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خبر رادیویی در سپهر رسانهای آینده ایران
از دیدگاه نظریه کهکشانهای ارتباطی مک لوهان
احمد امينفرد
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تاریخ دریافت 1399/10/15 :تاریخ پذیرش1400/03/08 :

چکیده:

در دوران کرونایی امروز شــــهروندان ایرانی همچون شــــهروندان سراســــر جهان
ناگزیرند که ساعات بیشــــتری را در خانه بمانند .این در خانه ماندن به طور طبیعی
باعث افزایش مخاطبان رسانههای چاپی ،کاربران فضای مجازی و مخاطبان رادیو

و تلویزیون میشود .شناخت رســــانه برتر به ویژه در عرصه خبر و اطالع رسانی در

ایران پس از مقطع کرونایی اخیر و برای آینده ســــپهر رســــانهای کشور ضروری به
نظر میرسد .از سوی دیگر شناسایی رســــانه برتر خبری در سپهر رسانهای ایران،

متناسب با بافت فرهنگی-اجتماعی و تجربیات شهروندان ایرانی بسیار با اهمیت

و تعیین کننده است .هدف از نگارش این مقاله؛ شناخت رسانه برتر خبری در سپهر
رسانهای آینده ایران از دیدگاه نظریه کهکشانهای ارتباطی مک لوهان است .روش

تحقیق این پژوهش کتابخانهای و اســــنادی و مصاحبه عمیق بــــوده که با 18نفر از
کارشناســــان و نخبگان حوزههای علوم ارتباطات و مدیریت رسانه در کشور انجام

شده است .نتیجه این تحقیق نشــــان داد؛ خبر رادیویی رسانه خبری برتر در سپهر
رسانهای آینده ایران از دیدگاه نظریه کهکشانهای ارتباطی مک لوهان است.
واژههای کلیدی:

خبر رادیویی ،سپهر رسانهای ،کرونا ،ایران ،نظریه کهکشانهای ارتباطی مک لوهان
 1دکترای مدیریت رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ()aaa215215@gmail.com
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همهگیری کرونا در سراسر جهان باعث تغییر سبک زندگی مردم در مناطق
مختلف دنیا شده است .از مهمترین شاخصهای تغییر در سبک زندگی مردم
در دوران همهگیری کرونا؛ دورکاری و پرهیز از بیـــــرون رفتن از خانه تا حد
ممکن برای جلوگیری از شیوع بیشتر کروناست .شهروندان ایرانی نیز در دوران
کرونایی اخیر از این قاعده مستثنی نیستند .از سوی دیگر؛ افزایش مدت زمان
حضور در خانه بهطور طبیعی باعث افزایش مخاطبان رسانههای چاپی ،کاربران
فضای مجازی و مخاطبان رسانههای رادیویی و تلویزیونی در جهان شده است.
پس در شرایط همه گیری کرونا ،شناسایی رسانه برتر به ویژه در عرصه خبر و
اطالعرسانی در سپهر رسانهای هر کشور ،متناسب با بافت فرهنگی-اجتماعی
و تجربیات شهروندان آن کشور از ضرورت و اهمیت بسیاری برخوردار است.
بنابراین مسأله این پژوهش؛ شناخت رسانه برتر خبری در سپهر رسانهای آینده
ایران از دیدگاه نظریه کهکشـــــانهای ارتباطی مک لوهان است .تا رسانه خبری
برتر بومی ایران در سپهر رســـــانهای آینده ایران از دیدگاه نظریه کهکشانهای
ارتباطی مک لوهان شناسایی شود.

پیشینه پژوهش

دباغ ( )1384در مقالهای با عنوان «رادیو ،رسانه بحران ،از ادعا تا واقعیت»
که در فصلنامه پژوهشهای ارتباطی به چاپ رســـــیده ،به بررسی دقیق نقش
رادیو و تعیین میزان کارآمدی آن در مواقع بحرانی پرداخته است .نویسنده این
مقاله با بررســـــی موردی برخی از بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و طبیعی نقاط
ضعف و قوت رادیو را در ایفای نقش مؤثر در این شرایط ،تشریح کرده است.
در این خصوص نقش رادیوی «بی.بی.ســـــی» 1و رادیو ایران در کودتای 28
مرداد ،نقش صدای جمهوری اسالمی در آغاز جنگ تحمیلی و زلزله 8خرداد
 1383تهران با تکیه بر شواهد عینی و اسناد و مدارک موجود به تفصیل بررسی
شده است .نویسنده ســـــپس با مرور برخی دیدگاههای نظری نتیجهگیری کرده
است که رادیو به دلیل آنکه سریعترین ،ســـــهلالوصولترین و ارزانترین رسانه
جمعی است و همچنین به دلیل مؤانست مردم با آن و ماهیت گرم این رسانه،
1 BBC
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میتواند رسانهای کارآمد در شرایط بحرانی باشد و ضمن اطالعرسانی اثربخش
نقش مهمی در آرامشبخشی و کاهش فشار روانی در مواقع بحران ایفا کند.
شهبندی ( )1388در مقالهای با عنوان «سایه روشن نقش خبر در رادیو» ،که
در ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اســـــامی ایران به چاپ رسیده به
مبحث خبر رادیو پرداخته است .در این پژوهش به نقش با اهمیت گوینده خبر
رادیویی ،گزارش خبری رادیویی و ارتباط زنده رادیویی در خبر رادیویی تأکید
کرده است.
فرهنگی و ابطحی ( )1391در مقالهای با عنوان «آینده رادیو ،رادیوی آینده»
که در ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسالمی ایران به چاپ رسیده
به بحث رادیوی آینده پرداخته اســـــت .در بخش نتیجـــــه این پژوهش به مدل
هشتگانه پیام (محتوا) نگاری رسانههای آینده و قالب در رسانههای آینده اشاره
شده است.

چارچوب نظری پژوهش

محســـــنیان راد در کتاب ارتباطشناسی به بررســـــی وضعیت ایران در سه
کهکشان ارتباطی مک لوهان میپردازد و معتقد است که تفاوت بین مدت زمان
اقامت غربیها در کهکشانهای سه گانۀ مک لوهان و ایرانیان از یک طرف و
کیفیت این اقامت ازطرف دیگر ،سبب یک سری ویژگیهای اجتماعی در زمینۀ
ارتباطات انسانی در این سرزمین شـــــده است .فرضیۀ وی چنین است که بدون
در نظر گرفتن متغیر سواد ،شاید بتوان کمتوجهی نسبی ایرانیها را به پیامهای
مکتوب ،چه در حد روزنامه ،مجله ،کتاب و چه گزارشهای اداری ،نامهنگاری
و ...ناشـــــی از عواملی از جمله همین عامل عدم اقامت کافی در کهکشـــــان
گوتنبرگ دانست (محسنیان راد.)506 :1369 ،
وی برای بیان فرضیۀ خویش دســـــت به بررســـــی کمی مدت زمان اقامت
در ســـــه کهکشـــــان شـــــفاهی ،مارکنی و گوتنبرگ میزند و این کمیتها را
مبنای قضاوت دربـــــارۀ ویژگیهـــــای اجتماعی در زمینۀ ارتباطات انســـــانی
میکند .حال اجازه بدهیـــــد وضعیت اقامتهای مختلف ایرانیان را در ســـــه
کهکشـــــان مذکور با توجه به کتاب ارتباطشناســـــی وی بیان کنیم و سپس به
بررسی قضاوتهای وی دســـــت بزنیم .کهکشان اول کهکشـــــان شفاهی بود

خبر رادیویی در سپهر آینده رسانهای ایران 151 | ...

