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ــي، نگاه علمي و اجرايي به مباحث بر  ــات كارشناس يكي از اهداف برپايي جلس
ــتاي برنامه ريزي هاي آينده  نگرانه ضمن  ــت كه در راس پايه راهبردها و نظريه هاس
ــي هايي كه بايد به درستي درباره رسانه بازگو شود،  بيان واقعيت ها و آسيب شناس
ــا، رهنمودهايي ارائه  ــا و الگوها پرداخته و در مواجهه با چالش ه ــه بيان روش ه ب

مي دهد. 
ــانه اي مد نظر است.  ــيوه دانشگاهي و رس ــي به ش از نظر علمي و تئوري، بررس
ــازمان صداوسيماي  ــبکه هاي راديويي س در مورد "بازتعريف هويت و مأموريت ش

جمهوري اسالمي"، يكي از موضوعات مهم نگرش رسانه اي به اين مفهوم است.

بازتعريف هويت و مأموريت 
شبکه هاي راديويي

گفتاري از دكتر محمدحسين صوفي، معاون محترم رئيس سازمان 
در امور صدا (در جمع مديران و برنامه سازان راديو)



سال يازدهم، شمـاره 68، اسفنـد 1391 20

ــوذ و تأثيرگذاري پيام،  افزايش ضريب نف
ــش جذابيت  ــتر، افزاي جذب مخاطب بيش
ــد  جدي ــوالت  تح ــانه اي،  رس ــاي  پيام ه
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و در 
ــبكه هاي راديويي  كنار آن تعدد و تكثر ش
ــت.  جزو اهداف و برنامه هاي اين مرحله اس
ــي از طرح چنين موضوعاتي  لذا هدف اصل
ــئوالن  ــمند و مس در جمع مديران انديش
ــاد  ــذار، ايج ــر و تأثيرگ ــد، صاحبنظ متعه
ــور دريافت آرا  ــري به منظ ــک طوفان فک ي
ــا و ديدگاه هاي  ــارکت در بيان نظره و مش
ــل چنين  ــت كه حاص ــازنده اس مؤثر و س
ــه ورزي  ــاعي و انديش ــت هايي با مس نشس
ــرم به بدنه نيز انتقال مي يابد.  مديران محت
اين از توانمندي هاي راديوست که اطالعات 
ــله مراتبي به آن  ــورت عمودي و سلس به ص
ــته از افرادي منتقل مي شود که بايد از  دس

آن مطلع باشند. 
ــازي در راديو و  با توجه به مزيت کادر س
ــازان  ــه بخش قابل توجهي از برنامه س اينك
ــازمان از راديو شروع كرده اند، اين  خوب س
ظرفيت وجود دارد كه ما پيشتاز و پيشگام 
ــه مرحله اي  ــبختانه راديو ب ــيم. خوش باش
ــه مي تواند در  ــيده ک ــد و كمال رس از رش
ــد. يکي از  ــانه نظريه پردازي کن حوزه رس
اين بحث ها، بازتعريف و مأموريت و هويت 
ــت. انتقال اطالعات و  ــبکه هاي راديوس ش
ــر آنچه مديران  ــب و ه رهيافت هاي مناس
ــت داشته باشند، از نتايج  شبکه ها الزم اس
ــت هاي راديو در سال هاي  ــته نشس برجس
ــاهد ارتقاي  ــت كه در پرتو آن ش اخير اس
ــطح كيفي فعاليت ها، تعامل و هم افزايي  س

ــكوفايي روزافزون  و نيز توسعه بخشي و ش
رسانه ملي هستيم. 

ارائه اين موضوع با سه هدف همراه است:
ــوذ و تأثيرگذاري  ــش ظرفيت نف ۱. افزاي
ــام: از جمله محبوبيت در برنامه، ارتقاي  پي
ــناخت موازي کاري ها، شناخت  کيفيت، ش
ــي و مديريت  ــب و ذائقه او، مهندس مخاط

پيام، تشخص و....
ــتر و جذابيت  ــب بيش ــذب مخاط ۲. ج
ــتراتژي راديو  ــر اس ــال حاض ــام: در ح پي
جذب مخاطب است، بنابراين بايد در پيام 

جذابيت ايجاد شود.
ــاک،  ــوب، پ ــانه اي مطل ــتن رس ۳. داش

اخالق مدار و تأثيرگذار
ــادي، اجتماعي،  ــد اقتص ــوالت جدي تح
ــرايط  ــب با ش ــي متناس فرهنگي و سياس
و  ــي  داخل ــانه هاي  رس ــدد  تع ــب،  مخاط
خارجي، افزايش مطالبات مخاطب، کشف 
تجربيات جديد، توقعات مخاطب و تعدد و 
تکثر شبکه هاي راديويي از جمله داليل ما 

