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 هارادیویی برای رادیو معنای رادیو؛ در رسانه مدیریت
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 چکیده
باری از تجربیات سالیان طوالنی و خاطراتی عمیق از تاریخ این کشور دارد چرا تر از تلویزیون کولهای طوالنیرادیو در ایران با سابقه

ان با لحظه لحظه زندگی مردم این کشور و در لحظات دشواری و سختی و جنگ و آرامش و تنش و ... در دوران که در طول سالی
توانند افق سازان این رسانه قدیمی بر دوش بزرگان این رسانه قرار گرفته و میتاریخ معاصر در کنار ایرانیان بوده است و برنامه

ای هستند. این پژوهش در نظر دارد معنای رادیو را از سال تجربه رسانه 59که وامدار دورتری را در حوزه رسانه مشاهده کنند چرا 
ها در این نگاری انجام شده است و روش گردآوری دادهسازان رادیویی مطالعه کند. این پژوهش به روش کیفی، مردمدیدگاه برنامه

انجام شده است جامعه آماری این پژوهش  4959-4951های پژوهش مشاهده، مشاهده مشارکتی و مصاحبه است و در سال
نفر برگزیده شد و تا اشباع کامل ادامه یافت. از تجربه زیسته  9ها در همه مشاغل است. در حین انجام از هر شغل رادیویی
ی، نویسندگی کنندگی، سردبیرسال سابقه فعالیت در رادیوهای مختلف و کار در مشاغل مختلف )مانند تهیه 41گر با داشتن پژوهش

اند و بندی تحلیل شدهها با استفاده از روش کدگذاری و مقولهها استفاده شد. دادهو مدیریت تولید( در این پژوهش برای تحلیل داده
گروه عمده در رادیو وجود دارد. دسته اول  9که در این پژوهش مشخص شد  ست؟یچ هاییویراد یبرا ویراد یمعناپژوهش:  سوال

عشق آنها است. دسته دوم رادیو را دوست دارند اما عاشق رادیو نیستند و اگر فرصت بهتری برای آنها فراهم شود رادیو را که رادیو 
 کنند و دسته سوم که رادیو فقط شغل و ممر درآمد آنها است. ترک می

 

         کننده، عشق، معنارادیو، تهیه: وازگان کلیدی

 

                                                             
)نویسنده مسئول(، پست الکترونیک: ، تهران، ایران ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات،مدیریت رسانهدانشجوی دکتری  -4

masumeh.esmailnejad@yahoo.com 
 ، تهران، ایرانعضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیمااستادیار  -2
 تهران، ایران علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات،عضو هیات علمی استادیار  -9
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 مقدمه

سال گذشته که  59در طول  هادیوییرا میان در رادیو معنای
 بعضی است، متفاوت گذرد، بسیاراز زمان تاسیس رادیو می

 پیدا هویت رادیو با کنندمی فکر که رادیو هایقدیمی از
 عنوان به تنها که رادیو ترهایجوان از بعضی و کنندمی

 ایپله عنوان به یا شوندمی نگریسته و وارد رادیو به شغل
 با رادیو نگرند،می دیگر هایمعاونت و رادیو در صعود برای

 این امکان هم کنار در سابقهکم و باسابقه همکاران داشتن
 بکار معنای این دیگر طرف از. است کرده فراهم را مطالعه
 داشته تاثیری چه هارادیویی سازیبرنامه در شده گرفته
 مفید و خوب رسانه را آن رادیو، در کار علیرغم بعضی است؟

 نیز را خود هایبرنامه نیستند حاضر حتی و دانندنمی کارا و
 رادیو و شده رادیو شیدای و عاشق دیگر بعضی اما بشنوند،

 را هانشانه چگونه هارادیویی است شده آنها هویت همه
 کار به هستند، آن در که معناداری دنیاهای خلق برای
  ؟کنندمی تفسیر را هانشانه این چگونه و برندمی
 

 ها مواد و روش
نگاری انجام شده این پژوهش به روش کیفی و مردم

ها در این پژوهش مشاهده، است و روش گردآوری داده
مشاهده مشارکتی و مصاحبه است. این پژوهش در 

انجام شده است جامعه آماری  4959-4951های سال
ها در همه مشاغل است. در این این پژوهش رادیویی

نفر برگزیده شد و تا اشباع کامل  9غل پژوهش از هر ش
 41گر با داشتن ادامه یافت. از تجربه زیسته پژوهش

سال سابقه فعالیت در رادیوهای مختلف و کار در 
کنندگی، سردبیری، مشاغل مختلف )مانند تهیه

نویسندگی و مدیریت تولید( در این پژوهش برای 
از روش  ها با استفادهها استفاده شد. دادهتحلیل داده

پژوهش:  اند و سوالبندی تحلیل شدهکدگذاری و مقوله
   ست؟یچ هاییویراد یبرا ویراد یمعنا

 

 پیشینه و ادبیات پژوهش 
ها سال پیش از شروع جنگ جهانی دوم، آلمانی 41

هایی از ایران را با کهکشان برای نخستین بار گوشه
با های جنگ را مارکنی آشنا کردند و از اصفهان پیام

سیم به شهر نوئن آلمان مخابره دستگاه فرستنده بی
اولین  4931کردند. در بیست و چهارم اردیبهشت می

دکل موج بلند نصب شد اما رادیو به مفهوم امروزی در 
افتتاح شد. مک لوهان،  4945اردیبهشت  1بامداد روز 

ورود به عصر مارکونی را آغاز تغییر حس در دریافت 
دانست و نوعی زندگی شنیداری میگیری پیام و شکل

ای گفت: اگر چاپ بصری است، الکتریسیته به گونهمی
لمسی است اگر چاپ به دنبال جداسازی است، 

جو است در نتیجه ورود به الکتریسیته مشارکت
شود که مشارکت جهانی، کهکشان مارکنی سبب می

(. 4931)محسنیان راد،  جایگزین مرزهای ملی شود
کند و جواب والی در مورد رادیو مطرح میمک فارلند س

 (: 4934)مک فارلند،  آن به شرح زیر است
 رادیو نیاز به توجه ندارد یا رسانه پس زمینه است.  - 4

رادیو احاطه کننده است چون گوش انسان  - 2
 سرپوش ندارد. 

انتها است یا رادیو طول تخیالت را دراز رادیو بی - 9
 کند.  می

 رور سازنده تخیالت و رویاهاست. رادیو با - 1

 رادیو: نویسدمی «رادیو درک» کتاب در کرایسل
 سکوت و صدا از هایشپیام که است کور ایرسانه

 مختلف، درجات به باید رادیویی پیام .کندمی استفاده
 شخصی تصویر و کند خلق را نظر مورد محتوای
 در عیمسا بیشترین باید رادیو در. بسازد را پیام فرستنده

 وجودبه و رسانه هایمحدودیت بر آمدن فایق جهت
 را آنها بتوانیم کلی طوربه که باشد مختلفی متون آوردن

 از بسیاری(. 4934کرایسل) ببینیم خود ذهن در
 از یکی را «تخیل قدرت» ارتباطات اندیشمندان

