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با عوامل و دست اندرکاران راديو تابستانه

راديويـي متمـايز
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 جناب آقاي رضايي راديو تابستانه  ۱
با چه هدفي راه اندازي شـد و ارزيابي 

شما از عملكرد آن چيست؟
ــاس ايده اي كه   راديو تابسـتانه براس
ــد  ــاون محترم صدا مطرح ش ــط مع توس
ــه  ــر از ۳۰ روز ب ــي کمت و در دوره زمان
ــيد. راديوهاي فصلي به  مرحله عملي رس
ــخص دارند  دليل اينکه آغاز و پاياني مش

ــراي  ــي ب ــذاري دقيق ــد هدف گ مي توانن
جامعه داشته باشند. مقدمات فني راديو 
تابستانه با همکاري صميمانه حوزه فني 
ــاون محترم صدا و رئيس  و با حمايت مع
ــد. امکانات  ــازمان فراهم گردي محترم س
اين راديو براساس منابع موجود با در نظر 
گرفتن اصل صرفه جويي ايجاد شد. هدف 
اصلي راديو تابستانه پاسخگويي به نياز 

روزافزون خانواده ها و آحاد جامعه در اين 
ــيدن به اين منظور  فصل است. براي رس
ــاس  ــي آغاز و براس ــزي محتواي برنامه ري
ــده و با اين نگاه که  ــداف پيش بيني ش اه
ــن راديو به کار خود  ــتان اي در پايان تابس
ــد. البته  خاتمه مي دهد، فعاليت ها آغاز ش
ــه اگر بعدها  ــت ک ــن نکته نيز مهم اس اي
ــز راه اندازي  ــاي فصلي ديگري ني راديوه

راديوهاى فصلى به دليل اينكه آغاز و پايانى مشخص دارند مى توانند هدف گذارى دقيقى براى جامعه داشته باشند.
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مي شود بايد از تجربه راديو تابستانه در 
زمينه به خوبي استفاده كنيم.

ــال  ارس تابسـتانه  راديـو  ــت  سياس
غيرمستقيم پيام است به طور مثال يکي 
از سواالتي که در برنامه ها مطرح شد اين 
ــتاني  ــيطنت هاي کودکانه تابس بود که ش
ــنوندگان، موارد  ــما چه بوده است؟ ش ش
ــه نقل آنها  ــرح کردند ك ــي را مط مختلف

بسيار جالب و شنيدني بود. در واقع مرور 
ــي از اهداف اين راديوست  خاطرات بخش
اما از نظر استقبال شنوندگان در روزهاي 
ــدود ۵ هزار پيامک اين  اول راه اندازي ح
ــيد و دغدغه راديو تابستانه  به راديو رس
ــته هاي  ــد به خواس ــه بتوان ــت ک اين اس
ــخ دهد، بنابراين بناست  اصلي مردم پاس
ــتان  ــوص هر آنچه که در تابس تا درخص

ممکن است رخ دهد اطالع رساني صورت 
گيرد؛ ما به جزئي ترين مسائل زندگي در 
فصل تابستان توجه داريم از امنيت خانه 
در هنگام سفر تا معرفي نقاط گردشگري 
ــن معنوي و امامزاده ها و پارک ها و  و اماک
ــراها برنامه هاي تئاتر و سينما و  فرهنگس
پيشنهاداتي براي گذراندن تعطيالت آخر 
هفته در اطراف تهران و... همچنين ارسال 
ــراي افرادي که  ــتقيم ب پيام هاي غيرمس
ــنيدن پند و اندرز ندارند و  عالقه اي به ش
توليد برنامه براي ساليق مختلف و ساخت 
ــه ريتم تند و هيجاني دارد  برنامه هايي ک
سعي داريم تا لحظات خوب و شادي براي 
ــود. راديو تابستانه  شنوندگان فراهم ش
ــه اي به مخاطب دارد و  توجه آني و لحظ
ــت و تصميمات  داراي اتاق فکر روزانه اس
را بر اساس شرايط لحظه اي مي گيرد. در 
ــاعت ها طنزهاي قديمي پخش  برخي س
ــاعت ها مسابقه و  ــود. در برخي س مي ش
ــيوي مانند قصه  بازپخش برنامه هاي آرش
ــود. ريتم تند  ظهـر جمعـه پخش مي ش
ــي تا پايان کار اين راديو ادامه خواهد  فعل
ــارک رمضان فضاي  ــت و در ماه مب داش
مناسب اين ماه را داريم و مطابق با اهداف 

