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شناسایى نقش برنامه هاى رادیو در توسعه فرهنگى شهروندان تهرانى
به منظور ارائه راهبردهاى فرهنگى

 3زهره راهدار1، سمیه تاجیک اسماعیلى2، ماندانا صنیعى

چکیده:
پژوهش پیش رو با هدف شناسایى نقش برنامه هاى رادیویى در توسعۀ فرهنگى شهروندان تهرانى اجرا 
شده است. این پژوهش، بر مبناى هدف، از نوع کاربردى و بر مبناى استراتژى از روش کیفى استفاده 
با  که  دادند  تشکیل  فرهنگ  و  رسانه  حوزۀ  نخبگان  از  نفر  را 30  پژوهش  آمارى  جامعۀ  شده  است. 
استفاده از نمونه گیرى هدفمند انتخاب شدند. روش گردآورى اطالعات روش  میدانى و با ابزار مصاحبه 
و پرسشنامه انجام شد. در این پژوهش 9 شاخص از طریق روش کیفى استخراج شد که عبارت اند 
از: نگرش، گرایش، منش، مصرف فرهنگى، امنیت شخصى شهروندان، فرآورده، ارتباطات، دستاورد 
و نیروى انسانى. جهت تجزیه وتحلیل و رتبه بندى عوامل شناسایى شده از فن AHP استفاده شد. بر 
اساس نتایج حاصل، در ساخت برنامه هاى رادیویى؛ در بخش نگرش ها اعتماد متقابل، باالترین اولویت 
را داشته است. در بخش گرایش ها، باالترین اولویت اخالق مدارى عرق ملى (وطن پرستى و ملى گرایى) 
بخش  در  و  پاسخ گویى  و  مسئولیت پذیرى  رادیویى،  برنامه هاى  ساخت  در  و  منش ها  بخش  در  بوده، 
مصرف فرهنگى، فرهنگ دیجیتال اولویت داشته است. در بخش فرآورده ها اولویت با تولیدات دیدارى 
و شنیدارى بوده و در بخش امنیت شخصى اولویت با عدالت قانونى و در بخش ارتباطات اولویت با 
تعداد شبکه ها بوده است. در بخش دستاورد، باالبردن سواد رسانه اى بیشترین اولویت را داشته و در 

بخش ارتقاى نیروى انسانى اولویت با آموزش و جذب هنرمندان بوده است.
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مقدمه
امروزه مقولۀ فرهنگ و توسعۀ فرهنگى یکى از کلیدى ترین ابعاد نظام اجتماعى است (بهزادى و 
همکاران، 1400: 91). مباحث توسعۀ فرهنگى یکى از مهم ترین موضوعات میان رشته اى است 
که در رشته هاى علوم انسانى، موردبحث و بررسى قرار مى گیرد (ابوالفضلى کریزى و پسندیده، 
دادن  سوق  به منظور  که  کنش هایى  کلى  از  عبارت  کلى،  معناى  یک  در  توسعه   .(10 :1400
جامعه به سوى تحقق مجموعه اى منظم از شرایط زندگى فردى و جمعى صورت مى گیرد که 
در ارتباط با بعضى ارزش هاى مطلوب تشخیص داده مى شود (روشــه، 1381: 165). از سوى 
دیگر، فرهنگ یک مجموعه چندبعدى است. فرهنگ کلیتى است که مجموعه اى از ملزومات 
تعامل،  روش هاى  مفروضات،  نگرش ها،  رسوم،  آداب،  مانند  انسان ها؛  اجتماعى  زندگى  اصلى 
ارزش ها، هنجارها، زبان و الگوهاى رفتارى را دربر مى گیرد (Eniolaa et al.2019:3 نقل از 
مهرآراد و همکاران، 1401: 120). توسعۀ فرهنگى فرایندى است که در آن، تغییراتى در حوزۀ 
و  مى آید  پدید  جامعه  افراد  در  توسعه  مناسب  کنش هاى  و  گرایش ها  ارزش ،  شناخت،  ادراك، 
تحقق در این امر منوط به مشارکت مردم در فعالیت هاى فرهنگى است (سودمند و همکاران، 
1401: 7). توسعه فرهنگى از مهم ترین ابعاد توسعه اى جامعه و در ارتباط نزدیک و همبسته با 
دیگر ابعاد توسعه است. پیشرفت فرهنگى به این معناست که انسان ها تا چه اندازه توانسته اند 
درواقع  این  کنند.  ابداع  مناسب  ابزار  و  بیاندیشند  مناسب  راه هاى  خود  نیازهاى  ارضاى  براى 
به معناى پیشرفت فکرى است، یعنى هر چه جامعه و اعضایش قدرت تفکر و علم بیشترى 
داشته باشند، بهتر مى توانند به اهدافشان دست یابند (رفیع پور، 1382: 307). توسعۀ فرهنگى 
به برنامه ریزى راهبردى براى استفاده از دارایى هاى خاص فرهنگى کشور جهت توسعه منافع 
پیوست هاى  و  فرهنگى  توسعۀ  دارد.  اشاره  کل  یک  به عنوان  جامعه  فرهنگى  و  اقتصادى 
فرهنگى توسعه اقتصادى یکى از پیش شرط هاى بنیادى تحقق توسعه در هر جامعه محسوب 
مى شوند؛ لذا، بیشتر صاحب نظران توسعه و همچنین ساختارهاى بین المللى، ازجمله نظام ملل 
متحد، توجه خاصى به توسعه فرهنگ به عنوان یکى از مهم ترین عوامل تحقق توسعه دارند 
(ابوالفضلى کریزى و پسندیده، 1400: 10). امروزه رسانه هاى جمعى نقش چندبعدى با جنبه هاى 
مثبت و منفى در تحوالت زندگى جوامع دارند. یکى از این ابعاد زندگى انسان، بعد فرهنگى 
رسانه ها  با  حیاتش  ابتداى  از  جامعه،  کنونى  نسل   .(39 همکاران، 1395:  و  (حاجى نژاد  است 
بزرگ مى شود و در دنیاى اطالعاتى و ارتباطى امروز، این نسل بخش عظیم فرهنگ، ارزش ها 
و هنجارهاى خود و دیگر جوامع را از رسانه ها دریافت مى کند. به عبارتى در دوران معاصر که 
به عصر اطالعات و جامعه اطالعاتى و ارتباطى معروف است، بخش عظیمى از جامعه پذیرى 
نسل ها از طریق رسانه ها انجام مى شود (مطلبى و همکاران، 1396: 80). رسانه هاى همگانى 
کشورهاى  به  را  نوین  افکار  و  ارزش ها  مى توانند  سرگرم کننده  و  جذاب  برنامه هاى  کمک  به 
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افکار  خودبیدارى  دنبال  به  منطقى  و  عقالنى  اندیشه هاى  گسترش  دهند.  انتقال  توسعه نیافته 
را  آن  مانند  و  حرفه ها  و  فنون  آموزش  آگاهى،  سطح  باالبردن  تعاون،  روحیه  ایجاد  عمومى، 
همکاران،  و  (گلشنى  مى یابد  گسترش  صحیح  فرهنگ  شکل،  این  به  و  داشت  خواهد  پى  در 
و  ارتباط جمعى  وسایل  تأثیرگذارترین  از  یکى   .(40 همکاران، 1395:  و  حاجى نژاد  1391: 8؛ 
درعین حال در دسترس، رادیوست. رادیو با توجه به ویژگى هاى خاص خود همچون دسترسى 
آسان، قابل حمل بودن (با توان ارتباطى زنده) و نیز گسترده دریافت امواج، به خصوص براى 
مى طلبد  را  رسانه  این  به  جدى تر  نگاه  که  است  مزایایى  داراى  دورافتاده  و  محروم  مناطق 
(رستمعلى زاده، 1386: 6). رادیو به عنوان یکى از مهم ترین ابزار توسعه فرهنگى، نقش عمده اى 
را در این مسیر بر عهده دارد. چراکه یک موضوع مشخص اگر به شیوه جذاب و موردپسند 
شنوندگان تهیه و ارائه نشود، ارتباط بین پیام دهنده و پیام گیرنده به زودى گسسته خواهد شد. 
رسانه هاى جمعى در فرایند تداخل ضروریات اجتماعى و فرهنگى که از شتاب زدگى تاریخ در 
نظام  یک  در  که  است  روشن  باشند.  داشته  سازنده  نقش  مى توانند  مى گیرد،  نشأت  ما  عصر 
هماهنگ رسانه اى، انسجام و پایدارى توسعه و درنتیجه تقویت امنیت اجتماعى مدنظر است؛ 
اما ازهم گسیختگى رسانه ها، تهدید امنیت اجتماعى و زوال آن به طورقطع قابل پیش بینى است 
(خانیکى، 1376: 359). رادیو هم زمان با گذر از فناورى آنالوگ و ورود بــه عصر دیجیتال، خود 
را بازتعریف کــرد و با ســاختاردهى مجدد خود از رسانه اى کــه زمانى خبر و ســرگرمى را 
صرفــًا بــه شــکل صوتى منتقل مى کرد، به رسانه اى تبدیل شــد که محتواى چندرسانه اى 
در دســترس مخاطبان قرار مى داد (Vernon line rwon, 2010). رادیو رسانه اى است که 
در آن تصویر وجود ندارد، بنابراین این امکان را به شنونده مى دهد که خود به تصویرسازى و 
ساخت تصویر ذهنى از پیام و شخصیت هاى آن بپردازد. یعنى برخالف تلویزیون همه عناصر 
بلکه  نمى کند،  تحمیل  شنونده  و  مخاطب  به  را  تصویر  و  نمى دهد  قرار  فرد  اختیار  در  را  پیام 
و  آمال  خواسته ها،  فرد  که  است  موقعیت  این  در  و  مى کند  واگذار  فرد  به  را  پیام  از  بخشى 
ارزش هاى خود را در آن ها بازسازى مى کند. براى مثال، شنیدن گوشه اى از یک آهنگ محلى، 
ناگهان تمام یک فرهنگ را در ذهن شنونده متبادر مى سازد که تا بى نهایت فرهنگ و دانش 
گسترده  نقش  با  همراه   .(7 رستمعلى زاده، 1386:  (حسینى زاد، 1382؛  مى یابد  ادامه  مخاطب 
رسانه  این  جامعه،  شهروندان  براى  اطالعات  و  اخبار  کسب  و  فراغت  اوقات  گذران  در  رادیو 
جمعى با ساختاردهى مجدد خود در عصر فناورى، این قابلیت را دارد تا در پیشبرد فرایندها و 
برنامه هاى توسعه فرهنگى مورداستفاده بهینه قرار گیرد. با تحــوالت مداوم فناورى، در فرم 
و محتواى هرکدام از موارد پیش گفته نیز تحوالت مداومــى رخ مى دهد؛ ً مثًال حتى مفهوم و 
فرم و محتواى رادیو و تلویزیون امروزى با آنچه در دهه هاى گذشته وجود داشت، بسیار تفاوت 
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کرده است و اپلیکیشن هاى1 رادیویى و تلویزیونــى ارائه شده درگوشى هاى هوشــمند، نحوه 
تعامل مخاطب با این دو رســانه و به تبع آن فــرم و محتواى ارائه شده در آن ها را دگرگون 
کرده اند (فرهنگى، 1391: 130). رسانه ها از نیروهاى مهم تغییرات اجتماعى در جوامع هستند و 
سیاست گذارى رسانه اى، راهبردى کالن است که بر هدایت رسانه ها در نیل به اهداف مشخص 
نام حاکم داللت دارد (روشندل اربطانى، 1394: 481؛ نقل از خجسته باقرزاده، 1398: 110). 
رسانه ها به خصوص رادیو تأثیر غیرمستقیم و زیرپوستى بر مخاطب مى گذارند. کارکرد رسانه ها 
فقط انتقال و عرضه پیام نیست، بلکه رسانه ها به تقویت نگرش مخاطبان و تغییر آن ها نیز 
مى پردازند (رستمعلى زاده، 1386: 7). کشور ما در حال حاضر در ردیف کشورهاى درحال توسعه 
است، بنابراین بیشتر برنامه ریزى هایى که براى نیل به توسعه انجام مى گیرد باید جایگاه خاصى 
را براى وسایل ارتباط جمعى و به ویژه رادیو قائل باشد. ویژگى هاى رادیو ازجمله استمرار، سرعت 
در انتقال پیام، سهولت دسترسى، تنوع و مخاطبان بى شمار، ضرورت توجه برنامه ریزان توسعه 

