و 

بیندیشد و به بررسی آن بپردازد.
کاستی انجام می شوند، به دنبال آن هستند تا با: کردن این خأل و رفع این  که برای پر  کاوشی  پژوهش های 

کنجکاوی و عالقه پژوهشگر به دانستن بیشتر؛ - ارضای حس 
گسترده تر؛ و - آزمون امکان عملی بودن مطالعه 

- ایجاد روش های مناسب برای مطالعات آینده؛
)2001:194 ,Babie( .کنند پژوهشگران عالقه مند را در این عرصه یاری 

که همانا برنامه ریزان و برنامه سازان صدای جمهوری اسالمی هستند، می تواند  »گفت وگوی هدفدار« با جامعه هدف 
کند.  کندوکاو عمیق تر در »مسئله« ایجاد و اطالعاتی مفید برای توجه هرچه بیشتر به آن، فراهم  چارچوب ابتدایی برای 

)112 :2010 ,Marshall & Rossman(
که بیشتر بر اساس »تجربه حرفه ای« و »جایگاه سازمانی« مرتبط در صدای  گفت وگو با دست اندرکاران رادیو در ایران 
کوشش برای ارائه راه حل ها است تا رادیو  جمهوری اسالمی انتخاب شده اند، نشان دهنده تالش برای بررسی آسیب ها و 
که همانا »حفظ مخاطب فعلی و جذب مخاطب جدید«  است،  نزدیك و نزدیك تر  در ایران هرچه بیشتر به تحقق شعار خود 

شود و به تضمین مناسب برای بقا دست یابد.
که به حقیقت در زمره »نخبگان« این رسانه قرار دارند؛ حکایت از آن دارد  گفت وگو با دست اندرکاران رادیو در ایران 
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که صدای جمهوری اسالمی در »مدیریت مخاطبان«، به »تحول« هم زمان در درون و برون خود نیازمند است؛ تحول 
هم زمان در:

1. روش های پژوهش و سنجش مخاطبان؛
2. آموزش های حرفه ای دست اندرکاران؛

3. مأموریت ها و وظایف سازمانی رادیو؛
4. طراحی و چینش جدول پخش )Time Table( ایستگاه ها؛

5. شیوه های بازاریابی پیام در برنامه های هر ایستگاه؛ و 
6. تبلیغات ایستگاهی.

جدول 
پخش

آموزش

اهداف وتبلیغات
مأموریت ها

بازاریابی
پیام

پژوهش

تحول
برونی

تحول
درونی

مدیریت

پیام

پیام

)Cassette Model( کاست شکل 3. الگوی 

منجر  و  دارد  رادیو  سازمان  برون  و  درون  در  تحول  آهنگ  هم زمان کردن  در  تأثیرگذار  نقش  مخاطبان«  »مدیریت 
گسترش یابد.  که »تحول« تنها در سطح »سازمان« صدا باقی نماند و تا سطح »ایستگاه« و »برنامه » نیز  به آن می شود 

گر با درك همه جانبه از بایدهای این تحول همراه شوند، می توانند: برنامه ریزی ها و در نهایت، برنامه سازی ها ا
کنند؛ - حاشیه های تهدیدساز را از متن فعالیت ها دور 

- تضمینی بر تحول دائمی و ماندگاری مؤثر ایستگاه های مختلف صدا در سپهر پررقابت رسانه ای باشند؛ و
گوش آن ها برسانند  - با در نظرگیری هم زمان مصلحت ها و نیازهای مخاطبان، صدای هم چنان شنیدنی خود را به 

و جایگاه مطمئن برای این رسانه همراه در جامعه ایرانی رقم زنند.
از امروز را در فردای  آینده  باشکوه تر  گفتنی ها و شنیدنی های بسیار بر زبان آورد و  رادیو در ایران هم چنان می تواند 
کند؛ بسته به آن که برنامه ریزان صدای جمهوری اسالمی به الزامات زیر پایبند باشند و آن ها را به ویژه در این  خود ترسیم 
تجربه های  از  برآمده  که  الزاماتی  قرار دهند؛  و سپس تصمیم گیری های خود  مبنای تصمیم سازی ها  پررقابت،  هنگامه 
مدیریتی رادیو در سال های نه چندان دور هستند و به عنوان »بایدها« ضامن بالندگی و شکوفایی این رسانه در ایران امروز 

و فردا به شمار می آیند:
1. باید خط قرمزهای خودساخته را نادیده گرفت و تنها و تنها قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی را 

که از سوی مراجع قانونی تصویب و ابالغ می شود؛ مبنای فعالیت های خود قرار داد و البته بر آن پافشاری کرد.
2. باید اعتمادبه نفس دست اندرکاران را افزایش داد و با تالش مستمر در جلب اعتماد هرچه بیشتر مخاطبان، رادیو را 