سازمان عمل مي كنيم.
ــش صبحگاهي،  ــه بخ ــا در س برنامه ه
ــا ويژگي هاي  ــي ب ــي و عصرگاه ظهرگاه
خاص اين زمان ها پخش مي شود. تا امروز 
ــئولين نهادهاي مرتبط با تابستان  با مس
ــتانداري ها تماس هايي براي معرفي  و اس
ظرفيت دستگاه ها و اطالع رساني در مورد 
اوقات فراغت مردم داشته ايم و اميدواريم 
ــث توليد  ــا و ارتباطات باع ــن تماس ه اي

برنامه هاي مفيد بشود. 
ــعي ما اين است كه باعث غني سازي  س
ــام  تم از  ــن  م ــويم.  ش ــت  فراغ ــات  اوق
ــبكه هاي راديويي كه از ما پشتيباني و  ش
ــكر مي كنم  حمايت كرده اند صميمانه تش
ــمند  و اميدوارم اين راديو تجربه اي ارزش
ــانه و مخاطب  ــول در رابطه رس براي تح

باشد.

گفت وگوي صميمانه با
 رضا رضايي

مدير راديـو تابستانـه
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ــعار معاونت صدا که توجه به تمايز و تفاوت و ۲ ــال با توجه به ش امس
ــه محتوا براي جذب مخاطب جديد و در ادامه  همچنين تغيير در ارائ

حفظ مخاطب فعلي بود راديو تابستانه طراحي و آغاز به کار کرد.
ــت بودند همواره  ــغول به فعالي ــه در اين راديو مش ــازاني ک برنامه س
ــت، کوتاه بودند تا  ــاخت برنامه ها و بخش هايي با کيفي ــه س در انديش

برنامه هاي اثرگذاري را براي مخاطب خود فراهم نمايند.
ــي و جامعه شناسي مخاطب کمک  ــت توجه به روان شناس بديهي اس
ــازان  ــياري به محتوا و هدف برنامه ها مي کند. در اين بين برنامه س بس
ــر درک بهتري دارند مي توانند بين  ــبکه هايي که از وضعيت حاض و ش

مردم به خوبي، جا باز کنند و مخاطب فراواني داشته باشند.
ــي از موفقيت برنامه سازان منوط به چگونگي ساخت برنامه ها و  بخش
معطوف به شناخت آنها از زمان پخش برنامه همچنين توجه به فصلي 
ــود مي گردد زيرا هر فصلي با توجه  که برنامه در آن زمان پخش مي ش
ــازي  ــرايط کاري، برنامه ريزي و برنامه س به خصوصيت ذاتي خود و ش
ــتر خود را  خاص خود را مي طلبد که اين امر در راديوهاي فصلي بيش
ــدازي يک راديوي فصلي و  ــان مي دهد. اقدام معاونت صدا در راه ان نش
ــتان باعث شده راديو تابستانه در  توجه به نياز مخاطب در ايام تابس
بين مردم از اقبال خوبي برخوردار گردد که اين امر از حجم مخاطبان 

و نظرات آنها هويداست.
ــد  ــنوندگان اين طور به نظر مي رس از توجه به آمار و بازخوردهاي ش
ــته در جلب مخاطبان  ــن مدت کوتاه توانس راديو تابسـتانه در همي
ــي پيام در آن به خوبي صورت گرفته و  خود موفق عمل کند و مهندس