فرهنگى و اجتماعى را به این رسانه روشن مى کند (رستمعلى زاده، 1386: 6).
 رسانۀ رادیو در تعامل با حوزۀ فرهنگ مى تواند دو شکل مواجهه را تجربه نماید: ابتدا با 
در اختیار داشتن ظرفیت هاى بالقوه و ایفاى نقش محورى، حوزۀ فرهنگ را با تمام اقتضائات 
و نیازهایش مدیریت نماید (مدیریت فرهنگ) و از طرف دیگر با رویکردى فرهنگى در حوزه 
(مدیریت  رساند  انجام  به  را  خود  مأموریت هاى  رسانه اى،  و  اطالعاتى  ارتباطى  فعالیت هاى 
فرهنگى) که در هر دو صورت برخوردارى از نگرش راهبردى و لحاظ «محیط حاکم بر رسانه ها» 

(فرهنگى، 1380:360؛ به نقل از نجف بیگى و عزیزآبادى فراهانى، 1387: 2).
 ازآنجاکه رسانه ها به ویژه رادیو و تلویزیون در ایران نقش بالقوۀ معنادارى در شکل گیرى 
ادراك و افکار افراد و آحاد جامعه بازى مى نمایند، توجه به آن و سیاست گذارى در فرایـــند 
توسعه فرهنگى و اتخاذ استراتژى هاى مناسب با نگرش 20 ساله به پیشرفت کشــور، از اهمیت 
اساسى برخوردار است. اولین قدم در مدیریت توسعه فرهنگى، تعریف عناصر و شاخص هاى 
توسعه فرهنگى جهت بررسى وضعیت عوامل مؤثر فرهنگى در توسعه شهر تهران و شناخت 
رادیو  است.  یکدیگر  با  آن ها  رابطه  و  شاخص ها  و  عناصر  این  از  یک  هر  اولویت  و  اهمیت 
به واسطۀ  جامعه  عمومى  فرهنگ  بر  تأثیرگذار  و  فرهنگى  جایگاه  یا  مهم  نهادى  به عنوان 
برخوردارى از ظرفیت هاى بى بدیل و انحصارى در امر فرهنگ سازى و ترویج و تبلیغ ارزش هاى 
عزیزآبادى  و  (نجف بیگى  داشت  خواهد  فرهنگى  توسعه  فرآیند  در  کلیدى  نقشى  فرهنگى، 
فراهانى، 1387: 4). سیاست گذارى رسانه اى به مثابه یک مسئله مهم موردتوجه پژوهشگران 
اقتضائات  و  شرایط  ازجمله  آن ها  اجراى  و  تدوین  نحوه  در  که  است  قرارگرفته  رسانه  عرصه 
رسانه هاى  بر  کشور  یک  بر  حاکم  فرهنگى  و  اجتماعى  سیاسى،  کالن  اصول  و  جغرافیایى 
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گوناگون تأثیر مى گذارند (خجسته باقرزاده، 1398: 109). نقش عاملیت رادیو و تلویزیون در 
این  با  مى نماید.  برجسته  اقتصادى  و  سیاسى  اجتماعى،  فرهنگى،  علمى،  گوناگون  زمینه هاى 
مأموریتى  و  رسالت  فرهنگى،  توسعه  جریان  در  فرهنگ  هدایت  و  مدیریت  با  رادیو  توصیف 
خطیر بر عهده خواهد داشت (نجف بیگى و عزیزآبادى فراهانى، 1387: 2). رادیو نیز مانند دیگر 
رسانه ها (و حتى بیش از آن ها) مى تواند در حوزه فرهنگ سازى یا ارتقاى فرهنگ شهروندان 
رادیویى،  برنامه هاى  حوزه  در  مطلوب  سیاست گذارى  کند.  ایفا  برجسته اى  و  مهم  نقش هاى 
منجر به ارتقاى سطح کیفى برنامه ها شده و برنامه ریزى و اجراى صحیح برنامه ها در زمینه هاى 
مختلف تولید و انتشار دانش، بومى سازى ارزش هاى توسعه، ایجاد و تحکیم نگرش هاى مرتبط 
با توسعه فرهنگى، تقویت ارزش ها و همچنین ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار شهروندان، به 
ارتقاى توسعه فرهنگى آنان مى انجامد. این پژوهش، به لحاظ تالش براى مطالعه و شناسایى 
نقش رادیو در توسعۀ فرهنگى شهروندان تهرانى، داراى نوآورى و تازگى است. لذا پژوهش 
پیش رو باهدف شناسایى نقش برنامه هاى رادیو در توسعه فرهنگى شهروندان تهرانى انجام شده 
و مسأله اصلى پژوهش پاسخگویى به این سؤال است که برنامه هاى رادیو چه نقشى در توسعه 

