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الزم است برنامه ساز خالق خود را دائمًا با 
اين پرسش ها مواجه کند که:

- «چگونه مي توانم عناصر کامًال آشنا و يا 
در واقع تکراري را با عناصر به اندازه کافي 
ــو در هم آميزم تا ترکيب بندي ها بديع به  ن

نظر آيند؟»
يا

ــم که به دليل  - «چگونه به اين باور برس
ــتگاه راديويي ام براي  ــروز در ايس آنچه دي
ــا حق دارند  ــنوندگانم انجام داده ام، آنه ش
ــند امروز برنامه اي ولو با  انتظار داشته باش

تفاوتي اندک بشنوند.»
ــکل و قالب  ــه عبارتي در راديو هيچ ش ب
ــت  نهايي و مطلقي وجود ندارد، هرچه هس
ــت. نظرها،  ــت اس ــراي امروز درس فقط ب
ــکل ها و قالب هاي امروز، براي فردا يک  ش
روز کهنه شده اند. دنيا دائمًا در حال تغيير 
ــت و مخاطبان منتظر شنيدن برنامه  يا  اس

برنامه هايي تازه هستند.
ــنايي با  ــه مطالب فوق و با آش با توجه ب
اجزا و عناصر برنامه سازي و کاربرد درست 
و خالقانه آنها، مي توانيم يک برنامه جذاب 

و شنيدني توليد کنيم.
اجزا و عنـاصر برنامه سازي

ــي از محتوا و پيام برنامه که  گفتار: بخش
توسط گوينده يا گويندگان بيان مي شود.

ــي از محتوا و  مصاحبه و گزارش: بخش
پيام برنامه که از طريق گفت وگو، مصاحبه 
ــان، مسئوالن و گزارش مردمي  با کارشناس

مطرح مي شود.
ــن عناصر در  موسـيقي: يکي از مهم تري
برنامه سازي راديويي است که به شکل هاي 
ــي رود: از جمله  ــف و متنوع به کار م مختل

حالت، فاصله، شروع و پايان برنامه.
افکت: گاه به منظور تصويرسازي و کمک 
ــتر و بهتر پيام از آن استفاده  به درک بيش

مي شود.

ــان پيامي که  ــراي بي نمايـش: گاهي ب
مي خواهيم ارائه کنيم از اين قالب استفاده 
مي كنيم که توسط بازيگر يا بازيگران ارائه 

مي شود.
ــه  جنب ــام  پي ــه  ارائ در  گاه  مسـابقه: 
سرگرم کنندگي آن غالب است و از عناصر 
ــکل هاي  ــت که به ش ــذب مخاطب اس ج

مختلف طراحي مي شود.
ــوري يا  ــکل حض ــه ش کارشناسـي: ب
ــرکت دارند و در حوزه  تلفني در برنامه ش
تخصصي به بررسي موضوع و يا پيام برنامه 

مي پردازند.
ــدگاه  دي ــرح  ط تلفنـي:  تماس هـاي 

مخاطبان در رابطه با موضوع برنامه است.
يکي از نشانه هاي توانمندي برنامه سازان، 
ــر  ــت عناص ــب درس ــري و ترکي به کارگي
ــرم  و محتواي  ــکل دهي به ف راديويي و ش

خالقانه آنهاست.
حال نوبت شماست که فکر کنيد و به اين 

پرسش ها پاسخ دهيد:
ــاي راديويي که  ــي از برنامه ه - نمونه هاي
ــنيده ايد را مرور کنيد. کدام برنامه تنها  ش

ــده  ــکيل ش با يکي از اين اجزا و عناصر تش
است؟

ــي از برنامه هايي  ــا نمونه  يا نمونه هاي - آي
ــراري، به  ــزا و عناصر تک ــه با ترکيب اج ک
ساختاري نو دست يافته اند به ياد مي آوريد؟

ــر در  ــن عناص ــش اي ــوه  چين ــا نح - آي
ــنيدني مؤثر  ــک برنامه  ش ــکل دهي به ي ش