توانسته پيام هايي اثرگذار را براي مخاطب ارسال کند.
ــي در اين فصل  ــت که ريتم زندگ ــن نکته قابل ذکر اين اس همچني
نسبت به فصول ديگر سال و حتي نسبت به گذشته بسيار تندتر است 
ــيرهاي  ــت و حوصله برنامه و خبرها و تفس ــا که مخاطب وق و از آنج
ــعي کرده درک  ــدت را ندارد بنابراين راديو تابسـتانه س ــي م طوالن
ــته و با مخاطب ارتباط  ــده داش ــائل مطرح ش ــبي از تمامي مس مناس
ــد و نياز او را در کمترين مدت زمان ممکن برطرف  صميمي برقرارکن
نمايد. در نهايت گروه صبحگاهي راديو تابستانه خوشحال و خرسند 
ــت از رويه اي که در پيش گرفته و تا حد توان براي آن تالش کرده  اس

و مورد توجه مخاطبين قرار گرفته است.
ــنهادات تمامي عزيزان و  اميدواريم در ادامه با لحاظ انتقادات و پيش
ــکوفايي هر چه بيشتر  ــد و ش همکاران هنرمندمان در راديو باعث رش
اين شبکه باشيم. دربخش صبحگاهي راديو تابستانه سعي مي شود با 
ريتم مناسب صبح در جهت ايجاد نشاط و اميد براي مخاطب اطالعات 

مورد نياز او به صورتي مناسب در اختيارش قرار گيرد. 

راديويي با 
ريتـم مناسب

عليرضا مبينى
مدير بخش صبحگاهى راديو تابستانه
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۳
ــاي آزادي فرد از قيود  ــات فراغت همان لحظه ه اوق
ــان را به  ــت. تکرار امور روزمره، انس روزانه خويش اس
يکنواختي در حاالت روحي و دروني وامي دارد و پس 
ــه همراه دارد.  ــتگي و مالل را برايش ب از مدتي خس
ــت که به فکر گريز از شرايط موجود مي افتد  اينجاس
ــتجوي تنوع در امور خويش زمان و مکاني  و در جس
به دور از فعاليت هاي روزمره خود را طلب مي کند که 

همان اوقات فراغت نام دارد.
ــود انجام داد که در  ــا در اوقات فراغت چه مي ش ام
ــر نيست؟! پاسخ اين سؤال بسته  اوقات معمولي ميس

ــت. به  ــرايط و خصوصيات هر فردي متفاوت اس به ش
ــغل و حرفه شخصي نجاري باشد  عنوان مثال اگر ش
شايد هنگام فراغت ترجيح دهد که يک فيلم سينمايي 
ــتخر برود. متقابًال يک  ــا کند يا براي شنا به اس تماش
ــينمايي يا يک غريق نجات  هنرپيشه يا کارگردان س
ــت بردن به اّره و چکش و  ــايد در زمان فراغت دس ش
ميخ را براي ساخت يک وسيله چوبي نوعي سرگرمي 
ــغل ماست شايد تفريح و تفنن  بداند. پس آنچه که ش

براي اوقات فراغت سايرين باشد.
ــوي ديگر ممکن است زماني که براي ما اوقات  از س

راديويي براي  
اوقـات فراغت

حميدرضا مقدسى
 تهيه كننده راديو

و مدير نظارت راديو تابستانه
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ــايرين اين چنين  ــود براي س ــوب مي ش فراغت محس
ــات فراغت افراد متأثر از هم  ــد. و حتي گاهي اوق نباش
ــتان تعطيل  ــًال وقتي مدارس در تابس ــت. مث ديگر اس
مي شوند در واقع دانش آموزان و دانشجويان و مدرسان 
ــرايط آنها  ــا به تبع ش ــند ام ــه اوقات فراغت مي رس ب
خانواده هايشان نيز خود را در شرايط فراغتي مي بينند 

که لزوم برنامه ريزي براي آن را احساس مي کنند.
ــراي اوقات  ــخصي ب ــد هر ش ــور که گفته ش همانط
ــرگرمي را در نظر مي گيرد  ــود فعاليت يا س فراغت خ
ــد. اما در  ــه مي تواند يک حرفه يا هنر يا صنعت باش ک
اين ميان برخي فعاليت ها هستند که انتخاب مشترک 
همگان براي اوقات فراغت هستند و آنها همان وسايل 

