
 

  
 راديو زبان جوانی در

 
 سينا اسکندری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  دانشجوي زبان اسپانيولی 
  Sinaeskandari.ir@gmail.com، شمال

 
  : چکيده

سازی اين مقاله درصدد است راهکارهايی برای برنامه
طوری که بتواند توجه جوانان را جلب در راديو به

درعين  ترين وز سادهراديو يکی ا.  کند، ارائه دهد
اين  . شودشمرده میحال موثرترين وسايل ارتباط جمعی 

با شنونده و پوشش  آنی ارتباط مستقيم و دليلبه رسانه
در عصر   .ای آارآمد است رسانه ان، دادن رويدادها

حاضر راديو با رقباي قدرتمندي همچون تلويزيون، 
ترنتی های اينهاي ديجيتالي و شبکهماهواره، برنامه

عنوان رسانه اي راديو بهبا اين وجود،  . مواجه است
گذار و قابل اعتماد مورد توجه قشر وسيعي از تاثير
دسترسی آسان به راديو  . استويژه جوانان هب ،مردم

ساير وسايل ارتباط امتيازی است که اين رسانه را از 
از آنجا که اکثريت هرم سنی  . زدسامتمايز میجمعی 

اديو برای دهند رتشکيل می انجوانران را جمعيت اي
سهم  در جامعه بايدو نفوذ بيشتر حضوري پويا  داشتن

های خود را به نيازهای نسل قابل توجهی از برنامه
های جوان اختصاص دهد و از اين رهگذر با طرح برنامه

 . مناسب، در هدايت آنان نقش داشته باشد
 

 .جوانان ط،رسانه، ارتبا راديو، :ها واژه کليد
 

 مقدمه
با آگاهي، است آشور ما مترادف  راديو در جهان و در

 ،ملي وحدت عامل تعامل اجتماعي، بيان تنوع فرهنگي و
دربرمی را اقشار جامعه  ماست که تما ایزيرا رسانه

همچون يکی از اعضای قديمی خانواده راديو .  گيرد
با  و ايمخو گرفتهوعي به آن نهاست، عضوي آه همگي به

 همچنان حضور خود، ظهور ساير وسايل ارتباط جمعي وجود
    .حفظ آرده استرا مانند سالمندان خردمند خانواده 

اين عضو سالمند خانواده برای ادامه حيات خويش و 
دوری از انزوا و تبعيد به خانه سالمندان ملزم به 

ها و تجربيات خويش به زبانی است که انتقال دانسته
- زبانی که به. ن جذاب و قابل درک باشدبرای نسل جوا

ها و توان الگوی آن را در زبان پدربزرگسادگی می
ان خردسالی، نسلی که دور  .ها پيدا کردمادربزرگ

ميانسالی را پشت سر گذاشته است؛  نوجوانی، جوانی و
های خردسالی، تعارضات نوجوانی، شور و حال با وابستگی
کاری ميانسالی ن با محتاططلبی جوانی و همچنيو استقالل

اين آگاهی و اشراف در او کيفيت منحصر بفرد . آشناست



 

آورد که همانا خردمندی وجود میهدوران سالمندی را ب
توانند زبان حال تمام است و به لطف آن سالمندان می

های مختلف، سنين را درک کنند و ارتباط مناسبی با نسل
 ندستان آنها هنسل جوان که در حکم نوادگ ويژههب

  .برقرار سازند
از پخش  ،هاطيف وسيعي از برنامهکهن با  اين رسانه

تا اخبار مسابقات ورزشي و رخدادهاي  گرفته موسيقي
  . قرار گيردجوانان  ، می تواند مورد توجهفرهنگي

  
  تاريخچه راديو در ايران

هاي  فعاليت راديو در ايران با افتتاح نخستين فرستنده
سيم موج  نخستين فرستنده بي  .ران آغاز شدسيم در ته بي

متر،  ١٢٠آيلووات و طول دآل  ٢٠بلند تهران با قدرت 
ظهر روز ششم ارديبهشت ماه سال  از بعد ٣در ساعت 

راديو در   اداره  و تشكيالت  اهداف . شودشروع مي ١٣٠٥
 به  و تبليغات  انتشارات  آل  اداره  به  بدو تاسيس