فرهنگى شهروندان دارند؟

پیشینه پژوهش
 در بررسى پژوهش هاى انجام شده در زمینه نقش رادیو در توسعه فرهنگى، محققان به پژوهشى 
پژوهش ها  از  برخى  به  ادامه  در  اما  نکردند  برخورد  باشد  انجام شده  رابطه  این  در  دقیقًا  که 
که به طورکلى نقش رسانه ها را در توسعه بررسى کرده اند، اشاره مى شود. رضائى (1400) در 
پژوهشى با موضوع ارائه الگوى مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملى با اقوام ایرانى دریافت که 
افزایش مشارکت قومى با تمرکز بر نیازسنجى و افکارسنجى مخاطبان قومى امکان پذیر است 
که راهکار ایجاد یک واحد مستقل براى پژوهش در مورد مباحث مرتبط با اقوام و راهکارهاى 
اجرایى شدن سیاست هاى رسانه ملى درزمینۀ  اقوام ارائه شد. مرزبان (1400) در پژوهشى با 
عنوان «تبیین فرآیندهاى اصلى مدیریت استراتژیک متعادل در رسانه ملى»، اشاره مى کند که از 
میان 66 شاخص موجود در پژوهش مذکور، چهار مؤلفه اصلى قابل شناسایى است که عبارت اند 
از؛ بازسازى نظام زنجیره ارزش، مدیریت دانایى مخاطب محور، نوآورى و تعامل با مخاطب. 
و  سازمان ها  سایر  همانند  باید  دارد،  بستگى  مخاطب  به  آن  وجود  که  نیز  صداوسیما  سازمان 
رسانه ها که با بهره گیرى از این فرایند و ابزارها توانسته اند در محیط پیچیده امروزى، پاسخگوى 
نیاز مخاطبان باشند.  محمدى (1400) در پژوهشى با عنوان «راهبردهاى  شوراى  عالى  فضاى  
مجازى  در  سیاست گذارى  رسانه هاى  نوین  ارتباطى» عنوان مى کند که درمجموع، 15 نقطه قوت 
و فرصت به عنوان مزیت و تعداد 16 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت این شورا شناسایى شده 
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است و نشان مى دهد که نقاط قوت شوراى عالى فضاى مجازى در سیاست گذارى رسانه هاى 
نوین بیشتر از نقاط ضعف آن و فرصت هاى پیش روى این شورا نیز بر تهدیدهاى آن غلبه 
دارد که متناسب با آن، راهبردهاى تهاجمى ارائه شده است. مجاور شیخان و همکاران (1399) 
در پژوهش خود با عنوان «نقش رسانه ملى در توسعه ارتباطات میان فرهنگى» دریافتند که 
بازتعریف مفهوم قوم گرایى (93/4 درصد)، همگرایى اقوام (90 درصد)، افزایش سرمایه اجتماعى 
و سرمایه فرهنگى (87/4 درصد)، بازتعریف مفهوم هویت ملى و افزایش آن (86/6 درصد)، 
افزایش میزان همدلى فرهنگى و قومى (80/2 درصد)، ارائه و انعکاس مشترکات فرهنگى و 
عدم نمایش تعارضات میان فرهنگى (76/9 درصد) مهم ترین کارکردهاى رسانه ملى از منظر 
خبرگان بوده اند. نتایج پژوهش ترابى و همکاران (1399) با عنوان «رسانه ملى و مدیریت مقابله 
با تهدیدهاى فرهنگى و اجتماعى» حاکى از آن است که اولویت رسانه ملى در مدیریت مقابله با 
تهدیدهاى فرهنگى و اجتماعى به ترتیب تقویت بنیان هاى ایدئولوژى حاکمیت، تقویت انسجام 
تحلیل  است.  عمومى  افکار  به  شکل دهى  تقویت  و  ملى  هویت  بنیان هاى  تقویت  اجتماعى، 
یافته هاى پژوهش میریوسفى و بخشنده (1399) نیز با عنوان «شناسایى و اولویت بندى عوامل 
عامل  سه  که  داد  نشان  قهرمانى»  ورزش  سیاسى  فرهنگ  توسعه  در  مؤثر  جمعى  رسانه هاى 
مرتبط با رسانه هاى جمعى شامل فرهنگى، آموزشى و تبلیغى است. ضمنًا گویه هاى وجود تفکر 
استراتژیک و درازمدت و پرهیز از روزمرگى در امر برنامه سازى در ورزش، تشویق اسپانسرها 
جهت حمایت از ورزش قهرمانى و صالحیت حرفه اى منتقدان رسانه هاى ورزشى به ترتیب در 

عامل هاى فرهنگى، آموزشى و تبلیغى در اولویت اول قرار داشتند.
بر  تأثیرگذارى  در   ،(PBC) پاکستان  رادیو  نقش  بررسى  به  مطالعه  در   (2022) سلیم1   
توسعه اجتماعى و اقتصادى در پنجاب مرکزى مى پردازد. این مطالعه فرض مى کند که رادیو 
پاکستان به طور قابل توجهى در توسعه اجتماعى-اقتصادى در پنجاب مرکزى مشارکت داشته 
است و نیازهاى اقتصادى (کشاورزى) مردم پاکستان را تأمین مى کند. این مطالعه به این نیازها 
به عنوان شاخص هاى توسعه اقتصادى (با در نظر گرفتن اینکه انتقال رادیویى به سیاست هاى 
مستقل دولت/رادیو، موضوعات، بودجه، مشاوره تخصصى، درخواست هاى تماس گیرنده براى 
در  پاکستان  رادیو  نقش  اندازه گیرى  براى  است)  وابسته  هدفمند  رادیویى  مختلف  برنامه هاى 

توسعه اجتماعى و اقتصادى در پنجاب مرکزى مى پردازد.
 هوگان2 (2022) در مطالعۀ به منظور بررسى که چگونه رادیو (سى آر  بى سى3) به طور مؤثر 
نوآورى هاى مدیریت زباله را در ایالت کراس ریور منتشر کرد. یافته ها نشان داد که بحث ها و 
برنامه هاى زیست محیطى رادیو CRBC نوآورى هاى مدیریت زباله را با برآورده کردن باورها، 
1. Saleem
2. Holyns Hogan
3. CRBC



      سال دوم
شماره دوم

تابستان 1401
63

عالیق، سالیق و سبک زندگى مردم محلى منتشر مى کند. این امکان دسترسى به شهروندان 
و همچنین نوآورى ها و مداخالت توسعه را فراهم کرد.

 لور1 (2022) در پژوهشى به بررسى تغییر عادات شنوندگان رادیو درخواستى مى پردازد.. 
یافته ها حاکى از آن است که ورود رادیو به رسانه جدید تعاملى، غیرهمزمان سازى و غیرهمزمانى 
را ارائه مى دهد، توزیع آن را گسترش مى دهد و به آن کمک مى کند نقش خود را به عنوان یک 

رسانه تأثیرگذارى مرتبط حفظ کند. 
شبکه  توسعه  در  داده  کالن  فناورى  «کاربرد  عنوان  با  پژوهشى  در   (2021) هه2  زیچن 
رادیویى و تلویزیونى» تأثیر عصر داده هاى بزرگ بر رسانه هاى نوین صداوسیما و تلویزیون را 
مورد تحلیل قرار مى دهد. با تغییر ایده هاى سنتى، استفاده از فناورى شبکه و اتخاذ روش هاى 
عملیاتى نوآورانه، عصر کالن داده و رسانه هاى جدید پخش و تلویزیون بهتر ادغام مى شوند و 

مرجعى براى صنعت پخش و رسانه تلویزیونى فراهم مى کنند.
 اگرى3 در پژوهشى که با عنوان «بررسى نقش ارتباطات رادیویى در پذیرش فناورى نوین در 
میان کشاورزان منطقه جانگ4 کشاورزى» انجام شد به بررسى رابطه میان برنامه هاى رادیویى و 
افزایش تولیدات کشاورزى مى پردازد. در این پژوهش مشخص شد که بین گوش دادن به پخش 
برنامه هاى رادیویى کشاورزى و آگاهى از کشاورزى، ماشین آالت و تجهیزات رابطه مثبتى وجود 
دارد. مدت زمان بیشتر استفاده از رادیو منجر به استفاده بیشتر از فن هاى مدیریت آب شد. بین 
رضایت از انتشار اطالعات از طریق ارتباط رادیویى و افزایش تولیدات کشاورزى رابطه مثبتى 
مشاهده شد. همچنین توصیه مى شود برنامه هاى ترویج کشاورزى که از کانال هاى رادیویى 
پخش مى شود با نیازهاى واقعى مرتبط باشد. پروکوویسه5 (2021) در پژوهشى به بررسى نقش 
موسیقى در برنامه هاى رادیویى صربستان پرداخته و نقش هاى مختلف موسیقى در رادیو را به: 
نقش پرکردن خألهاى پخش (به عنوان وقفه)، نقش در تصویرسازى موضوعى خاص در یک 
برنامه و موسیقى موضوع اصلى یک نمایش یا برخى از اشکال دیگر ژانر روزنامه نگارى، تقسیم 
مى کند. نتایج همچنین نشان داد که در رادیو عالوه بر پخش موسیقى، بحث موسیقى نیز به 
شکل مجزا وجود داشته و مى توان در ایستگاه هاى رادیویى عمومى و با تعداد باال و حجم کم 

در ایستگاه هاى رادیویى تجارى، جایگزین و مذهبى از آن استفاده کرد.
 مرورى بر سوابق تجربى داخلى و خارجى نشان مى دهد که پژوهشگران متناسب با موضوع 
بر  رسانه ها  آثار  از  جنبه هایى  بررسى  به  متفاوت  رویکردى  با  یک  هر  خود،  مطالعه  محور  و 

1. Laor  
2. Zichen He
3. Pak.J.Agri
4. Jhang, Punjab-Pakistan
5. Mihajlov Prokopović
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ابعاد زندگى مخاطبان و یا سیاست گذارى هاى فرهنگى در رسانه ها پرداخته اند. این پژوهش ها 
از  هیچ یک  اّما  اجراشده اند،  و  طراحى  دیگرى  متغیرهاى  با  ارتباط  در  یا  مستقل  به صورت 

پیشینه ها، به مطالعه و تحلیل نقش رادیو در توسعه فرهنگى شهروندان مبادرت نورزیده اند.

مبانى نظرى پژوهش
مفهوم توسعه فرهنگى

توسعه فرهنگى به شناخت عناصر متشکله فرهنگ مانند هنر، ادبیات، آداب ورسوم و باورها و 
اعتقادات مى پردازد (زمان زاده، 1383: 49؛ بهزادى و همکاران، 1400: 94). توسعه فرهنگى 
برنامه ریزى هاى  در  کمى  نشانگرهاى  از  آن  ارزیابى  براى  که  است  ارزشى  و  کیفى  فرایندى 
فرهنگى براى دستیابى به اهداف توسعه در قالب کاالها و خدمات استفاده مى شود و دراین بین 
آنچه مهم است، برنامه ریزى در مورد ماهیت و محتواى فعالیت ها و خدمات فرهنگى است که 
به طور عموم از طریق ابزارهاى فرهنگى حاصل مى شود (بیک محمدى و همکاران، 1396: 
54). توسعه فرهنگى عبارت است از نگرشى کل نگر به همه پدیده هاى دخیل و مؤثر در نظام 
فرهنگى به نحوى که محصول اجرا و پیاده سازى نگاه انسجامى و سازوارگى در عرصه مدیریت 
نهادها و مؤسسات فرهنگى است (صالحى امیرى و کاووس، 1387: 16-12؛ نقل از بهزادى و 