است؟
پرهيز از کليشه و کلي گويي نه تنها يکي 
از مشکالت برنامه هاي راديويي، بلکه يکي 
از موانع مؤثر بروزنيافتن خالقيت و نوآوري 
ــت. چرا برنامه ساز دچار کلي گويي  هم هس
مي شود؟ چرا نمي تواند موضوع برنامه را به 
اجزايش خرد کند؟ و چرا ذهن برنامه ساز، 
ــه هاي رايج  ــاف و درگير کليش بدون انعط

است؟
ــخ به اين پرسش  ها  در اينجا در صدد پاس
نيستيم، اما عبور از اين مشکل امکان پذير 
است و مي خواهيم راه هاي رهاشدن از اين 

مشکل را با هم مرور کنيم.
ــکل،  ــدن از اين مش راه اصلي براي رهاش
ــا  ــردن. ام ــن نگاه ک ــت؛ تمري ــن اس تمري
ــر و دريچه اي متفاوت با  نگاه کردن از منظ
هميشه. چنانچه برنامه ساز بتواند از هجوم 
اطالعات فراتر رفته و از تجربه هاي گذشته 
به شکل تازه اي متناسب با زمان و موقعيت 
ــتفاده کند، تفکري انعطاف پذير داشته  اس
ــدون نگراني از مورد  ــد و جرئت کند ب باش
قضاوت واقع شدن اين تفاوت ها را برجسته 
ــازد، در اين صورت است که مي تواند بر  س
مخاطب خود تأثير بگذارد و او را به شنيدن 
ــتن نگاه  ــب کند. اما داش ــه اش ترغي برنام
ــت و  متفاوت ويژگي ارثي و مادرزادي نيس
ــب کرد.  ــط با تمرين مي توان آن را کس فق
ــوان از به کاربردن  ــرار مي ت ــا تمرين و تک ب
ــه اي در برنامه سازي  پيش فرض هاي کليش
ــي «خالقيت». در  ــرد. اين يعن اجتناب ک

اشاره
دست به هر کار توليدي که مي زنيد يکي 
از راه هاي باقي ماندن در اين عرصه  نوآوري، 
ــرعت  ــت، وگرنه به س ابتکار و خالقيت اس
از رقابت با ساير توليدکنندگان بازخواهيد 
ــاي راديويي نيز از اين  ماند. توليد برنامه ه
ــت. هر برنامه اي حتي  ــتثني نيس اصل مس
ــي از نظر  ــد از مدت ــا، بع ــن آنه جالب تري
ــود. به همين  ــان تکراري مي ش مخاطبانش
ــدگان موفق، اغلب در طول  دليل تهيه کنن
تهيه  يک برنامه به طور مدام در جست وجوي 

ــتند.  بخش ها يا آيتم هاي تازه و جذاب هس
در واقع تهيه کنندگاني موفق هستند که به 
قالب هاي موجود برنامه سازي بسنده نکنند 

و به خلق قالب هاي جديد دست بزنند.
ــد،  ــو محدودن ــي رادي ــاختارهاي اصل س
ــا مي توان به  ــا ترکيب آنه ــي که ب در حال
ــت پيدا کرد و اين  ساختارهاي جديد دس
ــراي باقي ماندن  ــي و پراهميت ب نکته اصل
ــت. به عبارت ديگر در  در عرصه  رقابت اس
ــازي الزم است اين اصل اساسي را  برنامه س
ــه: «به دليل آنچه ديروز  فراموش نکنيم ک

پخش کرده ايم، امروز بايد کمي متفاوت تر 
باشيم.»

