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تعامل راديو 
و نهادهاي 
اقتصادي
 ايوب تقوى نسب
كارشناس ارشد مديريت دولتى

اشاره
نقش تعاملي رسانه ها و به ويژه راديو با نهادهاي اقتصادي، يكي از مقوله هاي مهم اصالح 
و پويايي در اقتصاد اسـت. آگاهي مردم از مباحث، سياسـت ها، اقدامات، برنامه ها و مسائل 
اقتصادي، اطالع رساني عدالت گرايانه به مردم در فعاليت هاي اقتصادي، تقويت نقش مردم 
در سياستگذاري ها و تصميم سازي هاي كالن،  توسعه ميزان مشاركت مردم در رويكردهاي 
اقتصـادي، توسـعة آمادگـي و پذيـرش ديدگاه هـاي انتقادي، ايجـاد بسـتر انتقادپذيري و 
تأثيردهـي آنها بر روند اقتصاد كشـور، از جمله موضوعاتي هسـتند كه در صورت تعامل 

بين راديو با نهادهاي اقتصادي مي توان به آن اميد بست. 
اين مقاله در ابتدا با اشـاره به نقش و کارکرد رسـانه ها در نظام اجتماعي و گذري کوتاه 
بر راديو به عنوان رسانه اي فراگير، به برنامه  هاي اقتصادي و سياستگذاري نظام اقتصادي 
و تبديـل برنامه اقتصـادي به برنامه هاي ارتباطي اقتصاد مي پردازد، سـپس با اشـاره به 
ظرفيت هـاي راديـو در تعامـل با نهادهـاي اقتصادي به مـواردي همچون: فرهنگ سـازي و 
شكل دهي رفتارهاي اقتصادي مورد نظر در جامعه، بهره گيري از افكار عمومي براي اصالح 
سياست هاي اقتصادي، اطالع رساني جامع به مردم با نگاه اطالع رساني ترجيحي به اقشار 
آسـيب پذير اطالعاتي، كمك به تصميم سازي هاي مديريتي در اقتصاد كشور، كمك به دولت 
در پيشـگيري از بحران هـا و يا مديريت بحران هاي اقتصادي، بـه منظور تحقق برنامه هاي 
اقتصادي اشـاره مي شـود. اين مقاله به روش اسـنادي و با مراجعه بـه منابع کتابخانه اي 

انجام شده است.
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 مقدمه
ــانه ها در  ضرورت توجه به ارتباطات و رس
عصر جديد چنان جامعه جديد را از جوامع 
پيشين متمايز ساخته است که برخي عصر 
ــو را «عصر ارتباطات» مي خوانند و تعامل  ن
ــايل  ــي را بدون حضور وس در دوران کنون
ارتباطي ناممکن مي دانند. رسانه ها برخالف 
انتظار، پديده اي خنثي و کاتاليزور نيستند، 
بلکه بر تمامي ارکان جامعه مؤثرند. آنها در 
ــدن عادات تازه، تکوين فرهنگي،  پديدارش
تغيير رفتار و خلق و خوي انسان ها و تأثير 
ــهمي شگرف  ــاختارهاي اجتماعي س بر س

برعهده دارند.
ــانه ها  ــه نفوذ و تأثيري که رس با توجه ب
ــي نقش هاي  ــران ارتباط ــد، صاحبنظ دارن

ــده اند. از  ــل ش ــا قائ ــراي آنه ــددي ب متع
ــيک ترين مطالعات انجام شده در اين  کالس
حوزه توسط السول تا پژوهش هاي معاصر 
ــواره در کنار  ــام داده، هم ــتلز انج که کاس
ــارت بر محيط،  ــي همچون؛ نظ کارکردهاي
ــتگي اجتماعي در واکنش به  ايجاد همبس
ــرگرمي  محيط، انتقال ميراث فرهنگي، س
ــش  ــر «نق ــت، ب ــات فراغ ــردن اوق و پرک
ــه در تعامل با  ــانه ها»، ک ميانجي گري رس
ــده  ــا و مردم پديد مي آيد، تأکيد ش نهاده
ــانه ها غالبًا با فراهم كردن اسباب  است. رس
ــاير گروه ها،  ــا از س ــه ادراک م ــوازم، ب و ل
ــکل مي دهند. در  سازمان ها و رويدادها ش
ــانه اغلب شامل  يک نگاه تعاملي نقش رس
ــراي چگونگي و  ــي ب ــا و تجويزهاي انتقاده

ــت.  ــازمان ها به حوادث اس منش افراد و س
در اين نقش رسانه ها به تقويت ارزش هاي 
ــات،  ــاي انحراف ــاع و افش ــي، اجم اجتماع
ممانعت از تهديد ثبات اجتماعي و وحشت 
عمومي، به مديريت افکار عمومي و نظارت 
بر حکومت در کنار تعامل سازنده و سالم با 

نهادها مي پردازند. 
نقش و کارکرد رسانه ها در نظام اجتماعي
رسانه ها به عنوان يكي از اجزاي قدرتمند 
ــي و تأثيرگذار بر افكار عمومي  جامعه مدن
نقش ها و کارکردهاي سياسي و غيرسياسي 
ــول  ــد. «هارولد الس ــي برعهده دارن مهم
 Charles) ــت ــز راي (Lasswell)» و «چارل
ــگراني هستند  Wright)» از جمله پژوهش
که به طور جدي به نقش و کارکرد رسانه ها 
ــا معتقدند  ــه کرده اند. آنه ــه توج در جامع
ــانه ها داراي کارکردهاي نظارت بر  که رس
ــتگي اجتماعي در  ــاد همبس ــط، ايج محي
واکنش به محيط و انتقال ميراث فرهنگي 

و سرگرمي و پرکردن اوقات فراغت اند.
دنيس مک کوئيل (McQuail) در کتاب 
مقدمه اي بر نظريه  رسـانه هاي جمعي، 
ــتر و  ارتباط جمعي را فرايندي جامعه گس
رسانه ها را ميانجي روابط اجتماعي مي داند. 
Me- وي معتقد است، همان طور که از واژه

ــانه برمي آيد، رسانه هاي جمعي  dia يا رس
ــتند: يکي اينکه  از چند لحاظ ميانجي هس
ــا به عنوان دريافت کننده و آن  غالبًا ميان م
بخش از تجربه بالقوه اي که خارج از ادراک 
ــت، قرار مي گيرند؛  يا تماس مستقيم ماس
دوم ممکن است، ميان ما و ساير نهادهايي 
ــر و کار داريم (قانون، صنعت،  که با آن س
ــوم امکان دارد  ــت و...) قرار گيرند؛ س دول
پيوندي ميان اين نهاد هاي گوناگون ايجاد 
ــانه ها، مجراهايي هستند  کنند؛ چهارم رس
ــط آنها ديگران با ما و ما با ديگران  که توس
ــاط برقرار مي کنيم و پنجم اينکه غالبًا  ارتب
ــباب و لوازم،  ــا فراهم كردن اس ــانه ها ب رس
ــازمان ها  ــاير گروه ها، س ــه ادراک ما از س ب
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ــد. (مک کوئيل،  ــکل مي دهن و رويدادها ش
(۸۳ :۱۳۸۲