واگذار   استاد دانشگاه، اعلم  صديق  يسيعدآتر  مديريت 
  :بودشامل موارد ذيل   اداره  اين  و وظايف  اهداف د وش

  راديو  و خط مشي  ياستتعيين س .١
  اصول  به  مردم  و آشنا آردن  عمومي  فرهنگ  سعهتو. ٢

  نوين  زندگي
  استقالل و حفظ  مليت  ، مباني ملي  وحدت  به  توجه .٣ 
  شورآ  تحوالت  شرح .۴ 
  در انتشار اخبار  دولت  سياست  آامل  رعايت. ۵
 گو، سخنران، قصه  تربيت  براي  مدرسه  تاسيس .۶

  خوانشاهنامه
  در مرآز شهر  عمومي  بلندگوي راديو و  نصب. ٧ 
  هنرپيشگي  مدرسه  تاسيس .٨

 راديو پس از ورود به ايران با سرعت جاي خود را در
 و ه جوانان باز آرداز جملجامعه ميان اقشار مختلف 

-سرگرماي مثابه وسيلهبه موجود، موانعتمامی  باوجود
احوال  اوضاع و کهبخش آگاهيکننده و در عين حال 

را در سطحی وسيع المللي جامعه بومي و جامعه بين
راديو در  . قرار گرفتعموم مورد توجه داد بازتاب می

 انقيمت گزافش برای همگ دليلبدو ورودش به کشور به
ها برای گوش رو خانوادهاز اين. قابل دسترسی نبود

-های راديو دور آن جعبۀ بزرگ شگفتدادن به برنامه
اين گونه بود که اين رسانه به  . شدندانگيز جمع می

عامل گردآمدن اعضای خانواده، خويشان و دوستان به 
  .دور هم تبديل شد

ن هاي راديو در آغاز آار آ نگاهي به فهرست برنامه
اي از ساعت پخش راديو  دهد آه موسيقي بخش عمده نشان مي

ار در داد و اخبار و گفت را به خود اختصاص مي
گفتارها شامل تاريخ و   .هاي بعدي جاي داشت اولويت



 

داري، مسائل بهداشتي  جغرافياي ايران، آشاروزي، خانه
  .و مانند آنها بود

   
    راديو و مخاطبين

ه راديو، پاي اين رسانه بيش ب  با ورود هنرمندان نخبه
طوري آه گاه در هاي مردم باز شد، به از پيش به خانه

خلوت  ها ، خيابانهاي پرطرفدار هنگام اجراي برنامه
  . شد مي

ساير  آه رقباي قدرتمندي چون تلويزيون وحتي زماني
هاي تصويري در مقابل راديو قرار دارند هنوز برنامه

آه را ويري اتص از مردم، آه گروه بسياري ديدتوان مي
به سازند مي گفتارگويندگان راديو با استفاده از 

 . دهندمي حترجي های تصويریرسانهساخته تصاوير پيش
زباِن گفتار که انسان برای ايجاد ارتباط با همنوعانش 

گفتار  . آن را خلق کرده است ابزار تفکر او نيز هست
ناگونی اشاره مرکب از واژگانی است که به مفاهيم گو

در  . رو تخيل ما را برمی انگيزنددارند و از اين
ست آه آثار ادبيات هاواژه و جادوی سحر همين واقع

با طراوت  تازه وهمچنان آالسيك ما را در گذر زمان 
که با خواندن  برای مثال تصاويری. نگه داشته است

گيرد، يا حس و حالی در ذهن آدمی جان میاشعار حافظ 
ای که روح حماسیو  بخشدانسان می هار موالنا بکه اشع

...  د و شوبا خواندن شاهنامه در دل انسان بيدار می
.  