 تخیل کرایسل قول به اندکرده ذکر رادیو هایمزیت
 دارد، سروکار مادی فیزیکی نجها بازسازی با اساساً
 تفسیر و درک برای را خود حسی هایقابلیت که زمانی
 بینایی حس به اولیه ابزار ظاهراً بریممی کار به جهان
 تصویری تخیل، محرک اولین بنابراین،. شودمی مربوط
 صادق هم بو و صدا مورد در حتی امر این باشد کردن
 چیزی از یواقع یا مجازی تصویری وقتی اما است،
 نزدیک صداها آن محل یا منبع به که باشیم داشته
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 حسی مراتب سلسله در توانندمی ما تصورات باشد،
 و مزه بو، صدا، اثرات بعدی هایمقام و کنند حرکت

 سایر از رادیو تمایزپذیری نتیجه در. کنند مرور را غیره
 ایگستره تا را تخیالت که است علت این به هارسانه

 (.4934کرایسل) گیردمی کار به متفاوت
 رمزها و عالئم که دارد تاکید نکته این بر شناسینشانه
 درک و تفسیر هاانسان برای و آورندمی بوجود را معنی
 کنندمی فراهم را گذردمی شاناطراف در آنچه

 نظام یک طریق از همیشه واقعیت و( 4935لبیبی)
. شودمی درک قابل انسان برای و ساخته خاص معنایی

 را خاصی هدف بلکه نیست هدفبی هرگز معنی این
 روشن را آن تواندمی شناسینشانه که کندمی دنبال

 و نیست طرفانهبی یا خالص هرگز دنیا از ما تجربه. کند
 نام به چیزی. کنندمی درک قابل را آنها معنا هاینظام

 و واقعی دنیای درباره عینی و عریان خالص، تجربه
 قابلیت اما دارد وجود عینی دنیای. ندارد جودو عینی
 دارد بستگی رمزها معنای درک به آن درک

 (.4935لبیبی)
 تلقی تغییر غیرقابل و باشد ثابت که نیست چیزی معنی
 را آن بارت آنچه با یا معنی ایجاد با شناسینشانه شود،

 دارد کار و سر است، نامیده شدن دارمعنی فرآیند
 برحسب فرهنگی پدیده هر از بارت دید از(. 4935لبیبی)

 کرد، استنباط را مختلفی معنای توانمی مختلف عالئق
 از ساختاری فهمی به شناسینشانه آن کنار در اما

 آشکار را آن در نهفته ایدئولوژی و پردازدمی فرهنگ
 تعریف با کندمی سعی بارت(. 4935لبیبی) سازدمی

 و فرد بین ظریفی رابطه چه که دهد نشان سیاسی زبان
 تحقیق این در(. 4935لبیبی) دارد وجود او کنش معنای

 معنای به هارادیویی رفتار شناسینشانه از استفاده با
 چنین و برد خواهیم پی رادیو درباره آنها ذهنی
 سازمانی فرهنگ از مهمی اطالعات شناسینشانه

 .کرد خواهد شکارآ را هارادیویی
 هنری، که رادیو چون ایچیدهپی ایرسانه سازمان در

 در که مردمی فرهنگ به توجه است فرهنگی و سیاسی
 تریناساسی از یکی و هستند کار به مشغول آنجا

 با آشنایی رادیو، به ورود برای آنها گزینش معیارهای

 این جمعی حافظه شناخت است، ایران فرهنگ و ادبیات
 تاهمی آن تاثیرگذار آورنده بوجود عناصر و کشور

 به توجه با دارد ایرسانه گروه این فهم در بسیاری
 هویت سازنده عوامل که است جمعی حافظه با» اینکه

 و هاارزش گنجینه که حافظه این. شودمی شناسایی
 در که ماندمی ایمجموعه به است، جامعه هایآرمان

 «دارد جای افراد خودآگاه و ناخودآگاه ضمیرهای
 .(مهرداد نورائی،)

 

 های پژوهشتهیاف
ها به سراغ برای یافتن معنای رادیو نزد رادیویی

های مشغول به کار در ساختمان پخش رادیو و رادیویی
ساختمان شهدای رادیو رفتم و با مشاغل مختلف 
رادیویی در مورد اینکه رادیو، چه معنایی در زندگی 

 ها دارد، گفتگو کردم. نآ
 ست؟یچ هاییویراد یبرا ویراد یمعنا: سوال
 عشق و خاطر تعلق عنوان به ویراد: 4مقوله

  :های متعلق به این مقولهکد
 ویراد از یبکن دل یتونینم -
  هستم ویراد عاشق من -
 برام مونهیم هوا مثل ییجورا هی ویراد -
 عشقه هم یلیخ عشقه ویراد -
 منه هیزندگ همه ویراد -
 کردم دایپ ویراد یتو رو وجودم از یبخش من -
 پول دنبال نه من بودم کرده شروع عشق با من -

 مقام دنبال نه بودم
 شنیم نیتام یروح نظر از ویراد یتو -
 منه یهارگ یتو حس خون دنیدو مثل ویراد -
 یجار تونهیم شهینم متوقف که یدنیدو نیا و

 بشه
 حرف دارم، من که ییکارا و هدف نظر از ویراد -

 .میزندگ تو زنهیم رو اول
  گذاشتم رو عمرم من ویراد به عشق نیا یبرا -
 رو یخاص یآدما هی و داره روح ویراد خود -
 رهیپذیم
 داره یبیغر و بیعج یجاذبه ویراد -
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  دینکن نگاه معاش امرار عنوان به ویراد به -
 متولد ییویراد مادر از هی ییویراد که یآدم -
 یباش داشته دیبا یعنی شهیم
 دایپ یدلبستگ رشونشتیب انیم یوقت هاییویراد -
 کننیم
 دارم دوست رو ویراد من -
 خالصه شونرسانه تو شونیزندگ هایارسانه -
 شهیم
 کنهیم یزندگ رو ویراد ،ییویراد -
 دیبگ منه، یزندگ یکجا ویراد میبگ میتونینم -

 نداره؟ قرار یزندگ یکجا
 هست میزندگ یجا همه ویراد -
 مونهیم میزندگ مثل نمیعج ویراد با واقعا -
 میزندگ تو بوده شهیهم ویراد -
 شو یهرکار و،یراد اصال و،یراد یکنندگهیته -

 ستین شغل یبد انجام
 است ساعته 21 کار کی یکنندگهیته -
  هی یمیقد مونس و دوست ویراد -
  بحرانه رسانه ویراد -
 هست یمیقد دوست اون یگرما ویراد -
 یلیخ من یبرا ویراد منه یایدن یجا همه ویراد -

 مهمه
 .منه مال که یزیچ اون ویراد -
 منه یایدن که یزیچ اون -
 من به اون و دارم تعلق بهش من که یزیچ اون -

  داره تعلق
 عشق جور هی ه،یزندگ جور هی ویراد -
!  رهیبگ من از رو ویراد تونهینم که یکس -
 تونهینم تونه؟یم
 کنمیم یزندگ دارم ویراد با کنمیم حس من -
 اشهتیمیصم ویراد یژگیو نیترمهم -
 دیجد یهاییویراد در ویراد ذات که معتقدم من -

 کندیم جادیا تحول
 از ابتدا در هاییویراد یبرا ویراد یمعنا دانستن یبرا

  است؟ شما یزندگ یکجا ویراد که میدیپرس آنها

ها که به صورت کدهای فوق درآمده است به جواب
 شرح زیر است: 

 یکجا دیبگ منه، یزندگ یکجا ویراد میبگ میونتینم -
 نداره؟ قرار یزندگ

 کنمیم یزندگ دارم ویراد با کنمیم حس من -
 عشق جور هی ه،یزندگ جور هی ویراد -
 یلیخ من یبرا ویراد  من یایدن یجا همه ویراد -