که از دور دست تاریخ آغاز و تا ســـــال  717شمسی ( 1436م) ادامه داشت.
بعد ،عصر زندگی در کهکشـــــان گوتنبرگ آغاز شـــــد .مســـــافران آن کهکشان
 380ســـــال در آنجا ماندند و بعد ســـــومین ســـــفر را آغاز کردند؛ سفر به
کهکشان مارکنی ،و هنوز نیز در آنجا هســـــتند (محسنیان راد.)487: 1369 ،
ابتدا وضعیت اقامت ایران در کهکشـــــان شفاهی بررســـــی میشود که مجموع
پیامهای نوشـــــتاری ســـــرزمین ایران به هنگام ورود به کهکشان گوتنبرگ پایین
است .مجموع کتب خطی تا دوران قاجار در کتابخانههای ایران حدود  48هزار
جلد است (محسنیان راد.)497: 1369 ،
اروپا در ســـــال 1436م به همت گوتنبرگ وارد کهکشـــــان جدید شد .در
فاصلهای کوتاه چاپخانهها در اکثر کشورهای اروپایی به کار افتادند و علوم به
سرعت همهگیر شد .اما ما ایرانیها خیلی دیر تصمیم به چنین مهاجرتی گرفتیم.
ارامنۀ اصفهان 190سال بعد با آوردن ماشین چاپ در سال 1640م از روسیه
نخستین کتاب مذهبی به زبان ارمنی را چاپ کردند .ایرانیان فارسی زبان 381
سال بعد از اروپا ،با آوردن نخســـــتین چاپخانۀ فارسی در تبریز درسال 1817م
وارد این کهکشان شدند (محسنیان راد.)418: 1369 ،
کمی اقامت بود اگر بخواهیم از نظر کیفی هم بررسی کنیم نخستین
این بعد ّ
روزنامۀ ما به نام «کاغذ اخبار» درســـــال 1837م منتشر شد ،در حالی که 215
ســـــال پیش «ویکلی نیوز»1در لندن چاپ میشد .حتی تیراژ نخستین روزنامهها
نیز قابل بررسیاند .از طرفی نخستین روزنامههای ما دولتی بودند :مانند «کاغذ
اخبار» متعلق به میرزا صالح شیرازی وابسته به وزارت امور خارجه (طباطبائی،
 )15: 1375و «وقایع اتفاقیه» متعلق به میرزا تقـــــی خان فراهانی وزیر دربار
قاجاریه بودند .این روزنامهها دارای تیراژ بسیار پایینی بودند که هرگز به مردم
عادی نمیرسید .از طرف دیگر مردم عادی توان مالی خرید آنها را نداشتند.
در سال 1920نخســـــتین فرســـــتندۀ رادیویی جهان در لندن به کار افتاد و
انگلیسیها وارد کهکشان مارکنی شـــــدند ،در حالی که سیصد سال در کهکشان
گوتنبرگ مانده بودند .در ســـــال  1940م اولین فرســـــتندۀ رادیویی ایران تنها
20سال پس از انگلستان ،بکار افتاد .ایرانیها با شتاب وارد این کهکشان شدند
1 Weekly News
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(محسنیان راد )501: 1369 ،شاید بر اثر همین شتاب است که عالقۀ ایرانیان
به پیامهای مکتوب بسیار اندک است.
نخستین فرستندۀ تلویزیونی جهان در سال1936م در انگلستان به کار افتاد و
اولین فرستنده تلویزیونی ما در سال 1958م تأسیس شد (محسنیان راد1369 ،
 .)503:به همان فاصلۀ کوتاه از تأسیس نخستین فرستندۀ رادیویی در جهان ،ما
دارای فرستنده تلویزیونی شدیم.
با توجه به تاریخ چاپ کتاب محسنیان راد در سال  ،1369نویسنده تنها به
بررسی سه کهکشان گوتنبرگ دست زده است ،در حالی که با توجه به نظریات
مانوئل کاستلز در کتاب «کهکشان اینترنت» ،دهکدۀ جهانی را رد میکند و آن
را محصول شبکۀ جهانی اینترنت میداند و دهکده را شبکۀ جهانی با کومههای
شخصی میخواند ( .)2005 ,Rantanenبنابراین ضروری است که وضعیت
اینترنتی ایران و جهان نیز بررسی شود .شبکۀ اینترنت برای نخستین بار در اوایل
دهۀ  1960بهمنظور حفظ و حراست از اســـــرار نظامی ارتش امریکا از طرف
«آژانس طرحهای نظامی پیشرفته»(1در وزارت دفاع ایاالت متحده) پایهگذاری
شد .سپس این شـــــبکه در اختیار دیگر مراکز تحقیقاتی غیر نظامی قرار گرفت
(معتمد نژاد .)1382،اینترنت در ســـــال  1982-83عمومی شـــــد .اینترنت
از ســـــال 1993( 1372-73م) در ایران جنبۀ کاربردی پیدا کرد .سال 1377
(1997م  ،شورای عالی اطالع رســـــانی جهت نظم و ساماندهی به استفاده از
اینترنت تشکیل شد .تقریب ًا حدود ده سال پس از نخستین استفادههای کاربردی
در اروپا ،اینترنت در ایران نیز کاربردی شد .میتوان ادعا کرد که فاصله ایجاد
فناوریهای جدید ارتباطی در اروپا و ایران رو به کاهش اســـــت .این در حالی
است که اروپا پس از  60سال اقامت در کهکشان مارکنی وارد کهکشان اینترنت
(با توجه به نظریه کاستلز) شد و ایران هم تقریب ًا همین مدت و حتی چند سالی
کمتر در کهکشان مارکنی اقامت داشت.
این بررســـــیها به ویژه فاصلههای رو به کاهش در زمینۀ فنآوریهای جدید
ســـــبب امیدواری به کاهش دسترسی زمانی به آنها میشـــــود اما از طرف دیگر
)1 Advanced Research Project Agency (ARPA
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با توجه به شـــــرایط کرونایی اخیر در جهان و ایران منجر به ویژگیهای خاص
اجتماعی مانند استفادۀ همگانی و عام از اینترنت و ...نیز شده است.
مک لوهان دوران ارتباطی تمدن بشر در طول تاریخ را به سه دوره کهکشان
شفاهی ،کهکشان گوتنبرگ (چاپی) و کهکشـــــان مارکونی (الکترونیک) تقسیم
میکند .ما در این پژوهش کهکشـــــان چهارم یعنی کهکشـــــان اینترنت (از نظر
کستلز) را به کهکشانهای مک لوهان اضافه میکنیم.