کرد. به عنوان رسانه اصیل و ماندگار در سپهر فرهنگی و رسانه ای ایران، تبلیغ و معرفی 
کاهش تمایل آن ها به سختکوشی و  کرد، اما »نه« به بهای  کم  3. باید انضباط حرفه ای را بر رفتار دست اندرکاران حا
مسئولیت پذیری و همدلی و مشارکت فعاالنه در انجام امور که در نهایت، کمتر نشانه ای از تمایل دست اندرکاران به ابتکار، 

خالقیت و نوآوری باقی بماند.
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4. باید با حمایت مناسب از برنامه سازان و به ویژه برنامه سازان خالق، شایسته ساالری را به شاخص اساسی ارتقای 
کرد. باید برنامه سازان را به اندازه برنامه ها شنید و با همدلی بیش از پیش، دغدغه های آن ها را  سازمانی در رادیو تبدیل 

دغدغه های خود دانست.
رادیو در  تا  باشند  انسانی صدا  باید »استعدادیابی« و »مهارت آموزی«، محور تمامی فعالیت ها در مدیریت منابع   .5
گزینه های  و  پشتوانه ها  گزارشگری،  و  خبرنگاری  و  سردبیری  و  تهیه کنندگی  گویندگی،  و  اجرا  به ویژه  عرصه ها،  تمامی 

جدی جایگزین داشته باشد.
با توجه  را  آن  برنامه های مختلف  و  ایستگاه پرداخت  ارزیابی عملکرد هر  به  به روز  از روش های  استفاده  با  باید   .6
که دیگر روش های دیروز پاسخگوی دغدغه های امروز  کرد؛ چرا  ع ایستگاه و مخاطبان هدف آن، بررسی و تحلیل  به نو

نیستند.
شرط  به  راه،  این  در  و  کرد  ایجاد  تحول  رادیو  سازمان  تشکیالت  و  ساختار  در  نو،  دغدغه های  با  متناسب  باید   .7

کرد. کشورها استفاده  بومی سازی، از تجربه های موفق برنامه ریزی در رادیوهای دیگر 
که  کرد  8. باید آرمان گرایی را همراه با واقع بینی به ویژگی بارز مدیریت در رادیو تبدیل و مدام به خود و دیگران القا 

رادیو هم چنان می تواند »رسانه پیشتاز« در ایران امروز و فردا باشد.
در  بتوانند  دست اندرکاران  تمامی  تا  آورد  روی  سیستمی«  »مدیریت  به  و  شد  دور  شخص محوری  از  باید   .9
کاربرد فناوری اطالعات )IT( از جمله زیرساخت های مناسب در تحقق  کنند.  تصمیم سازی ها و انجام بهینه امور مشارکت 

این هدف است.
10. باید احساس آزاداندیشی، اعتقاد به تضارب آرا و التزام عملی به همگرایی ملی به بخشی جدایی ناپذیر از شخصیت 

و رفتار حرفه ای برنامه ریزان و سپس برنامه سازان تبدیل شود. 
از  ارزیابی همه جانبه  ح و برنامه هر ایستگاه، »اتاق فکر« و »مغز متفکر« آن ایستگاه باشند و  باید واحدهای طر  .11

گروه های برنامه ساز را هدف و مأموریت  اصلی خود بدانند. تحوالت جامعه و ارائه ایده های مناسب به 
به  مناسب  پرسش های  ح  طر با  و  آورد  روی  پژوهشی  و  آموزشی  کز  مرا و  دانشگاه ها  با  مناسب  تعامل  به  باید   .12

پاسخ های راهگشا دست یافت.
13. باید حوزه های »آموزش«، »پژوهش« و »روابط  عمومی« به پشتوانه حرکت هر ایستگاه در تحقق اهداف و انجام 

مأموریت ها تبدیل شوند.
14. باید با توجه جدی به مؤلفه های فرهنگ ایرانی در دوران معاصر، به برنامه ریزی و سپس برنامه سازی پرداخت.
کرد؛  نیازهای مخاطبان را تشخیص و با نگاه هنرمندانه به آن ها پاسخ داد؛ از  15. باید هر لحظه به مخاطبان فکر 

گریخت و در نهایت، به حقیقت  «شنیدنی« برای مخاطبان و »دیدنی« در فضای عمومی جامعه بود. کلیشه ها 
کرد؛ و در هر زمان متناسب با  کید  گرفت؛ بر تحول دائمی نیازهای آن ها تأ 16. باید »تعامل« با مخاطبان را جدی 

نیازهای اولویت یافته در آن زمان، به برنامه ریزی و برنامه سازی پرداخت.
که رادیو زبان دل آن ها است و دغدغه های آن ها را بیان می کند. برنامه سازان تنها  کنند  17. باید مخاطبان احساس 