ــه  ک ــيب هايي  آس و  ــا  آفت ه از  ــي  يک
ــي از توليد يک  ــس از مدت ــازان پ برنامه س
ــوند،  ــه آن مبتال مي ش ــن ب ــه  روتي برنام
ــازي و  ــدن برنامه س ــي و عادي ش روزمرگ
ــه تعبير  ــت. ب ــردازش موضوع اس ــوه  پ نح
ــازان به آن  ــدي که برنامه س ــر قالب بن ديگ
ــان عناصر قالب بندي  ــو گرفته اند؛ و هم خ
ــنوندگان و يا  مي تواند عامل روي گرداني ش

در واقع خاموش کردن راديو  شود.

خالقيت در برنامه سازي
 زهرا صفائيان

مدير طرح و تأمين برنامه شبكه راديويى تهران

چنانچه برنامه سـاز بتواند از 
هجوم اطالعـات فراتر رفته و 
از تجربه هاي گذشته به شکل 
تـازه اي متناسـب بـا زمان و 
موقعيت اسـتفاده کند، تفکري 
انعطاف پذير داشـته باشـد و 
جرئـت کنـد بـدون نگراني از 
مورد قضاوت واقع شـدن اين 
تفاوت ها را برجسته سازد، در 
اين صورت است که مي تواند 
بر مخاطـب خود تأثير بگذارد 
و او را به شـنيدن برنامه اش 

ترغيب کند.
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الزم است برنامه ساز خالق خود را دائمًا با 
اين پرسش ها مواجه کند که:

- «چگونه مي توانم عناصر کامًال آشنا و يا 
در واقع تکراري را با عناصر به اندازه کافي 
ــو در هم آميزم تا ترکيب بندي ها بديع به  ن

نظر آيند؟»
يا

ــم که به دليل  - «چگونه به اين باور برس
ــتگاه راديويي ام براي  ــروز در ايس آنچه دي
ــا حق دارند  ــنوندگانم انجام داده ام، آنه ش
ــند امروز برنامه اي ولو با  انتظار داشته باش

تفاوتي اندک بشنوند.»
ــکل و قالب  ــه عبارتي در راديو هيچ ش ب
ــت  نهايي و مطلقي وجود ندارد، هرچه هس
ــت. نظرها،  ــت اس ــراي امروز درس فقط ب
ــکل ها و قالب هاي امروز، براي فردا يک  ش
روز کهنه شده اند. دنيا دائمًا در حال تغيير 
ــت و مخاطبان منتظر شنيدن برنامه  يا  اس

برنامه هايي تازه هستند.
ــنايي با  ــه مطالب فوق و با آش با توجه ب
اجزا و عناصر برنامه سازي و کاربرد درست 
و خالقانه آنها، مي توانيم يک برنامه جذاب 

و شنيدني توليد کنيم.
اجزا و عنـاصر برنامه سازي

ــي از محتوا و پيام برنامه که  گفتار: بخش
توسط گوينده يا گويندگان بيان مي شود.

ــي از محتوا و  مصاحبه و گزارش: بخش
پيام برنامه که از طريق گفت وگو، مصاحبه 
ــان، مسئوالن و گزارش مردمي  با کارشناس

مطرح مي شود.
ــن عناصر در  موسـيقي: يکي از مهم تري
برنامه سازي راديويي است که به شکل هاي 
ــي رود: از جمله  ــف و متنوع به کار م مختل

حالت، فاصله، شروع و پايان برنامه.
افکت: گاه به منظور تصويرسازي و کمک 
ــتر و بهتر پيام از آن استفاده  به درک بيش

مي شود.

ــان پيامي که  ــراي بي نمايـش: گاهي ب
مي خواهيم ارائه کنيم از اين قالب استفاده 
مي كنيم که توسط بازيگر يا بازيگران ارائه 

مي شود.
ــه  جنب ــام  پي ــه  ارائ در  گاه  مسـابقه: 
سرگرم کنندگي آن غالب است و از عناصر 
ــکل هاي  ــت که به ش ــذب مخاطب اس ج

مختلف طراحي مي شود.
ــوري يا  ــکل حض ــه ش کارشناسـي: ب
ــرکت دارند و در حوزه  تلفني در برنامه ش
تخصصي به بررسي موضوع و يا پيام برنامه 