های راديويی، با در نظر دست اندرکاران تهيه برنامه
-ميگذشتگان، ميراث ارزشمند  گرفتن قدرت تاثيرگذاری

چراغ راهی در اختيار داشته باشند که آنها را ند نتوا
 . هدايت کندهايی جذاب و پرمخاطب امهبه توليد برن

بخشی و سازی، الهامتصويرقدرت  استفاده از باآنها 
برای  توانند قالب شنيداری مناسبیشورآفرينی گفتار می

کننده و توليدات راديويی بيافرينند که جالب و سرگرم
شنوندگان بيشتری  در عين حال مفيد و آموزنده باشد و

ی سنی مختلف جامعه به خود جلب هارا از اقشار و گروه
   .کند

 های سياسی، فرآيند قابل درک ساختن تواند درمیراديو 
در تکامل فرهنگ و ارتقای آموزش و اقتصادی و اجتماعی 

نقشی سازنده داشته  تفريح مردم و پرورش و سرگرمی و
در  اين رسانهمسوليت رو با گذر زمان از اين . باشد

- میتر ويژه جوانان سنگينهو ب نامخاطب، قبال جامعه
  . شود

متاثر از زندگی ما راديو در حقيقت از آنجا که 
ی زيستهم گيرد رچشمه میساز جهان حقيقی  هاست وانسان
 مفيدی در اختيار ما تجارب و اطالعات دتوان آن میبا 



 

شناخت بهتر خودمان و ديگران بسيار که برای  دهقرار د
  . ارزشمند است

    
  مکانراديو و ُبعد 

علت شكوفايي صنعت تئاتر در انگلستان  شودگفته می
زيرا   .هاي فراوان در آن آشور بوده استبارش باران

در  آنکه زير باران خيس نشوند ناچار بودندبراي  مردم
رفته رفته، برای پر کردن آن  سپس . جايي پناه بگيرند

چنين  تئاتر افتادند وو به فكر ايجاد سرگرمي  اوقات
در پس اين  . در آن آشور گسترش يافت تئاترشد که 
آه  و آن عبارت از اين است حقيقتي نهفته است واقعه

هاي اجبار، برخي از وسايل ارتباط در برخي از موقعيت
- مي راحتی قابل دسترس هستندبهجمعي نظير راديو آه 

 . ايفا آننددر پر کردن اوقات فراغت توانند نقش مهمي 
همچنين  . است شهریور ما ترافيك در آش نمونه بارز آن

مناطقي آه شايد دسترسي به تلويزيون و ماهواره  در
- ميهستند که امواج راديو اين  ،نباشد پذيرامکان

با مخاطب به اين ترتيب  . ندنآفريني آند نقشنتوا
تواند که راديو می دکنو احساس می دگيرخو میراديو 

 کند و هميشهاش را پر تنهايی او باشد، همراه اول
 مغتنم ين اعتماد فرصتيا . باشد شامين و مورد اعتماد

به لطف آه آورد وجود میهبراديو  سازانبراي برنامه را
سازی، پر کردن اوقات آن بتوانند نقش خود يعنی فرهنگ

نيل برای   .رسانی و آموزش را ايفا کندفراغت، اطالع
هدفمندی برنامه  بايدبه اين هدف، مديران اين رسانه 

ها را از روز رسانی برنامهبهرا تدوين کنند و 
  .های کاری خود قرار دهنداولويت

  
  راديو و جوان

محور جوان ویراديوظيفۀ راديو و ، جواناز  هنگامي آه
اي و رشد حرفه ،پرورش ذهن، خالقيت بايد شودميصحبت 

.  قرار دادمد نظر  ی با کيفيت راهارنامهبتوليد 
هاي زندگي،  تفكر انتقادي و حل مهارت اندتومیراديو 

هاي متنوع راديويي به قالب برنامه ل را دريمسا
   . جوانان آموزش دهد

اآنون در بسياري از آشورهاي هايي آه هميكي از روش
ن اهدف جذب مخاطهاي راديويي با برنامه توليد جهان در
 است آه ١روش راديو مشارآتي شود،کار گرفته میهبجوان 

 دارندمستقيم مشارآت  ،اجرا در چگونگیدر آن جوانان 
هنجارهاي پذيرفته  چارچوب  در ،ل خوديو به بيان مسا

برخی از  باوربه  . پردازندمياجتماعی  ۀشد
حتي اگر به حل و مشکالت، ل ينفس بيان مسا ،روانشناسان

                                                 
Participatory Radio ١  



 

اهميت  منزله تخليه روانيبه ،مشكل هم منجر نشود
 دهد وز مدت اين روش جواب نميهرچند در درا  .دارد

حل هاي عيني راهچاره و  ،ليالزم است همراه با طرح مسا
  .ارائه شودبرای حل مشکالت جوانان 

اين است که  دچشم پوشيواقعيتي آه نبايد از آن 
هاي رسمي در قالب کهگونه هاي شعاراز برنامه انجوان