بررسی برخی اندیشههای مک لوهان در تاریخ ایران

مک لوهان نه تنها رسانهها را به دو دســـــتۀ گرم و سرد تقسیم میکند ،بلکه
جوامع میزبان رسانهها را نیز به دو دسته تقسیم کرده ،ناخودآ گاه برای فرهنگ
و معنیهای مخاطب نیز اهمیت بسیار قائل میشود .او میگوید :ما میتوانیم
کشورهای عقب افتاده را همانند رسانههای سرد و کشورهای پیشرفته را چون
رسانههای گرم در نظر بگیریم ،درست مانند وضعیت افراد حیلهگر و زیرک یک
شهر در مقابل افراد ساده و بیغلوغش آن (مک لوهان .)29: 1377،از همین
منظر محسنیان راد فیلم «دختر لر» را بررسی میکند .این فیلم بر اساس داستان
عامیانۀ «جعفر و گلنار» شکل گرفته بود و برای همان افراد ساده و بیغلوغش
مورد نظر مک لوهان در یک کشـــــور عقبمانده نمایش داده میشد (محسنیان
راد.)1181:1384،
مک لوهان دربارۀ علت نامگذاری وســـــایل ســـــرد وگرم چنین مینویسد:
«اوضاع و احوال با گذشـــــته فرق کرده اســـــت .وقتی میگوییم فالن شخص
نسبت به فالن موضوع گرایش ســـــرد دارد ،منظورمان این است که چنان با آن
یکی میشـــــود ،آنچنان نسبت به آن احســـــاس عالقه و تعهد میکند که گاهی
اوقات بین او و موضوع فاصله و تفاوتی نمیتوان قائل شد .من دو صنعت گرم
و ســـــرد را بهطور متفاوت بکار گرفتم زیرا در فرهنگ عامه بهخصوص در بین
جوانان واقع ًا سرد و گرم درست برخالف معانی ظاهری آنها بکار برده میشود
(رشیدپور.)113-112 :1352 ،
وسیلۀ ارتباطی گرم از نظر او وسیلهای است که تنها یکی از حواس پنجگانۀ
ما را در نهایت تکامل و قدرت به کار میگیرد .وقتـــــی میگوییم یک چیز در
مقابل حواس ما نهایت تکامل و وضوح خود را آشـــــکار میسازد مقصودمان

 | 154دانش آینده پژوهی رسانه  :::دوره دوم ،شماره  ::: 2تابستان 1400

این است که تمام جزئیات آن دیده میشـــــود و حس ما در برخورد با آنها نباید
چیزی از خود مایه بگذارد و یا خأل موجود را پر کند .وســـــیلۀ ارتباطی سرد،
ضرورت ًا دخالت و همکاری بیشتری از حواس مخاطب طلب میکند ،در حالی
که مخاطب یا گیرندۀ پیام در مقابل وســـــیلۀ ارتباطی گرم از این دخالت بینیاز
است و همکاری او به حداقل میرسد (رشیدپور.)113 :1352 ،
رادیو یک وسیلۀ ارتباطی گرم اســـــت .به هنگام شنیدن رادیو ،شنونده خود
را به دست آن میســـــپارد و به اصطالح در آن غرق میشود .وی معتقد است
هنگامی که رادیو به بازار کشـــــورهای اروپایی و آمریکایی سرازیر شد و مورد
استفادۀ وسیع قرار گرفت ،تنها دو کشور انگلســـــتان و ایاالت متحده برضد
اثرات ناگهانی و تکان دهندۀ آن واکســـــن مصونیـــــت زده بودند .مک لوهان
برخوردار بودن از ســـــواد و شـــــرایط یک اجتماع صنعتی را واکسن مصونیت
میشناسد .او میگوید دیگر کشورها نتوانســـــتند از شوک رادیو در امان باشند.
رادیو دارای اثری است که میتوان آن را جادوی قبیلهای نامید .تارهای قدیمی
پیوســـــتگیهای قومی و قبیلهای را در اروپا با آهنگ فاشیسم به لرزش درآورد
(رشیدپور.)116: 1352 ،

روششناسی پژوهش

روش پژوهش این تحقیق ،کتابخانهای و اســـــنادی و مصاحبه عمیق است.
با توجه به اینکه روش تحقیق انتخاب شـــــده برای انجام این پژوهش مصاحبه
عمیق میباشـــــد .اطالعات با توجه به سؤاالت طراحی شـــــده در مصاحبه از
کارشناسان جمعآوری و ثبت و ضبط شد ســـــپس پاسخهای کارشناسان است
که از طریق مصاحبه بدست آمده است مقولهبندی شـــــد .در مرحله بعدی با
کدگذاری و گروهبندی گام مناسب مقولهها به تجزیه و تحلیل دادههای حاصل
از مصاحبه پرداخته شد .پس از آن با تجزیه و تحلیل دادهها ،توسط کارشناسان،
ارائه پیشنهادهای مطلوب میسر شد.
جامعه مورد مطالعه این تحقیق به شرح ذیل اســـــت 18 :نفر از اساتید و
کارشناسان علوم ارتباطات و مدیریت رســـــانه 14 .نفر از اساتید هیئت علمی
دانشگاههای مختلف تهران 4 :عضو هیئت علمی از گروه ارتباطات دانشکده
علوم اجتماعی دانشـــــگاه تهران؛  4عضو هیئت علمی از دانشکده ارتباطات
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دانشگاه عالمه طباطبایی 6 ،عضو هیئت علمی از دانشکده ارتباطات دانشگاه
صدا و سیمای تهران هستند 4 .نفر باقیمانده از  18نفر از اساتید و کارشناسان
علوم ارتباطات و مدیریت رسانه از ســـــردبیران و جانشینان سردبیر فعلی اداره
کل پخش اخبار صدای سازمان صدا و سیما که سابقه بیش از  5سال سردبیری
و جانشین سردبیری در خبر رادیو داشـــــته و همه آنها فارغ التحصیل دکتری
در رشتههای مدیریت رسانه و علوم ارتباطات هســـــتند .دراین تحقیق روش
نمونهگیری ،هدفمند غیرتصادفی است و به دلیل کیفی بودن پژوهش و با توجه
به روش انجام تحقیقات از طریق روش مصاحبه عمیق ،مصاحبه از نمونههای
ثابت را تا آنجا ادامه میدهیم که به اشـــــباع اطالعاتی برسیم .در این تحقیق با
18نفر از افراد جامعه مورد بررســـــی مصاحبه شد .ابزار گردآوری اطالعات در
این پژوهش استفاده از ضبط صوت و یا یادداشتبرداری از جامعه مورد بررسی
اســـــت .همچنین از روش مطالعه اســـــنادی و كتابخانهای با هدف مقولهبندی
سئواالت مصاحبهها استفاده شد.