مي پردازند.
ــدگاه  دي ــرح  ط تلفنـي:  تماس هـاي 

مخاطبان در رابطه با موضوع برنامه است.
يکي از نشانه هاي توانمندي برنامه سازان، 
ــر  ــت عناص ــب درس ــري و ترکي به کارگي
ــرم  و محتواي  ــکل دهي به ف راديويي و ش

خالقانه آنهاست.
حال نوبت شماست که فکر کنيد و به اين 

پرسش ها پاسخ دهيد:
ــاي راديويي که  ــي از برنامه ه - نمونه هاي
ــنيده ايد را مرور کنيد. کدام برنامه تنها  ش

ــده  ــکيل ش با يکي از اين اجزا و عناصر تش
است؟

ــي از برنامه هايي  ــا نمونه  يا نمونه هاي - آي
ــراري، به  ــزا و عناصر تک ــه با ترکيب اج ک
ساختاري نو دست يافته اند به ياد مي آوريد؟

ــر در  ــن عناص ــش اي ــوه  چين ــا نح - آي
ــنيدني مؤثر  ــک برنامه  ش ــکل دهي به ي ش

است؟
پرهيز از کليشه و کلي گويي نه تنها يکي 
از مشکالت برنامه هاي راديويي، بلکه يکي 
از موانع مؤثر بروزنيافتن خالقيت و نوآوري 
ــت. چرا برنامه ساز دچار کلي گويي  هم هس
مي شود؟ چرا نمي تواند موضوع برنامه را به 
اجزايش خرد کند؟ و چرا ذهن برنامه ساز، 
ــه هاي رايج  ــاف و درگير کليش بدون انعط

است؟
ــخ به اين پرسش  ها  در اينجا در صدد پاس
نيستيم، اما عبور از اين مشکل امکان پذير 
است و مي خواهيم راه هاي رهاشدن از اين 

مشکل را با هم مرور کنيم.
ــکل،  ــدن از اين مش راه اصلي براي رهاش
ــا  ــردن. ام ــن نگاه ک ــت؛ تمري ــن اس تمري
ــر و دريچه اي متفاوت با  نگاه کردن از منظ
هميشه. چنانچه برنامه ساز بتواند از هجوم 
اطالعات فراتر رفته و از تجربه هاي گذشته 
به شکل تازه اي متناسب با زمان و موقعيت 
ــتفاده کند، تفکري انعطاف پذير داشته  اس
ــدون نگراني از مورد  ــد و جرئت کند ب باش
قضاوت واقع شدن اين تفاوت ها را برجسته 
ــازد، در اين صورت است که مي تواند بر  س
مخاطب خود تأثير بگذارد و او را به شنيدن 
ــتن نگاه  ــب کند. اما داش ــه اش ترغي برنام
ــت و  متفاوت ويژگي ارثي و مادرزادي نيس
ــب کرد.  ــط با تمرين مي توان آن را کس فق
ــوان از به کاربردن  ــرار مي ت ــا تمرين و تک ب
ــه اي در برنامه سازي  پيش فرض هاي کليش
ــي «خالقيت». در  ــرد. اين يعن اجتناب ک

اشاره
دست به هر کار توليدي که مي زنيد يکي 
از راه هاي باقي ماندن در اين عرصه  نوآوري، 
ــرعت  ــت، وگرنه به س ابتکار و خالقيت اس
از رقابت با ساير توليدکنندگان بازخواهيد 
ــاي راديويي نيز از اين  ماند. توليد برنامه ه
ــت. هر برنامه اي حتي  ــتثني نيس اصل مس
ــي از نظر  ــد از مدت ــا، بع ــن آنه جالب تري
ــود. به همين  ــان تکراري مي ش مخاطبانش
ــدگان موفق، اغلب در طول  دليل تهيه کنن
تهيه  يک برنامه به طور مدام در جست وجوي 

ــتند.  بخش ها يا آيتم هاي تازه و جذاب هس
در واقع تهيه کنندگاني موفق هستند که به 
قالب هاي موجود برنامه سازي بسنده نکنند 

