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ايده، بن مايه طرح
ــد که طرِح يک برنامه  ــتر گفته ش پيش
Sub-) اولين قدم طراح، در تبديل ذهنيت

jectivity) به عينيت (Objectivity) است 
ــکل گيري برنامه بر مبناي فرِم  و فرايند ش
طرِح برنامه، يکي از بهترين و اصولي ترين 
روش ها، به شمار مي رود. اما براي برداشتن 
ــت.  اس الزم  ــازي  پيش ني ــت،  نخس گام 
ــک برنامه «ايده يابي»  پيش نياز طراحي ي
است. به عبارت ديگر بن مايه طرح «ايده» 

ــت و طراحي برنامه بر اساس مختصات  اس
ــيري است که «ايده»  فرم طرح برنامه مس

را به «شنيده» تبديل مي کند. 
ــيار برنامه هاي راديويي و تلويزيوني،  بس
فيلم هاي سينمايي، و حتي کتاب داستان 
ــنيده، ديده يا خوانده ايم که آن اثر را  را ش
ــاوت نهايي موفق يا ناموفق بدانيم،  در قض
ــده است  مهم ترين موضوعي که سبب ش
ــه اي را ناموفق  ــه اي را موفق و دست دست
بدانيم، سهم بي بديل عنصري به نام «ايده» 

ــر بگوييم  ــه گونه اي  که اگ ــوده است؛ ب ب
ــتقل رابطه اي  «ايده» به عنوان متغير مس
مستقيم و قوي با نتيجه موفقيت آميز يک 
اثر دارد، به بيراهه نرفته ايم و البته اين به 
اين معنا نيست که سهم وزِن فرم ارائه را، 
به وزن ايده در معادله موفقيت تبديل ايده 
ــنيده کمتر بدانيم. البته گاهي اوقات  به ش
ــده، در ماهيت  ــود که اي ــم ديده مي ش ه
ــته، اما  ويژگي هاي يک ايده خوب را داش
به دليل انتخاب فرم نامناسب، مورد اقبال 

گام اول!
آموزش طرح نويسي در راديو 

(قسمت سوم)
اكبر محمدى خانى
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قرار نگرفته است.
پيش از آنکه براي اين دو پرسش جوابي 
ــت و چه ويژگي هايي  بيابيم که ايده چيس
بايد داشته باشد، ابتدا بايد بدانيم چرا ايده 
مهم است؟ در واقع به قاعده روشي ها ابتدا 
ــوع را بيان کنيم و سپس به  اهميت موض

طرح مسئله و چيستي آن بپردازيم. 
يکي از مهم ترين رسالت هاي رسانه راديو 
ــي افکار  ــت و سمت ده ــت، مديري «هداي
ــت که وقتي  ــت. طبيعي اس عمومي» اس
ــي به ميان  ــت افکار عموم ــن از هداي سخ
ــه افکار  ــن است ک ــرض بر اي ــد، ف مي آي
ــرس رسانه است و رسانه  عمومي در دست
مي خواهد با يک سري فعاليت هاي هنري 
ــر خود قرار  ــه اي آنها را تحت تأثي و رسان
ــود مخاطبان از الزامات  دهد. ازاين رو، وج
ــد. اما آيا  ــمار مي آي ــن سمت دهي به ش اي
مخاطب رسانه هميشه در دسترس است؟ 
يا اينکه رسانه براي دسترسي به مخاطبان 
ــدام بايد رفتار  ــش فاصله با آنها، م و کاه
ــه نيازهاي منطقي  مخاطبان را پايش و ب
آنها پاسخ هاي منطقي بدهد که اگر رسانه 
ــد، الزم است  ــته باش ــن قصدي داش چني
ــاي خود را از حيث کميت و  که فعاليت ه
ــد؛ چراکه به باور  ــژه کيفيت ارتقا ده به وي
ــناسان، مهم ترين راهبرد  گروهي از کارش
ــي ارتقاي  ــت فعل ــي در وضعي ــه مل رسان

کيفيت آن است.
ــري که در دوره جديد  ارتقاي کيفي، ام
مديريت راديو خيلي بر آن تأکيد مي شود، 
ــه هم «حرف  ــد آن است که رسان نيازمن
درست بزند» و هم «درست، حرف بزند». 
ــن است با حفظ وضع  در اين صورت ممک
ــر، دايره  ــان تازه ت ــود و ورود مخاطب موج
مخاطبان گسترش يابد. اين موضوع وقتي 
ــود که رسانه بتواند نسبت به  محقق مي ش
حوزه خواست ها و عالقه مندي هاي جامعه 
ــته  باشد. به عنوان  هدف، نگاه طيفي داش
نمونه، ممکن است دست اندرکاران رسانه 
به اين نتيجه برسند که تنها راه برون رفت 
ــگي و  ــبت هميش از دايره مخاطبان به نس
ــتگاه يا  ــس و راه اندازي ايس وفادار، تأسي
ايستگاه هايي ديگر است و يا به اين نتيجه 
ــتگاه،  ــاي راه اندازي ايس ــد که به ج برسن

ــر و مطلوب تر  ــدود بهت فرمت پخش مح
ــدام يعني راه اندازي  است که خود اين اق
ــا پخش  ــي ب ــه». راديوهاي ــو جامع «رادي
ــکان مي توانند  ــدود از حيث زمان و م مح
ــند. به  راهکاري جدي و قابل مطالعه باش
هر حال وظيفه تهيه، توليد و پخش برنامه  
ــتگاه هاي مختلف  ــر عهده ايس در راديو ب
ــوزه فعاليت  ــه هرکدام بايد در ح است ک
خود «سرآمد» و «متمايز» باشند و در اين 
ــتن به مرگ سوژه ها و ايده ها  راه باورداش
ــر سوژه ها و  ــار جديد مبتني ب ــق آث و خل
ــه با مقتضيات جامعه و  ايده هاي جديد ک
ــد، منجر به  مخاطبان هدف همخوان باش
نوزايي و پويايي رسانه مي شود. در چنين 
ــت که وضعيت  ــي مي توان اميد داش حالت
مطلوب در برنامه سازي در دسترس بوده، 
ــتن ضروري ترين گام  آمادگي براي برداش
ــه، يعني توجه به  ــات راديو در اين ده حي
ايده و ايده يابي درست به  منظور دستيابي 
ــه محتوايي متحول در راستاي مهندسي  ب