- امهرنالزم است ب . دنآنچندان استقبال نميبيان شوند 
 هاي روحي جوانانظرافتبه ها ريزان در تدوين برنامه

رساني و ارتباط، اطالع . داشته باشند ويژهتوجه 
برای رسيدن به  بايدآه  هستندهاي آليدي ژهوا سرگرمي

نقطه اشتراکی ميان راديو و جوانان مورد توجه قرار 
  . گيرند
هاي جوانان با مجريان و بازيگران نمايشنامهگاه 
هاي آنند و بسياري از ناگفتهويي همذات پنداري ميرادي

-آنند و با اين عمل بهخود را از زبان آنان بيان مي
رو الزم است راديو فرصت از اين  .رسندنوعي آرامش مي

ها، نظرات و شنيده شدن را ابراز وجود، بيان ايده
برای همگان فراهم کند و اين فرصت در انحصار گروه 

اين وسيله به  . فرزانگان، قرار نگيردخاص نخبگان يا 
همچنين   .جلب آندبه خود تواند مخاطبان بيشتري را می

انداز برخورداری از چشمجوانان  برایتواند راديو مي
در مقابله  متصور سازد ورا در جامعه مناسب جايگاهي 
آند تا در آمك مي های زندگی جوانان به آنهابا بحران

ويرانگر از هم نپاشند و استوار  وميان امواج خروشان 
  .دنپايدار باقي بمانو 
  

  راديو و فرهنگ 
تواند در اديو يک وسيله نيرومند فرهنگی است و مي 

راديو  . وجود آوردهل بديدگاه مخاطبين دگرگونی و تحو
سازي آند و در لحظات دشوار به تواند فرهنگمي

حرکت به آنان را  ساکنشنوندگان اميد ببخشد و انرژي 
  .تري داشته باشندتا در جامعه مشارآت فعال درآورد

 هموارهفرهنگی های و اصوال نقش هاتحوالت و دگرگونی
در دراز  و گذارندتاثيرات بنيادی و ماندگار برجای می

در مورد نقش آموزشی راديو   .نشينندبه بار میمدت 
آموزش در   .انتظارات دور از واقعيت داشتنبايد 

ساير انواع آموزش  در کنارتواند نقشی مکمل راديو می
هاي تواند آموزشدر عين حال راديو مي  .داشته باشد

هاي متنوع آننده را در قالب برنامهبار و خستهکسالت
به اين و  کند و قابل درک مبدلهايي دلنشين به پيام
آموزشی و فرهنگی جامعه گام  رفع مشکالتدر جهت ترتيب 
  .بردارد

  



 

 از فرهنگ ترخيلی جلوتر يا عقبتواند ینم راديو 
بهتر است که هميشه چند گام جلوتر  . جامعه حرکت کند
 هگيرند در ضمن بايد توجه داشت که . از آن بردارد

عواملی چون پيشداوری درباره  منفعل نيست بلکه ،پيام
تربيت  پيام، استنباط مفاهيم پيام و انطباق پيام با

های به برنامه اوتوجه ميزان  بر ۀ آنگيرندو فرهنگِ 
  .گذارداثر می راديو

  
  راديو و گويش

و ناملموس  کتابیزبان و گويش استفاده از در گذشته 
که مانع از عاملی بود  يیهای راديوبرنامهاجرای در 

ارتباط موثر ميان شنوندگان و مجريان برنامه ايجاد 
ود مخاطبين خاص خاز  کتابیگويش رسمی و چه اگر  .شدمی

مشکل اين بود که اکثريت مخاطبين اما برخوردار بود، 
  .گرفترا دربر نمی

بسيار ارتباط با مخاطب از نكات  سازي زبان وبحث ساده
بايد مورد توجه  های راديويیبرنامهمهمي است آه در 

توان آيا به بهاي ايجاد صميميت مي . قرار گيرد
ر برد و از آاهبازاري را ب اصطالحات خودماني و آوچه و

جامعه تاثير پذيرفت يا بايد بر جامعه تاثير گذاشت و 
  ؟گويش او را اصالح آرد

ند آه زبان هماني باورشناسان بر اين زباناز برخي 
آنند و بايد آن را صحبت ميکوچه و بازار است آه مردم 