براي ادامه اين بحث است.
 روند افزايش شبكه هاي راديويي

ــال  ــان مي دهد كه راديو درس نمودار نش
ــبکه و برنامه هاي محدود  ۱۳۱۹ با يك ش
ــبکه ايران  ــروع به کار کرد. در نهايت ش ش
ــبکه  ــگاه تنها ش ــت و در جاي ــکل گرف ش
شنيداري در کشور، ملزم به برآوردن همه 
ــا و ضرورت هاي  ــات، مطالبات، نيازه توقع
ــي در حوزه  ــي و حکومت ــردي و اجتماع ف
اقتصاد، سالمت، ورزش و تمامي عرصه هاي 
جامعه، شد. ليکن با افزايش دانش مديران و 
برنامه سازان، براي ايجاد شبکه هايي جديد 

اقدام صورت گرفت و تا سال ۱۳۶۲، تعداد 
ــبكه هاي راديو به دو و تا سال ۱۳۷۵به  ش
ــپس با يک  ــبکه افزايش يافت. س ــج ش پن
جهش تا سال ۱۳۸۵ به ۱۴ شبكه رسيد و 
مجددًا با جهشي ديگر در سال ۱۳۹۱ اين 
روند شدت يافت و مقرر است تا پايان سال 
۱۳۹۲ تعداد شبكه ها به ۲۷ شبكه راديويي 
برسد. هم اكنون در كنار ۲۲ شبکه راديويي 
ــبکه جديد موفق به دريافت  فعال، پنج ش
ــال راه اندازي آنها  ــده اند كه در ح مجوز ش
ــتيم. اين امر نشان مي دهد که معاونت  هس
ــته  ــد خوبي داش ــدا به لحاظ کّمي رش ص
ــن دوره در کنار افزايش  ــت. در طي اي اس
ــبکه هاي  ــبکه هاي عمومي به ش برخي ش
تخصصي و اختصاصي نيز توجه شده است. 
ــعي مي کنند ساختار،  شبکه هاي جديد س
ــب  وظايف، رفتار و عملکرد خود را متناس
با شبکه هاي قديمي تر به عنوان شبكه هاي 

مرجع تعريف کنند.
ــبکه ها  ــاختار معمول ش با مراجعه به س
ــاني  ــازماني يكس درمي يابيم كه چارت س
ــبکه ايران، گروه  دارند. به طورمثال در ش
ــبكه جـوان، گروه  ايران و جامعه و در ش
ــا اينکه در  ــود دارد. ي ــوان و جامعه وج ج
ــب بر اساس زمان  ــبکه ها تناس برخي از ش
ــبکه تهـران و البرز و  ــت؛ مثًال در ش اس
ــاس زمان و  ــبكه ها برنامه ها، بر اس ديگر ش
ــيوه صبحگاهي و عصرگاهي است. با  به ش
افزايش تعداد شبکه ها راديو به لحاظ کّمي 
در سطح قابل قبولي است، اما براي تحقق 
ــت و مخاطب آفريني و جذب  ارتقاي کيفي
مخاطب بيشتر و حفظ مخاطب به بازنگري 
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ــت و چه در  ــه در مأموري ــاختار- چ در س
وظايف- نياز داريم. 

ــش  ــذب و افزاي ــدف ج ــتاي ه در راس
ــي به اجراي  ــبکه هاي تخصص مخاطب، ش
ــب  ــاي تخصصي و رفتار متناس مأموريت ه
ــبكه خود  ــت و کارکرد و هويت ش با ماهي
ــدند. به تعبيري اگر شبکه اقتصاد  ملزم ش
ــي ندارد که  ــد، ديگر ضرورت ــدازي ش راه ان
ــبکه ها به صورت گسترده به مقوله  ديگر ش
ــاد بپردازند و پرداختن محدود به اين  اقتص
موضوع كافي است. براي مثال، با راه اندازي 
شبکه سالمت  بخش هاي علمي و تخصصي 
ــبکه سالمت و موضوع هاي عمومي تر  در ش
حوزه سالمت و بهداشت، در ديگر شبکه ها 
ــت. شباهت هاي اين شبکه ها  قابل طرح اس
ــرد برنامه و نيز رويکرد هاي اداره و  در رويک