پيام ضرورتي انکارناپذير داشته باشد. 
ــد، وقت  حال که اهميت موضوع بيان ش
ــت که بدانيم آيا بايد بين دو  آن رسيده اس
مقوله «ايده» و «سوژه» تفاوت و تمايز قائل 
شويم يا نه؟ آيا ايده و سوژه، بر يک مفهوم 
ــدام داراي  ــا دو واژه هرک ــت دارند، ي دالل
ــتند؟ در  ساحت مفهومي جداگانه اي هس
علم جامعه شناسي از اين مرحله به عنوان 
ــود؛ يعني  ــالق مي ش ــد واژه» اط «تحدي
ــوري دارد که با گذر  ــر واژه حدود و ثغ ه
ــي واژه اي ديگر  ــاي مفهوم از آن وارد فض
مي شويم. ازاين رو، گام اول در بررسي هاي 
ــر واژه اي را بنا بر  ــن است که ه علمي اي
فضاي مفهومي آن در جامعه مورد بررسي 
ــرار دهيم و آن را تعريف عملياتي کنيم.  ق
ــا تعيين فضاي  ــال، در اينج ــوان مث به عن
مفهومي ايده و موضوع (سوژه) گام اول ما 
خواهد بود که آيا تفاوتي با هم دارند؟ ايده 
ــاي سوژه است يا سوژه تکيه گاه ايده؟  مبن
طرح برنامه بر مبناي سوژه شکل مي گيرد 
يا اينکه بن مايه طرح برنامه، ايده است؟ آيا 
ــم ظهور و بروز و ارائه يک ايده را  مي تواني
تابعي از سوژه و سوژه را تابعي از موضوع و 
موضوع را تابعي از مسئله بدانيم؟ آيا سوژه 

ــتند؟ قبل از اينکه  و ايده مترادف هم هس
با جمع بندي اطالعات ذهني به نتيجه اي 
ــه زمان پيدايش واژه  برسيم، بهتر است ب
ــي جهان رجوع  ــوژه» در ادبيات علم «س

کنيم:
ــن واژه را در  ــتين بار اي رنه دکارت نخس
ــروزي آن به  ــه مفهوم ام ــرن هفدهم ب ق
ــود دو حوزه کامًال  ــرد. او قائل به وج کار ب
ــتي بود؛ هستي انديشه و  مستقل در هس
هستي ماده. در تفکر وي، سوژه موجودي 
ــه که ابژه يا شيء را  است در حوزه انديش
ــه که  ــه عبارت ساده تر انديش مي نگرد. ب
ــت «سوژه» است،  ــت «نفس» و خصل صف
معنابخش جهان بوده، آن را تفسير و معنا 
ــان- و  ــاس اين تفکر، انس ــد. بر اس مي کن
البته انديشه انساني- مفسر جهان قلمداد 
مي شود و تنها فهم اوست که اصالت دارد 
ــير مي کند که اين  ــتي ماده را تفس و هس
ــه معناي آغاز فصل جديدي در زندگي و  ب

فهم انسان است.
ــفه و بعدها در  ــوم «سوژه» در فلس مفه
روان شناسي و نقد ادبي و هنري به عنوان 
ــل مورد استفاده فراوان يافت. صد  يک اص
ــس از دکارت، کانت نقطه  ــدي سال پ و ان
ــروع تفکر خود را بر اساس اين مفاهيم  ش
دکارتي بنيان گذاشت و برخالف فيلسوفان 
ــير عالم، بلکه به  ــش از خود نه به تفس پي
ــير ابزار و روش هاي فهم و استنباط-  تفس
ــان ذهن آدمي و ساز و کار تحليل  که هم
ــت. نظريه هاي او آغاز به  آن است- پرداخ
عمل درآمدن مفهوم جديد «سوژه» بود. 

ــود، نقد عقل  ــاب خ ــت در سه کت کان
نظري، نقد عقل عملي و نقد ِخرد ناب 
ــد و تحليل روش مند  به طور مفصل به نق
ــان)  ــط نقد (ذهن انس ــزار فهم و وسائ اب
ــل و فعاليتي،  ــت. وي براي هر عم پرداخ
ــر اساس قوه  ــت و معياري عقالني ب رسال
ــرد و ِدماغ (Intellect) تعريف کرد. هنر  خ
نيز يکي از اين فعاليت هاي انساني بود که 
ــفه کانت جايگاه و تعريفي  اکنون در فلس
ــازه مي يافت و به تَبع آن، هنرمند نيز بر  ت
اساس ديدگاه جديد، جزء گروه «انديشه-

ــروه  ــل گ وران» (Intellectuals)- در مقاب
ــه وران- و توليد او هنري و بر اساس  پيش
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حاکميت سوژه است.
ــا مقارن بود با اوايل سده ۱۹  اين سال ه
ــدي و تفکيک علوم تفکري  که با طبقه بن
ــم ديلتاي  ــي توسط ويله ــوم طبيع از عل
ــير،  ــناخت مبتني بر تفس و ارائه نظريه ش
ــي» به عنوان روش خاص  «روش استنباط
علوم تفکري در مقابل روش هاي توضيحي 
ــکل گرفت. ديلتاي معتقد  علوم طبيعي ش
بود که «استنباط»- فهميدن زندگي تنها 
ــه- امکان پذير نيست؛ بلکه براي  با انديش
درک آن جميع نيروهاي احساسي الزمند. 