 مهمه
 هست میزندگ یجا همه ویراد -
  شهیم خالصه شونرسانه تو شونیزندگ هایارسانه -
 کنهیم یزندگ رو ویراد ،ییویراد -
 برام مونهیم هوا مثل ییجورا هی ویراد -
 عشقه هم یلیخ عشقه ویراد -
 منه هیزندگ همه ویراد -
  کردم دایپ ویراد یتو رو وجودم از یبخش من -
های دیگری توان جملهالبته در سراسر این پژوهش می 

ا الی گفتگوهای من بهمشابه اینها در الب
 های پژوهش مشاهده کرد. رساناطالع
 است ویراد یمیقد یهاکنندههیته از یکی رساناطالع

 زنهیم رو اول حرف دارم من که ییکارا و هدف نظر از»
 فکر نیا به شمیم پا خواب از که صبح. میزندگ تو
 برم؟ دیبا کجا بکنم، دیبا کاریچ دارم، کاریچ که کنمیم
 در رم؟یبگ لیتحو دیبا رو یچ بدم؟ لیتحو دیبا رو یچ

 بشنوم؟ یقیموس رم؟یبگ متن بدم؟ متن ویراد مورد
 خوامیم که هم شب بکنم که ییکارا رم؟یبگ یقیموس

 رفت، ادمی نویا دادم، اونو کردم؟ کاریچ گمیم بخوابم،
 کنمیم درستش رو طرحم اون کردم، لشیتکم نویا

. منه یزندگ نیا یعنی بکنم کاریچ فردا برنامه به راجع
 . «ویراد

 که است نیا ویراد کنندهِهیته مهم یهایژگیو از یکی
 نیهم به دیشا. است کنندههیته حال همه و جا همه در
. شودیم یبندطبقه سخت مشاغل جزو شغل، نیا لیدل

 هاهفته موضوع آن دیبا ،یهنر اثر کی خلق یبرا البته
 هاکنندههیته لیدل نیهم به شود یذهن دغدغه هاماه و

 و شنوندیم خود ذهن در را آن ،برنامه ساخت از قبل
 . هستند آشنا آن مختلف یایزوا با کامال
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 نسبتا یهاکنندههیته از یکی که یبعد رساناطالع از
 رانیمد از یکی حاضر حال در و است ویراد جوان
 یزندگ یکجا ویراد که میدیپرس زین او از است سازبرنامه

 از یبخش من که نهیا زیچ نیرتمهم دیشا» است؟ شما
 یچ وجودت از یخشب. «کردم دایپ ویراد یتو رو وجودم

 نظر به «امعالئق ،امتیخالق! »؟یکرد دایپ اونجا که بود
 شده خود شناخت موجب ویراد مورد نیا در رسدیم

 ویراد در بود ناشناخته که را خود وجود از یبخش. »است
 از نشان و است یاالعادهفوق حس «کردن دایپ

 یتو و ذهنت یتو تو یبرا ویراد .دارد اریبس یرگذاریتاث
 تو یبرا ویراد یمعنا و مفهوم ه؟ییشکل چه اتآلدهیا

 مثل خون، دنیدو مثل ویراد کنمیم حس من» ه؟یچ
 متوقف که یدنیدو نیا و منه یهارگ یتو حس دنیدو
 حس نیا رسدیم نظر به «بشه یجار تونهیم شهینم

 و یزندگ حس. است عشق و داشتن دوست حس مشابه
 و است یجار و شودینم متوقف که بودن زنده و ییایپو

 .داردیوام دنیتپ به را انسان قلب
ه های فوق عشق و عالقرسد در همه جملهبه نظر می

 شود.سازی مشاهده میبه برنامه
 یچ ویرادهای پژوهش پرسیدم: رساناز یکی از اطالع

 یگاهیجا نیهمچ هی رسانه یک هشیم باعث که داره
 یعنی. داره روح ویراد خود» کنه؟ دایپ آدم یزندگ یتو

 خود که دمیفهم سال یاخورده و 13 نیا از بعد من
 صدا اصال ره،یپذیم رو ییآدما هی یعنی داره روح ویراد
 کنه،یم صداش رهیم راه داره اروی اجتماع تو. کنهیم
 زور به ییآدما هی. ویراد تو ادیم ناخودآگاه نیا و ایب گهیم
 من نویا. دارهینم نگه زنهیم پس ویراد خود ان،یم
 که کردمینم فکر چیه اول روز من. ویراد روح گمیم

. نهیهم نه دمید آمدم. بکنم کار سازمان نیا تو سال 13
 «داره یبیغر و بیعج یجاذبه هی و منو کِشهیم اصال

 دوباره سال همهنیا از بعد شما شودیم باعث یزیچ چه
 یعنی است روح اون قایدق نیا» د؟یکن کار و ویراد دیایب

 سخت یلیخ برام بودم دور ویراد از یمدت هی خب من
 که من گفتم بعد. کردن یزندگ ویراد بدون. بود
 از آدم که مونهیم نیا مثل بشم جدا نیا از تونمینم

  «جبر به یول بشه جدا معشوقش

 من یزندگ عهیضا نیزرگترب کرد فوت که مادرم من
 برنامه من شونفوت از بعد روز 43 دیشا. بود

 یوقت ا،یب گفتند زدند زنگ من به. زدمیم یصبحگاه
! کنم؟ کار یجور چه من ایخدا گفتم شدم پخش وارد
 برنامه لحظه نیآخر تا گهید کردم، شروع که نیهم اما
 اهبچه! افتاده یاتفاق چه نبود، ادمی یچیه شد تموم که

 یاورجه ورجه چه پخش، یتو من شدینم باورشون
 که یآدم مثل شد تموم یوقت. کنمیم کار دارم و دارم
 یتو من افتاد ادمی دفعه کی سرش، رو بشه آوار غم
 نیا دمید کردم، فکر که یزیچ تنها بعد. مییوضع چه

 همه من شد باعث مخاطبانم به عشق و ویراد به عشق
. کنم فکر کارم به فقط لحظه ناو و کنار بذارم رو زیچ
 رو کار نیا تونستمینم هامبچه کنار خونه تو من یعنی

 . «تونستم رو کار نیا ویراد تو یول. بکنم
 است ویراد به تینهایب یعشق فیتوص مسلما هانیا

 و است قیعم و رگذاریتاث نافذ، که یقدرتمند رسانه
 و ندیرافیب معجزه انسان لیتخ از استفاده با تواندیم

 . است کرده عاشق و مسحور را هاییویراد همه، از قبل

 کند؟یم فرد به منحصر را رسانه نیا ویراد یژگیو چه
 مخاطب به میکنیم احساس ما یوقت یدونیم»

 جهینت در میاکینزد جامعه به میکنیم حس میاکینزد
 و میباش داشته مونجامعه در رو یاثربخش اون میتونیم

 ما یعنی. میبکن رو کار نیا که دهیم رو فرصت نیا ویراد
 در رو یمهم نقش میبذار اثر نفر کی یرو فقط اگر

 . میکرد فایا مونجامعه
 که است ویراد رینظیب یهاتیجذاب از یکی نیا

 ما ویراد در که نیا کنند،یم تجربه را آن سازانبرنامه
 افتیدر را آن مخاطب و میزنیم حرف و میکنیم فکر