اعتبار و پایایی پژوهش

اعتبار این تحقیق صوری اســـــت .در روش صوری سؤاالت مطرح شده در
اختیار متخصصان و صاحب نظران موضوع قـــــرار میگیرد تا نظر خود را در
مورد میزان وضوح و رسایی سؤاالت ابزار ،مطرح کنند .در این مرحله سؤاالت
تهیه شـــــده ،طی چندین نوبت توســـــط تعدادی از متخصصان این حوزه مورد
بررســـــی قرار میگیرد و متعاقب آن تغییرات الزم در ســـــؤاالت ایجاد شده و
مجدد ًا به تأیید اساتید و متخصصان مربوطه رسیده است .با توجه به کیفی بودن
این تحقیق ،ادعایی در تعمیم نتایج برای آن وجود ندارد.

شیوه و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها

با توجه به اینکه روش تحقیق انتخاب شـــــده برای انجـــــام این پژوهش
مصاحبه عمیق است .اطالعات با توجه به سؤاالت طراحی شده از کارشناسان
جمعآوری و ثبت و ضبط شـــــد .ابـــــزار تجزیه و تحلیل دادههـــــا مقولهبندی
پاسخهای کارشناسان اســـــت که از طریق مصاحبه بدست آمده است .و در گام
آخر با کدگذاری و گروهبندی مناســـــب مقولهها به تجزیـــــه و تحلیل دادههای
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حاصل از مصاحبه پرداخته شـــــد .پس از آن با تجزیه و تحلیل دادهها ،توسط
کارشناسان ،نتیجهگیری مطلوب میسر شد.