(رفيع پور، ۱۳۸۶: ۶۹) 
ــن و تدقيق  ــل هنوز تعيي ــا اين تفاصي ب
ــوژه  ــده و س ــي واژگان اي ــاي مفهوم فض
ــوز پرسش اصلي  ــان نيافته است و هن پاي
ــت؟» به قوت خود باقي  يعني «ايده چيس
ــحون از  است. به طور کلي پيرامون ما مش

موضوع هاي مختلف است؛ 
ــز خاستگاهي  ــي که خود ني موضوع هاي
ــائل  ديگر دارند. موضوع ها، برآمده از مس
هستند و مسائل ناشي از تغيير ريتم عادي 

ــک موضوع در يک جامعه. به واقع وقتي  ي
ــم و نظم عادي و طبيعي  موضوعي از ريت
ــئله  ــود، ما دچار مس ــارج مي ش ــود خ خ
ــن است که  ــارز آن اي ــويم. مثال ب مي ش
ــدن ۳۷ درجه سانتي گراد  دماي طبيعي ب
ــي از نظم  ــن درجه طبيع ــت. وقتي اي اس
عادي خودش خارج شود و به عنوان مثال، 
ــويم.  ــئله مي ش کاهش يابد، ما دچار مس
کم شدن دماي بدن و رسيدن آن به کمتر 
از ۳۵ درجه سانتيگراد مي تواند بسياري از 
دستگاه هاي بدن را تحت تأثير قرار دهد، 
ــاع، طالق- گرچه امري  يا در حوزه اجتم
ــوب  ــوم است و تلخ ترين حالل محس مذم
ــويي  ــود- هنجار و قاعده رفتار زناش مي ش
ــر از روال طبيعي  ــت. اما هرگاه اين ام اس
ــد آن  ــود و مثًال ميزان رش خود خارج ش
ــئله اجتماعي  ــد، ما دچار مس افزايش ياب
ــويم. با اين  طالق در حوزه خانواده مي ش
ــور کند که  ــه ذهن خط ــايد ب تفاصيل ش
بن مايه طرِح برنامه، همين مسائل هستند، 
ــائل  ــت که اين مس ــت اين اس ــا واقعي ام
ــتند و چنانچه به  ــگي هس واقعيات هميش
ــک برنامه  ــورت بن مايه طرح ي همين ص
ــع به يقين هم  ــوند آن برنامه قط تلقي ش
ــر مخاطبان (پذيرش و تعقيب اثر) و  از نظ
هم از نظر سازمان (اثرگذاري بر مخاطبان 
ــت فکري آنها در چارچوب اصول و  و هداي
خط مشي سازماني) شکست خورده به شمار 
مي آيد؛ مگر اينکه به روش پديدارشناسي 
ــه (Phenomenology) با  ــرل، اپوخ هوس
تعليق و تقليل پديده به آگاهي و شناخت 
ــناخت فرايندي هست  برسد. در روش ش
ــه آگاهي عميق با  ــه از طريق رسيدن ب ک
ــتن رويکرد طبيعي براي ديدن  کنارگذاش
جوهر پديده که به آن در پرانتز قراردادن 
ــد، امکان پذير  ــم مي گوين ــزل نظر ه و ع
مي شود يا تکنيک «تصور خالق» نيز اين 

کارکرد را دارد. 
ــما  ــک آن است که ش ــدف اين تکني ه
ــور بعضي از اوقات با  ــد با قدرت تص بتواني
ــائل  ــاي عمدي طوري ديگر به مس خطاه
ــا بدين وسيله اصل و واقعيت  نگاه کنيد ت
ــالش باعث  ــن ت ــد. اي ــوع را دريابي موض
مي شود تا مقداري اطالعات از شکاف هاي 

ايده هاي غيرواقعي اصوًال 
در مرحله طرح و بروز، 
ناکام مي مانند و مورد 
توجه قرار نمي گيرند. 
به عبارت ديگر، فرايند 
ايده يابي اغلب با يک 
احساس نگراني درباره 
يک پديده مشاهده شده يا 
تجربه شده شروع مي شود 
که پيامد آن، يک وارسي 
هشيارانه براي يافتن 
راه حل مسئله، يک دوره 
فعاليت نيمه هشيار، شم و 
شهود درباره اين راه حل 
(همان جرقه ذهني) و 
سرانجام اقامه ادّله منطقي 
و نظام مند براي آن است.
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ــده و  موجود در بافت هاي عصبي، آزاد ش
ــا اطالعات قبلي، الگوي  به وسيله پيوند ب
ذهني جديدي ساخته شود و يا موضوع، از 
الگوي ذهني قبلي به الگوي ديگري انتقال 
ــبت  ــد. درواقع ما به موضوع هاي به نس ياب
ــگي، نگاهي متفاوت مي کنيم که با  هميش
اين نگاه متفاوت به موضوع ثابت به شرطي 

که داراي ويژگي هاي ديگر هم باشد، 
مي توان واژه «ايده» را اطالق کرد؛ يعني 
محصول نگاه متفاوت که ايده نام دارد الزم 
است از چهار ويژگي «سادگي»، «زيبايي»، 
«تازگي» و «خالقانه بودن» سود ببرد، اما 
فعاليت ايده يابي اينجا نيز خاتمه نمي يابد، 
ــف  بلکه نگاه متفاوت به موضوع براي کش
ــود که مؤثر و کارا  ايده، زماني کامل مي ش
هم باشد؛ يعني تا زماني که يک ايده منجر 
ــي و بهبود وضعيت  ــه تغيير کّمي و کيف ب
ــوان از آن به عنوان  ــود، نمي ت موجود نش
«ايده» کامل نام برد. اصوًال تفکري که در 
مورد موضوع ها و سوژه ها باشد، ولي باعث 
تغيير در ساختار آنها نشود، نمي توان به آن 
ــت. به عنوان مثال، ساخت يک  «ايده» گف
ــو در اندازه کوچک نمي تواند  دستگاه رادي
ــت راديويي که  ــود، اما ساخ ايده تلقي ش
ــته باشد و امکان  قابليت ضبط صدا را داش
ــد، در واقع  ــه استفاده کننده بده رجوع ب
ــف راديو (تکرارناپذيربودن)  يک نقطه ضع
را از بين ببرد. اين فعاليت ممکن است در 
ــود؛  زمان خودش ايده اي مناسب تلقي ش
ــه سوژه ها و  ــل نگاه متفاوت ب چون حاص
ــورت رئال و واقعي است و  موضوع ها به ص

«نه» ايدئال و غيرواقعي. 
ــوًال در مرحله  ــي اص ــاي غيرواقع ايده ه
ــد و مورد  ــاکام مي مانن ــروز، ن ــرح و ب ط
ــارت ديگر،  ــرار نمي گيرند. به عب توجه ق
ــاس  ــي اغلب با يک احس ــد ايده ياب فراين
ــده يا  نگراني درباره يک پديده مشاهده ش
ــود که پيامد آن،  تجربه شده شروع مي ش
ــراي يافتن حل  ــيارانه ب ــک وارسي هش ي
مسئله، يک دوره فعاليت نيمه هشيار، شم 
ــهود درباره اين راه حل (همان جرقه  و ش
ــه منطقي و  ــي) و سرانجام اقامه ادّل ذهن