ــانه،  رس ــاي  کارکرده از  ــر  ديگ ــي  يک
ــق  تعمي و  ــي  اجتماع ــجام  انس ــش  افزاي
ــتن از ناهنجاري هاي  تجربه  مشترک، کاس
ــي،  ازخودبيگانگ ــاس  احس و  ــي  اجتماع
ــش و پس از  ــدن پي ــتمرار اجتماعي ش اس
ــمي و کمک به يکدست سازي  آموزش رس
ــت و در نهايت در مهم ترين  ــجام اس و انس
وظيفه، رسانه ها به نظارت، مراقبت، تهيه و 
رساندن خبر درباره  محيط پيراموني تأکيد 
ــا اضافه نمودن نقش  ــد. رايت نيز ب مي كنن
سرگرمي، بر نقش هاي اشاره شده به وسيله 
ــول، به نقش نظارتي رسانه ها اهميت  الس
داده است. (سورين و تانکارد، ۴۵۰:۱۳۸۱)
ــي  ــي از ويژگي هاي نظام هاي سياس يك
مردم ساالر، توانايي پاسخگويي آنها در قبال 
ــت. البته در اين خصوص  عملكردشان اس
ــت حكومتي خود به  ــوان انتظار داش نمي ت
ــد، بلكه  ــخگوي عمل خود باش تنهايي پاس
ــي  ــازوكارهاي اساس چنين فرايندي از س
ــت كه از آن مي توان به عنوان  برخوردار اس
ــي ياد كرد. يك نظام  نهادهاي جامعه مدن
سياسي از سه جزء اصلي تشكيل مي شود: 
ــت. جامعه  ــه مدني و حكوم ــردم، جامع م
ــت كه  ــامل گروه ها و رسانه هاس ــي ش مدن
ــته هاي مردم و  ــي خواس ــطه و ميانج واس
ــارت اجتماعي  ــانه ها در نظ حكومتند. رس
ــانه ها  ــد. از آنجا که رس ــش حياتي دارن نق
ــده جامعه را  ــت هاي پذيرفته ش چشم داش
ــات نماديني را نيز  متبلور مي کنند، تنبيه
ــاي نابهنجار درنظر مي گيرند.  براي رفتاره
ــي معنايي به رفتارها، نگرش ها و  وزن بخش
باورهاي مخاطبان هدف اصلي رسانه هاست. 

(معتمد نژاد، ۱۳۸۶: ۱۱۴)
ــايل ارتباطي بر پيام و  در مورد تأثير وس
ــاط و همچنين جامعه  ــي فرايند ارتب تمام
ــياري  ــان نيز، عقايد بس و محيط پيرامونش
ــي از خنثي بودن و صرفًا  ــود دارد.  برخ وج
حامل بودن اين وسايل ياد مي كنند و اينكه 
اين وسايل تأثير چنداني بر مخاطبان خود 
ندارند. برخي ديگر عقيده دارند كه وسايل 
ارتباط جمعي داراي چنان قدرتي هستند 
كه مي توانند نسلي تازه را براي اولين بار در 

ــان پديد آورند و جامعة جديد از  تاريخ انس
اين وسايل چنان تأثيري شگرف برمي گيرد 
ــود. اين  ــي از آن مي ش ــه ماهيتش تابع ك
ــت كه بر  ــاالري اس امر بيانگر نوعي فن س
ــاس آن ابزار ساخته شده توسط انسان،  اس
ــتي اجتماعي  تعيين كنندة ارزش هاي هس
ــر  ــن امر موجب پيدايش قش ــت و يا اي اس
جديدي از انسان ها مي شود كه با شناخت 
ــايل دارند  به صورت  ــي كه از اين وس خاص
ــد و تعادل  ــازه تجلي مي كنن قدرت هاي ت
ــود در هرم قدرت را به هم مي زنند كه  موج
نتيجة آن نوعي ازخودبيگانگي و تهي شدن 
ــاروخاني، ۱۳۶۷: ۸-۲۷ و  انسان است. (س

(۸۳-۶
ــا يک نگاه  ــرفته كنوني ب در جوامع پيش
ــايل ارتباط جمعي  ــانه ها و وس تعاملي، رس
نقشي اساسي در نظارت اجتماعي يافته اند 
و اين نظارت، بيش از پيش از حالت فردي 
ــت و توجه به افكار عمومي  خارج شده اس
ــت.  ــن زمينه اهميت زيادي يافته اس در اي
ــايل ارتباط  ــورهايي كه وس به ويژه در كش
جمعي در اختيار دولت است، شناخت افكار 
ــردم در برابر پيام ها از  عمومي و واكنش م
اهميت خاصي برخوردار است (ساروخاني، 
ــارت اجتماعي» مجموعه  ۱۳۶۷: ۶۶). «نظ
ــاري  فراگردهاي جامعه پذيري و به ويژه فش
ــت كه افراد از جانب سايرين در جامعه  اس
ــود  ــار باعث مي ش حس مي كنند و اين فش
ــت همرنگي و متابعت  تا رفتار آنها در جه
ــوق داده شود و انسجام جامعه  از جامعه س

حفظ گردد. (كازنو، ۱۳۶۵: ۷۱)
گذري کوتاه بر راديو به عنوان رسانه اي 

فراگير 
ــايل  ــو به عرصه وس ــه ورود رادي تاريخچ
ــتين فعاليت هاي  ــاز نخس ــي، با آغ ارتباط
ــرد از راه  ــراي ارتباط دورب ــمندان ب دانش
امواج (بي سيم) در آميخته است (حجازي، 
و  ــم  نوزده ــرن  ق ــول  ط در   .(۳  :۱۳۷۶
ــمندان زيادي (با  ــتم، دانش اوايل قرن بيس
ــهورترين آنها  ــاي متفاوت) که مش مليت ه
ــال پيام به فواصل  مارکوني بود، براي انتق

ــيله  ــرانجام به وس دور، تالش کردند که س
تلگراف و بعد از آن تلفن، موفق به استفاده 
از راديو و بي سيم شدند (کرايسل، ۱۹۹۱: 
ــهر دوور و ويمرو  ۲۶). مارکوني بين دو ش
ــيم  در نزديکي بلوني ارتباط تلگرافي بي س
ــتم اکتشافي خود را  برقرار کرد. وي سيس
ــات، تکميل کرد.  با هماهنگ کردن ارتعاش
مارکوني باالخره در روز ۱۲ دسامبر ۱۹۰۱ 
ــتين ارتباط بي سيم را در  ــد نخس موفق ش
ــرار کند و با  ــوران برق ــن ل دهانه خليج س
ــيله آن زمان، پيامي ارسال  سريع ترين وس

نمايد. (حجازي، ۱۳۷۶: ۳)
مردم از اختراع مارکوني به شور و هيجان 
آمده بودند، به عبارتي اين تاريخ را مي توان 
به نوعي تاريخ واقعي اختراع راديو به شمار 
ــي اول، اين  ــگ جهان ــروع جن ــا ش آورد. ب
اختراع همراه با ديگر اختراعات وارد عرصه 
ــد و از راديو به عنوان جنگ افزار  نظامي ش
کمکي استفاده شد. (خاتون آبادي، ۱۳۷۴: 