آه بايد زبان صحيح  عقيده دارندگروهي نيز  پذيرفت و
کامال روشن است اما . داد دستوري را به مردم آموزش و

با آن مردم واقعيتي است آه ه روزمر زبان گفتاريِ  که
با مخاطب ايجاد ارتباط بنابراين برای  . اندخوگرفته

در اين ميان .  استفاده آرد بايد از همين وسيله
جوانان نيز زبان ويژه خود را دارند و اگر راديو 

بايد از آند  آنان برقراربخواهد ارتباط موثرتري با 
گروه از براي اين های منحصربفرد آن واژهاين زبان و 

  . ن استفاده آنديمخاطب
  

  راديو و ترافيک
ای است که به گونه نظير تهران،بافت شهرهای بزرگ 

افراد جامعه و يا همان مسافرين را که خواهان تردد 
طور ناخواسته به مخاطبين هبا وسايل نقليه هستند ب

وری از اين ميزان بهره  .کندتبديل میديو روزمره را
بستگی ولين ئسنجی مسسليقه و مخاطب به خالقيت،فرصت 
وان برای کاهش حجم ترافيک شهری از تمیحتی   .دارد

  . راديو کمک گرفت
طور مثال هعالوه بر اعالن مسيرهای پرترافيک و مسدود، ب

ها و تواند با ترتيب دادن مسابقات، برنامهراديو می



 

که در  را تشويق کند مخاطبين ،عطای جوايز ويژها
استفاده خود ساعات اوج ترافيک از وسايل نقليه شخصی 

    .نندکن
آسايش روحی و فراهم کردن طور که شهرداری برای همان

با ابزارهای ترافيک پر روانی شهروندان در ساعات 
خود، يعنی نگارگری و نقاشی ديوارها، ايجاد فضای سبز 

ها ويژه اتوبانهسازی شهر و بزيبادست به  و غيره، 
-تواند ساعات و دقايق خستهده است، راديو نيز میز

مفيد بخش و ، لذتکننده ترافيک را به ساعاتی مهيج
با در نظر گرفتن ميزان ساعاتی که هر يک   .کند تبديل

-به  د، راديونگذراناز شهروندان در ترافيک شهری می
فرصت و شانس شنيده  ،ک رسانهواحدی فراتر از ي مثابه

  . شدن و مورد توجه قرار گرفتن را خواهد داشت
  

  راديو و موسيقی
سازی و تواند در فرهنگنقش بسزايی که رسانه راديو مي

دهی و افزايش سطح فرهنگی جامعه داشته باشد انکار شکل
که همچون روح زندگی در پويايی موسيقي   .ناپذير است

ابزار مناسب و کارآمدی دارد  جسم و جان انسان نقش
توان جذب مخاطب را به آن می گيری ازبا بهرهاست که 

با شناسايی نياز رو از اين  .حد اعالی خود رساند
توان ناخواسته آنها را وادار به می جوانانموسيقايی 

که به اصطالح  هايیترانه  .باز کردن پيچ راديو کرد
های مورد عالقه آهنگ ای ازاند، بخش عمدهزيرزمينی شده

واسطه مجوز هايی که بهآهنگ  .دهندجوانان را تشکيل می
مورد استقبال داشتن و تفاوت بودن زيرزمينی  نگرفتن،

های مجوز دادن به موسيقی . گيرندجوانان قرار می
و موسيقی ساز آشتی جوانان زمينه تواندپسند میجوان
اخير، برگزاری طی چند سال  . ملی باشد یراديوبا روز 

ای طيف های مختلف ماهوارهخوانی در شبکهمسابقات آواز
  .به خود جلب کرده استوسيعی از مخاطبان را 

اين  برخی از کارشناسان بر اين باورند که راديو بايد
ن بتوانند در جايگاه جوانا فرصت را فراهم آورد که

و با نظر جمعی، موسيقی دلخواه خود قرار گيرند داور 
گروهی که ساليق و عاليقی دور از جامعه  وگوش کنند را 

نظر شخصی و تک بعدی خود را بر  نبايد و جوانان دارند
  .  آنها تحميل کنند

  
  راديو و همگام شدن با جامعه مجازی

کثيری از  های ديجيتالی بخشو رسانهامروزه اينترنت 
اما اند، ها را به خود جلب کردهمخاطبين ديگر رسانه