 در» جوان یهاکنندههیته از یکی گفته به ای کندیم
 توانمیم رومیم رونیب که ویراد در از من تهران ویراد

 درک و کنم حس را او یازهاین و نمیبب را خود مخاطب
 رگذاریتاث قدرنیا حس نیا «بزنم حرف او با و کنم

 به تواندینم باشد کرده تجربه را آن که یکس که است
 حرف. کند نظرصرف آن از ای کند راموشف را آن یراحت
 اغواکننده و رینظیب یحس یونیلیم مخاطب با زدن
 . است
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 به دیشا هستند یحساس هنرمند یهاانسان هاییویراد
 عوض ایدن مال با را مردم با زدن حرف لیدل نیهم
 است یلذت مردم با زدن حرف گرید طرف از. کنندینم
 فراموش یتوانینم گرید یکرد تجربه اگر بارکی که
 کنهیم آروم رو آدم وجدان هم گرید طرف هی از. »یکن
. «ما کار مخصوصا و،یراد یتو کار نیا و عشق نیا

 آنها حقوق مدافع و مردم ندهینما را خود هاییویراد
 دفاع و هستند جامعه آگاه و داریب چشم نیبنابرا دانندیم
 .دانندیم خود فهیوظ را مردم حقوق از
 یبرا مثال رمیگیم گزارش جا هی رمیم یقتو من»

 هیگر همامان بعد «است سرد امخانه» برنامه نیهم
 ما حق که بود یجور هی هادادگاه یکاشک گهیم کنهیم

 شهیم راحت المیخ خودم وجدان شیپ من گرفتیم رو
 از آدم نیا حرف بزنم نویا حرف تونستم من شیآخ که
 داره طرف اون که نیا حاال. شهیم زده داره من قیطر

 یکار اون که نهیا مهم. ستین مهم نه ای دهیم گوش
 نیا. دادم بدم انجام آدم، نیا یبرا تونستمیم من که

 دهن ما ییجورا هی واقع در ماست رسالت نیبزرگتر
 رسالت را مردم حقوق از دفاع هاییویراد. «میهست مردم
 یهاهکنندهیته از یکی یبعد رساناطالع. دانندیم خود
 یزندگ در ویراد گاهیجا دمیپرس او از است ویراد یمیقد

 ویراد شنونده کی من اول درجه در» ست؟یچ شما
 که یوقت تا شمیم داریب خواب از که یوقت از من هستم

. شنومیم ویراد روز،شبانه مختلف ساعات در خوابمیم
 دمیم گوش یقیموس یهابرنامه به خونه یتو صبح اولِ
 کنمیم انتخاب رو مختلف یهابرنامه نم،یاشم یتو بعد

 خبرها شب و سازمیم برنامه روز طول در. شنومیم و
. دمیم گوش ویراد خواب موقع تا و شنومیم ویراد از رو

 کنندههیته کی من دارم دوست یلیخ رو ویراد من
 ویراد نیبنابرا. هستم گرگزارش که خوشبختم و هستم

 و امعالئق عنوان به هم هست من یزندگ یجا همه در
 .«هستم ویراد عاشق من. شغلم عنوان به هم

 ویراد یمیقد یهاکنندههیته از یکی یبعد رساناطالع
 یایدن در یگاهیجا چه ویراد که میدیپرس او از است
 یلیخ من یبرا ویراد. من یایدن یجا همه» دارد؟ شما

  «مهمه

 نیا یهارساناطالع که است نیا توجه قابل نکته
 به کلمات ییمعنا بار با که هستند یافراد پژوهش

 ادیز وسواس و دقت به کلمات نیا و هستند آشنا یخوب
 . دارند یاریبس تیاهم نیبنابرا شوند،یم انتخاب

 آشنا و دوست نیماش سوار و رمیم سفر یوقت من»
 اون یعنی و،یراد یوا گمیم باشه روشن ویراد اگر شمیم
 اون یعنی منه، یایدن که یزیچ اون منه، مال که یزیچ
. داره تعلق من به اون و دارم تعلق بهش من که یزیچ

 و کرد روشن وشویراد نشیماش یتو خواهرم یوقت من
 اون کردم احساس دمیشن خودمونو یهابچه یصدا من

 و امخونه یتو یوقت ای. منه خونه ن،یماش یجا ذره هی
 هی کنمیم حس دفعه هی کنم روشن رو ویراد رفته ادمی
 حس کنمیم روشن رو ویراد یوقت بعد دارم، کم یزیچ
 یشناسروان من. کردم دایپ رو خودم گمشده کنمیم

 رهیم سَرِکار از یوقت آدم ،یشناسروان نظر از امخونده
 در نیا اما اشخونه دره پشت بذاره رو کار دیبا خونه،
 یتونینم ویراد مورد در تو و کنهینم صدق ویراد مورد

 تعلق اون ویراد ست،ین شغل ویراد چون ،یبگ نویا
 است، کردنه یزندگ ناو است، باوراه اون است خاطراه

 نکنم، گوش ویراد محاله هستم که هم خونه تو من
 گوش رو وهایراد همه و کنمیم یوگردیراد یحت
 . کنمیم

 ویراد گمیم من» ه؟یچ پس ست،ین شغل ویراد یگفت
 مردمه با جور هی میقد همون از ویراد چون ه،ییزندگ
 ه،یزندگ جورهی. هییزندگ ویراد کنهیم حس آدم که

 که تهیمیصم جور هی ای داشتن دوست عشقه، جورهی
 از یجزئ هی وجودت تو رهیم و شهیم ممزوج باهات

 . «باهاته که شهیم وجودت
 او از است ویراد انیمجر کارشناس از یکی رساناطالع

 است؟ ییویراد کی یزندگ یجاک در ویراد که دمیپرس
 هی یِویراد یکجا ،یزندگ میبگ برعکس بهتره دیشا»

 مجموع در و هاییویراد که نیا خاطر به ه؟یییویراد
. شهیم خالصه شونرسانه تو شونیزندگ هایارسانه

 نیا نکهیا خاطر به کننیم یزندگ رو رسانه اونها یعنی
 سراسر و اضطرابه سراسر کردن، انتخاب که یشغل

 یهایژگیو تمام رسانه نیبنابرا. عشقه سراسر و جانهیه
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 که نیبگ شما بهتره لیدل نیهم به. داره رو یزندگ کی
 نه ره؟یگیم قرار کجا یارسانه یهاآدم یشخص یزندگ

 شونیزندگ اونا شونه؟یزندگ یکجا ویراد نکهیا
 یزندگ از یاعمده بخش که گفت اصال شهینم. وئهیراد

 شونشغل با که هستند ییهاآدم نایا شونه،لشغ هانیا
  .کننیم یزندگ

 شغل عنوان به ویراد: 2مقوله

 کنمیم گوش ویراد شغلم خاطر به. 

 فردا از تو که بگن اگه اما مهمه معاش امرار 
 .خورمیم غصه قطعا و،یراد یایب دینبا

 شغلمه ویراد. 

 من یزندگ اصل تونهینم وقتچیه ویراد 
 .باشه

 هستم ویراد شنونده شهیهم همه از اول من. 

 تمیمسئول خاطر به کردمیم گوش ویراد من. 

 ستمین ویراد داراندوست گروه جزو من. 