نظام مند براي آن است.
ــايد  ــي و نظام مند ش ــن داليل منطق اي

حکم همان تجربه در مکتب «عقل گرايي 
ــد که از سوي کارل رايموند  انتقادي» باش
پوپر بنيان نهاده شد. در اين ديدگاه، براي 
دستيابي به شناخت برعکس تجربه گرايي 
ــته اصلي نظريه  تفکر و روش قياسي، هس
ــناخت است؛ با اين تفاوت که در اينجا  ش
تجربه نيز به عنوان وسيله براي «تکذيب و 
ــه و فرضيه ها حائز اهميت و  ابطال» نظري

توجه است. (رفيع پور، ۱۳۸۲: ۶۸)
ــئت گرفته از يک نگاه  بنابراين ايده، نش
ــه موضوع هاست؛  ــگي ب متفاوت و هميش
ــي قالبي»  ــا با «ذهن ــي مادامي که م يعن
ــا  موضوع ه ــه  ب ــي»  ذهن ــاي  و «قالب ه
ــاوردي درخصوص ايده  ــم، دست نگاه  کني
نخواهيم داشت؛ مگر اينکه زاويه ديد خود 
ــا عوض  ــا و موضوع ه ــال سوژه ه را در قب
ــه به قاعده  ــم. راه طاليي آن است ک کني
شک دستوري دکارت عمل کنيم. دکارت 
ــگر در آغاز کار،  توصيه مي کرد که پژوهش
ــردازد که مانع  ــي بپ ــتن بت هاي به شکس

انديشه او خواهند بود. 
ــکي است  ــک دستوري ش ــن رو، ش ازاي
ــک «چقدر  ــبيه تکني ــيار ش مثبت که بس
جالب مي شود اگر...» است. در اين تکنيک 
ــان مجبور مي شود تا دقايقي برخالف  انس
ــي  آن تفکر کند. روش کار  قالب هاي ذهن
ــن است که ابتدا فرد توجه خود را به  چني
ــنهاد و سپس  نکات مثبت موضوع يا پيش
به نکات منفي و در نهايت به نکات جالب 
ــت است و نه منفي،  ــازه آن که نه مثب و ت
ــراي تهيه  ــد و در پايان ب ــوف مي کن معط
ليست مزايا، نکات منفي و همچنين نکات 
ــوع اقدام مي کند. يکي  جالب و تازه موض
از مهم ترين کاربردهاي اين تکنيک زماني 
ــه به يک قضيه اطمينان داريم. به  است ک
عبارت ديگر، هرچه درباره موضوعي بيشتر 
ــبين باشيم، استفاده از اين  بدبين يا خوش
ــاتر و اثربخش تر خواهد  ــک، کارگش تکني
ــکات جالب کافي است  بود. براي يافتن ن
که جمله «چقدر جالب مي شود اگر...» را 
ــا تکنيک ديگري که نامش  کامل کنيم. ي
است  مفروضات»  تکنيک «درهم شکستن 
هم در اين راستاست؛ چرا که يکي از موانع 
ــات قبلي است که  ــم خالقيت، مفروض مه

ــازه نمي دهد فکر در  به طور ناخودآگاه اج
همه جهات به حرکت درآيد. 

ــياري از مفروضات قبلي ممکن است  بس
در اصل همان زماني که در ذهن ما ايجاد 
ــده اند، غلط باشند؛ مثل خطرناک بودن  ش
ــه خواب  ــي ک ــن کس ــه، در ذه دوچرخ
ــديد با دوچرخه را ديده  است.  تصادف ش
ــياري از آنها به مرور زمان اعتبار خود  بس
ــياري به دليل تغيير  را از دست داده يا بس
ــده اند. اما «مسئله»  ــرايط، بي اعتبار ش ش
ــن تغييرات  ــرد متوجه اي ــن است که ف اي
ــت و هنوز با مفروضات  ــتباهات نيس و اش
قبلي به «مسئله» نگاه مي کند. از آنجايي 
ــمت دروني  ــات مربوط به قس که مفروض
ــتند،  ــوند و امري دروني هس ذهن مي ش
ــه تنهايي از فکر خود  ــم آنها را ب نمي تواني
ــي قابل تأمل  ــم. اين فنون وقت جدا سازي
ــوند که آنها را با تعريف متداول ايده  مي ش
ــش ذهني فرد که به مدد  يعني ايده  جوش
ــه پرورش مي يابد و به پرسش هاي  انديش
ــام دهم، چگونه انجام  «چه کنم، چرا انج
ــاني انجام بدهم» در  دهم و براي چه کس

ارتباط بگذاريم. 
- چه کنم؟ پاسخ اين پرسش همان هدف 
ــک برنامه راديويي  در طراحي و ساخت ي
ــه راديويي يا  ــک برنام ــت؛ هدف در ي اس
ــي يک رفتار.  تغيير، يا تقويت و يا خاموش
ــال هدف ما از اينکه فعاليتي نه به روال  ح
هميشگي بلکه به روالي جديد انجام شود، 
چيست؟ يا پاسخ به «چه کنم» در فرايند 
ايده پردازي اين است که چه کنم که وضع 

موجود را به وضع مطلوب نزديک کنم؟
- چرا انجام بدهم؟ پاسخ به اين پرسش، 
ــرا بايد براي رسيدن  معلوم مي کند که چ
به هدفي خاص اين فعاليت خاص را انجام 
داد و نه فعاليت هاي ديگر را؛ يعني بررسي 
به روش عليت منفرد و اينکه علل انتخاب 
ــراي رسيدن به وضع  يک فعاليت خاص ب

مطلوب چيست؟
ــخ به اين  ــام بدهم؟ پاس ــه انج - چگون
ــک ايده در  ــن مي کند که ي پرسش روش
ــود تا مؤثرتر و  چه فرم و ساختاري ارائه ش

کارآمدتر باشد؟ 
ــاني انجام بدهم؟ با توجه  - براي چه کس
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به ماهيت ايده، مخاطبان هدف بايد در نظر 
ــوند. به عبارت ديگر اگر در راديو  گرفته ش
ــام اداري طرح  ــده اي براي تحول در نظ اي
ــود، مخاطبان آن، نيروي انساني راديو  ش
ــتند. اما هرگاه ايده براي برنامه سازي  هس
ــب خواهد بود.  ــدف، مخاط ــود، ه ارائه ش
ــده، ايده اي است  ــي است بهترين اي بديه
که به ويژگي هاي مخاطبان (سن، جنس، 