تلويزيون و راديو ابزارهايی قوی و تاثيرگذار  همچنان
الزم به ذکر است که  .روندمار میشبهاطالعات  ترويجدر 

های اينترنتی به سهم خود، بخشی از تلويزيون ـ راديو



 

ای در اينترنت و جامعه مجازی را به های رسانهپايگاه
  .اندخود اختصاص داده

را  نامهی نتوانست جا پست الکترونيکیطور که  همان
های خاص خود همچنان در ويژگی اب همراديو ، بگيرد

طور کلی به  .داردها مخاطبين خود را ميان ساير رسانه
های راديويی از ترکيب سه عنصر صدا، موسيقی و برنامه

آيند و نيروی بيانی و ارتباطی خاصی را می کالم پديد
مطبوعاتی و بيان  د که از بيان مکتوبندهتشکيل می

در زير به برخی  . سينمايی و تلويزيونی متمايز است
  :کنيمهای برجسته راديو اشاره میاز ويژگی

  برداری در هر مکانقابليت حمل و بهره .١
 های مختلفزمان با انجام فعاليتبرداری همبهره  .٢
 )برخالف مطبوعات( رعت انتقال پيامس .٣
ای از تقريبا در هر نقطه(وسعت دامنه انتشار  .٤

 )جهان
 مقرون به صرفه بودن دستگاه  .٥
 های متعددامکان استفاده از فرستنده  .٦
 دها برای استفاده مجدهولت ضبط برنامهس .٧
مندی از بکارگيری زبان ساده و سهولت در بهره .٨

 پيام
 بارورسازی قدرت تخيل مخاطب  .٩

  مخاطب شناسی
ای يا در جذب مخاطبين دوره خود عملکرد راديو بايد

 مطرح لييكي از مساطور مثال هب . فصلی را تغيير دهد
 ن جوان اين است آه برنامه وادر ارتباط با مخاطب

آموزان آماده ورود به زمانی که راديو برای جذب دانش
دهد، دراختيار ها قرار میدانشگاه و به اصطالح کنکوری

- ای برای دانشآيا برنامه! دهدها قرار نمیپشت کنکوری
- دانشجو میکنند و می از سد کنکور عبورآموزانی که 

- تالشی برای مخاطب نگهآيا شود؟ شوند تدارک ديده می
ها سواالتي است آه بايد د؟ اينشوداشتن آنان می

در .  ريزان راديويي به آن توجه داشته باشندبرنامه
وسيله تنها يک آشورهاي درحال توسعه راديو  برخی از

سوي هگشوده باي است کننده نيست بلكه پنجرهسرگرم
از رخدادهاي پيرامون خود  اندازیتا چشم نامخاطب

يافته  توسعه هایدرحالي آه در آشور  .دنداشته باش
  . کننده داشته باشدراديو تنها جنبه سرگرم ممکن است

  
  جديد دهنده نسل قديم وراديو جوان پيوند

باورهای تواند ميفراگيرترين رسانه  مثابهبهراديو 
هاي رگون سازد و بر مبناي ارزشجامعه دگ را درغلط 



 

هاي د و درعين حال احترام به سنتکنسازي جديد فرهنگ
اما بايد توجه داشت که   .گذشته را زنده نگه دارد

اي از هاي شفاهي و سينه به سينه آه بخش عمدهفرهنگ
سازي دهند نبايد به بهاي مدرنميراث بشري را تشكيل مي

نكات  هارا در اين فرهنگد زينشوی سپرده فراموشدست به
متعددي وجود دارد آه  آموزعبرتهاي درس آموزنده و
  . هاي گذشته استنسلو ميراث ها تجربه حاصل سال

زمانی کارآمد است و نتيجه مثبت در پی دارد  اين آار 
 ياشكل دستوري  با ظرافت خاصي انجام شود و برنامه که

تواند مي نگيرد، زيرا در آن صورتخود هاي بتوصيه
برای دستيابی به اين هدف . دور سازداز خود مخاطب را 

های از نمايشنامه ،هاي گوناگونالباز ق توانمی
بهره مسابقات  هاي سرگرمي وراديويي گرفته تا برنامه