ارتباط جمعي مي باشند.
ــايل پرکردن  ــر چند کاربرد و هدف اصلي اين وس ه
ــب ترين زمان مصرف  ــت اما مناس ــات فراغت نيس اوق
وسايل ارتباط جمعي هنگام اوقات فراغت است. با اين 
تعريف اوقات فراغت دست کم مي تواند يکي از اهداف 
رسانه محسوب شود. کتاب از جمله ابزار مناسب براي 
ــغلي با آن  ــت چه به لحاظ ش اوقات فراغت همگان اس
ــروکار داشته باشد چه نداشته باشد؛ روزنامه، مجله،  س
ــته اند. شايد بتوان گفت  تلويزيون و راديو نيز از آن دس
که وسايل ارتباط جمعي بيش از هر منظور ديگر براي 
سرگرمي از سوي مخاطب مورد استفاده قرار مي گيرند 
ــت پيام هاي ارتباط جمعي که به منظور  پس الزم اس
ــج و تبليغ به  ــل، ترغيب، آموزش، تروي آگاهي، تحلي
کار گرفته مي شوند سرگرم کننده نيز باشند. (راديو و 
ارتباط توسعه اي، دکتر خاتون آبادي، ص ۱۰۱ پاورقي)
ــايل ارتباط  با اين توضيحات مي توان دريافت که وس
ــتند اما عمًال  ــي ذاتًا متعلق به اوقات فراغت نيس جمع
ــتفاده در اوقات فراغت مي باشند چرا که  ــب اس مناس
ــت و شايد بتوان گفت يکي  کارکرد آنها چندجانبه اس

از جنبه هاي آنها اوقات فراغت است.
ــن ارتباط  جمعي مثل  ــايل نوي ــه وس ــش از آن ک پي
اينترنت، وب و غيره پا به عرصه ارتباطات انساني نهند 
تلويزيون در صدر وسايل ارتباطي مورد استفاده مردم 
ــرده و جاي خود را  ــا امروزه همه چيز تغيير ک بود ام
ــت. با اين وجود نقش  به جهان نوين ارتباطي داده اس
راديو در عرصه ارتباطات جمعي همچنان به قوت خود 
ــت تا جايي که حتي به جرئت مي توان گفت  باقي اس
ــان در عصر کنوني آميخته  ــتاب زدگي انس به دليل ش
ــرانه مطالعه کتاب در اکثر جوامع بسيار  با فناوري، س

اندک است و در خواندن جرايد و نشريات اغلب فقط به 
نگاه گذرا بر تيتر آنها بسنده مي شود، اما راديو وضعيت 
ــت. راديو به  ــود را همچنان حفظ کرده اس اعتدال خ
ــي بودن  دليل کم حجم بودن گيرنده آن، قابل دسترس
ــواج در هر مکان و قابليت بهره برداري در هر زمان و  ام
ــه مورد اقبال مردم بوده است و به عنوان  مکان هميش

صميمي ترين وسيله ارتباط جمعي قابل توجه است.
راديو با ويژگي هايش احياءکننده جايگاه ساير وسايل 
ارتباط جمعي است. استفاده از محتواي کتب و جرايد 
در برنامه ها، معرفي و بررسي آثار هنري و سينمايي و 
ــراه بودن راديو با ديگر  ــر موارد خود از مظاهر هم ديگ
وسايل ارتباط جمعي است. از سويي، راديو ياري رسان 
ــياري ديگر از  ــي به محتواي بس مخاطبان در دسترس
وسايل ارتباط جمعي است. وقتي کتاب يا نشريه اي در 
قالب يک برنامه راديويي به مخاطب عرضه مي شود، او 
ــيدن به محتوايي که شايد مدت ها به دنبال  را در رس