تحصيالت و...) توجه کند.
ايده را چگونه بايد کشف کرد؟ 

ــف ايده،  ــت. براي کش ــخ کوتاه اس پاس
ــود دارد. ازاين رو مي توان  ــي وج روش هاي
ايده را روش مند کشف کرد. براي اينکه از 
ــترک از واژه  ابتدا به توافق و ذهنيتي مش
«روش» برسيم، الزم است منظور خود را 
ــود بيان کنيم.  ــاد به تعاريف موج با استن
ــر کاري روش ها و اصولي  ــراي انجام ه «ب
ــود دارند که به کارگيري آنها دستيابي  وج
ــد و کيفيت  ــهيل مي کنن ــه هدف را تس ب
ــال مي برند. در نتيجه  ــه سوي کم آن را ب
ــناخت، رعايت و به کارگيري اين اصول  ش
توفيق کار را تضمين مي کند.» (برخوردار، 
ــي معقول  ۱۳۸۱: ۴۷) يا «روش» خط مش
ــه هدفي معين  ــم براي دستيابي ب و منظ
ــا روش ها  ــا، ۱۳۸۲: ۱۰۷) ي ــت (ازکي اس
همان طرق دستيابي به محتواي شناخت 

است. (رفيع پور، ۱۳۸۶: ۳۵)
ــترک از تعريف  ــه درکي مش ــال که ب ح
ــم، مي خواهيم روش هاي  «روش» رسيدي
ــا بدين  ــناخت را بيان کنيم ت ــب ش کس
ــده برسيم.  ــب اي ــه منابع کس ــب ب ترتي
ــياري از  ــه بس ــت ک ــن اس ــت اي «واقعي
چيزهايي را که مي دانيد از توافق و اعتقاد 
گرفته اند،  ــمه  سرچش توافقي)  ــت  (واقعي
ــر مبناي تجربه و  ــدار ناچيزي از آنها ب مق
ــي) است. در اين  ــاف (واقعيت تجرب اکتش
ميان به برخي چيزها از طريق سنت واقف 
ــم، از طريق  ــه چيزهايي ه ــويد و ب مي ش
کساني که قبولشان داريد». (ببي، ۱۳۸۵ 

 (۴۶:
ــناخت را مي توان به  ــع ش ــع مناب در واق
ــرد: استناد به مقام  ــيم ک چهار گروه تقس
صالحيت دار (حجيت مثل حکيم فرموده)، 

ــوک و رمز و  ــر سير و سل ــيوه مبتني ب ش
ــيوه خردگرايانه  ــان و الهيات)، ش راز (عرف
ــفه و مابعدالطبيعه) و روش علمي-  (فلس
ــراي يک برنامه ساز  ــي. بر اين مبنا ب تجرب
ــده مي تواند در  ــي، خاستگاه اي ــه مل رسان
ــه هاي حضرت امام  ــه اول آرا و انديش وهل
ــه انقالب و در  ــي (ره) و رهبر فرزان خمين
ــي هاي  ــه دوم، سياست ها و خط  مش وهل

رياست سازمان و معاونت صدا باشد.
ــه مي توانيم  ــال از اين منابع چهارگان ح
ــناخت برسيم: قياسي و  به دو روش به ش
ــي. دو رکن علم عبارتند از: منطق  استقراي
ــراء) يا به عبارتي  ــاس) و تجربه (استق (قي
ــق و تجربه.  ــه علم عبارتند از منط دو پاي
ــا از واقعيت به  ــه کل ي ــدن از جزء ب رسي
ــدالل استقرايي و رسيدن از  نظريه را است
ــزء را که پيش بيني موارد جزئي  کل به ج
ــدالل قياسي  ــاس نظريه است، است بر اس
ــخص از داده هاي  ــراء ش ــد. در استق گوين
ــروع مي کند، سپس آنچه  مشاهده شده ش
مشاهده کرده است به کل تعميم مي دهد. 
ــاي  ــان پديده ه ــط مي ــم رواب ــن تعمي اي
در  ــد؛  گوين ــن»  «تبيي را  ــده  مشاهده ش
ــخصي از  صورتي که در استدالل قياسي ش
يک قانون عمومي و کلي شروع مي کند و 
ــس آن را براي پيش بيني موارد جزئي  سپ
مورد استفاده قرار مي دهد. (دالور، ۱۳۸۵: 

(۳۴-۳۵
ــارت و بلکه يک  ــک مه ــردازي ي ايده پ
ــر عواملي چند  ــه تحت تأثي ــر است ک هن
ــخصيتي و برخي  ــه ويژگي هاي ش از جمل
ويژگي هاي اکتسابي مي تواند در يک فرد 
قابليت بروز پيدا کند. از جمله ويژگي هاي 
اکتسابي، آموزش است و در اين ميان آنها 
ــوزش ديده  ــاي پژوهش را آم که روش ه
ــند، با استفاده از تکنيک هاي تحقيق  باش
ــاف  راحت تر از ديگران مي توانند به اکتش
ــردازي و  ــن رو، ايده پ ــده بپردازند. ازاي اي
کشف سوژه مي تواند هم استنباطي باشد 
ــي استنباطي است،  و هم استدراکي. وقت
ــارب فردي و  ــده تج ــع آن به طورعم منب
ــره زندگي و در واقع  ــي از وقايع روزم ناش
ــاهده زندگي  بازتاب امور واقع و قابل مش

ــد، منبع  است؛ و زماني که استدراکي باش
ــد مطالعه و پژوهش ،  آن مي تواند از براين
ــالن حاکم بر  ــوزش، اهداف و اسناد ک آم
ــا نتيجه يک  ــاي سازماني، و ي سياست ه
ــان فکري  ــي بر توف ــي مبتن ــث گروه بح
ــد. گرچه اين  ــوس باش ــا مهندسي معک ي
ــا از نگاه مکتب اثبات گرايان مبني  روش ه
بر اينکه «هيچ چيزي مطلق نيست و همه 
ــبي است» مي تواند همه راه هاي  چيز نس
ــف و پردازش سوژه قلمداد نشود، اما  کش
ــوان روش هايي ياد  ــوان از آنها به عن مي ت
کرد که ما را در اين زمينه کمک مي کنند 

