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ــر از نوع  ــگاهي صرف نظ ــرد دانش ــر ف ه
ــت آوردن آن به زمان  ــرمايه براي به دس س
ــب سرمايه به پويايي  نياز دارد. فرايند کس
ــتادان باتجربه از يک سو و  جالبي ميان اس
ــجويان تحصيالت تکميلي و استادان  دانش
ــتيابي به  ــر گروه که در آرزوي دس جوان ت
ــوي ديگر، منجر  ــتند از س جايگاه آنها هس
ــد، گروه  ــي که قدرت دارن ــود. آنهاي مي ش
ــت نظارت مي گيرند؛ گروهي که  دوم را تح
ــد و با وجود  ــلطه پذير باش بايد مطيع و س
اين، آرزومندان جايگاه هاي برتر، خودشان 
ــد. به قول  ــت دارن ــز در اين فرايند دس ني
ــه آبگير  ــي که ب ــط ماهي هاي ــو «فق بوردي
ــوند» (بورديو،  مي آيند، گرفتار قالب مي ش
ــد اجازه  ــد نباي ــتادان ارش ۱۹۴۸:۹۱). اس
ــتقل  ــازه واردان خيلي زود مس دهند که ت
ــا را آنچنان  ــوند، اما همچنين نبايد آنه ش
ــد و درصدد  ــان کنن ــه ترکش ــد ک برنجانن
ــب برآيند. تعداد  ــتادان رقي همکاري با اس
زيردستان يک استاد جاافتاده، وجهه وي را 
باال مي برد. به عالوه شمار باالي دانشجويان 
يک استاد، دانشجويان ديگر را نيز به سوي 
ــاند. از اين طريق و طرق ديگر  وي مي کش
ــرمايه مي آورد» (همان منبع)  «سرمايه، س
ــوي استادان  ــجويان بلندپرواز به س و دانش

بلندآوازه سوق مي يابند. 
ــازمان راديو  ــن وضعيت را در س حال اي
ــاز  ــه از يک طرف برنامه س ــور کنيم ک تص
صرف نظر از نوع برنامه، براي به دست آوردن 
ــرف ديگر  ــاز دارد و از ط ــان ني ــه زم آن ب
ــي جالبي  ــه به پوياي ــب برنام ــد کس فراين
ــاده (قديمي تر و  ــازان جاافت ميان برنامه س
باتجربه) و برنامه سازان جوان و جوياي نام 
ــتيابي به  ــود که در آرزوي دس منجر مي ش
ــوتان خود هستند. آنهايي  جايگاه پيشکس

که قدرت (در اينجا برنامه هاي راديويي) را 
در دست دارند، گروه دوم يعني آرزومندان 
جايگاه هاي برتر را تحت نظارت مي گيرند؛ 
ــلطه پذير  ــع و س ــد مطي ــه باي ــي ک گروه
ــد نبايد اجازه دهد  باشند... برنامه ساز ارش
ــوند،  ــتقل ش که تازه واردان خيلي زود مس
ــا را آنچنان برنجاند  ــن اينکه نبايد آنه ضم
ــکاري با  ــد و درصدد هم ــه ترکش کنن ک
رقيب يا رقيبان برآيند. تعداد و وجهه هاي 
ــاز جاافتاده وجهه  زيردستان يک برنامه س
ــمار باالي  ــرد. به عالوه ش ــاال مي ب وي را ب
ــازان جوان در کنار يک برنامه ساز  برنامه س
ــري را نيز  ــازان ديگ ــوت، برنامه س پيشکس
ــن طريق و  ــاند. از اي ــوي وي مي کش به س
ــرمايه مي آورد» و  طرق ديگر «سرمايه، س
برنامه سازان بلندپرواز به سوي پيشكسوتان 

بلندآوازه کشيده مي شوند و... 
آنچه ذکر شد به نظر يکي از واقعيت هاي 
ــانه اي است. اورت  ــازمان هاي رس امروز س
راجرز، جامعه شناس و نظريه  پرداز آمريکايي 
در کتاب خود تحت عنوان نشر نوآوري ها 
با مطالعه بيش از ۲۰۰۰ گزارش پژوهشي 
و ۳۰۰ نشريه در مورد اشاعه يا نشر نوآوري 
ــه تعريفي از «نوآوري» ارائه کرده  در جامع
که: «نوآوري يک ايده، عمل، هدف، وسيله 
ــا وضعيتي متغّير  ــا تطبيق پيداکردن ب و ي
ــخص آن را نو و جديد تصور  ــت که ش اس