 کنمینم گوش ویراد ادیز من  

 کنهینم یراض منو ویراد االن. 
شود و از نظر این گروه کار در رادیو شغل محسوب می

ود در مواردی حتی افراد حاضر نیستند برنامه تولیدی خ
را بشنوند. بعضی از افراد این گروه، ابتدا با عالقه وارد 

اند و بعضی از ابتدا به عنوان ممر درآمد به آن رادیو شده
 اند.  نگریسته

 
 انهیم گروه: 9مقوله

 یزندگ در یراه عنوان به ویراد در کار.  

 واقعا کنهیم ریدرگ را آدم ویراد. 

 و مخاطب و جامعه به یکینزد فرصت ویراد 
 . دهدیم را جامعه در یاثربخش
 که است ویراد جوان یهاکنندههیته از یکی رساناطالع

 ویراد ایآ میدیپرس او از. است شده کنندههیته یتازگ به
 کی فقط من یبرا! نه نه،» است؟ کار و شغل تو یبرا

 مردمه، با یهمدرد حسه جور هی ،هنر هی. ستین شغل
 در باشه کنندههیته تشغل یوقت دیشا مردمه، با یهمراه

 چون. یکرد انتخاب رو راه نیا ست،ین نیا شغلت واقع

 هی یبزن حرف مردم با و یباش مردم کنار در یخوایم
 ،یباش شونهمراه یکن انیب هاشونودغدغه نکهیا یجور

 «یکن برطرف یبخوا رو ازهاشونین ،یباش فکرشون به
 از نشان دهیمی انجام که کاری برای راه از تعبیر 

 مسیر و زندگی شبیه راه. دارد آن قداست و اهمیت
 است زندگی گذران برای ،انسان روی پیش مشخص

 و مقام یعنی رسدمی اهمیت درجه این به شغلی وقتی
 برای محملی و یافته عادی شغل یک از فراتر منزلتی

 .   است انسان پیشرفت

 که است یمیقد یهاییویراد از یکی رساناطالع
 در ویراد گاهیجا که میدیپرس او از ستین زسابرنامه
 حد کنم فکر ،امیآدم هی من» ست؟یچ شما یزندگ
 نه و وامیراد عاشق هایبعض مثل نه هاییویراد وسط
 دارم دوست هم کنم،یم فکر درآمدش و کار به صرفا
 آنتن رو یخوب زیچ هی باشه، داشته یفرهنگ بُعد کارم
 هی بشنون، یانکته هی بشن جذب هاشنونده بره،

 بگم که ستمین یاونطور. باشند داشته یخوب کنداکتور
. ستمین تفاوتیب اصال بهش نسبت یول وامیراد عاشق

 غصه قطعا یایب دینبا فردا از تو که بگن اگه مثال
 فضا نیا از نکهیا خاطر به پولش، خاطر به نه خورم،یم

 قراریب یلیخ بگم که هم یاونجور یول. شدم دور
 .«گفتم دروغ نجامیا

 او از است ویراد پخش رانیمد از یکی رساناطالع
 انتخاب کردن کار یبرا را ویراد هایبعض چرا میدیپرس

 امرار ای است ویراد خود انتخاب نیا لیدل کنند؟یم
 به افراد شتریب و مهمه یلیخ معاش» است؟ معاش
 یدلبستگ شترشونیب ان،یم یوقت یول انیم همون خاطر

  «شهیم سخت یلیخ براش رفتن که کننیم دایپ

 

  گیرینتیجهبحث و 
 رادیو معنای نظر از هارادیویی بندیتقسیم

 گروه عمده در رادیو وجود دارد.  9رسد به نظر می
 دسته اول: رادیو عشق آنها است.

دسته دوم: رادیو را دوست دارند اما عاشق رادیو نیستند 
م شود رادیو را ترک و اگر فرصت بهتری برای آنها فراه

 کنند. می
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 دسته سوم: رادیو فقط شغل و ممر درآمد آنها است. 
ها هستند. در دفترچه موضوع این پژوهش رادیویی

در اتاق کارم، باالی »خاطرات من نوشته شده است 
بیند، طاق ذهنم، آنجایی که هیچ کس غیر از خودم نمی

باید رندانه  ام: اینجا حلقه رندان است و با رندان،نوشته
های نگارانه آیینبررسی مردم»در پژوهش «. رفتار کرد

کننده به تعریف مفصلی از تهیه« تهیه در رادیو تهران
سازی و رند ارائه شده عنوان مدیر و مسئول تیم برنامه

خواهیم ببینیم است. حال با استفاده از اشعار حافظ می
ق شود تا بیشتر با عشرند حافظ چگونه عاشق می

 ها آشنا شویم.   رادیویی
: است ویراد شغل نیترمهم یکنندگهیته دیتردیب

 و ییمحتوا مسئول و یسازبرنامه میت ریمد کنندههیته»
 ،یطراح ده،یا یریگشکل مرحله از برنامه یساختار

 حکم با کنندههیته. است پخش از پس و پخش د،یتول
 عوامل همه تیمسئول و شودیم منصوب سازمان

 هوشمند، یرند او. دارد عهده به را برنامه و سازیرنامهب
 ن،یزبیت رک،یز بخرد، سنج،نکته دانا، ار،یهوش باهوش،
 به دیقیب سالم، هنرمند، ذکاوت، با حساس، کنجکاو،

 حال نیع در که است آزاده و اجتماعی رسوم و آداب
 در است یسازبرنامه عوامل و رانیمد وصل حلقه که

 و یازل را یکنندگهیته و آوردینم فرود رس قدرت مقابل
 و ندیآیم ایدن به کنندههیته ها،کنندههیته. داندیم یابد
 باشند که یپست هر و جا هر در مرگ، زمان تا
 یرندان نانیا. بالندیم آن به و مانندیم کنندههیته
 نژاد،اسمعیل)کنندیم عمل رندانه و هستند آزاریب

4935.) 
یطی ساختمان شهدای رادیو که محل و در چنین شرا

های ایران است، خرابات حلقه مامن اصلی رادیویی
گوید: رندان مدنظر حافظ بوده، آنجایی که حافظ می

همواره مرا کنج خرابات مقام است و عاشقی شیوه 
رندان بالکش است که به فرموده حافظ: قدم منه به 

رد با خرابات جز به شرط ادب. این پژوهش در نظر دا
ترین ویژگی کننده، به عنوان محوریپذیرش رندی تهیه

وی، عاشقی، به عنوان شیوه رندان بالکش را که در 
هایی از های فوق به کرات تائید شد با مصداقیافته

عاشقی رند حافظ مقابله و شاهد مثال آورده و به شرح 
 زیر تقدیم کند.  

 لاو گروه عشق فیتوص از که یجمالت نیتریاساس
 : است ریز شرح به آورد بدست توانیم
ماند و آید، رادیویی میرادیویی، رادیویی به دنیا می -4

 میرد. رادیویی می

فرماید: حلقه پیر مغان از ازلم در حضرت حافظ می
گوش است/ برهمانیم که بودیم و همان خواهد بود. ما 

ان ایم و تا ابد همها نیز از ازل عاشق و رند بودهرادیویی
 خواهیم ماند.  