تا به مقصود برسيم. 
در  ــاهده»  «مش ــک  تکني از  ــاده  استف
ــي عملي در برنامه  ايده يابي مي تواند گام
ــتلزم توجه منظم و  ــد. «مشاهده مس باش
ــتماتيک و ثبت رويدادها، رفتارها و  سيس
موضوع هايي است که در محيط اجتماعي، 
ــق وجود دارد.  ــکان يا محل مورد تحقي م
مشاهده، همه فعاليت هاي ديدن، شنيدن، 
ــامل  ش را  ــردن  تجربه ک و  ــردن  لمس ک
ــود» (ازکيا، ۱۳۸۲: ۴۱۶ -۴۱۰). بر  مي ش
ــل از هر اقدامي،  ــن اساس، فرد بايد قب اي
ــات مختلف  ــر را از جه ــوع مورد نظ موض
ــال، در راديو  ــناسايي کند. به عنوان مث ش
ــن ترتيب مورد  ــورد نظر را بدي موضوع م
ــه ابتدا كليه برنامه هاي  توجه قرار  دهد ک
ــد. چون  ــي را احصا کن ــده قبل ساخته ش
ــته  ــي از تجربيات گذش ممکن است بخش
چراغ راه آينده قرار گيرد. ضمن اينکه در 
ــتر  ــن مرحله احاطه فرد بر موضوع بيش اي
ــود. برنامه ها و فعاليت هاي پيشين  مي ش
ــناخت  ــالوه بر ش ــد ع ــن مي توان همچني
ــاره  ــكالتي اش ــائل و مش ــوع به مس موض
ــاني  ــازان و نيروي انس ــه برنامه س کند ك
ــوع ضمن انجام فعاليت  درگير با آن موض
ــن صورت  ــد. در اي ــه رو بوده ان ــا آن روب ب
ــد از خطاها و  ــم در فعاليت جدي دست ک
دوباره كاري ها احتراز نموده و در مقابل از 
ــينيان بهره گرفته مي شود.  تجربيات پيش
ــون ممکن  ــخصي، چ عالوه بر تجارب ش
است فرد سابقه ارتباط مستقيم با موضوع 
ــد، مي تواند از اطالعات و  ــته باش را نداش
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ــتقيم در  ــاهداني كه به طور مس تجارب ش
ــوع مورد نظر بوده اند، براي  ارتباط با موض
به دست آوردن اطالعات مقدماتي استفاده 

کند. 
گام دوم اين است که موضوع مورد نظر را 
ــنجد و حدود  از حيث متغيرهايي مؤثر بس
و ثغور آن را تعيين کند تا مرزهاي برنامه 
ــن و به  وضوح مشخص  شود.  به طور روش
ــيار حائز اهميت  ــائل بس ــن يكي از مس اي
ــي که محدوده و  ــت؛ زيرا انجام فعاليت اس
چارچوبي مشخص نداشته باشد، در عمل 

امكان پذير نيست. 
گام سوم اين است که همه اين اطالعات 
ــل آن به سوژه  ــرورش ايده و تبدي را در پ
ــنيده دخالت دهد. به  و تبديل سوژه به ش
ــه از مجموع  ــر، در اين مرحل عبارت ديگ
ــه درباره  ــي و پراكنده اي ك ــات كل اطالع
ــته، براي ارائه  ــورد مطالعه داش موضوع م
ايده استفاده كند. در اين حالت، جوشش 
و جرقه ذهني که آغاز فرايند شکل گيري 
ــد و  ــد مي آي ــن پدي ــت، در ذه ــده اس اي
ــي  زمينه هاي فرهنگي و مهارت هاي دانش
ــا با ساخت  ــک مي کند ت ــناختي کم و ش
فرضيه هايي، حدس و گمان هايي در ذهن 
در باره رابطه احتمالي عّلي و معلولي ميان 
ــوع رابطه اي  ــد پديده و يا هر ن ــا چن دو ي
ــي به وجود آيد.  ــد رابطه تاريخ ديگر مانن
ــدس و گماني را نيز  ــا نتيجه هر نوع ح ام
ــرا ارائه آن  ــده تصور کرد؛ زي ــوان اي نمي ت
ــد كه دست  ــرايطي باش  بايد بر اساس ش
ــي و منطقي  ــي، علم ــم ادّله هاي ذهن ک
ــال، وقتي  ــد. به عنوان مث ــد کن آن را تأيي
ــاز، زنگ ورزش را  ــما به عنوان برنامه س ش
به عنوان سوژه از زاويه جديدي نگاه کنيد 
و ايده آثار زنگ ورزش در افزايش گيرايي 
متون آموزشي را در دستور کار قرار دهيد 
ــد که سوژه زنگ ورزش را با اين  و بخواهي
ــد و فرضيه هايي چند در  ــده دنبال کني اي
ــگ ورزش قبل  ــن بپرورانيد که آيا زن ذه
ــد،  از دروس فهميدني مانند رياضيات باش
ــي رود يا اينکه آن  ــي  درس باالتر م گيراي
ــي مقدم  درس در برنامه کالسي و آموزش
ــًال بهتر است  ــد يا اص بر زنگ ورزش باش

قبل و بعد از زنگ ورزش دروس فهميدني 
ــود؛  در جدول برنامه کالسي گنجانده نش
ــگ ورزش با  ــت رابطه زن ــه اس همين گون