همکاران، 1400: 94).
 «جان هاکز1» به طرح رویکرد خود در کتاب ستون چهارم توسعه پایدار، نقش ضرورى 
فرهنگ در برنامه ریزى (2004) مى پردازد (سودمند و همکاران، 1401: 12). ازنظر هاکز، زمانى 
که فرهنگ به عنوان نمادى ازآنچه براى انسان است، پذیرفته شود، آنگاه مى توان به روشنى 
دریافت که چرا یک دیدگاه فرهنگى، مبناى ضرورى براى تمامى برنامه ریزى ها تلقى مى شود 
اجتماعى،  ابعاد  از  برنامه ها  ارزیابى  براى  چارچوب هایى  زیرا  (John Hawkes, 2004: 32)؛ 
محیطى و اقتصادى وجود دارد، درنتیجه باید براى ارزیابى فرهنگ نیز چارچوبى وجود داشته 
باشد. وى به طرح یک چارچوب فرهنگى اشاره مى کند که بتواند براى تمامى وضعیت ها به کار 
رود؛ چارچوبى که راه به سوى ایجاد یک سیاست فرهنگى داشته باشد (سودمند و همکاران، 

.(12 :1401

سیاست گذارى فرهنگى و رسانه اى
 سیاست گذارى فرهنگى هدف عام تأثیرگذارى در حوزه فرهنگ و توسعه فرهنگى را دنبال 
شاخص هاى  در  تحوالت  که  دارند  اذعان  امر  این  به  سیاست گذاران  که  سال هاست  مى کند. 
کالن اجتماعى مانند شاخص هاى جمعیتى، شاخص هاى رفاه اجتماعى و مقوالت دیگرى مثل 

1. John Hawkes
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مى پذیرند  تأثیر  فرهنگى  سیاست گذارى  از  همگى  اجتماعى  آسیب هاى  و  بهداشت  آموزش، 
(مطلبى و همکاران، 1396: 86). مفهوم سیاست گذارى فرهنگى از دهه هاى 1960 و 1970 
میالدى با ورود فرهنگ و هنر به دستور کار سیاست گذارى عمومى ظاهر شد (توپلر و زیمر، 

1388؛ قادرى و همکاران، 1400: 376).
سیاست گذارى فرهنگى عبارت است از «تعیین خط مشى ها و راهبردهاى کالن فرهنگى 
مشارکت  فرهنگى؛  همکارى هاى  یعنى  فرهنگى  توسعه  چهارگانه  اهداف  به  رسیدن  براى 
توسعه  مفهوم  ارائه  با  بار  نخستین  یونسکو  که  فرهنگى  هویت  و  فرهنگى  میراث  فرهنگى؛ 
 .(86-87  :1396 همکاران،  و  مطلبى  2؛   :1379 (حسین لى،  نمود.»  مطرح  را  آن  فرهنگى 
سیاست گذارى رسانه اى بخشى از سیاست گذارى فرهنگى است (اکبرزاده جهرمى، 1395) و 
فرایند یا مجموعه اى از فعالیت ها و تصمیم هاى دولتى است که باهدف حل مسئله اى عمومى 
از  رسانه اى  سیاست گذارى  فریدمن  به زعم   .(110  :1398 باقرزاده،  (خجسته  مى شود  طراحى 
تشکیل  را  آن  زیربناى  که  ارزش هایى  و  کشور  اجتماعى  و  فرهنگى  سیاسى،  ایدئولوژى هاى 
مى دهد، ناشى شده و این ارزش ها با نیازهاى واقعى و آینده نگرى هاى رسانه اى مرتبط است. 
اسمیت و تامبینى سیاست گذارى رسانه اى را تنظیم قوانین و مقررات براى کنترل مالکیت در 

صنعت رسانه مى دانند (خجسته باقرزاده، 1398: 113).

نقش رسانه ها در توسعه فرهنگى
رخ داده است به  افزایش شگفت انگیزى   در جهان کنونى ازنظر حجم اطالعات در گردش، 
حدى که اندیشمندى مانند بودریار، فرهنگ معاصر را معطوف به انفجار نشانه ها مى داند. فرانک 
وبستر دراین باره مى نویسد: «در دهه هاى اخیر، انفجارى از تنوع رخ داده و موجب شده تا بسیارى 
از مردم به طور قابل توجهى به آن ها دسترسى پیدا کنند. براثر این رویداد، چشم انداز حیرت آورى 
از نشانه سازى به وجود آمده است» (تاجیک، 1383: 53؛ توکلى، 1390: 89). بى شک رادیو و 
تلویزیون در میان سایر رسانه ها از جایگاه ویژه اى برخوردار است. ظهور این دو وسیله ارتباطى، 
شرایط را براى گسترش ارتباط جمعى بین جوامع مختلف فراهم مى کند و به اعتقاد بسیارى از 
افراد، نقش مهمى را در ساخت نظام اجتماعى ایفا نموده است (سورین و تانکارد، 1381: 390؛ 

نجف بیگى و عزیزآبادى فراهانى، 1387: 5).
جلب  و  هماهنگ سازى  آگاهى دهى،  مقوله  سه  در  مى توان  را  توسعه  در  ارتباطات  نقش 
عوامل  جزو  یک سو  از  ارتباطى  گوناگون  امکانات  و  وسایل  داد.  قرار  موردبررسى  مشارکت 
آگاهى دهى، هماهنگ سازى و سازمان دهى موردنظر در ارائه و اجراى طرح هاى مختلف توسعه 
به شمار مى روند و از سوى دیگر براى جلب همکارى ها و مشارکت هاى عمومى براى تأمین 

نتایج مطلوب آن ها تأثیر تعیین کننده اى دارند (قنبرى، 1382؛ رستمعلى زاده، 1386: 7).
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ویلبر شرام1 بر اساس پژوهش هاى بى شمارش در مورد نقش وسایل ارتباط جمعى پیرامون 
توسعه، مى گوید: «ترغیب مردم در کشورهاى درحال توسعه، به تصمیم گیرى پیرامون توسعه، 
زمینه دادن آن ها براى مشارکت مؤثر، تسریع و هماهنگ کردن تحوالت موردنظر، به طورکلى، 
در  ارتباط جمعى  وسایل  نقش  درباره  همچنین  شرام  نیست.  نامعین  و  انعطاف ناپذیر  یک روند 
توسعه ملى، دیدگاه خوش بینانه اى دارد. او مى گوید: «رسانه هاى جمعى درباره میزان و انواع 
اطالعاتى که در کشورهاى درحال توسعه در دسترس مردم قرار دارد، مى توانند مشارکت کنند. 
آن ها مى توانند افق ها را گسترش دهند؛ به انتقال فکر کمک کنند و سطح فکر فردى و ملى را 
باال ببرند. آن ها مى توانند همه این ها را خودشان به طور مستقیم انجام دهند» (دادگران، 1396: 

135؛ زارعى و همکاران، 1399: 82).
مى گیرند  قرار  اجتماعى  علوم  محققان  از  دسته  آن  میان  در  همکارانش  و  راجرز  اورت   
که معتقدند تغییر اجتماعى به عنوان یک روند ارتباطى بهتر و قابل درك است. تغییر اجتماعى، 
ناشى از ارتباطات است و پژوهش هاى متمرکز به اشاعه، موضوع فرعى پژوهش هاى ارتباطى 
هستند؛ پژوهش هایى که به انتقال ایده ها مى پردازند. راجرز، معتقد بود که نقش ایجاد مجارى 
وسایل  ازآنجایى که  که  مى کرد  استدالل  چنین  لذا  و  است  توسعه  به  مربوط  اطالعات  انتقال 
نظریه هاى  این  باید  هم  توسعه  به  رو  کشورهاى  دارد،  وجود  پیشرفته  جوامع  در  ارتباط جمعى 
نوآورى  نظریه؛  این  فرضیات  از  یکى  اساس  بر  بگیرند.  نظر  در  خود  جوامع  در  را  زیرساختى 
فّناورانه، صرف نظر از آنکه چه کسى از آن سود مى برد و چه کسى متضرر مى شود، کلید افزایش 

قدرت تولید است (امیرپور، بهرامیان، 1394: 304؛ زارعى و همکاران، 1399: 82).
 تأثیر وسایل ارتباط جمعى در روند توسعه فرهنگى اجتماعى جوامع امرى انکارناپذیر است 
تا جایى که مک لوهان فرایند تطور جوامع را بر اساس ارتباطات بیان کرده است. او معتقد است 
فرایند شکل گیرى فرهنگ بشر و تکامل آن بر پایه مکانیسم هاى ارتباطات بشرى بوده است و 
اگر ارتباطات وجود نداشت، سنگ بناى جامعه انسانى نیز نهاده نمى شد (رستمعلى زاده، 1386: 7).
سند  معتبرترین  به عنوان  همه جانبه  توسعۀ  رویکرد  با  بیست ساله  چشم انداز  سند  ازآنجاکه 
راهبردى کشور که نگاه فرهنگى و محوریت فرهنگ در آن بیش از هر چیز صبغه اى فرهنگى 
که  است  این  بیانگر  مى باشد)  فرهنگى  رفته  کار  به  مفاهیم  پنجم  چهار  از  (بیش  داده  آن  به 
اصوًال فرهنگ نه فقط به عنوان وجهى مستقل از سایر وجوه دیگر در این سند اهمیتى خاص 
یافته است و از طرفى فرهنگ در برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان برنامه اى با ویژگى «دانایى 
و  (نجف بیگى  مى باشد  رفیع  جایگاهى  و  نقش  داراى  توسعه  اهداف  به  دستیابى  در  محور» 
عزیزآبادى فراهانى، 1387: 9). براى انتخاب شاخص هاى موردمطالعه در حوزه توسعه فرهنگى 
در این پژوهش از شاخص هاى تعیین شده در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و 
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فرهنگى استفاده شده است. این شاخص ها در سه حوزه: 1. تغییرات فکرى، بینشى و رفتارى، 
2. مصرف کاالها و خدمات فرهنگى و 3. نیروى انسانى، فضاها و تجهیزات فرهنگى دولتى و 