و به خلق قالب هاي جديد دست بزنند.
ــد،  ــو محدودن ــي رادي ــاختارهاي اصل س
ــا مي توان به  ــا ترکيب آنه ــي که ب در حال
ــت پيدا کرد و اين  ساختارهاي جديد دس
ــراي باقي ماندن  ــي و پراهميت ب نکته اصل
ــت. به عبارت ديگر در  در عرصه  رقابت اس
ــازي الزم است اين اصل اساسي را  برنامه س
ــه: «به دليل آنچه ديروز  فراموش نکنيم ک

پخش کرده ايم، امروز بايد کمي متفاوت تر 
باشيم.»

ــه  ک ــيب هايي  آس و  ــا  آفت ه از  ــي  يک
ــي از توليد يک  ــس از مدت ــازان پ برنامه س
ــوند،  ــه آن مبتال مي ش ــن ب ــه  روتي برنام
ــازي و  ــدن برنامه س ــي و عادي ش روزمرگ
ــه تعبير  ــت. ب ــردازش موضوع اس ــوه  پ نح
ــازان به آن  ــدي که برنامه س ــر قالب بن ديگ
ــان عناصر قالب بندي  ــو گرفته اند؛ و هم خ
ــنوندگان و يا  مي تواند عامل روي گرداني ش

در واقع خاموش کردن راديو  شود.

خالقيت در برنامه سازي
 زهرا صفائيان

مدير طرح و تأمين برنامه شبكه راديويى تهران

چنانچه برنامه سـاز بتواند از 
هجوم اطالعـات فراتر رفته و 
از تجربه هاي گذشته به شکل 
تـازه اي متناسـب بـا زمان و 
موقعيت اسـتفاده کند، تفکري 
انعطاف پذير داشـته باشـد و 
جرئـت کنـد بـدون نگراني از 
مورد قضاوت واقع شـدن اين 
تفاوت ها را برجسته سازد، در 
اين صورت است که مي تواند 
بر مخاطـب خود تأثير بگذارد 
و او را به شـنيدن برنامه اش 

ترغيب کند.
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ــي ديگر ديدن»، «نگاه  واقع خالقيت «نوع
ــتن» به مسائل و موضوع هاي  متفاوت  داش
ــت.  پيراموني و «جور ديگر نگاه کردن» اس
ــوار نيست، به شرط آنکه  اين کار اصًال دش
ــه اي مواجه  ــئله به صورت کليش با اين مس
ــال ها  ــر مي توان بعد از س ــويم. اما مگ نش
ــا که در اين  ــب کرد؟ م «خالقيت» را کس
ــد کرده و شکل  ــال ها شخصيت مان رش س
گرفته، چگونه مي توانيم از نو شروع کنيم؟

ــي به تعريف  ــه بحث اصل ــل از ورود ب قب
ــاره  ــه  پنگوئن اش ــت در فرهنگنام خالقي
ــي  روانشناس ــه   فرهنگ نام در  ــم.  مي کني
ــده  ــت اينگونه تعريف ش ــن خالقي پنگوئ
است: فرايندهاي ذهني که منجر به يافتن 
راه حل ها، ايده ها، مفهوم سازي ها، شکل هاي 
هنري، تئوري ها و فرآورده هايي مي شود که 

بي همتا و تازه هستند.
چگونه در راديو مي توان خالق بود؟

نگاه تازه به محتوا و فرم هاي برنامه سازي 
ــکل  هاي گوناگون  و پرداخت هاي بديع و ش
ــنيدني  پرداخت ، برنامه هاي راديويي را ش
ــه کالن نگري به  ــا ک ــرد. از آنج خواهد ک
موضوع از عمده موانع بروز خالقيت است، 
ــتفاده از آن  ــي از تکنيک هايي که با اس يک
ــتفاده  ــت را بارور کرد، اس مي توان خالقي
ــه ذهني» است. اما نقشه  از تکنيک «نقش