 گانيراث شفاهي و مكتوب گذشتبا انتقال مراديو   .جست
های ای در حفظ ريشهتواند نقش عمدهمیبه نسل جوان 

هايي آه از هزاران سال ريشه . رهنگی جامعه ايفا کندف
توانند و مي اندهای جامعه پاگرفتهترين اليهدر ژرفقبل 
هاي پيش جوانان در چالشحمايت از  ایربي معنوي ينيرو
به گذشته  مربوط هایيزتوان تمام چنمی . باشند يشانرو

نيز در بسياری  امروز  .را کهنه و فرسوده قلمداد کرد
ها و باورهای گذشتگان از موارد شاهد بازگشت به يافته

هاي متعددي در اين زمينه موجود است مثال. هستيم
بسياري از جوامع از جمله جوامع غربي  رويکردمانند 

از توليدات شيميايي و محصوالت پرهيز به طب سنتي و 
بسياري از موارد  زيرا مشخص شده است آه . جديد

حصوالت جديد ممراتب موثرتر از  پيشنهادي طب سنتي به
- ثابت ميکه است اين تنها يک نمونه از مواردی است و 
هاي تواند مبنايي براي پيشرفتمي گانگذشت دانشآند 
  .باشدآتي 

  
  راديو و مخاطبين پويا 

گفته رضايی يکی از مسئوالن روابط عمومی راديو، ه ب
د استراتژي جديدي براي خو) ١٣٨٨( راديو از سال پيش"

تعريف آرد تا مبتني بر آن، مخاطب جديد براي خود جذب 
آند، برهمين اساس توجه بيشتر به ذائقه مخاطب و 

ها با  به عبارت ديگر، راديو  .نيازهاي او دارد
بخشي در تمام  مهندسي پيام سعي در اميدآفريني و آگاهي

دانند آه در حال حاضر  خوبي ميه آنها ب . امور دارند
، يك تلفن همراه دارند آه مجهز به بيشتر مخاطبان

گيرنده راديوست و برهمين اساس تالش دارند همراه خوبي 
  ."باشند

در ارتباط با نقش پويای جوانان در ارتباطات 
-سيما می صوفی معاون صدای سازمان صدا و راديويی،

  : گويد



 

الگو در  مثابهها بهمند حضور جوانما هميشه عالقه"
ها با سابقه جوان چون . و هستيمهای مختلف راديعرصه

های مختلف دفاع مقدس، دوران درخشان خود در عرصه
های علمی، فنی و اجتماعی به همه ثابت سازندگی و عرصه

به  اند آه در هرجا حضور داشته باشند، حتماآرده
  :افزايدوی می  ."رسندموفقيت چشمگيری می

ی و تعامل راديو با مخاطبانش باعث تقويت آارآمد"
آفرينی شود و نقشسازی در راديو میاثرگذاری برنامه

بيشتر رسانه را در جهت رسيدن به اهداف و ماموريت 
  ". سرآمدی است به همراه دارد خود آه همان

که مسئوالن  رسدمی نظر ها بهبا توجه به اين گفته
اند مختلف نقش جوانان و اثرگذاری آنان را باور کرده

  . ئلندو برای آن ارزش قا
  

  بندیجمع
ويژه گذاری بر مخاطب بههای نفوذ و تاثيريکی از راه

گويش رايج در ميان  مخاطب جوان استفاده از زبان و
مفهوم نيست که ساختار آن البته اين به  . جوانان است

د بلکه منظور آن است رخ دهشکنی اساسی در زبان معيار 
جای هان بهای روان و ساده، اصطالحات جوانکه از واژه

  .شود مطنطن و غير قابل فهم استفاده کلمات سنگين و
- پسند باعث میاستفاده از زبان رايج و مردمی و جوان

کند شود که جوان احساس کند گوينده از طرف او صحبت می
-هب، مخاطب راديو  .شودمیو تاثيرگذاری پيام بيشتر 

حرف هر  نهجانی نيست که منفعالشی بی ،جوانمخاطب ويژه 
بايد به مخاطب شخصيت  بنابراين ،و پيامی را بپذيرد

به مناسب  ابزارهای شنيداری موسيقی و ،داد و با کالم
- می رسانه اوست زيرا او رااو نشان داد که راديو 
، ستآشنا شاحساساتداند، با فهمد، مشکالت نسلش را می