 صبح از. زنهیم من یزندگ یتو رو اول حرف ویراد -2
 . ندارم ویراد از ریغ یگرید مشغله چیه شب تا

فرماید: همیشه پیشه من حضرت حافظ در این مورد می
عاشقی و رندی بود/ دگر بکوشم و مشغول کار خود 

ها نیز هیچ مشغله دیگری غیر از باشم در مورد رادیویی
های پژوهش به وفور مشاهده شد ندارند. در یافته رادیو
کار کردن در رادیو شغل نیست که بتوان شب، »که 

یک »یا « موقع آمدن به منزل پشت در گذاشت
   «.کننده استننده در همه حال تهیهکتهیه

 به را عمرم امدهین دست به مفت ویراد به عشق نیا -9
 . امختهیر عشقم یپا

فرماید: که عشق آسان مورد میحضرت حافظ در این 
ها؛ یا سعی نابرده در این راه نمود اول ولی افتاد مشکل

طلبی طاعت استاد ببر. کار به جائی نرسی/ مزد اگر می
رسد در رادیو از دور بسیار جذاب و فریبنده به نظر می

ترین مشاغل دنیا است و برای اما در واقع جزو سخت
میز رادیویی بودن باید یادگیری و کسب عنوان افتخارآ

جناب «. عمر و سالمتی و زندگی به پای آن ریخت»
فرماید: تا شدم حلقه به گوش در میخانه حافظ هم می

 عشق/ هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم.  
 . سخته یزندگ واقعا ویراد بدون -1

ها نه دوران کاری بزرگترین مشکل رادیو و رادیویی
توانند دوری از ست که نمیبلکه بازنشستگی آنها ا

معشوق را بپذیرند. حضرت حافظ در این مورد 
فرماید: چو کحل بینش ما خاک آستان شماست/ می

کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ رادیویی، جایی و 
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ماوایی به جز رادیو ندارد. گفتمش: مگذر زمانی. گفت 
پروردی چه تاب آرد غم چندین معذورم بدار/ خانه

ها رسانها یکی از اطالعدر یکی از مصاحبهغریب؟ 
بازنشسته شدم و رفتم فهمیدیم بدون رادیو واقعا »گفت 

های خوام برنامه بسازم و دانستهزندگی سخته! من می
حضرت حافظ هم « ها یاد بدمخودم رو به بچه

فرماید: گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر/ بجز از می
   خدمت رندان نکنم کار دگر.

 . است من آالم دهندهنیتسک و بخشآرامش ویراد -9
فرماید: محرم راز دل حضرت حافظ در این مورد می

خاص و عام را. به همین بینم زشیدای خود/ کس نمی
ها در مالء عام، دلیل رادیویی در هنگام آالم و مصیبت

در کنار رادیوی خود و بدون کوچکترین آسیب به آن، 
و باز مصداق این بیت حافظ که دردرم کند میعزاداری 

از یار است و درمان نیز هم/ دل فدای او شد جان نیز 
هم. درمان دردهای خود را نیز از رسانه خود و در رسانه 

 یانرژ ،ویراد در کار از بعدها یابد. رادیوییخود می
فرماید: بزرگترین تفریح حضرت علی )ع( می .ندریگیم

به مصداق این روایت، در کار و های کار است. رادیویی
های گیرند و آالم و خستگیبا کار رادیویی انرژی می

 کنند. خود را فراموش می
 . اوست از برنامه گرفتن کنندههیته هیتنب نیبزرگتر -1

اگر شما در رادیو کار نکرده باشید احتماال باور این 
موضوع سخت خواهد بود که چگونه ممکن است 

ی برای کسی شود، اما گروه ما رندان کاری، تنبیهکم
هستند و از آنجا که به فرموده حضرت حافظ: محتسب 

ی داند که حافظ عاشق است، به همین دلیل تنبیه
شود و این کننده در نظر گرفته میمتفاوت برای تهیه

 تنبیه نیز درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. 
 جامعه از رو خودش خاص افراد و داره روح ویراد -5

 دوست که رو ییکسا و کنهیم جذب و کنهیم صدا
 .زنهیم پس باشه نداشته

فرماید که بس نکته غیر حضرت حافظ چه خوش می
حسن بباید/ تا مقبول طبع مردم صاحب هنر شوی. 
برای کار در رادیو داشتن کارشناسی ارشد الزامی است و 
کنجکاوی و هنرمند بودن و هوش و فراست نیز از 

ایط اساسی است اما به فرموده حافظ بس نکته غیر شر
حسن بباید و در جلسات کمیته تخصصی قلندران 
حقیقت به نیم جو نخرند/ قبای اطلس آن را که از هنر 
عاری است در این جلسات عاشقی و رندی داوطلبان 

 شوند.   شود و برگزیده میآزمون می
 اگر یحت. نداره هم یبازنشستگ. نداره پول ویراد -3

. رهیبگ من از رو ویراد تونهینم یکس بشم بازنشسته
 . ستین یدادن دست از که است یعشق ویراد

درست است که رادیو پول ندارد اما به فرموده حضرت 
حافظ: که شرط عشق نباشد شکایت از کم و بیش یا 

بازان الف عشق و گله از یار زهی الف دروغ/ عشق
ها دلیل وقتی رادیوییچنین مستحق هجرانند. به همین 

کنند این جمله را نیز در میان از برآورد کم شکایت می
 غر درسته»شنویم که ها میرسانهای اطالعحرف

 پولی هیچ موقع یه اگه ولی کمه، برآوردمون که میزنیم
 حُسن این یعنی کنیممی کار میایم باز ما ندید ما به هم

عشق برای اینکه هدف پول نیست هدف « رادیوست
است. معموال یا کسی رند و رادیویی هست و یا نیست 

فرماید: رود خواجه میماند و اگر نباشد میاگر باشد می
خرد ما را/ به عالمی اگر چه دوست به چیزی نمی

نفروشیم موئی از سر دوست. گاه آزمون تشخیص 
رندی، سخت و طاقت فرسا است اما رند باید بداند که: 

اید ای دل، پای دار/ گر ماللی بود بازی را تحمل بعشق
بود و گر خطائی رفت رفت و تاوان هرآنکه عاشق 
نیست این است که هر آنکسی که درین حلقه نیست 

 رو نمرده به فتوی من نماز کنید. زنده به عشق/ ب
 مثل ویراد. کردم دایپ ویراد تو رو وجودم از یبخش -5
 دنیتپ به رو قلبم ویراد .منه یهارگ در حس دنیدو
در  .کنهیم ارضاء و نیتام رو آدم روح ویراد. دارهیموا

آسا است و در دل و جان آدمی ها عشق معجزهاین گفته
فرماید: طبیب عشق کند و حضرت حافظ میاثر می

مسیحا دم است. یا عشق کاری است که موقوف 
آن می عشق کزو پخته شود هر هدایت باشد. یا ز

گر و کارکردی هدایت خامی. در این صورت رادیو
یابد که عاشقان رادیویی را روح و جان مسیحا دم می

 بخشد.    ای میتازه
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 اگر. است ویراد من عشق امخانواده از بعد -43
 تیاذ نباشد ویراد اگر یول ستین مهم نباشند میهالیفام

حضرت  عشقه یلیخ عشقه. هواست مثل ویراد. شومیم
نشد کس به یقین محرم فرماید: در ره عشق حافظ می

راز و به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست. در این 
ها عشق به رادیو باقی و مابقی فانی خوانده شده گفته

ترین است به همین دلیل مثل هوا است یعنی ضروری
 عنصر حیات.  