مي کند.» (مهرداد، ۱۳۸۰: ۱۷۸)
ــتن ويژگي ذاتي  اين نوبودن و تازگي داش
ــت؛ مشروط بر اينکه عملي  «خالقيت» اس
ــت تأکيد شود که  ــود. در اينجا الزم اس ش
نوآوري مختص يکسري فعاليت هاي خاص 
ــه در بخش هاي ديگر  ــوده، بلک صنعتي نب
ــم کاربرد دارد.  ــت ه مثل فرهنگ و سياس
به طوريکه معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
انساني رئيس جمهور، طي ابالغيه اي مورخ  
ــتگاه هاي  دس ــي  تمام ــه  ب  ۱۳۹۰/۷/۲۳
ــتورالعمل ماده «۲» آئين نامه  اجرايي، دس
ــاده ۲۰ قانون مديريت  ــي موضوع م اجراي
ــوري (نظام پذيرش و بررسي  خدمات کش
ــي) را  ــتگاه هاي اجراي ــنهادها در دس پيش

تشريح کرد.
ــتين بار به  ــنهادها براي نخس ــام پيش نظ
ــال  ــتراتژيک در س ــي و اس ــورت بنيان ص
ــور ژاپن و در زمان حکومت  ۱۷۲۱ در کش
ــد. به دستور حاکم  ــوگان هشتم اجرا ش ش
ــيموري توکاوا» جعبه کوچکي  ژاپن «يوش
ــد تا مردم نظراتشان  ــهر قرار داده ش در ش
ــه اين  ــد تا ب ــرار دهن ــه ق ــن جعب را در اي
ــردم درباره  ــا و نظرات م ــب ديدگاه ه ترتي

خط مشي هاي حکومت مشخص شود.
ــال  ــوئدي ها در س ــا، س ــس از ژاپني ه پ
ــق  ــا از طري ــس از آن ايتاليايي ه ۱۷۴۲، پ
ــوري در قصر پادشاهي، مزاياي  نصب منش
ــاي  ــه ديواره ه ــردم را ب ــنهادهاي م پيش
ــور  ــال ۱۷۷۰ در کش قصر آويختند در س
ــال ۱۸۶۷ در کشور آلمان،  انگليس، در س
ــنهادها را اجرايي کردند تا اينکه  نظام پيش
ــال ۱۸۸۰ ويليام دني مالک شرکت  در س
ــازي، به کارکنان خود دستور داد  کشتي س
ــود را در زمينه کاهش  ــنهادهاي خ تا پيش
هزينه هاي توليد به وي ارائه دهند. در ابتدا 

موانـع ايده
در مقاالت قبلي به اين موضوع اشاره شد 
ــت و طراحي  ــه بن مايه طرح، «ايده» اس ک
برنامه بر اساس مختصات فرم طرح برنامه، 
ــت که «ايده» را به «شنيده»  ــيري اس مس
تبديل مي کند. همچنين گفته شد که ايده 
چيزي شبيه زاويه ديد در عکاسي است که 
چند عکاس از يک منظره واحد، با انتخاب 
ــت هايي  زاويه ديد متفاوت مي توانند برداش

ــه هر يک از  ــت کنند و البت ــف را ثب مختل
ــتي  آنها با تغيير زاويه نيز مي توانند برداش
ــته  ــت اول خود داش ــر از برداش متفاوت ت
ــه با وجود  ــيد ک ــند. بحث به آنجا رس باش
ــانه ها  ــت در گزينش موضوع، رس محدودي
هر کدام به فراخور و متناسب با مقتضيات 
ــتي کرده، آن را در قالب  زمانه از آن برداش
فرمي ارائه مي کنند. بدين ترتيب از ترکيب 
ــري ذهني بود،  ــرم و آن ايده که ام اين ف

ــت،  محتوا و محصول که ديگر ذهني نيس
به دست مي آيد. اما اينک اين مقال از آنجا 
ــود که آيا هميشه فرايند تبديل  آغاز مي ش
Ob-) به عينيت (Subjectivity) ــت ذهني

jectivity) امکان پذير است؟ آيا اين فرايند 
ــت و در همه  ــه ثابت اس ــيري هميش مس
حوزه ها تحت يک الگو عمل مي کند؟ براي 
ــش ها، مطالعه  ــخي به اين پرس يافتن پاس

مثال واره زير کمکي شايان خواهد کرد.