سازماندهي خالصه مي شوند.
ــبکه اي منجر به تشخص  حفظ هويت ش
ــبکه اي، ابتکار و خالقيت، افزايش سهم  ش
ــانه  ــن کارآمدي رس ــان و همچني مخاطب
ــبکه هاي  ــد. ش ــه عمل خواهد ش در صحن
ــون راديو نمايـش مي توانند  جديد همچ
ــل فن و  ــان، اه ــه متخصص ــل  مراجع مح
ــند. اين  عالقه مندان به نمايش و تئاتر باش
ــت.  ــانه در صحنه عمل اس ــدي رس کارآم
ــدازي راديو معارف و قـرآن، راديو  راه ان
فصلي، تابستانه و مهر، نيز منجر به خلق 

مخاطبان جديدي شد. 
راهکارهـا

ــي و ارتقاي  ــخ به اثربخش ــا اعتقاد راس ب
ــطحي باالتر  ــتيابي به س ــره وري و دس به
ــرار دارد،  ــون در آن ق ــو اكن ــه رادي از آنچ
ــتاقانه در جست وجوي برخي راهکارها  مش
ــازي راديو و  ــه بتوانيم در بازس ــتيم ك هس
ــه موفقيت  ــير ب ــي كه در اين مس روندهاي
ــم. ازاين رو  ــت عمل كني مي انجامند درس
ــوند، ساز و كار  موضوعاتي كه مطرح مي ش
ــي  الزم خود را مي طلبند و ضمن بازانديش
ــت وجوي راه ها و  ــته در جس عملكرد گذش
شيوه هاي نوين، نياز به هدايت كارشناسانه 

و برنامه ريزي شده وجود دارد.
تقسيم بندي به شيوه موضوعي در راديو

و  ــن  معي ــذاري  هدف گ ــاس  براس
ازپيش تعيين شده در تقسيم بندي به شيوه 

ــه عمومي،  ــبكه هاي راديو ب ــي ش موضوع
ــوند.  ــيم مي ش تخصصي و اختصاصي تقس
ــي و اختصاصي جاي  ــبكه هاي تخصص ش
ــبکه معارف هم  بحث فراوان دارند؛ مثًال ش
مي تواند تخصصي و هم اختصاصي تعريف 
ــه تعريف متعارفي  ــود، ليکن با توجه ب بش
ــبکه قرآن و  ــانه راديو داريم، ش که در رس
معارف را اختصاصي و اقتصاد و سـالمت 

را تخصصي تعريف مي کنيم. 
جمهوري  صداي  راديويي  شـبكه هاي 

اسالمي ايران
ــته  ــه دس ــاي اصلي راديو به س کارکرده
"سرگرمي" قابل  ــي" و  "آموزش "اطالعاتي"، 

تعريف اند. 
ــرد اطالعات و  ــوزه دين در کارک مثًال ح
ــابقات همچنين در حوزه  نيز آموزش و مس

اطالعات و سرگرمي قرار مي گيرند.
ــز ايفا مي كند،  راديو نقش هاي مهمي ني
مانند: نقش بسيج اجتماعي، نقش وساطت 

اجتماعي و نقش طرح موضوعات و مسائل 
ــي،  ــاي اجتماع ــام برنامه ه ــي. تم اجتماع
ــي و آموزشي در  فرهنگي، اخالقي، سياس
ــت. نقش «بسيج اجتماعي»  اين حوزه اس
ــا يک  ــازي ب ــات، مناسک س ــد انتخاب مانن
فراخوان و يا اطالعيه مثل جشن عاطفه ها 
و نيکوکاري. نقش «وساطت اجتماعي» که 
رسانه در آن به دنبال افزايش اميد و آگاهي 
و ايجاد وحدت و يکپارچگي است. موضوع 
ــي هويت شبکه هاي  بازتعريف و بازمهندس

راديويي از اين مقطع شروع مي شود.
تمرکز بر ماهيت و مأموريت شبکه اي 

ــبکه ها  ش و  ــا  گروه ه ــرم  محت ــران  مدي
ــرور و وظايف  ــد دائمًا وظيفه خود را م باي
ــازان را يادآوري کنند. در ارزيابي  برنامه س
ــا فضاي  ــده ب ــن گوين ــر لح ــا، اگ برنامه ه
ــد متوجه نمي شويم  ــنا نباش ذهني ما آش
ــتيم. ما بايد  ــنونده کدام شبکه هس که ش
خودمان را جاي يک مخاطب در شهرستان 