غیردولتى مطرح شده اند (نجف بیگى و عزیزآبادى فراهانى، 1387: 10).
 رویکردى که در این پژوهش به توسعه فرهنگى وجود دارد، رویکردى ابزارى نیست بلکه 
فرهنگ، خود به عنوان هدف توسعه در نظر گرفته مى شود. ازاین رو به منظور ارزیابى شاخص هاى 
فرهنگى توسعه به جهت نقش رادیو و تلویزیون در فرایند توسعه سعى شد شاخص هاى مطلوب 
و متناسب با اهداف پژوهش از شاخص هاى ارائه شده توسط سازمان تربیتى، علمى و فرهنگى 
و شاخص هاى تعیین شده در برنامه  (در قالب گزارش جهانى فرهنگ)  یونسکو1،  متحد  ملل 
گیرد.  قرار  ایران مورداستفاده  اسالمى  جمهورى  اقتصادى اجتماعى و فرهنگى  سوم توسعه 
براى انتخاب شاخص هاى موردمطالعه در حوزه توسعه فرهنگى در این پژوهش از شاخص هاى 
تعیین شده در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى استفاده شده است. 
این شاخص ها در سه حوزۀ: 1. تغییرات فکرى، بینشى و رفتارى، 2. مصرف کاالها و خدمات 
شده اند  مطرح  غیردولتى  و  دولتى  فرهنگى  تجهیزات  و  فضاها  انسانى،  نیروى  و 3.  فرهنگى 

(نجف بیگى و عزیزآبادى فراهانى، 1387: 10).
 در نوشتار حاضر، جهت تعیین چارچوب نظرى پژوهش و به منظور ارزیابى شاخص هاى 
فرهنگى توسعه، جهت مطالعه نقش رادیو در فرایند توسعه تالش شد که شاخص هاى مطلوب 
میان شاخص هاى ارائه شده توسط سازمان تربیتى، علمى و  اهداف پژوهش از  و متناسب با 
فرهنگى ملل متحد یونسکو (در قالب گزارش جهانى فرهنگ) و شاخص هاى تعیین شده در 

برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران بهره گرفته شود.

روش پژوهش
این  در  اینکه  به  توجه  با  است.  کیفى  روش،  ازنظر  و  کاربردى  هدف  لحاظ  به  پژوهش  این 
تحقیق به بررسى نقش رادیو در ارتقاى توسعه فرهنگى شهروندان تهرانى پرداخته شده، هدف 
وسایل،  ابزارها،  روش ها،  رفتارها،  رساندن  کمال  به  و  بهبود  جهت  در  تالشى  آن  انجام  از 
تولیدات، ساختارها، الگوهاى مورداستفاده و توسعه دانش کاربردى در یک زمینۀ خاص جوامع 
انسانى است، لذا مى توان گفت این تحقیق ازنظر هدف، کاربردى است. جامعۀ آمارى پژوهش 
را در بخش کیفى نخبگان حوزۀ رسانه و فرهنگ تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیرى 
این پژوهش  در  گرفتند.  قرار  موردبررسى  نفر  عمیق 30  مصاحبه هاى  و  دسترس  در  هدفمند 
بند  در  فرهنگى  توسعه  شاخص هاى  میدانى  مطالعات  قسمت  در  اطالعات  جمع آورى  براى 
162 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى ـ فرهنگى استخراج گردید. از پرسشنامه و 

1. Unesco
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مصاحبه عمیق با نخبگان این حوزه در قالب سه بخش 1. تغییرات فکرى و بینش رفتارى، 2. 
مصرف کاال و خدمات فرهنگى، 3. نیروى انسانى فضاها و تجهیزات فرهنگى اعم از دولتى 
و غیردولتى بر اساس 75 سؤال و به روش مقایسه زوجى اطالعات جمع آورى و اولویت بندى 

صورت پذیرفت.

یافته هاى پژوهش
 بررسى نگاه 30 نفر از نخبگان حوزۀ رسانه و فرهنگ

جدول 1. اولویت بندى پاسخ هاى صاحب نظران موردمطالعه به پرسش مربوط به نگرش  هاى مؤثر در 
تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى

ترتیب 
میانگین

میانگین 
رتبه ها

i 987654321123456789معیارj میانگین معیار
رتبه ها

ترتیب 
میانگین

j – ij –i تعداد پاسخترتیب

728-3.541.26امید به آینده 41123333241121اعتقاد به مبدا و معاد 74.762
828-321.82کرامت انسانی 5111216624221 اعتقاد به مبدا و معاد 84.822
1030-3.9462.12اعتماد متقابل 523313317212 اعتقاد به مبدا و معاد 106.062
3.8550.02630مردم ساالري دینی 1331288331113اعتقاد به مبدا و معاد 43.832
930-321.95کرامت انسانی43315155413 امید به آینده 94.952
4.3671.11230اعتماد متقایل 22318831271 امید به آینده 23.252
5.0691.06330مردم ساالري دینی1132515522134امید به آینده 542
4.8880.32529اعتماد متقابل212441631216کرامت انسانی 64.562
5.25101.45130مردم ساالري دینی 21344541118کرامت انسانی 33.82
2.8610.33430مردم ساالري دینی4588252211اعتماد متقابل 12.532

-3.970.29نگرش ها، کلنگرش ها، کل4.26

اولویت هااولویت ها

1. ترجیـح یکسـان، 2. یکسـان یـا نسـبتًا مرجـح، 3. نسـبتًا مرجـح، 4. نسـبتًا تـا قویـًا مرجح، 
5. قویـًا مرجـح، 6. قویـًا تـا بسـیار قـوى مرجـح، 7. ترجیح بسـیار قوى، 8. بسـیار تـا بى اندازه 

مرجـح، 9. بى انـدازه مرجـح
 طبق اطالعات مندرج در جدول شماره 1، مشاهده مى شود که در بخش نگرش ها اعتماد 
متقابل باالترین اولویت را داشته و براى رسیدن به آن باید به ترتیب مردم ساالرى دینى، کرامت 

انسانى، امید به آینده موردتوجه و برنامه ریزى قرار گیرد.
جدول 2. اولویت بندى پاسخ هاى صاحب نظران موردمطالعه به پرسش مربوط به گرایش  هاى مؤثر 

در تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى

ترتیب 
میانگین

میانگین 
رتبه ها

i 987654321123456789معیارj میانگین معیار
رتبه ها

ترتیب 
میانگین

j – ij –i ترتیب
تعداد پاسخ 

دهنده
1130-3.86100.77 اخالق  دین مداري 324133341211112 دین مداري 134.632
430-4120.08 عرق ملی(وطن پرستی و ملی گرایی) 1312429212111: دین مداري 94.082
830-4.44140.56خانواده مداري 413265122121دین مداري 1452
727-3.470.36خود اتکایی 12356412111 دین مداري 43.762
1430-3.1741.44عدالت خواهی و حق طلبی 3133314512121 دین مداري 124.612
3.87110.04230عرق ملی(وطن پرستی و ملی گرایی) 1212155621153 اخالق مداري 53.832
629-3.7590.33خانواده مداري1121314462143 اخالق مداري 84.082
5152.17129خود اتکایی2113551412126 اخالق مداري 12.832
اخالق مداري 23.422 526-3.2450.18عدالت خواهی و حق طلبی 2217762312 معیار راست : 
1029-3.3560.72خانواده مداري313116662141 عرق ملی(وطن پرستی و ملی گرایی) 64.072
929-2.920.56خود اتکایی1113117771123 عرق ملی(وطن پرستی و ملی گرایی) 33.472
1529-2.6712.49عدالت خواهی و حق طلبی 251321555221 عرق ملی(وطن پرستی و ملی گرایی) 155.162
4.26130.03329خود اتکایی 21133335121124 خانواده مداري 104.232
1229-3.7180.86عدالت خواهی و حق طلبی 521664222131 خانواده مداري 114.572
1329-3.0930.98عدالت خواهی و حق طلبی 142885121221 خود اتکایی 64.072

-3.650.47گرایش ها، کلگرایش ها، کل4.12

اولویت هااولویت ها
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1. ترجیـح یکسـان، 2. یکسـان یـا نسـبتًا مرجـح، 3. نسـبتًا مرجـح، 4. نسـبتًا تـا قویـًا مرجح، 
5. قویـًا مرجـح، 6. قویـًا تـا بسـیار قـوى مرجـح، 7. ترجیح بسـیار قوى، 8. بسـیار تـا بى اندازه 

مرجـح، 9. بى انـدازه مرجـح
بـر اسـاس جـدول شـماره 2 مالحظه مى شـود کـه در بخش گرایش هـا باالتریـن اولویت 
اخالق مـدارى عـرق ملـى (وطن پرسـتى و ملى گرایى) بوده و جهت دسـتیابى بـه آن به ترتیب 
مى بایسـت عدالت خواهـى و حق طلبـى، خوداتکایـى، خانـواده مـدارى و اخـالق دین مـدارى 

تقویـت گردد.
جدول 3. اولویت بندى پاسخ هاى صاحب نظران موردمطالعه به پرسش مربوط به منش  هاى مؤثر در 

تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى

ترتیب 
میانگین

میانگین
 رتبه ها

i 987654321123456789معیارj میانگینمعیار
 رتبه ها

ترتیب 
میانگین

j – ij –i ترتیب
تعداد پاسخ 

دهنده

929-3.2460.8مسئولیت پذیري پاسخگویی511188422131 پایبندي به قانون 104.062
729-3.1840.3مشارکت و همدلی1412138811331 پایبندي به قانون 73.52
3.2570.54329پرهیز از مصرف گرایی بی رویه22112121211151 پایبندي به قانون 42.712
3.8990.15429وجدان کاري و انضباط اجتماعی 141131881414 پایبندي به قانون 93.742
4.16101.69128مشارکت و همدلی 121148812431مسئولیت پذیري و پاسخگویی 22.472
3.250.93229پرهیز از مصرف گرایی بی رویه112111133422 مسئولیت پذیري و پاسخگویی 12.272
2.7120.14529وجدان کاري و انضباط اجتماعی 112221313233 مسئولیت پذیري و پاسخگویی 32.572
829-2.9630.5پرهیز از مصرف گرایی بی رویه 1141010322123 مشارکت و همدلی 63.442
3.480.09629وجدان کاري و انضباط اجتماعی122112774342 مشارکت و همدلی 53.312
1029-1.5812وجدان کاري و انضباط اجتماعی153269921 پرهیز از مصرف گرایی بی رویه 83.542

3.160منش هامنش ها3.16

اولویت هااولویت ها

1. ترجیـح یکسـان، 2. یکسـان یـا نسـبتًا مرجـح، 3. نسـبتًا مرجـح، 4. نسـبتًا تـا قویـًا مرجح، 
5. قویـًا مرجـح، 6. قویـًا تـا بسـیار قـوى مرجـح، 7. ترجیح بسـیار قوى، 8. بسـیار تـا بى اندازه 

مرجـح، 9. بى انـدازه مرجـح
 بر اساس جدول شماره 3 در بخش منش ها مسئولیت پذیرى و پاسخ گویى بیشترین اولویت 
از  پرهیز  اجتماعى ،  انضباط  و  کارى  وجدان  ترتیب  به  باید  آن  به  دستیابى  جهت  و  داشته  را 

مصرف گرایى بى رویه و مشارکت و همدلى تقویت و موردتوجه قرار گیرد.
جدول 4. اولویت بندى پاسخ هاى صاحب نظران موردمطالعه به پرسش مربوط به مصرف فرهنگى 

مؤثر در تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى

ترتیب 
میانگین

میانگین 
رتبه ها

i 987654321123456789معیارj میانگین معیار
رتبه ها

ترتیب 
میانگین

j – ij –i ترتیب
تعداد پاسخ 

دهنده
229-3.0731.93افزایش برنامه هاي فرهنگی1442111155711 فرهنگ دیجیتال 352
129-321.09ارتقاي فرهنگی 152215344123فرهنگ دیجیتال 14.092
329-2.1112.41ارتقاي فرهنگی 2251126155211افزایش برنامه هاي فرهنگی 24.522

-2.731.81مصرف فرهنگیمصرف فرهنگی4.54

اولویت هااولویت ها

1. ترجیـح یکسـان، 2. یکسـان یـا نسـبتًا مرجـح، 3. نسـبتًا مرجـح، 4. نسـبتًا تـا قویـًا مرجح، 
5. قویـًا مرجـح، 6. قویـًا تـا بسـیار قـوى مرجـح، 7. ترجیح بسـیار قوى، 8. بسـیار تـا بى اندازه 

مرجـح، 9. بى انـدازه مرجـح
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 بر اساس جدول شماره 4 مشاهده مى شود که در بخش مصرف فرهنگى فرهنگ دیجیتال 
افزایش  به  سپس  و  فرهنگى  ارتقاى  مى بایست  آن  به  دستیابى  جهت  و  بوده  اولویت  داراى 

برنامه هاى فرهنگى تقویت گردد.
جدول 5. اولویت بندى پاسخ هاى صاحب نظران موردمطالعه به پرسش مربوط به امنیت شخصى 

مؤثر در تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى

ترتیب 
میانگین

میانگین 
رتبه ها

i 987654321123456789معیارj میانگین معیار
رتبه ها

ترتیب 
میانگین

j – ij –i ترتیب
تعداد پاسخ 

دهنده
4.1331.69129عدالت قانونی12121010445آزادي بیان و اندیشه 22.442
329-3.1210.04حق تصمیم گیري و انتخاب 21342773313 آزادي بیان و اندیشه 33.162
3.1320.93229حق تصمیم گیري و انتخاب112110104514 عدالت قانونی 12.22

3.460.86امنیت شخصیامنیت شخصی2.6

اولویت هااولویت ها

1. ترجیح یکسان، 2. یکسان یا نسبتًا مرجح، 3. نسبتًا مرجح، 4. نسبتًا تا قویًا مرجح، 5. قویًا 
 .9 مرجح،  بى اندازه  تا  بسیار   .8 قوى،  بسیار  ترجیح   .7 مرجح،  قوى  بسیار  تا  قویًا   .6 مرجح، 

بى اندازه مرجح
بر اساس جدول شماره 5، در بخش امنیت شخصى اولویت با عدالت قانونى بوده که براى 

دستیابى به آن باید حق تصمیم گیرى و انتخاب تقویت گردد.
جدول 6. اولویت بندى پاسخ هاى صاحب نظران موردمطالعه به پرسش مربوط به فرآورده مؤثر در 

تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى

ترتیب 
میانگین

میانگین 
رتبه ها

i 987654321123456789معیارj میانگین معیار
رتبه ها

ترتیب 
میانگین

j – ij –i ترتیب
تعداد پاسخ 

دهنده
3.8831.22229تولیدات صوتی 111663129311 تولیدات تصویري 22.672
4.5551.12329تولیدات دیداري و شنیداري1321772211243 تولیدات تصویري 33.432
5.1460.72429تولیدات مکتوب 3121552131154تولیدات تصویري 64.422
629-3.0710.93تولیدات دیداري و شنیداري 31135166221211 تولیدات صوتی 542
529-3.120.72تولیدات مکتوب 1231188421114تولیدات صوتی 43.812
441.4129تولیدات مکتوب 316643142122تولیدات دیداري و شنیداري 12.62

3.950.47فراورده هافراورده ها3.49

اولویت هااولویت ها

1. ترجیح یکسان، 2. یکسان یا نسبتًا مرجح، 3. نسبتًا مرجح، 4. نسبتًا تا قویًا مرجح، 5. قویًا 
 .9 مرجح،  بى اندازه  تا  بسیار   .8 قوى،  بسیار  ترجیح   .7 مرجح،  قوى  بسیار  تا  قویًا   .6 مرجح، 

بى اندازه مرجح
تولیدات  با  اولویت  فرآورده ها  بخش  در  که  مى شود  مالحظه  شماره 6،  جدول  اساس  بر   
تولیدات  و  مکتوب  تولیدات  به ترتیب  باید  آن  به  دستیابى  جهت  و  است  شنیدارى  و  دیدارى 

صوتى تقویت گردد.
جدول 7. اولویت بندى پاسخ هاى صاحب نظران موردمطالعه به پرسش مربوط به ارتباطات مؤثر در 

تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى

ترتیب 
میانگین

میانگین 
رتبه ها

i 987654321123456789معیارj میانگین معیار
رتبه ها

ترتیب 
میانگین

j – ij –i ترتیب
تعداد پاسخ 

دهنده
4.1430.03129میزان دسترسی 13211343322124تعداد شبکه ها 14.112
329-2.9112.35میزان تعامل 434521152111 تعداد شبکه ها 35.262
229-4.0720.51میزان تعامل -5221234424112 میزان دسترسی 24.582

-3.710.94ارتباطات4.65

اولویت هااولویت ها
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1. ترجیح یکسان، 2. یکسان یا نسبتاً مرجح، 3. نسبتاً مرجح، 4. نسبتاً تا قویاً مرجح، 5. قویاً مرجح، 6. 
قویاً تا بسیار قوى مرجح، 7. ترجیح بسیار قوى، 8. بسیار تا بى اندازه مرجح، 9. بى اندازه مرجح

جهت  و  بوده  شبکه ها  تعداد  با  اولویت  ارتباطات  بخش  در   ،7 شماره  جدول  اساس  بر   
دستیابى به آن مى بایست به ترتیب میزان تعامل و میزان دسترسى تقویت گردد.

جدول 8. اولویت بندى پاسخ هاى صاحب نظران موردمطالعه به پرسش مربوط به دستاورد مؤثر در 
تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى

ترتیب 
میانگین

میانگین 
رتبه ها

i 987654321123456789معیارj میانگین معیار
رتبه ها

ترتیب 
میانگین

j – ij –i ترتیب
تعداد پاسخ 

دهنده
429-2.2430.41باال بردن سواد رسانه اي 21512124311باالبردن سواد اطالعاتی 42.652
68-1.811.2ساخت برنامه به زبان هاي گوناگون 12332 باالبردن سواد اطالعاتی 532
2.3841.3818تکثر برنامه هاي استانی و برون استانی 5521 باالبردن سواد اطالعاتی 112
38-1.810.37ساخت برنامه به زبان هاي گوناگون12332باالبردن سواد رسانه اي 32.172
2.3841.3818تکثر برنامه هاي استانی و برون استانی5521 باالبردن سواد رسانه اي 112
529-2.5660.53تکثر برنامه هاي استانی و برون استانی 4321112122211 ساخت برنامه هاي استانی و برون استانی 63.092

2.190.04دستاورددستاورد2.15

اولویت هااولویت ها

 

1. ترجیح یکسان، 2. یکسان یا نسبتاً مرجح، 3. نسبتاً مرجح، 4. نسبتاً تا قویاً مرجح، 5. قویاً مرجح، 6. 
قویاً تا بسیار قوى مرجح، 7. ترجیح بسیار قوى، 8. بسیار تا بى اندازه مرجح، 9. بى اندازه مرجح