آن بود و نمي يافت، کمک مي کند.
ــخص  ــا را کنار هم مي گذاريم مش ــي همه اين ه وقت
مي شود که همه اين کارکردهاي راديو مي تواند بخشي 
ــد؛ اوقاتي که  از خدمات آن در اوقات فراغت افراد باش
شايد به صورت لحظه اي براي فرد فراهم شود و اگر به 
آن توجه نشود بيهوده سپري خواهد شد مانند لحظات 
ــرو، هنگام حضور در  ــتگاه اتوبوس و مت انتظار در ايس
ــدأ تا مقصد، لحظات  ــايل نقليه و فاصله زماني مب وس
ــي و... در اين مواقع که  ــت مراکز درمان ــار در نوب انتظ
ــر نيست شنيدن راديو به خوبي  انجام هيچ کاري ميس
ــايد مستمر  ــت. همچنين اوقاتي که ش امکان پذير اس
باشند مثل لحظه هاي شبانه پيش از خواب که شنيدن 
يک رمان در قالب برنامه  راديويي چند قسمتي چگونه 
ــکوفا کند تا چه  ــد تصوير ذهني مخاطب را ش مي توان
ــتان ! اين مباحث اهميت  ــد به اوقاتي چون تابس رس
ــاي ويژه براي اوقات  ــش راديو و لزوم برنامه ريزي ه نق
فراغت شنوندگان را نشان مي دهد. اما اين برنامه ريزي 
ــبکه و طيف مخاطبان آن هم دارد.  ــتگي به نوع ش بس
ــا توجه به طيف  ــي و تخصصي ب ــبکه هاي اختصاص ش
ــه برنامه ريزي هاي کوتاه مدت يا  مخاطبان خود بايد ب
مقطعي و طوالني مدت درباره اوقات فراغت مخاطبان 

بپردازند. 
ــئله اوقات فراغت براي مقاطع خاص مکاني و  اما مس
يا زماني مثل فصل تابستان که متوجه عموم مردم يک 
ــبکه هاي عمومي است.  ــت بيشتر متوجه ش جامعه اس
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ــايد الزامات خاص، اهالي رسانه را برآن دارد تا يک  ش
ــات فراغت را تدارک بينند  ــبکه اختصاصي ويژه اوق ش
ــوب  ــانه اي محس که اين خود يک اقدام به هنگام رس
ــبکه هايي ذاتًا عمومي هستند اما  ــود. چنين ش مي ش
چون در يک مدت زمان خاصي داير مي باشند پس به 
اعتبار موضوع و زمان فعاليت خود، در زمره شبکه هاي 

اختصاصي به شمار مي روند.
ــت و چه بايد انجام  اما نقش چنين راديوهايي چيس
دهند که ساير راديوها انجام نخواهند داد؟ همانطور که 
پيش از اين نيز اشاره شد راديو به عنوان يکي از وسايل 
ــته  ــي مي تواند کارکردهاي مختلفي داش ارتباط جمع
ــايل ارتباط جمعي  ــد. وقتي مي گوييم مصرف وس باش
ــد، مثًال به  ــته باش ــت معاني مختلفي داش ممکن اس
معناي ارائه از سوي وسيله ارتباط جمعي مطرح شود، 
ــي ارائه و  ــط داللت بر يک عمل يعن ــي اي که فق معن
ــر، کلمه  ــا در زمينه اي ديگ ــد ي ــا درک مي کن متعاقب
مصرف مي تواند به معناي يک فراگرد پيچيده تر باشد 
ــرايط ويژه  که در آن محتواي خاص ارتباطي، تحت ش
ــايل ارتباط جمعي،  ــرار گيرد. در وس ــتفاده ق مورد اس
انجام وظيفه خاص هر وسيله ارتباط جمعي با انتظارات 
ــيله مي رود و پاداشي که گيرنده  ويژه اي که از آن وس
ــي، دکتر  دارد به يکديگر گره مي خورند. (ارتباط شناس

مهدي محسنيان راد، ص ۴۶۹)
ــويي طبق نظر ويندال سه احتمال براي توضيح  از س
ــايل ارتباط جمعي  ــکل هاي گوناگون استفاده از وس ش

وجود دارند که به طور خالصه عبارتند از:
ــي  ارتباط جمع ــيله  وس ــي  محتواي ــي   ويژگ ــف.  ال

تعيين کننده بسياري از پيامدهاي آن مي باشد.
ب. مصرف وسايل ارتباط جمعي به عنوان عامل پيامد 
ــتر بر پايه عادت مخاطب به  فراگردهاي ارتباطي بيش