 (۶۳
ــي اول  ــه جنگ جهان ــس از خاتم ــا پ ام
ــو که قبًال  ــرداري غيرنظامي از رادي بهره ب
ــگ از آن به عنوان جنگ افزار کمکي  در جن
ــد و به عبارتي  ــده بود، آغاز ش استفاده ش
ــتفاده از راديو،  ــکان اس ــدن ام با فراهم ش
به عنوان وسيله ارتباط جمعي الکترونيکي، 
ــال ۱۴۳۶ ميالدي  ــري که از س جامعه بش
ــده بود، وارد  ــان گوتنبرگ ش وارد کهکش
کهکشان مارکوني شد و ساکنان کهکشان 
ــه در کنار راديو  ــج فرصت يافتند ک به تدري
ــروع  ــد. بدين ترتيب تاريخ ش زندگي کنن
بهره برداري عمومي از راديو، مي تواند سال 
۱۹۲۰ باشد (محسنيان راد، ۱۳۷۸: ۵۰۱). 
ــتگاه هاي پخش منظم راديويي  اولين دس
ــال  ــه کار افتاد و در س ــال ۱۹۲۰ ب در س
۱۹۲۶ اولين کنفرانس بين المللي راديويي 
ــور جهان، در برلين برپا  با شرکت ۲۷ کش
ــات راديويي به  ــررات ارتباط ــن و مق و آيي
تصويب رسيد (خجسته، ۱۳۸۱: ۲). راديو 
ــي و حتي تا ده  ــگ دوم جهان در طي جن
ــم در اوج ترقي بود و  ــس از آن ه ــال پ س
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ــش مخاطبان کمتر  ــک از برنامه هاي هيچ ي
ــل،  ــت. (كرايس از چند ميليون نفري نداش

 (۳۹ :۱۹۹۴
ــيله اي  ــورت وس ــه به ص ــو رفته رفت رادي
ــتور و  ــد و اختراع ترانزيس ــي درآم همگان
ــه ۱۹۵۰ اين  ــو در ده ــرد آن در رادي کارب
ــعت  ــرعت و وس ــي را باس ــيله ارتباط وس
ــرد (خاتون آبادي،  ــر ک ــتري جهان گي بيش
ــتوري  ۱۳۷۴: ۶۴). در واقع انقالب ترانزيس
از آغاز دهه ۱۹۶۰ شروع شد و راديو که تا 
ــت داده  آن زمان تفوق قبلي خود را از دس
ــيد رو به افول مي رود،  بود و به نظر مي رس
ــي جديد براي برطرف کردن موانع پيدا  راه
ــرف برق را  ــکال مص ــرد. اين راديوها اش ک
ــتند و مهم تر از همه خيلي ارزان تر و  نداش
کوچک تر بودند؛ آنقدر کوچک که بتوان آن 
ــا در جيب خود به  ــت گرفت و ي را در دس
اين طرف و آن  طرف برد (کرايسل، ۱۹۹۴: 
ــر جايي ثابت در خانه  ۴۵-۴۶). راديو ديگ
يا کارخانه نداشت، افراد مي توانستند راديو 
ــتوري را همراه خود داشته باشند،  ترانزيس
ــنونده مي توانست در حال  عالوه بر اينها ش
ــو کارش را انجام دهد.  ــوش دادن به رادي گ
ــون ظاهرًا به  ــا اختراع تلويزي جان لويي ب
ــه داد، اما از منظر مک  ــري راديو خاتم برت
ــورهاي درحال توسعه، راديو  برايد «در کش
تنها وسيله ارتباطي است که کامًال اصطالح 
ــانه جمعي را مي توان بر آن اطالق کرد  رس
ــت،  ــتيابي به مناطق دوردس که براي دس
ــان و اقتصادي است». (جبارلوي  راهي آس

شبستري، ۱۳۸۲: ۳۹۳)
ــراي ارتباط  ــخصي ب ــيله اي ش راديو وس
است. افراد برخالف تلويزيون که مجبورند 
ــا  در کنار هم پيامي- با ابهام کم- را تماش
ــي در کارگاه، يا يک  ــد، مي توانند حت کنن
ــوند و  ــاي پراکنده ش ــرگرم کاره اتاق، س
ــي  ــور خصوص ــي را به ط ــاي راديوي پيام ه
ــم،  ــه همين عدم نياز به چش ــنوند. البت بش
ــو به صورت  ــراي اينکه رادي ــت ب عاملي اس
ــياري از مکان ها  ــيله قابل حمل در بس وس
استفاده شود و اين باز بر شخصي بودن آن 

ــت که راديو را يک  مي افزايد. ازهمين روس
 Joanna,) .ــز مي توان ناميد رفيق همراه ني

(Gillispie,1998:3
ــانه اي، نه روزنامه  ــار آنکه هيچ رس در کن
ــرعت تأمين  ــون، نمي تواند س ــه تلويزي و ن
ــته باشد  خبر و اطالع، همانند راديو را داش
ــف  ــزان تحري ــل، ۱۳۸۱: ۱۸) مي (کرايس
ــت و  ــاير رسانه هاس ــر از س ــو كمت در رادي
ــده از ناحيه  ــو به طورعم ــف در رادي تحري
ــرعت ارسال خبر و  ــت؛ زيرا س مخاطب اس
ــير را  انتقال اطالعات فرصت تحليل و تفس
ــته، ۱۳۸۰: ۹)، در  ــا آن نمي دهد (خجس ب
ــاركت مخاطب در  ــه به مش ــن حالي ک عي
ــك مي كند، يعني  برنامه هاي راديويي كم
ــت و براي درك پيام  ــنونده منفعل نيس ش
ــن دليل راديو  ــاركت مي كند. به همي مش
رسانه اي انعطاف پذير است؛ به ديگر سخن، 
ــد، هنگام برقراري  ــاره ش همانگونه كه اش
ــانه ها، راديو را آسان تر از بقيه  ارتباط با رس
ــت که اين بزرگ ترين  مي توان ناديده گرف
ــت که راديو را از ديگر رسانه ها  مزيتي اس
ــد، ۱۳۸۱:  ــک فارلن ــازد (م متمايز مي س
ــت که  ۵۳). اين توانايي ها به اين دليل اس

ــكوت، عناصر  ــيقي و گاهي س كالم، موس
ــاخت يك برنامه راديويي هستند  اصلي س
ــتي، ۱۹۹۴: ۴۵)، بر همين اساس  (آذردش
ــن ويژگي هاي خاص هزينه هاي  در کنار اي
ــاي راديويي  ــد برنامه ه ــم تولي ــيار ک بس
ــانه در  ــاي خوبي را براي اين رس فرصت ه

حوزه هاي مختلف پديد آورده است.
برنامه هاي اقتصادي و سياسـتگذاري 

نظام اقتصادي
ــاي مهم  ــي از حوزه ه ــوزه اقتصاد يک ح
ــت.  ــي اجتماعي و فردي انسان هاس زندگ
ــام  ــکل از نظ ــه متش ــر جامع ــاد ه اقتص
ــع  ــرمايه، مناب ــروي کار، س ــادي، ني اقتص
طبيعي و عوامل اقتصادي است که در يک 
فرايند اجتماعي در توليد، مبادله، توزيع و 
مصرف کاالها وخدمات توليدشده مشارکت 
دارند. سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي 
ــطوح مختلف محلي، ملي،  اقتصادي در س
منطقه اي و بين المللي بر اساس آموزه هاي 
ــاني  ــوم اجتماعي و انس ــاد، عل ــم اقتص عل
ــورت مي گيرد  ــر نظام ص ــي ه و جهان بين
ــتفاده  ــم مختلف مورد اس ــه فهم مفاهي ک
ــناخت  ــت ها و تصميم ها به ش ــن سياس اي

يكـي از كمك هـاي راديو بـه تحقـق برنامه هاي اقتصـادي دولت، 
اصـالح رفتارهـاي غلط اقتصـادي و زمينه سـازي فرهنگي براي 
اجراي برنامه هاي توسـعه فرهنگ رفتارهاي مورد نظر اقتصادي 