یافتههای پژوهش  

الف) یافتههای حاصل از روش کتابخانهای و اسنادی
ا) رادیو رسانهای برتر در خبررسانی محلی و استانی:
در حالی که رادیو وسیلهای برای ارتباط از راه دور است ،رسانهای درونی و
شخصی است و تا آنجا که به رمزگشایی عملی تمامی پیامهای آن (چه واقعی
و چه تخیلی) مربوط باشد ،کل تصویرسازی کامل انجام میشود رادیو رسانهای
انعطافپذیر اســـــت .در حال حاضر رادیو فرد را خطاب قرار میدهد و شیوه
پخش برنامه ،غیررسمیتر و صمیمانهتر شده است .برای شنونده رادیو ،آنچه در
همسایگی اتفاق میافتد به مراتب مهمتر است و با آگاهی از این واقعیت است
که بزرگترین موفقیت نصیب رادیوی محلی شـــــده است (کرایسل:1381 ،
.)18
 )2رادیو رسانه کارآتر و مؤثرتر در مقایسه با دیگر رسانهها در مواقع بحرانی
در ایران و جهان:
رادیو به دلیل آنکه سریعترین ،سهلالوصولترین و ارزانترین رسانه جمعی
است و همچنین به دلیل مؤانست مردم با آن و ماهیت گرم این رسانه ،میتواند
رسانهای کارآمد در شرایط بحرانی باشـــــد و ضمن اطالعرسانی اثربخش نقش
مهمی در آرامشبخشی و کاهش فشـــــار روانی در مواقع بحران ایفا کند (دباغ،
.)1384
پوشش خبری ویژه بحرانهای کشور در خبر رادیو با ایجاد ستاد هماهنگی و
همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور:
اداره کل پخش اخبار صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با ایجاد ستاد
هماهنگی و همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور به پوشش دهنده خبری
ویژه بحران در سراسر کشور بدل میشود .تمامی بحرانها در ایران برای مثال
زلزله ،سیل ،آتش سوزی و  ...در اقصی نقاط کشـــــور با هماهنگی با مسؤالن
کشوری ،اســـــتانی و محلی در خبر رادیو بهطور کامل پوشش خبری داده شود.
پوشش خبری بحرانها در کشور در حین و پس از بحران انجام میشود.
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 )3مدل هشـــــتگانه پیام (محتوا) نگاری رســـــانههای آینده مدلی برتر برای
محتوای خبر رادیویی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران:
مدل هشتگانه پیام (محتوا) نگاری رسانههای آینده.1 :پیام؛ هرچه کوتاهتر،
بهتر .2پیام؛ با ســـــــامت پیامی (ســـــــهگانه /مثلت ســـــــه مثلثه نوشــتاری،
شـــــــنیداری ،دیداری) به صالبت پیامی میرسد .3پیام؛ گاه باید خاکســتری
باشــد (تا ســـــــرحد امکان) ،گاه سفید (هنگام لزوم) ،گاه سیاه (در ناچاری)
.4پیام؛ گاه باید روشـــــــن و واضح باشـــــــد (اکثر اوقـــــات)؛ گاه کنایهآمیز و
اســـــتعارهمند .5پیام؛ باید (تا ســـــرحد امکان) آهنگین و سرشار از موسیقی
و عاطفه باشد.6.پیام؛ باید با ماناترین شـــــیوه اثرگذاری به ذهن و دل و جان
مخاطب منتقل شود یا ایجاد شـــــود  .7پیام؛ باید (تا باالترین حد) صدا کند؛
تصویر بسازد؛ لینک بدهد؛ کمند بیندازد .8.پیام؛ باید (دقیق ًا) براســاس مدل
معماری پیام ،رسانهای شود (فرهنگی و ابطحی.)147 :1391 ،
 )4ایجاد آرشـــــیو دیجیتال خبر رادیو همگام با ایجاد تارنمای خبر در بستر
اینترنت:
در رســانههای آینــده باید ابزارهـــــــا و فنآوریهایی به کارگرفتــه شــود کــه
آرشــیوی دیجیتالــی و جهانــی از تمام محصـــــــوالت رســانهای و نیز دیگــر
منابع الزم برای رسانهنگاری و تولید محصوالت رسانهای ،فراهم شود تا برای
هر شـــــهروند یا رســـــانهنگار حرفهای امکان تولید بهترین محصول فراهم آید
(فرهنگی و ابطحی .)140 :1391 ،بنابراین خبر رادیو نیز باید به ایجاد آرشیو
دیجیتال در تارنمای آن در بســـــتر اینترنت همت گمارد .ایجاد آرشیو دیجیتال
خبر رادیو در تارنمای آن در بســـــتر اینترنت همگام یا بـــــه اصطالح موبایلی
شدن رسانهها در آینده و حضور خبر رادیو و رقابت با سایر رسانهها در سپهر
رسانههای آینده بسیار حائز اهمیت است.
 )5فنآوری رسانهای «جستجوی هوشمند معنایی» خبر رادیو همگام با ایجاد
تارنمای آن در بستر اینترنت:
«جســـــتجوی هوشـــــمند معنایی» یکی از کارهایش آن است که مخاطب
را اسکن کند و خبر موردنظر را برای او بیابد؟ (چراکه پارازیت رســـــــانهای یا
معنایی و آلودگی اطالعاتی بســـــیار بیش از توان بشر برای پردازش آن است).
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(فرهنگی و ابطحی )142: 1391 ،بنابراین خبر رادیو نیز باید به ایجاد فنآوری
رسانهای «جستجوی هوشـــــمند معنایی» در تارنمای آن در بستر اینترنت همت
گمارد .این مهم همگام با به اصطالح موبایلی شدن رسانهها در آینده و حضور
خبر رادیو و رقابت با سایر رسانهها در سپهر رسانههای آینده بسیار حائز اهمیت
است.
 )6رادیو جماعتی و انسجام اجتماعی در ایران:
انســـــجام اجتماعی در ایران ضعیف و بـــــا موانع و مشـــــکالت بزرگی
روبهروست .رادیو جماعتی در مناســـــبات عناصر و مؤلفههای مؤثر در ایجاد
همبستگی اجتماعی در وضعیت ایران جایگاه ویژهای دارد .با این رویکرد و با
نگاهی به شرایط اجتماعی ،رادیو جماعتی در ترمیم انسجام اجتماعی در ایران
نقش بیبدیلی دارد .بنابراین؛ ایران به مثابه کشوری در حال توسعه ،متکثر ،با
روابط خاصگرایانه شدید ،برای انسجام و همگرایی نیاز به تقویت اجتماعات
میانی به منزله گروههای واســـــط برای تعدیل هویـــــت خاصگرایانه و رواج
عامگرایی دارد و رادیو جماعتی به عنوان رسانه این اجتماعات میتواند نقش
مؤثری در تقویت هویت اجتماعی افراد و انسجام اجتماعی ایفا کند (كالنتری
و فرهادی.)1385 ،
تولید محتوا در خبر رادیو برای بدل شـــــدن به رادیو جماعتی و انســـــجام
اجتماعی در ایران؛
رادیو جماعتی در مناســـــبات عناصر و مؤلفههای مؤثر در ایجاد همبستگی
اجتماعی در وضعیـــــت فعلی ایران در دوران پســـــابرجام و اعمال تحریمهای
ظالمانه آمریکا علیه ایران در این دوران جایگاه ویـــــژهای دارد .بنابراین تولید
محتوا در خبر رادیو برای بدل شـــــدن به رادیو جماعتی و انسجام اجتماعی در
ایران بسیار حائز اهمیت است.
 )7رادیـــــو «اراده» و «لذت» را توأمان برای مخاطـــــب میخواهد و در این
راه فلسـفه توجــــــه را هدف قرار میدهد و «اخالق موقعیت» را به مثابه مرامی
اســـــاس واقعیت محیطــــــی به كار میآید ،مطمح نظر میداند .در این
كه بر
ِ
شــــــناختی حـوزههــــــای روانشناسی ،جامعهشناسی،
رویكردهای روش
راه،
ِ
ِ
انسانشناســـــی ،معنیشناســـــی و حتی ،در جهاتی ،نشانهشناسی را برای میزان
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وجودی حضــــــور
اثربخشـــــی یك برنامه مهم میپندارد و آنها را برای تحلیل
ِ
ِ
مخاطبان فعال و منفعل و نگرشهای ســـــه گانه حاكم بر آن به كار میگیرد .در
ِ
«منطق پخش موسیقی» َامری مناسب و حیطهای در خور
نگاه فلسفی به رادیو
«افزودگی عالقه» و «وجدآوری و روحیهزایی» از برآینـدهای
نظر بوده و هست.
ِ
ِ
منطق موسیقی «فلسفه زیستن» است.
اساسـی چنین دیدگاهی نشأت میگیرد.
پخش موسیقی به
درست اســــــت كه احســـــاس و عاطفه مخاطب را رادیو در
ِ
عملگرایی
بینابین اراده برنامهساز و
بهتـرین وجـه بـه كــــــار میبندد اما ،حاالت
ِ
ِ
سهم موسیقی مبتنی بر ارزشها
مدیر رسانه كمك مـیكننــــــد تا میزان ،اندازه و
ِ
و واقعیتهای برنامه شكل گیرد .از ســـــوی دیگر ،هر حركتی در رادیو ـ به ویژه
حركتهای خودآ گاهانه ـ نیازمند اراده معطوف بـه اختیار جمعی است نه جبر
ِ
مرهون دقت و نظم
زمانی یا مكانی .میدانیم كه بهترین برنامههــــــای رادیویی
سازمانی است .با عنایت به بحـث اصـالت عقــــــل در چـارچوب «ارتباطات
سازمانی» باید اذعان كرد كه «حركـات خودآ گاهانـه» از آن رو كـه ادراك پذیرند
مــــــداری
نش معقول پیوسته عقالنیت
ِ
«اختیار جمعی» را طلب میكنند و این ُك ِ
رویكردهای مدیر رســـــانه را در رسانه پرقدرتی چون «رادیو»
رأی برنامهساز و
ِ
ِ
ِ
بـرون
نگر كارهـای درون و
متبلور میسازد ،طوری كه بیتوجهی به آن به ُافت كل ِ
رادیو میانجامد و كمیت و كیفیت را خدشـــــهدار و در اوقاتی پوچ و بیمعنا
مینماید (آذری.)15-14 :1390 ،

ارائه سه پیشنهاد برای برنامهسازی در رادیو

«اراده» فرآیندی ذاتی است ،در برخی آشكار و در گروهی پنهان است .سـعی
یك «مدیر رسانه» نه تنها بروز و به كارگیری آن در «خود» است ،بلکه باید این
امر كالبدی و روحانی را در وجود تك تك كاركنان و همكاران تبلور دهد.
«حركت» اختیار است و اگر اختیار ما در رسانه از اراده متـوازن و خـردورز
قالبان نگیرد ،همه تالشهایمان بیتأثیر خواهد بود .پس ،برای خلق هر حركتی
در رادیو ،باید خردورز و توازننگر بود.
برانگیختگی
برای «نفوذ» در مخاطبان رادیو ،اقناع ،تغییر نگرش ،تحریك و
ِ
پخش یك «برنامه» نیز مؤثر نیست .بنابراین ،باید
آنها ،تنهـا ساخت و تولید و
ِ
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ِ
میزان اثربخشـــــی و الگوی فرهنگی را با ظرفیت شناخت مخاطب
معنای پیام،
تركیب کرد (آذری.)15 :1390 ،
دقت و نظم سازمانی در ساختار اداری و ســـــازمانی خبر رادیو ،همگام با
تفویض اختیار به عوامل تولید محتوای خبر رادیـــــو برای ارتقای کیفیت خبر
رادیویی؛
تولید خبر رادیویی با کیفیت بدون دقت و نظم ســـــازمانی در ساختار اداری
و سازمانی خبر رادیو ممکن نیســـــت .تفویض اختیار به عوامل تولید محتوای
خبر رادیو یعنی دبیرخبرها و خبرنگاران در مواقع لزوم برای ارتقای کیفیت خبر
رادیویی از ضرورت و اهمیت بسزایی برخوردار است.
تولید محتوا در خبر رادیو ،متناسب با ظرفیت شناختی مخاطب ایرانی؛
برانگیختگی
«نفوذ» در مخاطبان خبر رادیو ،اقناع ،تغییر نگرش ،تحریك و
ِ
آنها نیاز به تولید محتوا در خبر رادیو ،متناســـــب با ظرفیت شناختی مخاطب
ایرانی دارد.
ب) یافتههای حاصل از روش مصاحبه عمیق:

در مجموع یافتههـــــای حاصل از مصاحبه با  18نفر از کارشناســـــان علوم
ارتباطات و مدیریت رسانه نظراتشان به  3بخش و یا محور مهم یعنی نظرات
کارشناسان درباره نظریه دوران ارتباطی مک لوهان ،مزیتهای رادیو و قالب و
محتوای برتر آیندهنگرانه تولید و ارائه خبر رادیویی در ایران؛ تقسیم بندی شد
که در سه جدول زیر آمده است:
ردیف
1
2

جدول .1محورهای مهم نظرات اساتید درباره نظریه دوران ارتباطی مک لوهان

مقولهها

فرهنگ شفاهی ایرانیان در کهکشان اینترنت و در عصر کرونایی امروزی همچنان تداوم
دارد.

با توجه به اینکه وسایل ارتباطی صوتی وسیلۀ ارتباطی گرم از نظر مک لوهان هستند که تنها
یکی از حواس پنجگانۀ ما را در نهایت تکامل و قدرت بکار میگیرند .بنابراین خبر رادیویی
بهترین رسانه خبری است.
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ردیف
1
2
3

4

5

خبر رادیویی از منظر نظریه دوران ارتباطی مک لوهان ،رسانهای است که از عنصر صدا
عنصر بنیادین کهکشان شفاهی که با فرهنگ ایرانی منطبق است -تشکیل شده است.بنابراین خبر رادیویی بهترین رسانه خبری مختص فرهنگ شفاهی بومی ایران است.
جدول .2محورهای مهم نظرات درباره مزیتهای رادیو نسبت به سایر رسانهها

مقولهها

سرعت نسبت ًا پایین و نوسانی انتقال دادهها (اینترنت) در ایران و دریافت دادهها در
تارنماهای مختلف و شبکههای اجتماعی را در مقایسه با رادیو سختتر می کند.

دریافت خبر برای مخاطبان ایرانی از طریق تلویزیون مستلزم خرید دستگاه تلویزیون است.
تهیه یک دستگاه تلویزیون به مراتب گرانتر از تهیه یک دستگاه رادیو است.
دریافت شبکههای تلویزیونی در تلفن همراه هوشمند نیاز به استفاده از بستر اینترنت دارد،
اما دریافت شبکههای رادیویی بینیاز از بستر اینترنت است .بنابراین دریافت خبر رادیویی
در ایران در مقایسه با خبر تلویزیونی مقرون به صرفهتر و رایگان است.

رادیو رسانه کاراتر و مؤثرتری در مواقع بحرانی در ایران و سایر کشورهای جهان و به مراتب
بسیار عملیاتیتر و سادهتر از رسانههای تلویزیونی و اینترنتی به ویژه در شرایط کرونایی اخیر
است.
ارتباط آسان و ارزان همه آحاد جامعه به ویژه نسل جوان ایران با خبر رادیو برای ارسال
پیامها و نظراتشان.

جدول .3محورهای مهم نظرات درباره قالب و محتوای برتر آیندهنگارانه تولید و ارائه خبر رادیویی در ایران

ردیف
1

مقوالت اصلی

توسعه و گسترش تولید
محتوای خبر رادیویی در
فضای مجازی

مقوالت فرعی
ایجاد تارنمای خبر رادیو در بستر اینترنت برای دریافت خبر
رادیویی تمامی شبکههای رادیویی
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2

نوآوری در ارائه خبر رادیو در بستر فضای مجازی با ایجاد
پادکست از بهترین بستههای خبری خبر رادیو و قرار
دادن آنها در شبکههای اجتماعی پرمخاطب ایران در بستر
اینترنت و تلفن همراه هوشمند:
این مهم همگام با به اصطالح موبایلی شدن رسانهها در
آینده و حضور خبر رادیو در سپهر رسانههای آینده بسیار
حائز اهمیت است.
در اینجا الزم است به آغاز به کار رسمی تحریریه مجازی
نوآوری در ارائه خبر رادیو در
مستقل و ویژه خبر رادیوی صدا و سیمای جمهوری اسالمی
بستر فضای مجازی با ایجاد
ایران در فضای مجازی که در اول خرداد  1400اشاره شود.
پادکست
«صدا نیوز» 1قابلیت دریافت خبر رادیویی تمامی شبکههای
رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در بستر
اینترنت را فراهم کرده است .صدا نیوز در آغاز راه خود قرار
دارد ؛ در گام اول در شبکههای اجتماعی پرمخاطب بومی
ایران مثل ایتا و سروش کانال ایجاد کرده و به ارائه اخبار
برای مخاطبان ایران در فضای مجازی می پردازد .صدا
نیوز در شبکههای اجتماعی پرمخاطب غیربومی ایران یعنی
تلگرام و اینستاگرام نیز کانال ایجاد کرده است.

3

متناسبسازی هر چه بیشتر
خبر رادیویی با فرهنگ
شفاهی ایرانیان

4

عدالت رسانهای در خبر
رادیویی

تولید خبر رادیویی از نظر قالب متناسب با فرهنگ شفاهی
ایرانیان تغییر یابد .قالب خبر رادیویی بومی ایرانی دارای
عناصر داستانگو و شاعرانه بیشتری در مقایسه با قالبهای
خشکتر و رسمیتر قبلی باید باشد .تا درک و استقبال
مخاطب ایرانی از خبر رادیویی در آینده افزایش یابد.
خبر رادیویی در شبکههای رادیویی استانی صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران باید با کاهش بازپخش پوشش
خبری خبرهای ملی ،به پوشش خبری مسائل و مشکالت
استانهای مختلف استانی اولویت دهد .افزایش کمی و
کیفی خبر رادیویی محلی به افزایش مخاطبان محلی و
استانی کمک خواهد کرد .اختصاص زمان بیش از 80
درصد اخبار کنداکتور پخش رادیوهای استانی صدا و
سیمای ج.ا.ا .به پوشش خبری و کارشناسی رویدادها و
مسائل مبتال به محلی و استانی.