مصرف يک ايستگاه خاص مي باشد.
ــهمي از پيامدهاي حضور وسايل  ــت س ج . ممکن اس
ارتباط جمعي ناشي از مصرف وسايل ارتباطي و سمعي 

ناشي از محتواي آنها باشد.
ــهمي از پيامد وسايل ارتباط جمعي ناشي  بنابراين س
از تشويق از سوي محتواي آن است مثل يادگيري که 
ــي از آن نيز نتيجه  ويندال به آن تأثير مي گويد. بخش
ــت که به طور خودکار ناشي از مصرف آن  فراگردي اس
ــج مي گويد و  ــت که به آن نتاي ــيله به خصوص اس وس
سهمي نيز ناشي از همزماني در فراگرد محتوا و مصرف 
است که به آن تأثيرات باهم مي گويد (ارتباط شناسي، 

دکتر مهدي محسنيان راد، ص ۴۷۱)
ــاس بايد گفت که راديوهاي فصلي مثل  برهمين اس
ــتاني  ــژه اوقات فراغت تابس راديـو تابسـتانه که وي
ــر تبعيت  ــال مصرف، کمت ــده اند از احتم ــي ش طراح
ــتر معطوف به ويژگي محتوايي هستند  مي کنند و بيش
ــي براي ايجاد عادت در  چرا که چنين راديويي فرصت
ــودن عمرش بايد با  ــب ندارد و به دليل کوتاه ب مخاط
ــرعت جذب کند.  محتواي ويژه، مخاطب خود را به س
اين محتوا در مفهوم کلي شامل ساختار، موضوع و متن 
برنامه مي باشد. در چنين راديوهاي ويژه اي مي بايست 
ــاختاري جذاب  ــا بهره گيري از قالب هاي راديويي، س ب
ــب  ــي کرد و با بيان موضوعات جذاب و مناس را طراح
ــنونده را  زمان فراغت براي طيف متنوع مخاطبان، ش
ــن حقيقت توجه کامل  ــد داد. بايد به اي ــا راديو پيون ب
ــت که راديو يک وسيله اطالعاتي- تفريحي است،  داش
ــه و  ــا در برنام ــب ترين موضوع ه ــن مناس درنظرگرفت
ــرگرم کننده ترين قالب ها، ما  ــاب جذاب ترين و س انتخ
ــاياني خواهد کرد. (راديو و  ــير کمک ش را در اين مس
ــيداحمدخاتون آبادي، ص  ــعه اي، دکتر س ارتباط توس

(۱۰۱
ــت راديوهاي مقطعي  ــي از عناصري که به موفقي يک
ــتقيم مخاطب به  ــا فصلي کمک مي کند، حضور مس ي
عنوان بخشي از برنامه مي باشد. توليد برنامه با تکيه و 
پشتيباني مستقيم مخاطب از اهميت ويژه اي برخوردار 
است و در اين راه بايد از هر شيوه و ابزاري براي حضور 

مداوم مخاطب در برنامه ها بهره برد.
راديوي اوقات فراغت هرگز نبايد به صورت يک سويه 
ــل کند و از آنجايي که براي اوقات فراغت مخاطب  عم
آن، که متعلق به خودشان است، کار مي کند پس بايد 
ــير جدي بگيرد و به  نقش خود مخاطب را در اين مس
ــه برنامه بازي دهد.  ــي بايد مخاطب را درگردون عبارت
ــبکه هاي راديويي به فراخور  البته هر چند که اکثر ش
ــتفاده مي کنند اما در  ــا از حضور مخاطب اس برنامه ه
ــت اين حضور صرفًا از نوع  ــاي ويژه اوقات فراغ راديوه
ــت بلکه از مدل مخاطب  ــئله نيس طرح موضوع يا مس
براي مخاطب استفاده مي شود بدين مفهوم که مخاطب 
به عنوان يکي از عناصر اصلي شکل گيري برنامه است 
ــمت برنامه و نقطه اوج آن  ــا جذاب ترين قس و چه بس
بخشي است که با حضور مستقيم خود مخاطبان تهيه 
شده است و اين خصوصيت نقش راديوهاي ويژه اوقات 

فراغت را از ساير شبکه هاي راديويي مجزا مي کند. 
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۴