ذهني يا Mind Mapping چيست؟
ــتين بار توسط  ــي ذهني نخس نقشه کش
توني بوزان (عضو گروه  روش هاي يادگيري 
ــتان) طراحي شد. اين تکنيک بر  در انگلس
ــي استوار است که نشان  يافته هاي پژوهش
ــا مفاهيمي  ــز در درجه اول ب ــد مغ مي ده
ــه هم و  ــيوه اي مرتبط ب ــه ش ــدي و ب کلي
ــنتي در  ــه کار مي کند. در تفکر س يکپارچ
ــتون ها  ــوع ابتدا س ــا يک موض ــه ب مواجه
ــي انتخاب  ــته هاي کل ــا و يا دس و رديف ه
ــوزان مي گويد  ــي که ب ــوند، در حال مي ش
ــروع کنيم، با  ــده اصلي ش ــر کار را از اي اگ

ــب بهتري دارد. مغز  الگوي تفکر مغز تناس
ــد ايده هاي مرتبط با ايده  به خوبي مي توان
ــد. (الزم به يادآوري  ــازي کن اصلي را جاس
ــتفاده از اين فن در مواجهه با هر  است اس
ــي روزمره نيز  ــئله در زندگ ــوع و مس موض

کارآمد است.)
آماده سازي طرح براي يک برنامه راديويي 
ــاده  ــش س ــوان در قالب چند پرس را مي ت

شکل داد:
- مي خواهم در برنامه چه بگويم؟

- مي خواهم چگونه بگويم؟
- از چه راه يا راه هايي مي توانم بر مخاطب 

برنامه ام تأثير بگذارم؟
بسياري از برنامه سازان با تکيه بر تجربه، 
فعاليت ها و روش ها به اين پرسش ها پاسخ 
مي دهند؛ در حالي که داشتن نقشه ذهني 

در مورد پرسش ها، روش مفيدتري است.
ــروع کار الزم است عنوان اصلي  براي ش
ــط  ــا به تعبير ديگر موضوع) را در وس (و ي
ــت کنيم. سپس تمامي  يک صفحه يادداش
ــاي فرعي مرتبط با موضوع اصلي  موضوع ه
ــن کار ممکن  ــيم. اي را پيرامون آن بنويس
ــيم بندي هاي بيشتري در هر  است به تقس
يک از عناوين فرعي، يا ايجاد عناوين فرعي 

ديگر منجر شود.
ــاز  تکنيک Mind Mapping به برنامه س
ــترش زاويه   ــالوه بر گس ــک مي کند ع کم
نگاه و ديدن مسئله از دريچه هاي مختلف، 
متفاوت و متنوع؛ ريشه هاي مسئله و نتايج 
ــفاف و  ــاي آن را نيز به صورت ش و پيامده
 Mind Mapping جزئي نگاه کند. در واقع
به برنامه ساز کمک مي کند پيش از ساخت 
و ارائه برنامه به پرداخت ذهني دست يابد. 
ــن مهارت راهي جديد براي فکرکردن به  اي

صورت تصويري است.
ــيدن به  ــي ذهني مبناي انديش نقشه کش
ــم مي کند.  ــئله را فراه ــر موضوع يا مس ه
ــاي ذهني  ــا قلم ايده ه ــاز وقتي ب برنامه س
ــه تدريج به  ــد، ب ــيم مي کن ــود را ترس خ
ــود حرکت  ــل پازل ذهني خ ــمت تکمي س
ــا کم ارتباط را  ــد، موارد نامرتبط و ي مي کن
حذف مي کند، به روش ها و شکل ارائه کار 
ــد و در جست وجوي کشف موارد   مي انديش
ــتفاده از نقشه ذهني  مبهم برمي آيد. با اس
ــرعت ساختار يک موضوع را  مي توان به س
ــاط بين اجزاي  ــايي و همچنين ارتب شناس
ــه ذهني  ــازنده موضوع را پيدا کرد. نقش س
به عبارتي تصويري فکرکردن است. ما پيش 
از توليد برنامه، تصويري شفاف از جزئيات 