حفـظ هويت شـبکه اي منجر به تشـخص شـبکه اي، ابتکار و 
خالقيت، افزايش سـهم مخاطبان و همچنين کارآمدي رسـانه 
در صحنه عمل خواهد شد.
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ــم. علي القاعده او بايد با تمرکز بر  قرار دهي
مأموريت، هويت و ماهيت شبکه پي به نوع 
ــبکه اي،  ــبکه ببرد. رعايت تمايز بين ش ش
هدف خاصي را دنبال مي كند. شبکه جوان 
ــبکه فرهنگ است، بنابراين  متفاوت از ش
ــي که اين دو  ــته از ويژگي هاي بايد آن دس
ــبکه را از هم متمايز مي كنند، مشخص  ش
ــازي و  ــتر برنامه س ــند و روي آنها بيش باش
ــود. به تعبيري اين  ــانه اي انجام ش کار رس
ــاز كار در  ــي ني ــي و خودارزياب خودکنترل

رسانه است.
توجه به مديريت و مهندسي پيام

ــي پيام،  ــت و مهندس ــه مديري ــه ب توج
ــد و  ــت که در راديو مطرح ش موضوعي اس
ــبختانه خوب هم اجرا مي شود، ليکن  خوش
ــبت ها  ــه امور به ويژه در مناس ــد در هم باي
ــات اين  ــي اوق ــد. گاه ــه باش ــورد توج م
ــبت ها براي ما فرصت و گاهي تهديد  مناس
است؛ فرصت به اين علت که ما با اثرگذاري 
ــتري جذب  بر افكار عمومي، مخاطب بيش
ــن منظر که دقت  ــم و تهديد از اي مي کني
نمي کنيم و مثًال مداحي که در شبکه ايران 
پخش مي شود، همان مداحي در راديو مهر 
هم پخش مي شود كه حتمًا درست نيست؛ 
ــو مهر مخاطب خاص خودش  چرا که رادي
را دارد و راديو ايـران، فرهنگ، معارف 
ــان را  و جوان هم مخاطبان خاص خودش

دارند.
محيط رقابتي سـازنده بين شبکه هاي 

راديويي 
ــم، رقيب  ــت با ه ــن رفاق ــبکه ها ضم ش
ــه هدف هر  ــتند؛ چرا ك ــر نيز هس يكديگ
ــتري  ــت که مخاطب بيش ــبكه اين اس ش
ــت از مقوله هايي  جذب کند. ارتقاي کيفي
ــت که هيچ کميتي برايش فرض نيست  اس
ــتاي ارتقاي کيفيت  ــد در راس و مرتب باي
تالش شود. همانطور که يک مسلمان بايد 
ــد، در  هر روزش بهتر از روز قبل از آن باش
رسانه و حوزه برنامه هاي هنري و فرهنگي 
ــد. به طور مرتب  ــاق بيفت ــم بايد اين اتف ه
ذائقه مخاطب تغيير و توقع او افزايش پيدا 
ــانه اي موجود،  مي كند. با توجه به تکثر رس
ــد ارتقاي  ــت که بتوان ــبکه اي موفق اس ش

کيفيت را در دستور کار خود قرار دهد. 

ايجاد زمينه مناسب از تجربيات موفق
خوشبختانه راديو چهره   هاي موفق فراواني 
ــري در جاي جاي اين  دارد و نيروهاي فک
ــود اينکه من  ــت. با وج ــيار اس ــانه بس رس
ــعي مي کنم نسبت  به عنوان معاون صدا س
ــناخت كاملي پيدا کنم، گاهي  به نيروها ش
اوقات احساس مي کنم استعداد و خالقيتي 
در فردي وجود داشته که از نظر من پنهان 
ــه انتصاباتي که صورت  ــت. اگر ب مانده اس
مي گيرد توجه كنيد، مي بينيد كه براساس 

شايستگي و لياقت افراد بوده است.
فعاليت در چارچوب اصول و اخالقيات 

حرفه اي
ــول حرفه اي بايد از من معاون  رعايت اص
صدا شروع شود و بعد به تمام افراد تسري 
يابد، از فردي كه پاسخگوي تلفن هاست تا 
ــندگان، گزارشگران و  تهيه کنندگان، نويس