1 @SedaNewsIRIB
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5

6

7

صدای مردم روستاها و شهرهای مختلف استانها درباره
مسائل و مشکالتشان تنها وقتی شنیده میشود که زمینه
مشارکت آنها در این امر فراهم شود .خبر رادیویی باید
افزایش مشارکت مردم محلی
به مشارکت مردم محلی در اقصی نقاط ایران با توسعه
در اقصی نقاط ایران در تولید
شهروندخبرنگاران در تمامی روستاها و شهرهای استانهای
خبر رادیویی
مختلف کشور ،ایجاد کانالهایی در شبکههای اجتماعی و
شماره تلفنهای ارتباط با مخاطبان فرصتهای بی بدیلی
در اختیار هموطنان برای بیان نظرات ،مسائل و مشکالتشان
فراهم کند.
افزایش تولید کیفی و کمی
اخبار اقتصادی و کارآفرینی
امیدآفرین در خبر رادیویی

افزایش تولید کیفی و کمی
اخبار سالمت محور در خبر
رادیویی

افزایش تولید کیفی و کمی اخبار اقتصادی و کارآفرینی
امیدآفرین در دستور کار شبکههای خبری رادیویی به ویژه
شبکههای خبری رادیویی استانی صدا و سیمای ج.ا.ا قرار
بگیرد .تا کشور در سالهای آینده هر چه بهتر و سریعتر
وضعیت ویژه اقتصادی اخیر را در شرایط کرونایی امروز
پشت سر بگذارد.

افزایش تولید کیفی و کمی اخبار سالمت محور مقابله
با کرونا در دستور کار شبکههای خبری رادیویی به ویژه
شبکههای خبری رادیویی استانی صدا و سیمای ج.ا.ا قرار
بگیرد .تا کشور در سالهای آینده هر چه بهتر و سریعتر
شرایط کرونایی اخیر و هر گونه بحران سالمت جهانی را
پشت سر بگذارد.
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8

9

10

11

ایجاد بستر تعامل و گفتگوی
هر چه بیشتر و بهتر مردم و
مسوالن در خبر رادیویی

استفاده هر چه بیشتر از
محتواهای کارشناسی در
مورد مسائل مختلف برای
پیشرفت ایران در خبر رادیو
استفاده هر چه بیشتر از
محتواهای خبر سرگرمی 1در
ایران در خبر رادیو

تعامل و گفتگوی هر چه بیشتر و بهتر مردم و مسؤالن
در فضای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ایران
امروز که در شرایط اعمال تحریمهای ظالمانه اقتصادی
آمریکا علیه ملت ایران و شرایط کرونایی قرار دارد بسیار
ی است .بنابراین خبر رادیویی صدا و سیمای
مهم و ضرور 
جمهوری اسالمی ایران نیز باید به بسترسازی این امر
همت گمارد .خبر رادیویی با تولید محتوا و تهیه اخبار و
گزارشهای خبری به بسترسازی تعامل و گفتگوی هر چه
بیشتر و بهتر مردم و مسوالن کمک کند .در نهایت باید از
ظرفیتهای خبر رادیویی برای تولید خبرهای عمیق ،گفتگو
محور و گزارشهای خبری در اقصی نقاط ایران با مشارکت
مردم و مسؤالن محلی و ملی برای تعامل و گفتگوی هر چه
بیشتر و بهتر مردم و مسؤالن استفاده شود.
خبر رادیو برای آگاهی بخشی ملت ایران برای پیشرفت
همه جانبه در آینده نیازمند واکاوی کارشناسانه مسائل
و مشکالت ملی ایرانیان است .استفاده هر چه بیشتر از
محتواهای کارشناسی در مورد مسائل مختلف ایران در خبر
رادیو با توجه به ویژگی سرد بودن رسانه رادیو از دیدگاه
مک لوهان و عمیق بودن این رسانه قابل توجیه است.
خبر رادیو برای جذب مخاطبان جدید و نگاهداشت
مخاطبان قدیمی در ایران نیازمند استفاده هر چه بیشتر از
خبر-سرگرمی در کنداکتور پخش اخبار رادیو است.

پیشگیری از بحران همواره آسانتر و کم هزینهتر از برطرف
کردن آسیبها حین و پس از بحران است .خبر رادیو
پوشش خبری کارشناسی
میتواند با پوشش خبری کارشناسی ویژه دوران پیش از
ویژه دوران پیش از بحران
در مناطق بحران خیز کشور بحران در مناطق بحران خیز کشور با ایجاد ستاد هماهنگی
در خبر رادیو با ایجاد ستاد و همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور و آگاهی بخشی
به مردم در مناطق بحران خیز کشور (بحرانهای طبیعی :
هماهنگی و همکاری با
سازمان مدیریت بحران کشور همچون سیل ،زلزله و آتش سوزی و  )...به پیشگیری از
بحران بپردازد.
1 Infotainment
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12
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اتخاذ یک بخش ویژه
خبری در کنداکتور پخش
روزانه بخشهایهای خبری
خبر رادیو به موضوعات و
سوژههای خبری مخاطبان در
رادیوهای استانی و فرهنگ،
ایران ،جوان و سالمت
تولید محتواهای هر چه
بیشتر کارشناسی درباره
تفسیر رویدادهای مختلف
روز ایران و جهان در خبر
رادیو برای جریانسازی
خبری اثربخش

نتیجهگیری پژوهش

این مهم باتوجه به اهمیت و ضرورت تولید محتوا بنا به
خواست مخاطبان در آینده رسانهها و رقابتپذیری خبر
رادیو با دیگر رسانهها بسیار حائز اهمیت است.

خبر رادیو برای جریان سازی خبری اثربخش نیازمند
تولید محتواهای هر چه بیشتر کارشناسی درباره تفسیر
رویدادهای مختلف روز ایران و جهان است .استفاده هر
چه بیشتر از محتواهای کارشناسی درباره تفسیر رویدادهای
مختلف روز ایران و جهان در خبر رادیو با توجه به ویژگی
سرد بودن رسانه رادیو از دیدگاه مک لوهان و عمیق بودن
این رسانه قابل توجیه است.