 مردم دل یهاحرف توانمیم که است یبونیتر ویراد -44
 مقابل در رو خودم تیمسئول ویراد با بزنم قیطر نیا از رو

 . کنهیم آروم رو آدم وجدان ویراد و دمیم انجام مردم

نگاری و اصول ژورنالیستی رکن چهارم در روزنامه
ها ها هستند و در این دیدگاه رسانهدموکراسی، رسانه

چشم بیدار و آگاه جامعه هستند که باید از حق و حقوق 
ویی، وجدان آرام مردم دفاع کنند برای چنین عاشق رادی

در گرو دفاع از حق مردم و انعکاس مشکالت و 
 حرفهای مردم است. 

 ویراد. هستم ویراد گرگزارش که خوشبختم من -42
  .کندیم جذب را تجربه با یهاآدم

فرماید: که سلطانی عالم را طفیل حضرت حافظ می
رسان پژوهش در رادیو، بینم و اطالععشق می

داند. اگر رادیو را گری رادیو میشخوشبختی را در گزار
در تقابل با تلویزیون قرار دهیم، تلویزیون به دلیل 

هایی که باید ایجاد کند ناچار اکران و تصویر و جذابیت
های مورد توجه مردم استفاده کند اما است از چهره

رادیو رسانه شنیداری از این محدودیت مبرا بوده و 
سازی خر افراد در برنامهتواند از تجربه و صدای فامی

استفاده کند. به فرموده حضرت حافظ: خامان ره نرفته 
چه دانند ذوق عشق/ دریادلی بجوی، دلیری، سرآمدی 
در رادیو نیز در میان رندان عاشق دریادلی، دلیری، 

 کنند.  سرآمدی جستجو می
 من یبرا ویراد. است من یایدن یهمه ویراد -49
 ویراد. منه یایدن ویراد. منه مال ویراد. مهمه یلیخ
. منه به متعلق ویراد و دارم تعلق بهش من که هی یزیچ

 و دارم کم یمهم زیچ هی من ستین روشن ویراد یوقت
 دایپ رو خودم گمشده کنم،یم روشن رو ویراد یوقت

 شنومیم رو ویراد یصدا نیماش یتو یوقت. کنمیم
 مثل. نهم یزندگ ویراد. من خونه شهیم جا ذره هی اون

  .است ویراد من یاصل یزندگ من، خانواده

فرماید: روز اول رفت دینم در سر حضرت حافظ می
زلفین تو/ تا چه خواهد شد درین سودا سرانجامم هنوز. 

رسان رادیو فراتر از شغل و کار ارتقاء در نزد این اطالع
یافته و به گمشده و خود تبدیل شده است و البته نکته 

که تا نگردی آشنا زین پرده رمزی مهم این است 
نشنوی/ گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. این 

 کند.   حس رادیویی را فقط یک رادیویی درک می

 تعبیر راه برای کار در رادیو  -41

فرماید: حضرت حافظ در وصف این نوع عاشقی می
راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست/ درین ره 

ند چاره نیست؛ یا عرضه کردم دو جز آنکه جان بسپار
جهان بر دل کار افتاده/ به جز از عشق تو باقی همه 

نه به خون جگر کند چنین طهارت ارفانی دانست و هم
عاشق/ به قول مفتی عشقش درست نیست نماز. اما هر 
چند عاشقان راستین دانند که نیست بادیه عشق را 

سرگردانند. کرانه پدید/ اما عشق داند که درین دایره 
ها زیباست ها هم از زبان رادیوییماجرای عشق رادیویی

شنوه اون یه ذره جا وقتی صدای رادیو رو می»که 
دلنشان شد سخنم تا تو قبولش « میشه خونه اون

کردی/ آری آری سخن عشق نشانی دارد و در ضمن 
سازان شاید مقبولیت رادیو در این است که برنامه

رادیو هستند و هرآنچه از دل  عاشقی، گرداننده چرخ
 برآید الجرم بر دل نشیند.   

 تمام و عشقه و جانیه اضطراب، سراسر ویراد -41
 شونشغل با هاییویراد. داره رو یزندگ کی یهایژگیو

 با رو شونیزندگ همه هاییویراد. کننیم یزندگ
 . کننیم هماهنگ ویراد یهابرنامه

استرس، اضطراب و ها، اما این شغل با همه سختی
ها عشق رادیویی است چرا که اینجا حلقه رندان پولیبی

است و به فرموده خواجه حافظ عاشقی شیوه رندان 
بالکش باشد و ذکر این حلقه این است که جز دل من 
کز ازل تا به ابد عاشق رفت/ جاودان کس نشنیدیم که 
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یی شود و رادیودر کار بماند. رادیویی، رادیویی متولد می
 ماند.  میرد. بنابراین از ازل تا به ابد عاشق میمی
 میتونینم مینباش خودمون رسانه عاشق ما گرا - 49

 یمال بعد از هم و سخته کارش هم چون میکن تحمل
همه وسواس در شاید دلیل اینکه این نداره یزیچ

شود در همین جمله نهفته است ها میانتخاب رادیویی
که در این  ود چاره به جز مسکینی،که اما عاشقان را نب

 خرد. صورت رادیویی عاشق، آن را به جان می
 ادیز من ستین یطورنیا حاال بودم عاشقش اول - 41
 خودمه ریتقص هم اشیمقدار هی البته. ستمین یراض
 .کارم یرو گذاشته ریتاث کردنم یزندگ نوع

فرماید: وفا خواجه حافظ در وصف این نوع عاشقی می
و مالمت کشیم و خوش باشیم/ که در طریقت ما  کنیم

کافری است رنجیدن. پرداختن به خانواده و پایبندی به 
تواند باشد اما آنها جزو اصول اولیه زندگی هر کس می

کشد مهری رادیو را نیز به دوش میدر اینجا بار همه بی
 کند.   مهری را توجیه میو با مالمت خود این بی

کنندگی آموختم. اگردی خاموش تهیهدر دوران ش - 45
 کنندگی یاد نداد من با رندی آموختم. کسی به من تهیه

فرماید: ای دل طریق رندی از در دیوان خواجه نیز می
محتسب بیاموز/ مست است و در حق او کس این 
گمان ندارد. در رادیو نیز رندی به کسی آموزش داده 

آموزند. می شوند و خودمی شود رندان برگزیدهنمی
مانند کسانی هستند آیند و میافرادی که به رادیو می

که مصداق این فرموده خواجه هستند صد ملک دل به 
توان خرید/ خوبان درین معامله تقصیر نظر مینیم
کنندگی رادیو کنند. در کمیته تخصصی تهیهمی

کنندگان قدیمی رندان را برای حلقه رندی بر تهیه
دران حقیقت به نیم جو نخرند/ قبای گزینند و قلنمی

 اطلس آن را که از هنر عاری است.
گروه کامال مجزا وجود دارد که تحت  2در رادیو  -43

ها و مدیران آمیزند. رادیوییهیچ شرایطی با هم در نمی
رادیو. به همین دلیل اولین چیزی که در طریق رندی 

که  شود چگونگی رفتار با این دو گروه استآموخته می
فرماید: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف خواجه می

ها جزو است/ با دوستان مروت با دشمنان مدارا. رادیویی

گروه دوستان هستند در هر پست و مقامی که باشند به 
همین دلیل در هر جایگاهی که قرار گیرند مدام تکرار 

کنند که من رادیویی هستم و کار در رادیو را از می
ام و این افتخاری است که در شروع کرده هماهنگی

 ها است. عین حال سند و مجوز دوستی با رادیویی
ها را کنندهگاه مدیران برای نفوذ به حلقه رندان، تهیه

گزینند به گفته خواجه حافظ: برای مدیریت میانی برمی
راز درون پرده ز رندان مست پرس/ کاین حال نیست 

)چون رادیویی نیستند(  دانندزاهد عالی مقام را اما نمی
که یک رادیویی همیشه رادیویی است و رادیویی 

فرماید: عنقا شکار کس نشود دام ماند حافظ میمی
بازچین/ کانجا همیشه باد بدستست دام را. خلق 

سازِ مدیر ساز یا برنامهچون مدیرِ برنامهاصطالحاتی هم
تند، در جهت تمایز از افرادی است که مدیر رادیو هس

ولی رادیویی نیستند. افشای راز خلوتیان خواست کرد 
 شمع/ شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت.   