دولت است.
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ــد. در يك نگاه  ــک مي کن ــح آن کم صحي
اجمالي مي توان گفت هر دولتي،  بي ترديد 
ــد منابع محدود  ــت كه بتوان در پي آن اس
ــكلي مناسب توليد و توزيع  جامعه را به ش
ــن نيازهاي مصرفي  ــد كه عالوه بر تأمي كن
ــتغال، عدالت  جامعه، موضوعاتي چون اش
ــق توليد را دامن  اقتصادي،  صادرات و رون
ــه آنها را به گونه اي  زند و مقررات مربوط ب
ــود اين روند كمك  ــم كند كه به بهب تنظي
ــوان گفت كه مهم ترين  كند. بنابراين مي ت
ــادي دولت با امعان نظر به  برنامه هاي اقتص
ــث و نيازهاي موجود در جامعه، به  اين بح

شرح زير است:
ــي به ويژه در  ــت اجتماع ــن عدال ۱. تأمي

عرصه اقتصادي
۲. توليد نيازهاي مصرفي جامعه و ترويج 
ــاد فرهنگ مصرف  ــادل با ايج مصرف متع
ــرف كاالي  ــت فرهنگ مص ــه و تقوي بهين

ايراني
ــاي  ــاد فرصت ه ــكاري و ايج ــع بي ۳. رف

اشتغال
ــازي  ۴. مبارزه با رانت اطالعاتي و سالم س

فعل و انفعاالت اقتصادي در جامعه
ــرمايه گذاري از طريق جلب  ۵. توسعة س

اعتماد سرمايه گذاران
ــالم در جامعه و  ــب و كار س ۶. ايجاد كس

ــذ ماليات از آنها براي  رونق اقتصادي و اخ
ــه و تأمين درآمدهاي  كمك به اداره جامع

الزم براي اين منظور
ــاركت مردم در اقتصاد ملي  ۷. جلب مش
ــش دولتي  ــهم بخ ــت، كاهش س و در نهاي
ــه بخش خصوصي،  ــتر ب و دادن نقش بيش

غيردولتي و تعاوني
ــعه تجارت بين الملل با تأكيد بر  ۸ . توس

كشورهاي اسالمي
۹. تقويت نقش نظام هاي بانكي و بيمه اي 

در اقتصاد كشور
۱۰. ساماندهي واردات و توسعه صادرات 

غيرنفتي
ــورم و تقويت قدرت خريد  ۱۱. كاهش ت

مردم
تبديل برنامه اقتصـادي به برنامه هاي 

ارتباطي اقتصاد 
ــا گرايش به  ــث كوتاه، ب ــس از اين بح پ
ــترك  جامعة خودي، مي توان به نقطه مش
بين اين راديو و اقتصاد دست يافت كه آن، 
چيزي نيست، جز:  مردم؛ يعني اينكه راديو 
ــت رابطه نهاد اقتصاد با  به تنظيم و مديري
ــاد اقتصاد نيز در پي  ــردم مي پردازد و نه م
ــوده و براي تأمين  ــن نيازهاي مردم ب تأمي
اهداف خود، نيازمند همراهي مؤثر مردم و 
گروه هاي اجتماعي است. اين هدف، زماني 
اتفاق مي افتد كه راديو و نهادهاي اقتصادي 
كشور بتوانند «دركي مناسب» از انتظارات 
دولت از مردم و بالعكس انتظارات مردم از 

دولت ارائه كنند.
ــاي  برنامه ريزي ه در  ــر،  ديگ ــرف  ط از 
ــل برنامه هاي  ــن قدم، تبدي ارتباطي، اولي
ــت.  ــه برنامه هاي ارتباطي اس ــازماني ب س
ــال اگر فرض كنيم كه موارد پيش گفته،  ح
مهم ترين برنامه هاي اقتصادي دولت باشند، 
ــرح كرد كه  ــش را مط ــوان اين پرس مي ت
ــي، مهم ترين برنامه هاي  در چنين وضعيت
ــة اقتصادي  ــت نهم در عرص ــي دول ارتباط

چيست؟
ــش مذكور مي تواند به  ــخ اوليه پرس پاس

شرح زير باشد:

مشـاركت  مي تـوان  زمانـي 
مردم را جلب كرد كه اطالعات 
برنامه ريزي شـده يـا پيام كه 
از طـرف حوزه هـاي ارتباطي 
در معـرض دريافت گروه هاي 
اجتماعي قرار مي گيرد، بتواند 
شـناخت مسـئله يا موضوع، 
امـكان  و  مشـاركت  راه هـاي 
پيوندزدن آنها با منافع تك تك 
افراد را به مخاطبان ارائه دهد.
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ــه اقتصادي  ــفافيت در رابط ــاد ش ۱. ايج
مردم با دولت و بالعكس

۲. توسعة فرهنگ مصرف بهينه و استفاده 
ترجيحي از كاالي ايراني

۳. تقويت پس انداز ملي و توسعة فرهنگ 
آن

۴. توسعة فرهنگ پرداخت ماليات
۵. بهره گيري از انديشه هاي مردم و آراي 
افكار عمومي در برنامه ريزي هاي اقتصادي 
ــي افكار  ــعة مطالعات علم ــق توس از طري

عمومي
۶. بسترسازي براي نقد مستمر برنامه هاي 
اقتصادي توسط نهادهاي رسانه اي؛ به ويژه 
ــتماتيك  راديو و آحاد مردم و تنظيم سيس

آن
ــرمايه اجتماعي» از طريق  ــاد «س ۷. ايج
ــاد عمومي و تأثيرگذاري مثبت  جلب اعتم

برنامه هاي اقتصادي دولت
۸ . تنظيم برنامه هاي ارتباطي بين المللي 

و ملي براي جلب سرمايه گذاري
۹. مطالعة مستمر افكار عمومي، با رويكرد 
ــد ديدگاه هاي  ــگيري از بحران و تولي پيش

مشاوره اي مبتني بر آراي عمومي
ــاني ترجيحي به گروه هاي  ۱۰. اطالع رس
ــا رويكرد  ــي جامعه ب ــيب  پذير اطالعات آس

عدالت گرايانه
ــاد و اصالح  ــگ اقتص ــعة فرهن ۱۱. توس

رفتارهاي اقتصادي در جامعه
۱۲. تعامل با وسايل ارتباط جمعي كشور 

به عنوان پل هاي ارتباطي با مردم
ــن  ــري از مهم تري ــان مختص ــس از بي پ
ــران، بايد  ــي اقتصاد اي ــاي ارتباط برنامه ه
تأكيد داشت كه براي اجراي اين برنامه ها، 
ــاط راديو با نهادهاي اقتصادي،  تقويت ارتب
ــت. با توجه به  يك ضرورت انكارناپذير اس
ــراي راديو  ــي که ب ــا و ويژگي هاي توانايي ه
اشاره شد، ظرفيت هايي را مي توان براي آن 
ــده  ــمرد که ذيًال برخي از آنها بيان ش برش

است.
ظرفيت هاي راديو براي كمك به تحقق 

برنامه هاي اقتصادي دولت

ــو در تحقق  ــاي رادي ــش و ظرفيت ه نق
برنامه اقتصادي دولت، كامًال استراتژيك و 
ــد اين نقش  ــت و به نظر مي رس حياتي اس
ــدي دارد که  ــاي زير، تبلور ج در زمينه ه
ــو و نهادهاي  ــازنده بين رادي ــا تعامل س ب
اقتصادي، در پويايي و بالندگي آن مي تواند 

مؤثر باشد:
شـكل دهي  و  فرهنگ سـازي   .۱
رفتارهاي اقتصادي مورد نظر در جامعه

ــاي مهم راديو كمك به  يكي از كاركرده
ــاس  ــت. بر اس ايجاد رفتارهاي مطلوب اس
ــزان ارتباطي از  ــار»، برنامه ري «نظريه انتش
طريق اطالع رساني و ارائه شناخت، تبديل 
ــوق دادن نگرش به  ــناخت به نگرش، س ش
ــل آن رفتار به  ــراي تبدي ــار و تالش ب رفت
نظام ارزشي افراد، چنين فرايندي را ايجاد 
مي كنند. هدف راديو، تنها ايجاد يك رفتار 
ــت، بلكه تعالي دادن به رفتارها،  خاص نيس
به عنوان يكي از ارزش ها محسوب مي شود.