ــکاري خالقانه از  راديـو تابسـتانه ابت
ــاب آقاي  ــاون محترم صدا جن ــرف مع ط
ــاي رضا  ــا مديريت آق ــود که ب ــي ب صوف
رضايي و تالش هاي اهالي راديو به نتيجه 
ــن وظيفه به گروه  ــيد. از زماني که اي رس
ــد با  ــد، تالش ش ــذار ش ــي واگ عصرگاه
ــوزي که همواره  کمک برنامه سازان دلس
برنامه هاي خالقانه ايشان شنيده مي شود، 
ساعات و لحظاتي شاد و مفرح و تابستانه 

ايجاد کند.
ــن راديوي نوپا که حاصل فکر جمعي  اي
ــان بوده، فعاليت خود را  از مخاطب شناس
با پرداخت به موضوعات تابستان، فراغت، 
ــا، معرفي  ــي تفرجگاه ه ــافرت، معرف مس
جاذبه هاي ايران، فرهنگ مسافرت و ده ها 
ــرد و محوريت اخالق  مورد ديگر، آغاز ک
ــات مقام معظم رهبري  که يکي از مطالب
ــتور کار تمامي برنامه هاي  است را در دس
ــد هر روز در هر  ــود قرار داد و مقرر ش خ
ــي و عصرگاهي) با طرح  بخش (صبحگاه
موضوعات مبتکرانه اخالقي، محيطي شاد 

فراهم کند.
فرم و محتوا، دو مقوله اي است که اهالي 
ــنايند، راديو تابسـتانه  ــو با آن آش رادي
توانست به فرم و محتواي جديدي دست 
ــا بهره گيري از  ــکل که ب ــه اين ش يابد ب
ــرعت و دقت را در  آيتم هاي کاربردي، س
دستور کار خود قرار داد تا به هدف اصلي 

يعني جذب مخاطب دست يابد.
ــاني،  ــم تند، اطالع رس ــتفاده از ريت اس
ــاي  حوزه ه ــان  کارشناس ــا  ب ــو  گفت وگ
ــيوه اي  ــاني با ش ــگري و اطالع رس گردش
ــراي مخاطبان  ــاد ب خالقانه يک پاتوق ش

اين موج ايجاد کند.
ــاي  ه ــم  تي ــه  ک ــت  اينجاس ــب  جال
ــازي در راديو تابسـتانه حتي  برنامه س
ــت اين  ــان نيس روزهايي که نوبت کاريش
ــتاقانه آن را  ــنوند و مش ــو را مي ش رادي

همراهي مي کنند.
ــت  راديـو تابسـتانه اتفاقي جديد اس
ــده همکاران  براي اهالي راديو و باعث ش
ــق مضاعف در اين استوديو  با انرژي و عش

هنرنمايي کنند و اين هنر، زماني به منصه 
ظهور مي رسد که مخاطبان با پيامک ها و 
تماس هايشان رنگ آميزي برنامه را کامل 

و زيباتر مي کنند.
اعتقاد من بعنوان يکي از دست اندرکاران 
ــه حضور  ــت ک راديو تابسـتانه اين اس
ــف مانند صداي  ــرق مختل ــنونده از ط ش
ــدن پيامک ها  ــا خوان ــن، گزارش و ي تلف
ــتر و برنامه را نيز  اعتماد مخاطب را بيش

پوياتر مي کند.
تاثير يک پيامک

ــاي  تلفن ه ــا  ي ــا  پيامک ه از  ــي  بعض
ــي  ــي در اتاق فکر بررس ــنوندگان وقت ش
ــوند، خط فکري به برنامه مي دهند.  مي ش
ــه موضوع برنامه  ــه عنوان مثال روزي ک ب
ــنونده پيامک داد  امانت بود يک خانم ش
با اين مضمون "به آقايان بگوييد امانت دار 
پيامک ها  اين گونه  ــند"  باش ــان  زندگي ش
ــادي مي گذارد  ــر زي ــکاران تاثي روي هم
ــنگين تر  ــازان را س ــئوليت برنامه س و مس
ــه خانواده  ــه توجه ب ــد به طوري ک مي کن

راديو تابستـانه؛
 يک ابتکار خالقانه، 
يک پاتوق شاد تابستانه

هادى ماهر
 مدير بخش عصرگاهى راديو تابستانه
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ــتور کار  ــاي تربيتي نيز در دس و مقوله ه
برنامه هاي راديو تابستانه قرار گرفت.