تمامي كاركنان راديو. 
ــاز داراي دغدغه ها،  ممکن است برنامه س
ــکالت شخصي باشد؛  انتظار، توقعات و مش
ــد در برنامه او  ــک از اينها نباي ــا هيچ ي ام
تأثيرگذار باشد. بايد به روح و هدف برنامه 
ــبختانه برنامه ها در  ــه خوش ــود ک توجه ش
ــد. يکي از  ــر اينگونه بوده ان ــال هاي اخي س
ــا، کاهش  ــودن برنامه ه ــانه هاي موفق ب نش
گزارش هاي نظارتي است كه كامًال احساس 
مي شود؛ يعني اگر من در سه ماهه گذشته 
ــن نوع گزارش  ــما عرض کردم که اي به ش
ــه ماه  ــرده، اآلن هم که س ــش پيدا ک کاه
گذشته، باز هم عرض مي کنم نسبت به سه 
ــت. اين  ماهه قبل اين کاهش روي داده اس

موضوع از نقاط قوت راديو است.
جامع نگـري و فرايند نگري در توليد 

برنامه ها
ــرح مي کنيم  ــي در موضوعي که مط يعن
ــاي مرتبط با آن  ــه ابعاد و ويژگي ه به هم
ــرح اين موضوع  ــود. مثًال آيا با ط توجه ش
ــود يا به وحدت  به قوميت ها توهين نمي ش
ــا وحدت و  ــورد؟ آي ــه لطمه نمي خ جامع

امنيت ملي خدشه دار نمي شود؟
برنامه سازي  ــاي  راهگش هم  فرايند نگري 
ــا هدايت و  ــت. برنامه  ها بايد ب مطلوب اس
ــد؛ برنامه از لحظه اي  برنامه ريزي جلو برون
ــه پايان  ــا زماني ك ــود ت ــروع مي ش که ش

ــخصي را پيش  روي  مي يابد بايد هدف مش
خود داشته باشد. 

ــبکه ها  من از مديران محترم گروه ها و ش
ــبت به برگزاري کارگاه هاي  مي خواهم نس
ــي اقدام کنند. تجربه نشان داده كه  آموزش
ــيوه کارگاهي بهترين روش آموزش در  ش

سازمان هاي ارتباطي است. 
هم افزايي در برنامه ها 

راديو به لحاظ تعداد، بيش از ۹۰۰ عنوان 
ــه دارد و در کنار آن اقدامات ديگري  برنام
ــود؛ مثل «همايش جوانه»،  هم انجام مي ش
همايش «پيرغالمان»، اجالس «بين المللي 
ــبکه ها انتظار  ــد اينها. از ش ــرآن» و مانن ق
ــا حمايت  ــوع فعاليت ه ــن ن ــي رود از اي م
ــه اين اقدامات جزء افتخارات  كنند؛ چرا ك
ــالس پيرغالمان در  ــًال اج ــت. مث راديوس
ــت ۳۰ الي ۳۵ هزار نفري  اردبيل با جمعي
ــان دهنده از  براي تجليل از پيرغالمان نش
ــانه راديو  ــت كه مردم به رس اعتمادي اس

دارند.
سّيال بودن و پويايي کنداکتور شبکه ها 
ــازي، تقويت  ــري در برنامه س انعطاف پذي
ــاز  ني ــناخت  ش و  ــت  درياف ــا،  قابليت ه
ــرفت راديو و افزايش  مخاطب، فرايند پيش
ــعه مي بخشد. در اين  مخاطبان آن را توس
رابطه تجربه راديـو آوا و مهر تجربه هاي 
ــد. راديو آوا ماهيتًا راديويي  موفقي بوده ان
ــت اما از اول محرم  ــيقي اس با پخش موس
ــال تصميم به پخش نواهاي عاشورايي  امس
گرفت، اين انعطاف پذيري نشان از مديريت 
ــب با اقتضائات روز  درست دارد که متناس
ــريع تغيير کند؛ يعني راديو آوا در ايام  س
محرم با جامعه مؤمن و عزادار همراه شود. 
ــاد  راديو مهر هم به عنوان يک راديوي ش
ــاط در ماه محرم مهر خودش را به  و پرنش

ساحت مقدس ابي عبداهللا (ع) نشان داد.
نيروهاي سخت کوش و پرتالش و جدي، 
ــرمايه هاي راديو محسوب مي شوند و به  س
ــرمايه اصلي رسانه هستند. الزم  تعبيري س
ــبکه ها بانک اطالعاتي جامعي از  ــت ش اس
ــته باشند تا  نيروهاي كارآمد و متعهد داش
در موارد ضروي از آنها استفاده شود. براي 
ــما عزيزان آرزوي سالمتي و توفيق  همه ش

و سربلندي دارم.