ــا به كارگيري  ــوان ب ــاس مي ت بر اين اس
ــود در راديو كه مي توان از آن  توانايي موج
ــبت به  ــوان «توان فني» ياد كرد، نس به عن
اصالح رفتارهاي نامطلوب و ايجاد رفتارهاي 
ــت. بايد  ــر اقتصادي همت گماش مورد نظ
ــائل  توجه كنيم نقش راديو پيش بيني مس
و شكل بخشيدن به رويدادهاي آينده است، 
ــري و گزارش صرف آنچه اتفاق  نه روايت گ
ــه پيش مي آيد.  ــه با آنچ مي افتد يا مقايس
ــوان راديو  ــا بهره گيري از اين ت ــن ب بنابراي
ــادي مورد نظر را  ــوان رفتارهاي اقتص مي ت
ــكل داد و رفتارهاي اقتصادي نامطلوب  ش

را اصالح كرد.
ــل ترويج  ــوص اهدافي مث ــن خص در اي
ــات، اصالح فرهنگ  فرهنگ پرداخت مالي
ــمي  مصرف گرايي، تضعيف روحيه هم چش
ــي به مصرف كاالي  اجتماعي و اولويت ده
ــاي ارتباطي  ــق فعاليت ه ــي، از طري ايران
ــاير  ــت؛ البته در صورتي كه س ــن اس ممك
ــراه با  ــي و اقتصادي هم ــرايط اجتماع ش
ــام پذيرد. براي  ــاي ارتباطي انج فعاليت ه
ــال بدون توجه به ارتقاي كيفيت كاالي  مث

ــاي ارتباطي براي ترويج  داخلي، فعاليت ه
ــت مواجه  مصرف آن در درازمدت با شكس
ــد، ۱۳۸۴: ۳). در زمينه  ــود (ميرزاون مي ش
ــا رويكرد  ــاي ارتباطي ب ــت فعاليت ه اهمي
ــدگاه دكتر  ــازي مي توان در دي فرهنگ س
عظيمي تأمل كرد. وي معتقد است «ريشه 
درخت توسعة اقتصادي، باورهاي فرهنگي 

است.» (عظيمي، ۱۳۸۹: ۱۸۳) 
ــمردن باورهاي  ــن مي توان با برش بنابراي
ــاي مرتبط با  ــط در زمينه ه ــي غل فرهنگ
ــروژه ارتباطي،  ــك پ ــب ي ــاد، در قال اقتص
ــم كرد.  ــا را فراه ــالح آنه ــاي اص زمينه ه
ــراي هر يك از اهداف  همچنين مي توان ب
ــازي عمده  ــد فرهنگ س ــادي نيازمن اقتص
همچون «پرداخت ماليات»، در يك برنامة 
ــورد نظر  ــخص به نتايج م ــدي مش زمان بن
ــد تاكنون اگر  ــت يافت. به نظر مي رس دس
حركت به سمت كسب نتايج مورد نظر كند 
و بعضًا توأم با ناكامي بوده است، علت آن را 
بايد در رويكرد غيرعلمي و استفاد ه نكردن 

از متخصصان ارتباطات ُجست.
ــي از الزامات  ــت كه يك ــد توجه داش باي
ــاي ارتباطي، لزوم  ــق اينگونه برنامه ه توفي
ــه معموًال  ــت؛ چرا ك ــرار و يادآوري اس تك
ــي داراي ماهيت  محتواي پيام هاي ارتباط
ــبتي  ــتند و لذا برخورد مناس فّراربودن هس
ــي با اهداف مهم فرهنگ اقتصادي  و مقطع
ــت ماليات يا مصرف كاالي  همچون پرداخ
ــد.  ــن توفيق باش ــد قري ــي، نمي توان ايران
ــن، براي تبديل يك ارزش به رفتار  همچني
ــيوة رسانه اي مناسب  پايدار، استفاده از ش
ــت که در غير اين صورت، اين  ضروري اس

کارکرد منتج به موفقيت نمي شود.
ــادآوري اين نكته خالي  ــن زمينه، ي در اي
ــات نمي توان  ــه با تبليغ ــت ك از لطف نيس
ــراي ارتقاي  ــًال ب ــرد؛ مث ــازي ك فرهنگ س
ــه صرفًا کار تبليغي  فرهنگ بيمه در جامع
كافي نيست، بلكه در فرايند فرهنگ سازي، 
توسعه گفت و شنود با گروه هاي اجتماعي 
ــارات گروه هاي اجتماعي و  و توجه به انتظ
پاسخگويي به پرسش هاي آنها، تأثيرگذارتر 
ــتند. بنابراين، يكي از كمك هاي راديو  هس
به تحقق برنامه هاي اقتصادي دولت، اصالح 
ــازي  ــط اقتصادي و زمينه س رفتارهاي غل
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ــعه  ــراي اجراي برنامه هاي توس فرهنگي ب
ــر اقتصادي  ــاي مورد نظ ــگ رفتاره فرهن
ــتا، تدوين برنامه  ــت. در اين راس دولت اس
ــوي راديو بايد به عنوان  فرهنگ سازي از س
ــد؛ چرا كه  ــتقل مدنظر باش يك پروژه مس
ــي تبليغات،  ــك از ُبعد جامعه شناس هم اين
رسانه برنامه هاي مختلفي را پخش مي كند 
ــن مي زند كه در  ــه مصرف گرايي دام كه ب
ــت برنامه هايي  مقابل اين جريان، الزم اس
ــاي اقتصادي  ــط مجموعه نهاده ــز توس ني
ــوند تا ضمن خنثي سازي  توليد و پخش ش
آثار مخرب تبليغات مصرف گستر، فرهنگ 

مصرف بهينه را ارتقا بخشد.
۲. بهره گيـري از افـكار عمومي براي 

اصالح سياست هاي اقتصادي
ــناخت، تأثيرپذيري و  توانايي راديو در ش
ــي، اين امكان  ــذاري بر افكار عموم تأثيرگ
ــا واكنش هاي مردم  ــه دولت مي دهد ت را ب
ــاي  ــت ها و برنامه ه ــه سياس ــبت ب را نس
ــبت به  ــد و نس ــايي كن ــادي شناس اقتص
ــخگويي و در مواقع الزم،  روشنگري و پاس
ــا اقدام كند.  ــت ها و برنامه ه اصالح سياس
ــن صورت، ناآگاهي  ــن اينكه در غير اي ضم
ــكار عمومي و يا  ــارات و تمايالت اف از انتظ
ــعه  بي اعتنايي به آن، مي تواند موجب توس
ــاي اعتراض آميز از  ــي و واكنش ه نارضايت
ــردم و گروه هاي اجتماعي ذي نفوذ  طرف م
ــار  ــع آنها، بي ترديد به فش ــد كه تجم باش
ــت ها و برنامه هاي  ــه سياس ــي علي اجتماع

ــود و مي تواند آبستن  اقتصادي منجر مي ش
بحران هاي اقتصادي در كشور باشد.