موضوع داريم.
ــراي  ب ــي  خوب ــيله  وس ــي  ذهن ــه  نقش
ــت وجو  جس و  ــا  ايده ه ــاختن  مرتبط س
ــه به  ــکاري و خالقان ــخ هاي ابت ــراي پاس ب
ــه ذهني بدين ترتيب  ــت. نقش پرسش هاس
ــيم مي شود: ابتدا موضوع يا واژه اصلي  ترس
ــپس عبارات يا  ــيد، س را روي کاغذ بنويس
ــون آن بنگاريد  ــط را پيرام ايده هاي مرتب
ــن روش با وجود  ــه آن پيوند دهيد. اي و ب
ــت، اما به  ــري اس ــارش فک ــبيه ب آنکه ش
ــدن ايده ها کمک مي کند و  شاخه شاخه ش
ــاهده چگونگي ارتباط آنها را با  امکان مش

هم فراهم مي سازد. در راديـو هيـچ شـکل و قالب 
نهايي و مطلقـي وجود ندارد، 
هرچه هست فقط براي امروز 
درست اسـت. نظرها، شکل ها 
و قالب هاي امـروز، براي فردا 

يک روز کهنه شده اند.

راديو و طراز مطلوب رسانه اي

اشاره
معـاون محترم صدا سـال ۱۳۹۱ را به عنوان دومين سـال تحقق منظومه 
اسـتراتژي خود، سـال «ايده هاي نو و تحول در محتوا» نامگذاري کرده اند 
تـا راديو در تحقق هدف سـازماني خود در راه رسـيدن به «طراز مطلوب 
رسـانه اي» گام بـردارد؛ چرا کـه امروزه نـوآوري الزمه ارتقـاي موقعيت 
سـازمان ها به شـمار مي رود، مشـروط بر اينکه اين نوآوري در حلقه هاي 
ثانـوي زنجيـره نخسـتين، يعنـي زيرسـاخت مديريتـي، توسـعه منابع 
انسـاني، مديريت مالي، مديريت تحقيق و توليد، اطالعاتي و ارتباطي نيز 
محقـق شـود. بدين منظور نيازسـنجي، بازتوليـد و بازشناسـي ابزارها، 
سـازوکارها و نيز نوآفريني، زايش مسـتمر علمي، نظريه پـردازي، توليد 
علـم و بهره گيـري از فناوري هاي نويـن در عرصه رسـانه، در عين تأکيد 
بـر اصـول، ارزش ها و هنجارهاي سـازماني، فرهنگي و مّلي، از اسـباب و 
لوازم آن به شمار مي رود. از طرف ديگر زمان شناسي و تحليل محيط هاي 
فرهنگـي، فنـاوري و وضعيـت رقبـا حکـم مي کند كـه راديو بـا خالقيت و 
نـوآوري، بـا ايده هـاي نو و تحول در محتوا در سـپهر رسـانه اي همچنان 
قوي، پويا و بانشـاط حاضر باشـد؛ پويايي و نشـاطي که از خصوصيات 

جامعه  ماست. 
آري، سخن از نوآوري و رمز و راز توفيق در نوآوري، فرهنگ خواستن، 
اتکا به خود، ظرفيت ها  و استعدادهاي خدادادي است. در اين ميان پژوهش، 
تفکـر، آفرينش و نـوآوري، مي تواند يكي از راه هاي تداوم حيات در دنياي  
کنوني باشـد و از همين روسـت کـه رهبر فرزانـه انقـالب (مدظله العالي) 

مي فرمايند: «نوآوري نياز لحظه به لحظه کشور ماست.» 
بنابـر اين ضرورت، مجله راديو، شـعار سـال ۹۱ راديـو (ايده هاي نو و 
تحول در محتوا) را با تني چند از دست اندركاران راديويي در ميان گذاشت.
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