عملکرد
و اما گروه عصرگاهي راديو تابسـتانه 
ــت آيتم برنامه هاي خود  از روز اول با هش
ــس از دو هفته تعداد  ــرد و پ ــروع ک را ش
ــش به ۱۵ عدد افزايش  آيتم هاي اين بخ
ــروه براي ماه مبارک رمضان  يافت. اين گ
نيز در حال توليد آيتم هاي بسيار شنيدني 

و پرمحتواست.
ــر روز  ــان راديـو تابسـتانه ه مخاطب
ــايت اين راديو  ــد روي صفحه س مي توانن
ــش برنامه را  ــا جدول پخ ــور) ي (کنداکت

مشاهده کنند.
ــتگي عوامل را  راديـو تابسـتانه، خس

برطرف مي کند.
روز  ــن  اولي در  ــدگان  گوين از  ــي  يک
ــاعت اجراي  ــان بعد از چهار س حضورش
سنگين، موقع خداحافظي بيان مي کردند 
ــياري  که من امروز از اين راديو انرژي بس
ــنونده و مخاطب را بيشتر  گرفتم زيرا ش

ــه مخاطب و  ــم. اينجا فاصل ــس مي کن ح
راديو به حداقل رسيده، خصوصًا در بخش 
ــنوندگان به من  ــا، ش ــدن پيامک ه خوان

انرژي بسيار زيادي دادند.
اين صحبت هاي خسته ترين عضو برنامه 
راديو تابسـتانه بود چرا که گوينده بايد 
در آن واحد پيشنهاد اتاق فرمان را بشنود، 
ــد، آنرا به  ــب مقابلش تطبيق ده با مطل
تلفن شنونده اي که لحظاتي پيش پخش 
شده پيوند دهد، حواسش به ساعت باشد، 
ــپس با يک نفس  چراغ قرمز را ببيند، س
تازه و اجرايي خارق العاده گويندگي کند

اتـاق فکـر ۳۰ ثانيـه اي -تحول در 
محتوا- ايده هاي نو

به لطف و عنايت پروردگار، راديو داراي 
ــت اما حضور  عوامل توانمند و با ذوقي اس
آنها در راديو تابستانه، باعث شده ذوق 
ــان چند برابر شود چراکه  و ابتکار عملش
ــتوديوي راديو تابستانه، همه  داخل اس
ــردبير و  ــراد در يک لحظه به کمک س اف
ــکيل  تهيه کننده مي آيند، اتاق فکري تش

ــپس  ــه) س ــد ۳۰ ثاني ــد (در ح مي دهن
ــتند، اينجا  ــه را روي آنتن مي فرس نتيج
تهيه کننده و سردبير و گوينده و صدابردار 
ــي و مدير گروه، در  و هماهنگي و تلفنچ
ــا هم فکري  ــياري از برنامه ب ــات بس لحظ
ــازند و  ــردازي، ايده هاي نو مي س و ايده پ

محتوا را متحول مي کنند.
ــز مدير محترم  ــياري از مواقع ني در بس
ــان  ــنوندگان و همراه ــه از ش ــبکه، ک ش
ــت،  اس تابسـتانه  راديـو  ــگي  هميش
لحظه اي  همفکري هاي  چنين  سرپرستي 
ــاهد چهار  ــد، تا ش ــه عهده مي گيرن را ب

ساعت نشاط و نوآوري باشيم.
ــول در محتوا و ايده هاي نو در  البته تح
ــي (يا همان اتاق فکر)  جلسات کارشناس
بطور مستمر صورت مي گيرد و اميد است 
ــد انتظار  ــته باش راديو تابسـتانه توانس
معاون محترم صدا را که همان "تحول در 
ــد را به انجام  محتوا - ايده هاي نو" مي باش

رسانده باشد.