گام اول!
آموزش طرح نويسي در راديو (قسمت چهارم)

 اكبر محمدى خانى
مدير پژوهش اداره كل پژوهش هاى راديو

گروهي بر ايـن باورند كه يکي 
از علـل قوام و دوام برنامه هاي 
پرمخاطـب راديـو کـه در دوره 
«تـا عصرطاليـي» پايه گـذاري 
ايـده  تبديـل  مسـير  شـده اند، 
نظـر  دريافـت  و  شـنيده  بـه 
امـر  خبـرگان  و  کارشناسـان 

بوده است.
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ــر از نوع  ــگاهي صرف نظ ــرد دانش ــر ف ه
ــت آوردن آن به زمان  ــرمايه براي به دس س
ــب سرمايه به پويايي  نياز دارد. فرايند کس
ــتادان باتجربه از يک سو و  جالبي ميان اس
ــجويان تحصيالت تکميلي و استادان  دانش
ــتيابي به  ــر گروه که در آرزوي دس جوان ت
ــوي ديگر، منجر  ــتند از س جايگاه آنها هس
ــد، گروه  ــي که قدرت دارن ــود. آنهاي مي ش
ــت نظارت مي گيرند؛ گروهي که  دوم را تح
ــد و با وجود  ــلطه پذير باش بايد مطيع و س
اين، آرزومندان جايگاه هاي برتر، خودشان 
ــد. به قول  ــت دارن ــز در اين فرايند دس ني
ــه آبگير  ــي که ب ــط ماهي هاي ــو «فق بوردي
ــوند» (بورديو،  مي آيند، گرفتار قالب مي ش
ــد اجازه  ــد نباي ــتادان ارش ۱۹۴۸:۹۱). اس
ــتقل  ــازه واردان خيلي زود مس دهند که ت
ــا را آنچنان  ــوند، اما همچنين نبايد آنه ش
ــد و درصدد  ــان کنن ــه ترکش ــد ک برنجانن
ــب برآيند. تعداد  ــتادان رقي همکاري با اس
زيردستان يک استاد جاافتاده، وجهه وي را 
باال مي برد. به عالوه شمار باالي دانشجويان 
يک استاد، دانشجويان ديگر را نيز به سوي 
ــاند. از اين طريق و طرق ديگر  وي مي کش
ــرمايه مي آورد» (همان منبع)  «سرمايه، س
ــوي استادان  ــجويان بلندپرواز به س و دانش

بلندآوازه سوق مي يابند. 
ــازمان راديو  ــن وضعيت را در س حال اي
ــاز  ــه از يک طرف برنامه س ــور کنيم ک تص
صرف نظر از نوع برنامه، براي به دست آوردن 
ــرف ديگر  ــاز دارد و از ط ــان ني ــه زم آن ب
ــي جالبي  ــه به پوياي ــب برنام ــد کس فراين
ــاده (قديمي تر و  ــازان جاافت ميان برنامه س
باتجربه) و برنامه سازان جوان و جوياي نام 
ــتيابي به  ــود که در آرزوي دس منجر مي ش
ــوتان خود هستند. آنهايي  جايگاه پيشکس

که قدرت (در اينجا برنامه هاي راديويي) را 
در دست دارند، گروه دوم يعني آرزومندان 
جايگاه هاي برتر را تحت نظارت مي گيرند؛ 
ــلطه پذير  ــع و س ــد مطي ــه باي ــي ک گروه
ــد نبايد اجازه دهد  باشند... برنامه ساز ارش
ــوند،  ــتقل ش که تازه واردان خيلي زود مس
ــا را آنچنان برنجاند  ــن اينکه نبايد آنه ضم
ــکاري با  ــد و درصدد هم ــه ترکش کنن ک
رقيب يا رقيبان برآيند. تعداد و وجهه هاي 
ــاز جاافتاده وجهه  زيردستان يک برنامه س
ــمار باالي  ــرد. به عالوه ش ــاال مي ب وي را ب
ــازان جوان در کنار يک برنامه ساز  برنامه س
ــري را نيز  ــازان ديگ ــوت، برنامه س پيشکس
ــن طريق و  ــاند. از اي ــوي وي مي کش به س
ــرمايه مي آورد» و  طرق ديگر «سرمايه، س
برنامه سازان بلندپرواز به سوي پيشكسوتان 