دروس حفظ کردني. 
ــک اطالعات  ــر ايده پرداز، از بان حال اگ
ــت وجو کند که  ــتگاه جس برنامه هاي ايس
ــگ ورزش از اين  ــه زن ــي که ب برنامه هاي
ــا بوده و تا کجا  ــه پرداخته اند، کدام ه زاوي
ــته اند  پيش رفته اند و چه دستاوردي داش
ــًال تاکنون به اين موضوع پرداخته  و يا اص
ــري به  ــا آمادگي بهت ــت و... ب ــده اس نش
ــه باور  ــي رود. گرچه ب ــراغ ايده يابي م س
ــناخت و دانش  اثبات گرايان، روش هاي ش
ــق حقيقت  ــورت مطل ــچ گاه به ص ــا هي م
ــت آن، موقتي است؛  ــه حقيق ــدارد، بلک ن
ــد.  ــده باش يعني تا زماني که هنوز رد نش
ــر مانند: دلفي و توفان  اما روش هايي ديگ
ــيار  ــم مي توانند در ايده يابي بس فکري ه
ــون تکنيک  ــند. چ ــر باش ــر و کارات مؤثرت
«توفان فکري» يکي از شيوه هاي برگزاري 
ــاوره و دستيابي به انبوهي از  جلسات مش
ــائل است که  ــا براي حل خالق مس ايده ه
ــال ۱۹۳۸، توسط الکس اساسبورن  در س
ــد. اين واژه هم اکنون در واژه نامه  ابداع ش
بين المللي وبستر اين گونه تعريف مي شود: 
ــي که از  ــک تکنيک گردهماي ــراي ي «اج
طريق آن گروهي مي کوشند راه حلي براي 
يک «مسئله» بخصوص يا انباشتن تمامي 
ــور خودبه خود و درجا  ــي که به ط ايده هاي
ــود، بيابند». يا  ــه وسيله اعضا ارائه مي ش ب
تکنيک «دلفي» که در سال ۱۹۶۴ توسط 
داکلي و هلمر معرفي شد و بسيار شبيه به 
تکنيک «توفان ذهني» است؛ با اين تفاوت 
که افراد هيچگاه به صورت گروهي در يک 
ــوند و  ــه و دور يک ميز جمع نمي ش جلس
ــع به صورت کالمي و رودررو درگير  در واق
بحث نمي شوند؛ بلکه رئيس گروه، موضوع 
ــالم مي کند و سپس هر يک  را به همه اع
ــه ايده هاي خود را  از افراد به طور جداگان
ــدون ذکر نام)  ــي (حتي ب ــورت کتب به ص
ــروه ارسال مي کنند. سپس  براي رئيس گ
ــنهادي  رئيس گروه تمامي ايده هاي پيش
ــا ارسال مي کند و از  را براي تک تک اعض

آنها مي خواهد که به ايده هاي پيشنهادي 
ــد و اگر ايده اي جديد به  ديگران فکر کنن
ــا اضافه کنند. اين  ــان رسيد، به آنه نظرش
عمل چندين بار تکرار مي شود تا در نهايت، 
ــامل  ــاق آرا به  دست آيد. فن دلفي ش اتف
ــورت و مقايسه قضاوت هاي  دعوت به مش
ــام چندنوبتي اعضاي يک تيم، در باره  بي ن

تصميم يا «مسئله» مي شود.
ــش بيايد که  ــن است اين سؤال پي ممک
ــدن ايده ها  ــن تفاصيل، آيا تکراري ش با اي
ــخ کوتاه،  ــاي پاس ــت؟ به ج ــن نيس ممک
مي شود اين توضيح را ارائه کرد. مي دانيم 
ــاد اقتصاد،  ــه اي از چهار نه ــه هر جامع ک
سياست، اجتماع و فرهنگ تشکيل مي شود 
که هرکدام کارکرد و وظيفه اي دارند و به 
همين دليل است که دولت ها برنامه توسعه 
ــي، اقتصادي،  ــاي سياس ــود را برنامه ه خ
ــم مي نامند. اين  ــي و فرهنگي ه اجتماع
ــمندي به نام  ــيم بندي از آراي انديش تقس
ــده است. وي در  تالکوت پارسونز گرفته ش
ــش اجتماعي نظريه اي  ــاب ساختار کن کت
ــتم ها» ارائه کرده  ــوان «نظريه سيس با عن
ــکل از  است که در آن نظام کنش را متش
چهار خرده سيستم  الگويي با عنوان آجيل 

(AGIL) مي داند.
هر   :(Adaptation) انطباق پذيـري  -
نظام بايد با محيط خود انطباق پيدا کند. 

اين وظيفه بر عهده نهاد اقتصاد است.
Goal At-) دسـت يابي بـه هـدف -

ــام بايد وسايلي براي  tainment): هر نظ
ــد تا بتواند  ــيج منابع خود داشته باش بس
ــد و رضايت  ــه هدف هاي خود دست ياب ب
ــده نهاد  ــن وظيفه بر عه ــل کند. اي حاص

سياست است.
- يکپارچگي (Integration): هر نظام 
ــي دروني اجزاي  ــجام و هماهنگ بايد انس
ــيوه هاي برخورد  ــظ کند و ش خود را حف
ــود آورد. اين وظيفه بر  با انحراف را به وج

عهده نهاد حقوقي و قانوني است.
 Latent Pattern) انـگاره  حفـظ   -
ــد تا حد  ــام باي ــر نظ Maintenance): ه
ــود را در حالت تعادل نگه دارد.  ممکن خ

اين وظيفه بر عهده نهاد فرهنگ است.
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ــکيل  ــن چهار نهاد تش ــر جامعه از اي ه
مي شود و همه موضوع ها نيز زيرمجموعه 
ــت. به همين  ــار نهاد اس ــي از اين چه يک
ــز در جوامع  ــتر موضوع ها ني ــل بيش دلي
ــد. هرگاه  ــتند؛ يعني جهاني ان ــد هس واح
ــا از «ريتم» طبيعي  يکي از اين موضوع ه
ــئله» تبديل  ــه «مس ــود، ب خود خارج ش
ــئله» در واحد فرد  مي شود. اگر اين «مس
ــي مهم از زندگي او را تحت  ــد و بخش باش
ــکل  ــر قرار دهد، مي گوييم فالني مش تأثي
ــخصي دارد. هرگاه اين «مسئله» بخش  ش
مهمي از زندگي تعدادي کثير از افراد يک 
ــر قرار دهد  ــه را تحت تأثي ــف يا طبق صن
ــئله» صنفي يا گروهي است؛ هرگاه  «مس
اين «مسئله»، بخش مهمي از زندگي اکثر 
افراد يک سرزمين را تحت تأثير قرار دهد، 
ــاده است. هرگاه  ــئله» ملي اتفاق افت «مس
اين «مسئله» در منطقه جغرافيايي خاص 
ــئله» منطقه اي و هرگاه  باشد، آن را «مس
ــان را دربرگيرد،  بخش هاي زيادي از جه
ــدت  ــي است. هرگاه ش ــئله» جهان «مس
ــود، از  ــتر ش ــئله» بيش و دامنه اين «مس
«مسئله»بودن خارج و تبديل به «بحران» 
ــود. به عنوان مثال، موضوع خشونت  مي ش
در همه جوامع وجود دارد؛ وقتي خشونت 
ــئله يا بحران مي شود که يا  تبديل به مس
ــموليت آن و يا شدت گسترش از  دامنه ش
ــگاه تبديل به  ــود، آن ريتم عادي خارج ش
مسئله يا بحران مي شود. با توجه به تأثير و 
ــئله  تأثر جوامع از هم ممکن است اين مس
يا بحران از کشوري به کشور ديگر سرايت 
ــي نيز مانند يک  ــد؛ چون جامعه جهان کن
ــور داراي چهار نهاد اقتصاد، سياست،  کش