ــه فراگير  ــي در اهميت و دامن ــر اندك اگ
ــه  ــادي در جامع ــائل اقتص ــتردة مس گس
ــاده آنها و  ــت خارق الع ــل كنيم، اهمي تأم
ــترده- البته  ــتمر و گس ــزوم مطالعه مس ل
ــن  ــي- و نيز افكار عمومي كامًال روش علم
ــئوالن  ــت. در چنين وضعيتي اگر مس اس
ــور، حجم و كيفيت مطالعات  اقتصادي كش
ــئله  ــي را اعالم كنند، به مس ــكار عموم اف
ــيار مهم در  ــه اين پديده بس ــي ب بي اعتناي
ــيد. حال اگر  ــور خواهيم رس ــاد كش اقتص
ــدم  فراخوان  ــراه با ع ــن بي اعتنايي هم اي
ــايل ارتباط جمعي به برخورد نقادانه با  وس
برنامه هاي اقتصادي باشد، بسيار خطرناك 
ــاددان  ــي، اقتص ــد. دكتر رزاق ــد ش خواه
ــان  ــه اذع ــن زمين ــور، در اي ــروف كش مع
مي دارد: «توليد و نشر آگاهي ها و اطالعات 
ــي هاي  ــي از پژوهش و بررس اقتصادي ناش
نقادانه از واقعيت هاي اجتماعي، سياسي و 
فرهنگي و...، شكسته شدن دايره انحصاري 
ــت. البته اين حركت خود  اطالع رساني اس
ــب رسانه ها، دستگاه  نيازمند دخالت مناس
ــت.» (رزاقي، ۱۳۸۳:  قضايي و تشكل هاس

(۱۳۰-۱۳۱
ــورت  ص در  ــد  مي رس ــر  به نظ ــه  گرچ
ــك راديوي  ــازوكارهاي ي ــاختن س مهياس
كارآمد در نهاد اقتصادي كشور و مجموعه 
ــا اقتصاد، بايد  ــاي اجرايي مرتبط ب ارگان ه

ــه تعاملي  ــك رابط ــوأم با ي ــن نقادي ت اي
ــاي مبتني بر  ــه دور از نگاه ه ــويه و ب دوس
ــي باشد، چالشي كه  جناح بندي هاي سياس
ــي درباره  ــك در عرصة افكار عموم هم اين
ــي آن بعضي از  ــود دارد، كه ط گراني وج
ــاخته رسانه ها  ــور آن را س ــئوالن كش مس
ــدگاه آنها را به  ــن نوع دي ــد و با اي مي دانن
ــپاري  ــرا مي خوانند، نوعي دگرس چالش ف
وظيفه اي است. بايد كاري كرد كه اوًال پيش 
ــدن واقعيات، توضيحات الزم  از رسانه اي ش
در نشست هاي صميمانه با دست اندركاران 
ــود و اگر هم موضوع گيري خاصي  ارائه ش
ــط راديو  ــورت گيرد، مي تواند توس بايد ص
ــع يكي از كاركردهاي  انجام پذيرد. در واق
ــراي حفظ  ــوي كارآمد، تالش ب ــك رادي ي
ــكل اجتماعي  يك واقعيت اجتماعي در ش
ــاكام ماند و  ــن تالش ن ــت و اگر اي آن اس
«واقعيت اجتماعي» به «واقعيت رسانه اي» 
ــد، بايد از تبديل شدن به «فشار  تبديل ش
ــري كرد، كه اين توفيق  اجتماعي» جلوگي
صرفًا در گرو رابطة تعاملي دوسويه با رسانه 
ــه حتي در زماني  ــت، به طوري ك ممكن اس
كه «تورم مصنوعي» در جامعه وجود دارد، 
ــأ رواني و تبليغاتي  ــه معموًال داراي منش ك
است، راديو بايد در پي ايجاد رفتار عقاليي 
ــد و يك نوع گفتمان منطقي را در اين  باش
ــد و از هرگونه تهديد يا  ــوص دامن زن خص

امتناع يكسويه پرهيز كند.
۳. اطالع رسـاني جامـع بـه مـردم با 
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نگاه اطالع رسـاني ترجيحي به اقشـار 
آسيب پذير اطالعاتي

ــي در اقتصاد  ــاي كنون ــي از ضعف ه يك
ــت  ــاني عمومي اس ايران، ضعف اطالع رس
كه اين مسئله، خود موجب كمبود و بعضًا 
ــزد مردم  ــات الزم در ن ــي نبود اطالع حت
ــاي روز  ــران و رويداده ــاره اقتصاد اي درب
ــت؛ گر چه در سال هاي اخير،  اقتصادي اس
تعداد زيادي روزنامه و نشريه اقتصادي در 
ــور چاپ مي شود، ليكن به دليل ضعف  كش
ــي، نمي تواند به تنهايي  مطالعات مطبوعات
ــئله نداشتن اطالعات و  گره گشا باشد. مس
ــاني كه  عدم دريافت آن به ويژه در نزد كس
توان خريد مطبوعات و يا امكانات دسترسي 
ــات را از طريق فناوري هاي نوين  به اطالع
اطالع رساني ندارند، خود به توسعه «شكاف 

اطالعات» در جامعه منجر شده است.
آگاهي  ــكاف  «ش ــاي  نظريه ه ــاس  براس
ــك نور»،  ــط «تي ــه توس ــات» ك و اطالع
ــت:  ــده اس ــو» و «اولين» ارائه ش «دونوه
ــات  ــار اطالع ــش انتش ــراه افزاي ــه هم «ب
ــانه هاي جمعي در يك نظام اجتماعي،  رس
بخش هايي از جمعيت كه پايگاه اجتماعي-
ــريع تر و بيشتر  اقتصادي باالتري دارند، س
ــن دارند،  ــگاه پايي ــه پاي ــي ك از بخش هاي
ــد و در نتيجه  ــب مي كنن اطالعات را كس
شكاف آگاهي ميان اين دو بخش، به جاي 
ــش مي يابد.» آنان اين نظريه  كاهش، افزاي
ــكل زير  را در مدلي ارائه داده اند كه در ش

ــت. (ويندال، سيگنايزر و  قابل مشاهده اس
اولسون، ۱۳۷۶: ۸۹)

ــي و تحليلي  ــود اطالعات كاف ــذا، كمب ل
ــش  ــود در كاه ــه، خ ــادي در جامع اقتص
ــاركت مردمي تأثيري بسزا دارد. دكتر  مش
عظيمي اقتصاددان كشور در اين خصوص 
ــادي در نهايت،  ــعه اقتص اعتقاد دارد: توس
ــت.  ــع تمامي آحاد و ملت اس ــن نف متضم
لذا در صورت تشريح صحيح مسائل، قطعًا 
ــاركت مؤثر مردم را پشتيبان  مي توان مش