یکی از ادعاهای همیشگی گویندگان که از نظر 
کنندگان شایان اعتنا نیست این است که همه تهیه

شنوندگان رادیو برنامه را به نام ما )یعنی گویندگان( 
تر و هستیم و در نتیجه مهمشناسند و ما ویترین رادیمی

کننده هستیم در چنین مواقعی باید بیت خواجه را از تهیه
دهنان پادشهانند به گوش جان شنید که: گرچه شیرین

ولی/ او سلیمان زمان است که خاتم با اوست و مهم 
کنندگی است چرا انگشت سلیمانی است که انگشت تهیه

هد نقش که گر انگشت سلیمانی نباشد/ چه خاصیت د
نگینی، البته در اینجا توجه به مفهوم تیم نیز اهمیت پیدا 

کننده مربی تیم است و با کند چرا که در رادیو، تهیهمی
ای آماده و بسیج منابع و همه توان و امکانات برنامه

ای موفق است شود و در این همکاری مربیپخش می
مه که بتواند حس مالکیت را به هر کدام از عوامل برنا

خود ببخشد در این صورت گوینده، برنامه را متعلق به 
داند، صدابردار و هماهنگی نیز همین حس را خود می

ها به ساخت برنامه خوب خواهند داشت و همه این حس
رادیو رسانه آن و لحظه است جویباری . منتهی خواهد شد

کند صبر نمی ای برای شود و ثانیهاست که جاری می
خود زندگی است. رند رادیو برای لحظه لحظه انگار خودِ 
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شود خواجه کند و همراه میریزی میها برنامهاین ثانیه
فرماید: شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد/ بنده می

طلعت آن باش که آنی دارد و رادیویی آنی دارد. آنِ 
 رادیویی، رادیو است. 

( و 4935، نژاد)اسمعیل کننده رادیو رند استو اما تهیه
عاشقی شیوه رندان بالکش است و تمام حرمت یک 
رادیویی به این است که: از آن به دیر مغانم عزیز 

دارند/ که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست و می
فرهنگی و ببران در کتاب مدیریت رسانه  عاشق است.

کنند که پنج ویژگی را برای از لوین و واکمن یاد می
کند که داشتن با صنایع دیگر ذکر می تمایز این صنایع

کارکنان بسیار خالق، اولین ویژگی است نوع تولیدات، 
ها از حیث ساختار سازمانی، نقش اجتماعی ویژه رسانه
های صنایع تاثیرگذاری کالن و تمایز ویژه از ویژگی

( کوینسی مک 4959)فرهنگی و ببران، ای است رسانه
ساز با نام از برنامهسازی خالق کوی در کتاب برنامه

کند که فردی خالق و با شور آنارشیست خالق یاد می
و شوق و اشتیاق فراوان است که هدف وی سرگرم 

کند که کردن مخاطبان است و در رادیویی کار می
عمق دارد و پر از انرژی است و سبک ویژه خود را در 

کند و برای خالقیت فردی سازی اتخاذ میبرنامه
  :کندپیشنهاد می مواردی را

 یادگیری مداوم در حوزه کاری.  

 های ساختارشکنی در یادگیری: بر ضد دانسته
 متعارف حرکت کنید. 

 پردازی کنید. خیال 

 سازی از روش یادگیری گروهی با تیم برنامه
 و طوفان ذهنی استفاده کنید. 

 تصویرسازی کنید.  

 بخش انجام های آرامشراحت باشید و فعالیت
 دهید. 

رسد مدیریت رسانه در سازمانی که چنین به نظر می
های خاصی داشته باشد. علی کارکنانی دارد باید حساسیت

اکبر فرهنگی برای چنین سازمانی ساختار ماتریسی 
های مند از ویژگیارگانیک در عین حال بهره

کند چرا که کارهای ای پیشنهاد میساالری حرفهدیوان

ها است و در این ایر سازمانتر از سعملیاتی پیچیده
ای برخوردار سازمان حوزه تخصصی از اهمیت ویژه

های پژوهش با (. در یافته4959فرهنگی و ببران، است)
در »شویم ها مواجه میبندی از طرف رادیوییچنین دسته

گروه کامال مجزا وجود دارد که تحت هیچ  2رادیو 
« مدیران رادیو ها وآمیزند. رادیوییشرایطی با هم در نمی

ای و ساالری حرفهرسد وجود ساختار دیوانکه به نظر می
تا اینجا کند. سازان در رادیو را آشکار میاهمیت برنامه

های خاصی دارند. مشخص شد که کارکنان رسانه ویژگی
براساس هرم نیازهای ابراهام مازلو نیازهای انسان در یک 

  شود.فرآیند سلسله مراتبی برآورده می
ای های رسانهفرهنگی معتقد است که مدیران سازمان

باید باتوجه به شرایط حاکم بر رسانه به تمام نیازهای 
کارکنان به ویژه کارکنان صف رسانه خود پاسخ مثبت 
نشان دهند. این کارکنان به نیازهای باالیی یا به تعبیر 
دیگر ثانویه، وابستگی بیشتری دارند و ارضای این 

وری تولیدات آنها توان بیشتری در بهرهنیازها به 
(. مدیران 4959)فرهنگی و ببران،  دهدای میرسانه

اند ای به این درک رسیدههای رسانهموفق در سازمان
که روابط انسانی عامل کلیدی در اثربخشی سازمان 

ای است چرا که تعامل با افراد خالق که در درون رسانه
اند کارشان را پروردهخود حس تعلق و غرور نسبت به 

کنند در میل به اهداف سازمانی بسیار کارآمدتر عمل می
ای درهم آمیخته گرایی حرفهو در آنها خالقیت با عمل

 (. 4959است )فرهنگی و ببران،
ها، به همین دلیل در مطالعه معنای رادیو برای رادیویی

معنای مدنظر آنها از رسانه خودشان، عشق به رسانه 
ساز شود. در کسانی که به عنوان برنامهیتوصیف م

کنند نیازهای ثانویه اولویت بیشتری، رسانه فعالیت می
برای آنها، دارد و برآورده ساختن آخرین بخش هرم 

گیرد در این بخش نیازهای مازلو در اولویت آنها قرار می
خالقیت مداوم اهمیت دارد عالقه به کار در باالترین 

ه باشد و شاید به همین دلیل آنها سطح باید وجود داشت
شوند به همین دلیل انگیزش در عاشق رسانه خود می

این گروه با عالقه فراوان و در مواردی با عنوان عشق 
 شود. سازی انجام میبه برنامه
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