اولویت  بیشترین  رسانه اى  سواد  باالبردن  دستاورد  بخش  در  شماره 8،  جدول  اساس  بر   
تکثر  و  گوناگون  زبان هاى  به  برنامه  ساخت  ترتیب  به  باید  آن  به  دستیابى  جهت  و  داشته  را 

برنامه هاى استانى و برون استانى تقویت گردد.
جدول 9. اولویت بندى پاسخ هاى صاحب نظران موردمطالعه به پرسش مربوط به نیروى انسانى مؤثر 

در تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى 

ترتیب 
میانگین

میانگین 
رتبه ها

i 987654321123456789معیارj میانگین معیار
رتبه ها

ترتیب 
میانگین

j – ij –i ترتیب
تعداد پاسخ 

دهنده

129-4.613.87آموزش و جذب عالقه مندان 15132242 آموزش و جذب هنرمندان 18.472

اولویت هااولویت ها

1. ترجیح یکسان، 2. یکسان یا نسبتاً مرجح، 3. نسبتاً مرجح، 4. نسبتاً تا قویاً مرجح، 5. قویاً مرجح، 6. 
قویاً تا بسیار قوى مرجح، 7. ترجیح بسیار قوى، 8. بسیار تا بى اندازه مرجح، 9. بى اندازه مرجح

جذب  و  آموزش  با  اولویت  انسانى  نیروى  ارتقاى  بخش  در   ،9 شماره  جدول  اساس  بر   
هنرمندان است و سپس آموزش و جذب عالقه مندان تقویت گردد.

بحث و نتیجه گیرى
در راستاى پاسخگویى به پرسش اصلى پژوهش، تالش شد تا به پاسخ 9 سؤال ویژه در این 
که  نشان داد  توسعه فرهنگى،  نتایج پژوهش در حوزه نقش رادیو در  راستا دست پیدا کنیم. 
در پاسخ به پرسش 1؛ «از دیدگاه شما نهادینه کردن کدام نگرش در تحقق و پیشبرد توسعۀ 
باالترین  متقابل  اعتماد  نگرش ها  بخش  در  صاحب نظران  دیدگاه  از  دارد؟»  اولویت  فرهنگى، 
اولویت را داشته و براى رسیدن به آن باید به ترتیب مردم ساالرى دینى، کرامت انسانى، امید 
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به آینده موردتوجه و برنامه ریزى قرار گیرد.
 در پاسخ به پرسش 2؛ «نهادینه کردن کدام گرایش در تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى، 
اولویت دارد؟» از دیدگاه صاحب نظران در بخش گرایش ها باالترین اولویت اخالق مدارى عرق 
ملى (وطن پرستى و ملى گرایى) بوده و جهت دستیابى به آن به ترتیب مى بایست عدالت خواهى 

و حق طلبى، خوداتکایى، خانواده مدارى و اخالق دین مدارى تقویت گردد.
فرهنگى،  توسعۀ  پیشبرد  و  تحقق  در  منش  کدام  کردن  «نهادینه  پرسش 3؛  به  پاسخ  در 
اولویت دارد؟» از دیدگاه صاحب نظران در بخش منش ها مسئولیت پذیرى و پاسخ گویى بیشترین 
اولویت را داشته و جهت دستیابى به آن باید به ترتیب وجدان کارى و انضباط اجتماعى ، پرهیز 

از مصرف گرایى بى رویه و مشارکت و همدلى تقویت و موردتوجه قرار گیرد.
 در پاسخ به پرسش 4؛ «نهادینه کردن کدام مصرف فرهنگى در تحقق و پیشبرد توسعۀ 
فرهنگى، اولویت دارد؟» از دیدگاه صاحب نظران در بخش مصرف فرهنگى فرهنگ دیجیتال 
افزایش  به  سپس  و  فرهنگى  ارتقاى  مى بایست  آن  به  دستیابى  جهت  و  بوده  اولویت  داراى 

برنامه هاى فرهنگى تقویت گردد.
توسعۀ  پیشبرد  و  تحقق  در  شخصى  امنیت  کدام  کردن  «نهادینه  پرسش 5؛  به  پاسخ  در 
عدالت  با  اولویت  شخصى  امنیت  بخش  در  صاحب نظران  دیدگاه  از  دارد؟»  اولویت  فرهنگى، 

قانونى بوده که براى دستیابى به آن باید حق تصمیم گیرى و انتخاب تقویت گردد.
در پاسخ به پرسش 6؛ «نهادینه کردن کدام فراورده در تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى، 
اولویت دارد؟» از دیدگاه صاحب نظران در بخش فرآورده ها اولویت با تولیدات دیدارى و شنیدارى 

است و جهت دستیابى به آن باید به ترتیب تولیدات مکتوب و تولیدات صوتى تقویت گردد.
در پاسخ به پرسش 7؛ «نهادینه کردن کدام ارتباطات در تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى، 
اولویت دارد؟» از دیدگاه صاحب نظران در بخش ارتباطات اولویت با تعداد شبکه ها بوده و جهت 

دستیابى به آن مى بایست به ترتیب میزان تعامل و میزان دسترسى تقویت گردد.
در پاسخ به پرسش 8؛ «نهادینه کردن کدام دستاورد در تحقق و پیشبرد توسعۀ فرهنگى، 
بیشترین  رسانه اى  سواد  باالبردن  دستاورد  بخش  در  صاحب نظران،  دیدگاه  از  دارد؟»  اولویت 
اولویت را داشته و جهت دستیابى به آن باید به ترتیب ساخت برنامه به زبان هاى گوناگون و 

تکثر برنامه هاى استانى و برون استانى تقویت گردد.
توسعۀ  پیشبرد  و  تحقق  در  انسانى  نیروى  ارتقاء  کردن  «نهادینه  9؛  پرسش  به  پاسخ  در 
با  اولویت  انسانى  نیروى  ارتقاى  بخش  در  صاحب نظران،  دیدگاه  از  دارد؟»  اولویت  فرهنگى، 

آموزش و جذب هنرمندان است و سپس آموزش و جذب عالقه مندان تقویت گردد.
 بر اساس بررسى ها و مصاحبه هاى صورت گرفته از خبرگان، مؤلفه هاى نگرش، گرایش، 
منش، مصرف فرهنگى، امنیت شخصى، فراورده، ارتباطات، دستاورد و نیروى انسانى مى تواند 
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منجر به توسعه فرهنگى شهروندان شود.
 وظیفه رسانه، مدل سازى براى رفتارها و عادات ارزشى و فرهنگى جامعه است؛ رسانه ملى 
باید ضمن اشاعه اخالق ایرانى اسالمى، مخاطبان را به تفکر، تعمق و خردورزى دعوت کند و با 
اعتالى ایمانى و فکرى آنان زمینه پرورش فرهنگ پویاى ملى را فراهم سازد. بر اساس نظریه 
تزریق، از طریق رسانه مى توان پیام را به نحوى تجویز کرد که در ذهن و قلب مخاطب اثر 
بگذارد در حدى که تأثیر موردنظر فرستنده پیام در او ایجاد شود. این نظریه مى گوید: پیام مثل 
ماده داخل سرنگ مى ماند که وقتى به بیمار تزریق شود، تأثیر موردنظر در او ایجاد مى شود. پس 
رسانه ها سازنده تمام و کمال افکار عمومى هستند. در بین عناصر ارتباطى تکیه بر پیام است که 
خوب طراحى افکار عمومى در کشورهاى مردم ساالر آشکار و علنى و در کشورهاى خودکامه و 
حکومت هاى مطلقه کم وبیش پنهان و به شکل زمزمه هاى درگوشى جریان دارد. درواقع افکار 
عمومى زمانى به عرصه ظهور مى رسد که جامعه نسبت به یک پدیده مهم اجتماعى از خود 
مقاومت نشان مى دهد، مى شود و اثر خود را روى مخاطب مى گذارد. مخاطب منفعل است و 
نقشى ندارد. این نظریه در زمان جنگ جهانى اول و دوم از طرف کافلین مطرح گردید و کاربرد 
یافت. هیتلر و موسولینى از طرفداران این نظریه بودند. در این راستا مى توان گفت نگرش، منش 

و گرایش افراد در رسانه تحت تأثیر قرار مى گیرد.
ابزارهاى  تأثیرها،  اول  اولویت  در  فرآورده ها  در  فرهنگى  فعالیت هاى  رادیو،  با  رابطه  در   
ارتباطى در اولویت دوم، نگرش ها و منش ها به ترتیب در اولویت هاى بعدى قرار گرفتند. در 
مورد رادیو فراورده ها بیشترین تأثیر را دارند. علت این امر مشخص است. رادیو در قالب هویت 
اصلى خود، یک رسانه شنیدارى است و افراد بر اساس محتواى شنیدارى که از آن دریافت 
همچون  دیدارى  رسانه هاى  که  تاثیرگذاریى هایى  و  مزایا  درنتیجه  مى گیرند.  تصمیم  مى کنند 
تلویزیون ازلحاظ ایجاد تصویرسازى و برانگیختن هیجانات در کاربران دارد در رابطه با رادیو 
صدق نمى کند. بر همین اساس، رادیو با تکیه بر محتواى تولیدشده در اخبار و برنامه ها مى تواند 
مى شود  تولید  رادیو  در  که  شنیدارى  فراورده هاى  درنتیجه  دهد.  افزایش  را  خود  تأثیرگذارى 