اين راه ساخت. (عظيمي، ۱۳۸۱: ۱۱۵) 
ــاني اقتصادي در  ــل ديگر اطالع رس معض
ــديد به اين نوع اطالعات و  جامعه، نياز ش
درهم تنيدگي اقتصاد با حيات افراد جامعه 
ــائل  ــت، به گونه اي كه افراد جامعه مس اس
اقتصادي را به شكل كامًال محسوس لمس 
ــارهاي اقتصادي  مي كنند و با توجه به فش
ــنگيني  كه بر دوش اكثريت افراد جامعه س
ــيت كافي  مي كند، به طور بالفعل، حساس
ــات اقتصادي  ــار و اطالع ــه اخب ــبت ب نس
ــات، مديريت  ــا اين توضيح ــود دارد. ب وج
ــف اصلي  ــي از وظاي ــاني كه يك اطالع رس
رسانه اي همچون راديو است، با بهره برداري 
از كليه شيوه هاي، يك راه حل براي شكاف 
ــت. بايد در مجموعه كليت نظام  آگاهي اس
ــازمان ها و  ــادي و نيز در هر يك از س اقتص
نهادهاي اقتصادي كشور مورد توجه كافي 
ــناخت كافي را  ــا هم مردم ش قرار گيرد ت
ــت آورند و هم زمينه براي مشاركت  به دس

فراهم شود.
اما درخصوص اينكه چه نوع اطالعاتي به 
مردم داده شود، مي توان از «نظريه وضعيتي 
روابط عمومي» كمك گرفت. بر اساس اين 
ــاركت مردم را  ــه، زماني مي توان مش نظري
ــده  ــرد كه اطالعات برنامه ريزي ش جلب ك
ــرف حوزه هاي ارتباطي در  يا پيام كه از ط
ــاي اجتماعي قرار  ــرض دريافت گروه ه مع
مي گيرد، بتواند شناخت مسئله يا موضوع، 
ــكان پيوندزدن آنها  ــاركت و ام راه هاي مش
ــع تك تك افراد را به مخاطبان ارائه  با مناف
ــال پيام، بايد  ــن قبل از ارس دهد. همچني
ــي موجود  ــت اطالعات قبل ــم و كيفي حج
ــكار عمومي  ــن تك تك افراد يا «اف در ذه
ــا «افكار عمومي ملي» را  گروه خاص» و ي
ــه در برخي موارد،  ــر قرار داد؛ چرا ك مدنظ
افراد يا گروه ها دچار جمود فكري هستند. 
ــانه اي بايد  ــن وضعيتي، منبع رس در چني
ــوان ورود و  ــال كند كه ت اطالعاتي را ارس
ــد كه كسب  ــته باش نفوذ به اذهان را داش
توان مذكور صرفًا در گرو اجراي طرح هاي 
ــت. اگر اين  ــي اس ــكار عموم ــات اف مطالع
پروسه به شكل مطلوب هدايت شود، آنگاه 
مي توان اميدوار بود كه مخاطبان از حالت 
ــي كه در آن حالت، صرفًا اطالعات را  انفعال
دريافت مي كنند درباره اطالعات اقتصادي، 
به حالت رفتار ارتباطي فعال روي بياورند و 
خود در جست وجوي دستيابي به اطالعاتي 
ــد  ــك فراين ــه وارد ي ــه اينگون ــند و ب باش
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مشاركتي شوند. (گرونيک، ۱۳۸۱: ۲۴) 
ــوان به اهميت و نقش مهم  بنابراين مي ت
اطالع رساني در زمينه اقتصادي در جامعه 
ــت مي توان  ــه با قاطعي ــرد، حال آنك پي ب
ــش ها  ــت كه حجم تقاضا، ابهام ها، پرس گف
ــي در ايران درخصوص  و نيازهاي اطالعات
ــت كه به هيچ وجه  ــاد آنچنان زياد اس اقتص
ــخگو  ــدك اطالعاتي كنوني پاس ــه ان عرض
ــناخت كافي را براي ايجاد  ــت و لذا ش نيس
ــت نمي دهد  ــاركت به دس انگيزه هاي مش
ــأس عمومي درباره  ــعه ي و برعكس به توس
ــادي انجاميده و  ــاي اقتص ــق برنامه ه توفي
زمينه هاي مشاركت مردم را كاهش مي دهد 
ــه رابطه عرضه و  ــر، چنانك ــرف ديگ و از ط
ــد، آنگاه  ــاي اطالعات كامًال برابر باش تقاض
ــاركت  امكان درك محتواي پيام و نيز مش
در سطح اول ممكن مي شود. الگوي مذكور 

در شكل زير قابل مشاهده است:
۴. سهيم سازي مردم در تصميم سازي ها 
و تصميم گيري هاي اقتصادي در جامعه

يكي از مسائل ارتباطي موجود در جامعه 
ــكار عمومي»  ــتفاده نكردن از «اف ــا، اس م
ــاي  تصميم گيري ه و  ــازي ها  تصميم س در 
اقتصادي است كه مي تواند محصول ضعف 
ــانه ها همچون راديو با نهادهاي  تعامل رس
اقتصادي جامعه دانست كه در اين زمينه، 
ــتمر و علمي افكار عمومي و  ــنجش مس س
ــنهادهاي اقتصادي مردم،  ايجاد نظام پيش

كارساز خواهد بود.
۵. كمك به تصميم سازي هاي مديريتي 

در اقتصاد كشور
ــته راديو در نظام   يكي از نقش هاي بايس
ــة علمي و نمايش  ــور، مطالع اقتصادي كش
ــود در اين  ــاي موج ــا و تهديده فرصت ه
عرصه است. از آنجا كه يكي از ويژگي هاي 
ــو علمي» ايفاي «نقش مديريتي» به  «رادي
ــت، راديو  ايفاي «نقش اجرايي» صرف اس
مي تواند با نهادمندسازي و تقويت سنجش 
مطالعات افكار عمومي و تحوالت اقتصادي 
ــا و  ــدول تهديده ــش ج ــه، در نماي جامع
ــور را  ــئوالن اقتصادي كش ــا، مس فرصت ه
ــر امروز، موضوع  ــاري دهد. براي مثال اگ ي

پيوستن ايران به «سازمان تجارت جهاني» 
مطرح است، آيا در بين گروه هاي اجتماعي 
ــود يا خير؟  ــي مي ش جامعه، موضوع بررس
ــد، كارآمدي راديو در اين عرصه ها،  بي تردي
ــادي جامعه را  ــار تصميم گيري هاي اقتص ب
ــالح بهنگام  ــد و امكان اص ــش مي ده كاه
ــي آورد  ــم م ــت ها را فراه ــي از سياس برخ
ــبي براي  ــود كمك مناس ــن كار، خ كه اي
ــت اقتصادي  ــاركت و كمك به مديري مش
ــرط اين كاركرد،  دولت خواهد بود. پيش ش
ــون راديو در  ــانه اي همچ حضور فعال رس
ــل  ــي مراح ــادي در تمام ــاي اقتص نهاده

تصميم گيري هاي راهبردي است.
۶. كمك راديو به دولت در پيشـگيري 
از بحران هـا و يـا مديريـت بحران هاي 

اقتصادي
ــو، اهتمام  ــي از توانمندي هاي رادي «يك
ــداردهنده اوليه بودن و ايفاي نقش  در هش
ــاي اقتصادي  ــد «رادار» براي نهاده همانن
ــي از بحران ها در اقتصاد شامل  است. بخش
تورم شديد، بيكاري، ركود، كسري بودجه 
و رخدادهاي مشابه است» (الواني، ۱۳۸۲: 
ــي، راديو بايد تالش  ــن مواقع ۵۶). در چني

ــدن مسائل اقتصادي به  كند تا از تبديل ش
ــگيري كند و با الهام  ــانه اي پيش امواج رس
ــع بحراني»:  ــون ارتباطات در مواق از «قان
ــريع بگو  ــو (جامعيت) ۲- س ۱- كامل بگ
ــت) به  ــو (صداق ــت بگ ــرعت) ۳- راس (س
ــك دولت بيايد. ليكن چهار اصل عمده  كم
ــود دارد كه عمل به آنها، در گرو وجود  وج
راديوي كارآمد در نهادهاي اقتصادي است 
و مي تواند در اين زمينه دولت را ياري كند:

ــي اينكه راديو  اصـل ارتباط پايدار: يعن
ــران و در مواقع آرامش  ــروز بح ــش از ب پي
ــكل دهي ارتباط، تكريم و توسعه  بايد به ش
ــال و تأثيرگذار در  ــا گروه هاي فع ارتباط ب
اقتصاد كشور مبادرت كند و اگر اين كار به 
ــود، به علت فقدان  مواقع بحراني موكول ش
ــود فرصت كافي،  ــاد گروه ها و نيز نب اعتم

اثربخشي خود را از دست مي دهد.
اصل پاسـخگويي يا قبول مسـئوليت 
بحران و مسئله: در مواقعي كه بحران رخ 
ــئوليت  مي دهد، ارائه اطالعات و قبول مس
ــي و تجديد اعتماد  ــد از لحاظ روان مي توان

مؤثر واقع شود. 
اصل شفاف سـازي: بر اساس اين اصل، 
ــفاف در  راديو بايد اطالعات را به صورت ش

اختيار قرار دهد. 
اصل همانندسـازي بـه منافـع افراد 
بحران زده: همانند منافع سازمان و صداقت 
در طرح واقعيات. براي مثال در حال حاضر 
ــانه اي در  ــران اقتصادي رس ــه عالئم بح ك
ــريات، از  ــور وجود دارد و بعضي از نش كش
ــخن مي رانند، برگزاري  ــعه  گراني س توس
ــي و تحليلي  ــاي اقتصادي چالش ميزگرده
راديو، و همچنين ارسال اطالعات تحليلي 
ــزاري مصاحبه هاي مختلف مي توانند  و برگ

از تشديد موضوع جلوگيري كنند.
پيشنهادهـا

ــرار گرفت،  ــورد بحث ق ــر آنچه م ــا ب  بن
موارد زير براي كارآمدسازي تعامل راديو و 

نهادهاي اقتصادي مطرح مي شود:
ــه  ــات در كلي ــت ارتباط ــاد معاون ۱. ايج

دستگاه هاي اقتصادي.
۲. ايجاد «مركز مطالعات افكار عمومي با 

از آنجا كه يكي از ويژگي هاي 
«راديـو علمي» ايفـاي «نقش 
مديريتـي» بـه ايفـاي «نقش 
اجرايي» صرف اسـت، راديو 
نهادمندسـازي  بـا  مي توانـد 
و تقويـت سـنجش مطالعات 
تحـوالت  و  عمومـي  افـكار 
اقتصادي جامعـه، در نمايش 
جـدول تهديدهـا و فرصت ها، 
مسئوالن اقتصادي كشور را 

ياري دهد.
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رويكرد اقتصادي» در وزارت امور اقتصادي 
و دارايي زيرنظر اين معاونت.

ــي  ــه دائمي هم انديش ــاد دبيرخان ۳. ايج
راديو و نهادهاي اقتصادي به منظور توسعه 

تعامل با راديو.
ــه نهادهاي  ــت ارتباطات در كلي ۴. تقوي
ــي، فني،  ــور و تجهيز علم ــادي كش اقتص

امكاناتي، اعتباري و تخصصي.
ــانه اي در  ــان رس ــراردادن متخصص ۵. ق
ــي در نهادهاي اقتصادي  مصدر كار ارتباط

كشور.
ــت برنامه هاي اقتصادي در راديو،  ۶. تقوي

به خصوص در راديو اقتصاد.
ــي، علمي و  ــا نهادهاي مدن ــل ب ۷. تعام
ــور و مددگيري از آنها براي  ــي كش آموزش
ــي در فعاليت هاي  ــردي علم ــاذ رويك اتخ

ارتباطي رسانه اي و اقتصادي.
ــرمايه  ــرمايه گذاري براي توليد س ۸ . س
ــراي پروژه هاي  ــي و فرهنگي با اج اجتماع

ارتباطي متعدد.
ــط  ــدي راديو توس ــه توانمن ــان ب ۹. ايم

مسئوالن اقتصادي.
ــاي ارتباطي براي هر  ۱۰. تدوين پروژه ه
ــت در عرصة  ــداف فرهنگي دول ــك از اه ي

اقتصاد.

نتيجه گيري
ــانه ها و کارکردهاي  ضرورت توجه به رس
ــي را  ــع کنون ــد، جوام ــر جدي آن در عص
ــت.  ــاخته اس ــين متمايز س از جوامع پيش
ــانه ها برخالف انتظار، پديده اي خنثي  رس
ــتند، بلکه بر تمامي ارکان  و کاتاليزور نيس
ــدن عادات  جامعه مؤثرند. آنها در پديدارش
تازه، تکوين فرهنگي، تغيير رفتار و خلق و 
خوي انسان ها سهمي شگرف برعهده دارند. 
با توجه به نفوذ و تأثير رسانه ها، نقش هاي 
ــده اند، به نحوي  متعددي براي آنها قائل ش
ــار کارکردهايي همچون: نظارت  که در کن
ــتگي اجتماعي در  بر محيط، ايجاد همبس
ــه محيط، انتقال ميراث فرهنگي،  واکنش ب
سرگرمي و پرکردن اوقات فراغت و «نقش 
ــا نهادها و  ــري»، که در تعامل ب ميانجي گ
مردم پديد مي آيد، براي آنها درنظر گرفته 
شده است. در اين ميان راديو رسانه اي است 

ــدود، در حداقل  ــيار مح که با امكاناتي بس
زمان مي تواند به خوبي تعامالت چشمگيري 
ــري  ــود آورد. بهره  گي ــا به وج ــا نهاده را ب
ــكوت، مزيتي  ــيقي و گاهي س كالم، موس
ــت که راديو را از ديگر رسانه ها متمايز  اس
ــي و ويژگي هاي  ــو با تواناي ــازد. رادي مي س
ــرعت باال در  منحصربه فرد خود همچون س
ــاني، ارزان، کوچک  تأمين خبر و اطالع رس
ــتردگي سطح  ــترس بودن و گس و قابل دس
ــش جغرافيايي مشاركت پذيري بااليي  پوش
ــد آورده و خود را به  ــراي مخاطب پدي را ب
رسانه اي شخصي براي ارتباط و يک رفيق 
همراه تبديل نموده است. اين توانايي ها در 
کنار هزينه هاي بسيار کم توليد برنامه هاي 
ــي را براي اين  ــاي خوب ــي فرصت ه راديوي
ــانه اي پديد آورده است. راديو با  تعامل رس
اين توانايي به خوبي مي تواند ظرفيت هايي 
براي فرهنگ سازي و شكل دهي رفتارهاي 
ــر در جامعه، بهره گيري  اقتصادي مورد نظ
ــت هاي  از افكار عمومي براي اصالح سياس
اقتصادي، اطالع رساني جامع به مردم با نگاه 
اطالع رساني ترجيحي به اقشار آسيب پذير 
ــازي هاي  ــه تصميم س ــي، كمك ب اطالعات
مديريتي در اقتصاد كشور، كمك به دولت 
ــا مديريت  ــا و ي ــگيري از بحران ه در پيش
بحران هاي اقتصادي، در تعامل با نهادهاي 
ــق برنامه هاي  ــور تحق ــه منظ ــادي ب اقتص

اقتصادي را پديد آورد. 
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