 مثابهکند و آن را بهحرکات و شور جوانی را درک می
دهد جوان در پذيرد و اجازه میجوانی میوران دمقتضيات 
  . ها و اخالقيات مورد قبول جامعه جوانی کندحدود ارزش

از  ،های معطوف به جوانانمروری بر تاريخچه برنامه
حاکی از نگرش جامع بر ضرورت در نظر  ،جمله شبکه جوان

 مطالعه . های مختلف زندگی جوان استگرفتن جنبه
دهد که موارد ذيل از نها نشان میاجمالی اساسنامه آ

  : استآن  انسسوهای مدغدغه
نام تهاجم فرهنگي وسايل ارتباط جمعي غرب هواقعيتی ب

 سازی جوانان در برابر آن و  ضرورت مقاوم
عدم ارائه  هايی پويا والش درجهت ساخت برنامهت

  ایکليشه الگوهای تکراری و
ا به نحوی که هافزايش سهم مشارکت جوانان در برنامه

    ناپذير از آن باشدبخشی تفکيکحضورشان 



 

  
در راستای اهداف فوق موارد ذيل مورد توجه قرار 

  :داشته است
هاي ديني، شناساندن انقالب ه و تبيين انديشهئارا

 تعميق فرهنگ ايراني و اسالمي اسالمي، شناخت و
شد سطح آگاهي و اطالعات جوانان در ابعاد گوناگون ر

  و هنري اقتصادي، فرهنگياعتقادی، جتماعي، ا سياسي،
 دهي و آمك به گذران اوقات فراغتهتج

 ه الگوهاي صحيح ئارا
مشكالت و نيازهاي جوانان و ايجاد بستر مناسب  مطالعه

 حل از سوي آارشناسانبراي ارائه راه
آراء و عقايد  برخوردايجاد بستري سالم و مناسب جهت 

 فمختل
لي و وفاق اجتماعي و افزايش تقويت و تحكيم وحدت م

 همبستگي
 الابالي گري و  ها، مفاسد اجتماعيمبارزه با ناهنجاري

 در برابر تهاجم فرهنگي جوانانسازي الش براي مصونت
تقليد کورکورانه بار فردي و اجتماعي تبيين آثار زيان

 گرايي و ياس فلسفي پوچاز جمله  زندگي غربي،از 
  

- سازی درنظر گرفته شدهبرنامهنيز برای  ذيل محورهای
  :ندا

محور  محور اخالق و معنويت، محورهاي ايمان و معرفت،
محور تدبير و سياست، محور فرهنگ و  تعليم و تربيت،

محور خانواده و ازدواج، محور روابط و مناسبات  تمدن،
محور  تعاون و تعهد اجتماعي، محور انساني، محور تالش،

 محور ادب و هنر، و ابتكار،محور خالقيت  علوم و فنون،
    .محور ورزش و تربيت بدني ،گردشگریمحور 

توان دريافت که صدای های فوق میبا بازنگری برنامه
های موفقيت مذکورهای ايران در زمينه برنامه راديو در
هر چند تا رسيدن به سطح   .است کسب کردهزيادی 

ت آرمانی هنوز فاصله وجود دارد اما همين که در جه
حرکت  انجام شود،هايی انسانی تالشاخالقی و اهداف 

است  گذاری روی جوانانارزشمندی است زيرا نوعی سرمايه
هرچه نسل  و اندمديران و گردانندگان جوامع آينده که 

های موثرتری در جهت گامتر باشد آگاه تر وجوان سالم
   . توان برداشتمیسوی سازندگی هحرکت جامعه ب
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تأملی بر پيامد شهرنشينی بر " ،)١٣٩٠( شربتيان ، محمد حسين
سايت انسان وب: قابل دسترسی در، "سانیارتباطات اجتماعی و ان

   .شناسی
 .نشر نی. انسان شناسی شهری ). ١٣٨٣ (فکوهی، ناصر

بررسی تاثير وسايل ارتباط جمعی  " ،)١٣٨١( قلی زاده ، شهناز 
به ، "بر اوقات فراغت نوجوانان و جوان تهران  تلويزيون

د ، عقيلی ، پايان نامه کارشناسی ارش دکتر سيد وحيد يیراهنما
 .دانشگاه آزاد اسالمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
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