بیشترین اثر را در تغییرات و توسعه افراد دارد.
در عصر اطالعات که نوآورى ها و فناورى هاى ارتباطات به رسانه ها تنوع و به مخاطبان آن 
مى توانند  جمعى  رسانه هاى  از  دسته  آن  بى تردید  است،  داده  بیشترى  انتخاب  حق  و  دسترسى 
واقعیت هاى  تبیین  اصلى  منابع  به  و  باشند  نوآورى  و  مدیریت  کنترل،  ابزار  و  قدرت  سرچشمه 
اجتماعى براى مردم تبدیل شوند که، در بین رسانه هاى بى شمار موجود، معتبر شناخته شوند؛ 
به عبارت دیگر، باید واجد شرایط و ویژگى هایى باشند که مردم به آن ها اعتماد کنند. مهم ترین نقش 
و کارکرد وسایل ارتباط جمعى پى جویى، گردآورى و انتشار پیام در موضوعات مختلف و انتقال آن ها 
به عموم بدون درنظرگرفتن سلسله مراتب گروهى است. در عصر کنونى، آن دسته از رسانه هاى 

شناسایى نقش برنامه هاى رادیو در توسعه فرهنگى شهروندان تهرانى



      سال دوم
 شماره دوم

تابستان 1401

74

مقاله

جمعى مى توانند بیش ترین تأثیر را بر مخاطب داشته باشند که زمینه هاى اعتماد به خود را فراهم 
خود  به  راجع  عمومى  افکار  شکل گیرى  فرایند  در  صحیح  پیام رسانى  طریق  از  رسانه ها  سازند. 
تأثیرگذارند و از این طریق مخاطب را به سمتى سوق مى دهند که با پذیرش رسانه برایش منزلت 
و اعتبارى قائل شوند و به پیام هایش اعتماد کنند. درواقع رسانه باید انعکاس دهنده واقعیت باشد. 
هم راستا با نتیجه به دست آمده در این پژوهش، نعمتى انارکى (1396) و رهبر قاضى و همکاران 
(1393)، اعتماد متقابل را عامل مهمى در ایجاد تغییرات و توسعه فرهنگ کاربران رسانه داشته اند.

 با توجه با نتایج پژوهش، به منظور ارائه راهبردهاى فرهنگى در خصوص نقش رادیو در 
توسعه فرهنگى باید به حوزه سیاست گذارى در فرهنگ و ارتباطات وارد شد. سیاست گذارى در 
ارتباطات، مجموعه اى از اصول و هنجارهاست که براى راهبرى رفتار نظام هاى ارتباطى تدوین 
مى شود. این سیاست گذارى ها گرچه کاربردهاى عملى محدود و فورى نیز دارد، ولى کار آن 
در اصل، بنیادى و وسیع است (محمدى، 1387: 96؛ نصیرى، 1388: 92). سیاست گذارى ها 
در متن برداشت عمومى جامعه از ارتباطات شکل مى گیرد و از ایدئولوژى هاى سیاسى، شرایط 
اجتماعى و اقتصادى کشور و ارزش هایى که زیربناى آن را تشکیل مى دهد، ناشى مى شود؛ و 
مى کوشد ارزش هاى مذکور را با نیازهاى واقعى و آینده نگرى هاى «ارتباطى» مربوط مى سازد 
(پیشین). سیاست گذارى رسانه اى نیز به مثابه یک مسئله مهم موردتوجه پژوهشگران عرصه 
رسانه قرار گرفته است که در نحوه تدوین و اجراى آن ها ازجمله شرایط و اقتضائات جغرافیایى 
و اصول کالن سیاسى، اجتماعى و فرهنگى حاکم بر یک کشور بر رسانه هاى گوناگون تأثیر 
اراده  به  فرهنگى  سیاست گذارى  دیگر،  سوى  از   .(109  :1398 باقرزاده،  (خجسته  مى گذارند 
است.  معطوف  فرهنگ  عرصه  در  تنظیمات  و  مقررات  تغییر  یا  و  تحکیم  یا  ایجاد  در  دولت 
چنین اراده اى مطابق تعریف سیاست گذارى مى تواند ایجابى یا سلبى باشد (وحید، 1386: 288؛ 
شهرام نیا و چلمقانى، 1390:14). در دنیاى کنونى نقش و تأثیر رسانه ها بر نگرش ها، اعتقادات، 
طرز تلقى ها، رفتارها و ... افراد به حّدى گسترش یافته که مى توان بدون اغراق به این نکته 
اشاره کرد که براى ارتقاء سطح فرهنگ انسان ها در جامعه، یکى از مؤثرترین ابزارها، رسانه 
است. رادیو به عنوان یک رسانه همراه در اتومبیل، منزل، محل کار و ... نقش بى بدیل خود در 
آموزش، سرگرمى، اطالع رسانى و هدایت مخاطبان را حفظ کرده و همچنان جایگاه خاصى در 
میان افراد دارد. لذا در تغییرات فرهنگى نیز مى توان جایگاه ویژه اى براى رادیو در نظر گرفت.

 سیاست گذارى فرهنگى، نوعى توافق رسمى و اتفاق نظر مسئوالن و متصدیان امور در تشخیص، 
تعیین و تدوین مهم ترین اصول و اولویت هاى الزم و ضرورى در فعالیت فرهنگى است و راهنما و 
دستورالعمل براى مدیران فرهنگى خواهد بود (مطلبى و همکاران، 1396: 87). لذا، تمامى مسئوالن، 
نهادها، سازمان ها و مؤسسات ذى ربط و فعاالن حوزه رسانه باید در امر تحقق اهداف تعیین شده در حوزه 
سیاست گذارى فرهنگى، بنا به سهم و نقش خود دخیل شده و مؤثر واقع شوند. از سوى دیگر به نظر 
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مى رسد به علت ضعف نگاه آینده پژوهانه در امر سیاست گذارى رسانه اى و فرهنگى، بسیارى از راهبردها 
در امر اجرایى شدن به دشوارى هاى زیادى برخورد مى کنند. ازاین رو، توصیه مى شود در برنامه ریزى ها 
و تدوین سیاست هاى مربوطه، اتکا به دانش عمیق و مطالعات گسترده در این زمینه موردتوجه قرار 
گیرد. به عنوان مثال رسانه هاى نوین، ظرفیت هاى مناسبى براى گسترش برد انتشار برنامه هاى رادیویى 
و همچنین امکان تکرار استفاده، آرشیو کردن و دسترسى به محتواى ازدست رفته ازنظر زمانى را فراهم 
ساخته و با آینده پژوهى در رابطه با ظرفیت ها و امکانات این رسانه هاى اجتماعى مجازى مى توان 
گسترده عملکرد و همچنین تأثیر گذارى رادیو را در آینده افزایش داد. بر اساس نتایج حاصله، در 
ساخت برنامه هاى رادیویى؛ در بخش نگرش ها اعتماد متقابل باالترین اولویت را داشته و براى رسیدن 
به آن باید به ترتیب مردم ساالرى دینى، کرامت انسانى، امید به آینده موردتوجه و برنامه ریزى قرار 
گیرد. در بخش گرایش ها باالترین اولویت اخالق مدارى عرق ملى (وطن پرستى و ملى گرایى) بوده 
و جهت دستیابى به آن به ترتیب مى بایست عدالت خواهى و حق طلبى، خوداتکایى، خانواده مدارى و 
اخالق دین مدارى تقویت گردد. در بخش منش ها و در ساخت برنامه هاى رادیویى، مسئولیت پذیرى 
و پاسخ گویى بیشترین اولویت را داشته و جهت دستیابى به آن باید به ترتیب وجدان کارى و انضباط 
اجتماعى ، پرهیز از مصرف گرایى بى رویه و مشارکت و همدلى تقویت و موردتوجه قرار گیرد. در بخش 
مصرف فرهنگى، فرهنگ دیجیتال داراى اولویت بوده و جهت دستیابى به آن مى بایست ارتقاى 
فرهنگى و سپس به افزایش برنامه هاى فرهنگى تقویت گردد. در بخش فرآورده ها اولویت با تولیدات 
دیدارى و شنیدارى است و جهت دستیابى به آن باید به ترتیب تولیدات مکتوب و تولیدات صوتى 
تقویت گردد. در بخش امنیت شخصى اولویت با عدالت قانونى بوده که براى دستیابى به آن باید 
حق تصمیم گیرى و انتخاب تقویت گردد. در بخش ارتباطات اولویت با تعداد شبکه ها بوده و جهت 
دستیابى به آن مى بایست به ترتیب میزان تعامل و میزان دسترسى تقویت گردد. در بخش دستاورد 
باالبردن سواد رسانه اى بیشترین اولویت را داشته و جهت دستیابى به آن باید به ترتیب ساخت برنامه 
به زبان هاى گوناگون و تکثر برنامه هاى استانى و برون استانى تقویت گردد. در بخش ارتقاى نیروى 
انسانى اولویت با آموزش و جذب هنرمندان است و سپس آموزش و جذب عالقه مندان تقویت گردد. 
در همین راستا، رادیو به عنوان یکى از پرمصرف ترین و محبوب ترین رسانه ها، باید به شناخت نیازهاى 
رسانه اى شهروندان و مخاطبان خود به عنوان مصرف کنندگان فرهنگى پرداخته و در امر سیاست گذارى 
رسانه اى، ضمن تالش براى پاسخگویى به نیازهاى شهروندان در امر تولید برنامه ها، به تحقق توسعه 
فرهنگى آنان نیز توجه کند. از سوى دیگر، در سیاست گذارى هاى فرهنگى براى برنامه سازى توجه 
به غنى سازى و ارتقاء سطح کیفى برنامه ها نیز، مى تواند زمینه ساز توسعه فرهنگى مخاطبان در حین 
گذران اوقات فراغت آنان شود. توجه به تحکیم ارزش هاى بنیادین اخالقى، ایرانى و اسالمى نیز ضمن 

غنى ساختن محتواى برنامه هاى رادیو، شهروندان را در ارتقاى سطح فرهنگى شان، یارى مى رساند.
تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.
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