برای خود سخن نمی گویند، بلکه برای اثرگذاری بر مخاطبان سخن می گویند.
گفت و »هم« باید در ارتباط تنگاتنگ با نخبگان و دلسوزان جامعه بود.  18. »هم« باید به زبان مخاطبان سخن 

گرچه نباید سادگی را با سطحی نگری یکسان دید و از مسیر اصلی حرکت، منحرف شد.
19. باید ایستگاه های مختلف صدا مکمل یکدیگر در انجام مأموریت ها باشند و انعطاف پذیر در انجام مأموریت ها 

ظاهر شوند.
کرد و مدیریت مخاطبان را بر پایه جلب  20. باید امیدوار بود و همواره درباره راه های حفظ و جذب مخاطبان اندیشه 
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و هدایت توجه آن ها امکان پذیر ساخت.

پی نوشت
مصاحبه شوندگان به ترتیب حروف الفبا عبارت اند از:

1. امیرهوشنگ آذر دشتی، مدیر وقت اطالعات و برنامه ریزی رادیو جوان؛
2. بهنام احمدپور مبارکه، مدیرکل وقت رادیو البرز؛

3. سکینه احمدی، مدیر وقت رادیو تهران؛
ج برخوردار، تهیه کننده پیشکسوت رادیو؛ 4. ایر

گروه جوان و دانش رادیو جوان؛ 5. شیرین ترکمندی، مدیر وقت 
گروه ایران و خانواده رادیو ایران؛ 6. مریم جاللی، مدیر وقت 

7. فرهنگ جوالیی، تهیه کننده پیشکسوت رادیو؛
8. مجید حسینی، مدیر وقت نغمات آیینی و رادیو نوا؛

9. حسن خجسته، معاون وقت صدای جمهوری اسالمی ایران؛
10. حمیدرضا خزایی، قائم مقام وقت معاون صدا؛

11. عبدالکریم خیامی، مشاور وقت رئیس مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما و مدیر اسبق رادیو تجارت؛
12. وحید دانا، مدیر وقت نظارت و ارزیابی رادیو فرهنگ؛

گوینده و مجری وقت رادیو جوان؛ 13. بنفشه رافعی، 
ح و برنامه رادیو فرهنگ؛ 14. محمدصادق رحمانیان، مدیر وقت طر

ح و برنامه رادیو قرآن؛ 15. علی سلمان طاهری، مدیر وقت طر
16. طیبه شیخ زاده، تهیه کننده وقت رادیو جوان؛
17. ابوالقاسم صادقی، سردبیر پیشکسوت رادیو؛

گرد، مدیر وقت رادیو اینترنتی ایران صدا؛ 18. حمیدرضا صحرا
گوینده و مجری رادیو ایران؛ 19. حوریه صداقتی، 

ح و برنامه رادیو تهران؛ 20. زهرا صفاییان، مدیر طر
21. محمدحسین صوفی، معاون صدای جمهوری اسالمی ایران؛

ح و برنامه رادیو جوان؛ 22. ناصر عابدینی، مدیر وقت طر
23. عباس عطاری، مدیرکل وقت اطالعات و برنامه ریزی معاونت صدا؛

24. میثم فکری، سردبیر وقت رادیو جوان؛
گروه جوان و جامعه رادیو جوان؛ 25. زنده یاد افسانه قیصرخواه، مدیر وقت 

کاظم زاده، مدیر وقت رادیو سالمت؛ کامران   .26
کالنتری، مدیرکل وقت پژوهش های رادیو؛ 27. عبدالحسین 
گروه ایران و اندیشه رادیو ایران؛ گودرزی، مدیر  28. عبداهلل 

گیل آبادی، مدیرکل وقت هنرهای نمایشی رادیو و مدیر اسبق رادیو جوان؛ 29. شهرام 
30. محمدمهدی لبیبی، سرپرست وقت رادیو تجارت؛
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31. محمد لطفی نیاسر، مدیر وقت رادیو معارف؛
گفت وگو؛ 32. حسن محمدیان، مدیر وقت رادیو 

ح و برنامه رادیو ورزش؛ کبر محمدی خانی، مدیر وقت طر 33. ا
34. مسعود محمودخواه، سردبیر وقت رادیو ایران؛

ح و برنامه رادیو ایران؛ 35. نوراهلل مرادی، مدیر وقت طر
ح و تولید آسیا و اقیانوسیه صدای آشنا؛ 36. سعید معدن کن، مدیر وقت طر

گروه صبحگاهی رادیو سالمت؛ 37. نجیبه معصوم زاده، مدیر وقت 
38. ناصر مالییان، پژوهشگر پیشکسوت فرهنگ مردم رادیو؛

39. علیرضا نوری، مدیر وقت رادیو ایران؛
گوینده و مجری وقت باشگاه رادیویی جوان. 40. زهره سادات هاشمی، 
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