قانون و فرهنگ است.
ــاهده  جامعه مش ــئله اي در  ــي مس وقت
ــاز مي کند؛  ــود را آغ ــود، رسانه کار خ ش
ــه «مديريت  ــه اصلي رسان ــرا که وظيف چ
ــت. البته  ــي» اس ــکار عموم ــت اف و هداي
ــش توجيه کنندگي و گاه در  ــي در نق گاه
ــود.  مي ش ظاهر  ــداردهندگي  هش ــش  نق
ــه رسانه ها به آن  ــائلي ک بدين ترتيب مس
ــود. ازاين رو،  ــراري مي ش ــد، تک مي پردازن
ــئله اي  تکرار موضوعات خود تبديل به مس

تازه تر مي شود. 

ــه ايده اهميت پيدا مي کند.  اينجاست ک
ــه ديد در  ــبيه زاوي ــزي است ش ايده چي
ــت، منتهي با  ــي اس ــي. منظره يک عکاس
ــتي از يک  تغيير زاويه ديد مي توان برداش
ــه مجدد،  ــا تغيير زاوي ــت کرد که ب واقعي
ــت ديگري داشت. اما خود  مي شود برداش
زاويه ديد تابعي است از زمينه هاي فکري، 
فرهنگي، شخصيتي، جامعه پذيري، تجربه 
ــر آنچه منابع ايده مي دانيم. زاويه ديد  و ه
به موضوع، زماني مي تواند مؤثر باشد که با 
فرم مناسب ارائه شود و ما از اين مجموعه 

با عنوان «محتوا» ياد مي کنيم.
جمالت کليدي

• فرايند شکل گيري برنامه بر مبناي فرِم 
طرِح برنامه، يکي از بهترين و اصولي ترين 

روش ها، به شمار مي رود.
• طراحي برنامه بر اساس مختصات فرم 
طرح برنامه مسيري است که «ايده» را به 

«شنيده» تبديل مي کند.
• نبايد سهِم وزِن فرِم ارائه را، از وزِن ايده 
ــنيده  در معادله موفقيت تبديل ايده به ش

کمتر دانست.
ــه مخاطبان  ــراي دسترسي ب ــه ب • رسان
ــدام بايد رفتار  ــش فاصله  با آنها، م و کاه
ــه نيازهاي  ــش کرده و ب ــان را پاي مخاطب

منطقي آنها پاسخ هاي منطقي بدهد.
ــناسان،  کارش از  ــي  گروه ــاور  ب ــه  ب  •
ــرد رسانه ملي در وضعيت  مهم ترين راهب

فعلي «ارتقاي کيفيت» است.
• ارتقاي کيفيت امري که در دوره جديد 
مديريت راديو خيلي بر آن تأکيد مي شود، 
ــه هم «حرف  ــد آن است که رسان نيازمن

درست بزند» و هم «درست حرف بزند».
ــوزه فعاليت  ــتگاهي بايد در ح • هر ايس
ــد و در اين  ــود «سرآمد و متمايز» باش خ
ــتن به مرگ سوژه ها و ايده ها  راه باورداش
ــر سوژه ها و  ــار جديد مبتني ب ــق آث و خل
ــه با مقتضيات جامعه و  ايده هاي جديد ک
ــد، منجر به  مخاطبان هدف همخوان باش

نوزايي و پويايي رسانه مي شود.
ــه  ــتين بار «رن ــوژه» را نخس • واژه «س
دکارت» در قرن هفدهم به مفهوم امروزي 

آن به کار برد.
ــاط»-  ــود «استنب ــد ب ــاي معتق • ديلت

فهميدن زندگي تنها با انديشه- امکان پذير 
نيست، بلکه براي درک آن جميع نيروهاي 

احساسي الزمند.
ــي  طبيع ــرد  رويک ــتن  کنارگذاش ــا  ب  •
ــه آن در  ــر پديده که ب ــراي ديدن جوه ب
ــناخت  ــز قراردادن هم مي گويند، ش پرانت

امکان پذير مي شود.
• با قدرت تصور، بعضي اوقات با خطاهاي 
ــائل نگاه کنيد  عمدي طوري ديگر به مس
ــل و واقعيت موضوع را  تا بدين وسيله اص

دريابيد.
• پنج ويژگي ايده، «سادگي»، «زيبايي»، 
«تازگي»، «خالقانه بودن» و از همه مهم تر 

«قابل اجرابودن» هستند.
ــرد است که  ــش ذهني ف ــده  جوش • اي
ــد و به  ــرورش مي ياب ــه پ ــه مدد انديش ب
ــرا انجام دهم؟  پرسش هاي «چه کنم؟ چ
ــاني  ــام دهم؟ و براي چه کس ــه انج چگون

انجام بدهم؟» پاسخ مي دهد.
• ايده پردازي يک مهارت و بلکه يک هنر 
است که تحت تأثير عواملي چند از جمله 
ويژگي هاي شخصيتي و برخي ويژگي هاي 
اکتسابي مي تواند در يک فرد قابليت بروز 

پيدا کند.
ــع، واحد  ــا در جوام ــتر موضوع ه • بيش

هستند؛ يعني جهاني اند.
ــبيه زاويه ديد در  • ايده چيزي است ش
ــا با تغيير  ــره يکي است، ام عکاسي. منظ
زاويه ديد مي توان برداشتي از يک واقعيت 
ــود  ــر زاويه مجدد، مي ش ــرد که با تغيي ک

برداشت ديگري داشت.
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