یافتههای این پژوهش نشـــــان داد؛ فرهنگ شـــــفاهی ایرانیان در کهکشان
اینترنت و در عصر کرونایی امروز همچنان تداوم دارد .با توجه به اینکه وسایل
ارتباطی صوتی وســـــیلۀ ارتباطی گرم از نظر مک لوهان هستند که تنها یکی از
حواس پنجگانۀ ما را در نهایت تکامل و قدرت بـــــکار میگیرند .بنابراین خبر
رادیویی بهترین رسانه خبری است .رادیو رســـــانه کاراتر و مؤثرتری در مواقع
بحرانی در ایران و سایر کشورهای جهان به مراتب بسیار عملیاتیتر و سادهتر
از رسانههای تلویزیونی و اینترنتی اســـــت .خبر رادیویی از منظر نظریه دوران
ارتباطی مک لوهان ،رسانهای است که از عنصر صدا -عنصر بنیادین کهکشان
شفاهی که با فرهنگ ایرانی منطبق اســـــت -تشکیل شده است .بنابراین نتیجه
این تحقیق نشان داد؛ خبر رادیویی رســـــانه خبری برتر در سپهر رسانهای آینده
ایران به ویژه رادیوهای مراکز استانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران از دیدگاه نظریه کهکشانهای ارتباطی مک لوهان است.
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ناگفته پیداست ایجاد تغییر و تحول در قالب و محتوای خبر رادیویی صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران برای حضور هر چه بهتر در سپهر رسانهای آینده
ایران و جهان اجتنابناپذیر اســـــت .هرگونه تغییر و تحول در قالب و محتوای
خبر رادیویی صدا و ســـــیمای جمهوری اســـــامی ایران باید متناسب با مدل
هشتگانه پیام (محتوا) نگاری رسانههای آینده و تحوالت قالب در رسانههای
آینده باشد.
از سوی دیگر بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،میتوان چنین نتیجهگیری
کرد که توجه جدی به موارد زیر برای تولید و انتشـــــار خبر رادیویی با قالب و
محتوای برتر آیندهنگرانه در ایران بسیار مهم و ضروری است:
• توسعه و گسترش تولید محتوای خبر رادیویی در فضای مجازی.
• نوآوری در ارائه خبر رادیو در بستر فضای مجازی با ایجاد ایجاد پادکست
از بهترین بســـــتههای خبری خبر رادیو و قرار دادن آنها در کانال صدا نیوز در
شبکههای اجتماعی پرمخاطب ایران در بستر اینترنت و تلفن همراه هوشمند.
• متناسبسازی هر چه بیشتر خبر رادیویی با فرهنگ شفاهی ایرانیان.
• عدالت رســـــانهای در خبر رادیویی؛ اختصاص زمان بیش از  80درصد
اخبار کنداکتور پخش رادیوهای استانی صدا و سیمای ج.ا.ا .به پوشش خبری
و کارشناسی رویدادها و مسائل مبتال به محلی و استانی.
• خبر رادیو رسانهای برتر در خبررسانی محلی و استانی.
• افزایش مشارکت مردم محلی در اقصی نقاط ایران در تولید خبر رادیویی.
• افزایش تولید کیفی و کمی اخبار اقتصادی و کارآفرینی امیدآفرین در خبر
رادیویی.
• افزایش تولید کیفی و کمی اخبار سالمت محور در خبر رادیویی
• ایجاد بستر تعامل و گفتگوی هر چه بیشتر و بهتر مردم و مسؤالن در خبر
رادیویی.
• استفاده هر چه بیشـــــتر از محتواهای کارشناسی در مورد مسائل مختلف
برای پیشرفت ایران در خبر رادیو.
• استفاده هر چه بیشتر از محتواهای خبر-سرگرمی در ایران در خبر رادیو.
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• ایجاد آرشـــــیو دیجیتال خبر رادیو همگام با ایجاد تارنمای خبر رادیو در
بستر اینترنت.
• فناوری رسانهای «جستجوی هوشمند معنایی» خبر رادیو همگام با ایجاد
تارنمای آن در بستر اینترنت.
• پوشـــــش خبری ویژه بحرانهای کشـــــور در خبر رادیو با ایجاد ســـــتاد
هماهنگی و همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور.
• پوشش خبری کارشناسی ویژه دوران پیش از بحران در مناطق بحران خیز
کشور در خبر رادیو با ایجاد ســـــتاد هماهنگی و همکاری با سازمان مدیریت
بحران کشور.
• تولید محتوا در خبر رادیو برای بدل شـــــدن به رادیو جماعتی و انسجام
اجتماعی در ایران.
• تولید محتوا در خبر رادیو ،متناسب با ظرفیت شناختی مخاطب ایرانی.
• دقت و نظم سازمانی در ســـــاختار اداری خبر رادیو ،همگام با تفویض
اختیار به عوامل تولید محتوای خبر رادیو برای ارتقاي کیفیت خبر رادیویی.
• پخش یک بخش ویژه خبری در کنداکتور پخش روزانه بخشهای خبری
خبر رادیو در رادیوهای استانی و فرهنگ ،ایران ،جوان و سالمت به موضوعات
و سوژههای خبری مخاطبان.
• تولید محتواهای هر چه بیشـــــتر کارشناســـــی درباره تفسیر رویدادهای
مختلف روز ایران و جهان در خبر رادیو برای جریانسازی خبری اثربخش.

پیشنهادهای پژوهش

• ایجاد کمیته ویژه متناسبســـــازی هر چه بیشـــــتر قالب و محتوای خبر
رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با فرهنگ شفاهی ایرانیان:
در این کمیته به ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی متناسبســـــازی هر چه
بیشتر قالب و محتوای خبر رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با
فرهنگ شفاهی ایرانیان میپردازد .ناگفته پیداســـــت راهکارهای بدست آمده
در این کمیته برای اجرا به تمامی مدیران و ســـــردبیران خبر رادیویی شبکههای
مختلف کشور ابالغ میشود .و به دنبال آن آموزش متناست صورت میپذیرد.
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اعضای این کمیته کارشناســـــان متخصص و باتجربه در عرصههای خبر رادیو،
علوم ارتباطات و مدیریت رسانه خواهند بود.
• ایجاد کمیته ویژه عدالت رســـــانهای در تمامی شبکههای خبری رادیویی
استانی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران:
در این کمیته به ارائه راهکارهای افزایش کمی و کیفی خبر رادیویی استانی
محلی و تولید خبر از روستاها و شـــــهرهای هر استان بصورت هفتگی ،ماهانه
و ساالنه پرداخته میشود .ناگفته پیداســـــت راهکارهای بهدست آمده در این
کمیته برای اجرا به تمامی مدیران و سردبیران خبر رادیویی شبکههای مختلف
کشور ابالغ میشود .و به دنبال آن آموزش متناست صورت میپذیرد .اعضای
این کمیته کارشناســـــان متخصص و باتجربه در عرصههای خبر رادیو ،علوم
ارتباطات و مدیریت رسانه خواهند بود.
• ایجاد کمیته ویژه متناسبسازی هر چه بیشتر قالب و محتوای خبر صدا
نیوز صدا و سیمای جمهوری اســـــامی ایران با تولید محتوای خبری در بستر
اینترنت :ناگفته پیداســـــت؛ تولید خبر در فضای مجازی باید متفاوت از خبر
رادیویی صرف باشد .به همین علت این پیشنهاد برای ارتقای تحریریه مجازی
خبر رادیو مطرح شده است.
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