بلندآوازه کشيده مي شوند و... 
آنچه ذکر شد به نظر يکي از واقعيت هاي 
ــانه اي است. اورت  ــازمان هاي رس امروز س
راجرز، جامعه شناس و نظريه  پرداز آمريکايي 
در کتاب خود تحت عنوان نشر نوآوري ها 
با مطالعه بيش از ۲۰۰۰ گزارش پژوهشي 
و ۳۰۰ نشريه در مورد اشاعه يا نشر نوآوري 
ــه تعريفي از «نوآوري» ارائه کرده  در جامع
که: «نوآوري يک ايده، عمل، هدف، وسيله 
ــا وضعيتي متغّير  ــا تطبيق پيداکردن ب و ي
ــخص آن را نو و جديد تصور  ــت که ش اس

مي کند.» (مهرداد، ۱۳۸۰: ۱۷۸)
ــتن ويژگي ذاتي  اين نوبودن و تازگي داش
ــت؛ مشروط بر اينکه عملي  «خالقيت» اس
ــت تأکيد شود که  ــود. در اينجا الزم اس ش
نوآوري مختص يکسري فعاليت هاي خاص 
ــه در بخش هاي ديگر  ــوده، بلک صنعتي نب
ــم کاربرد دارد.  ــت ه مثل فرهنگ و سياس
به طوريکه معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
انساني رئيس جمهور، طي ابالغيه اي مورخ  
ــتگاه هاي  دس ــي  تمام ــه  ب  ۱۳۹۰/۷/۲۳
ــتورالعمل ماده «۲» آئين نامه  اجرايي، دس
ــاده ۲۰ قانون مديريت  ــي موضوع م اجراي
ــوري (نظام پذيرش و بررسي  خدمات کش
ــي) را  ــتگاه هاي اجراي ــنهادها در دس پيش

تشريح کرد.
ــتين بار به  ــنهادها براي نخس ــام پيش نظ
ــال  ــتراتژيک در س ــي و اس ــورت بنيان ص
ــور ژاپن و در زمان حکومت  ۱۷۲۱ در کش
ــد. به دستور حاکم  ــوگان هشتم اجرا ش ش
ــيموري توکاوا» جعبه کوچکي  ژاپن «يوش
ــد تا مردم نظراتشان  ــهر قرار داده ش در ش
ــه اين  ــد تا ب ــرار دهن ــه ق ــن جعب را در اي
ــردم درباره  ــا و نظرات م ــب ديدگاه ه ترتي

خط مشي هاي حکومت مشخص شود.
ــال  ــوئدي ها در س ــا، س ــس از ژاپني ه پ
ــق  ــا از طري ــس از آن ايتاليايي ه ۱۷۴۲، پ
ــوري در قصر پادشاهي، مزاياي  نصب منش
ــاي  ــه ديواره ه ــردم را ب ــنهادهاي م پيش
ــور  ــال ۱۷۷۰ در کش قصر آويختند در س
ــال ۱۸۶۷ در کشور آلمان،  انگليس، در س
ــنهادها را اجرايي کردند تا اينکه  نظام پيش
ــال ۱۸۸۰ ويليام دني مالک شرکت  در س
ــازي، به کارکنان خود دستور داد  کشتي س
ــود را در زمينه کاهش  ــنهادهاي خ تا پيش
هزينه هاي توليد به وي ارائه دهند. در ابتدا 

موانـع ايده
در مقاالت قبلي به اين موضوع اشاره شد 
ــت و طراحي  ــه بن مايه طرح، «ايده» اس ک
برنامه بر اساس مختصات فرم طرح برنامه، 
ــت که «ايده» را به «شنيده»  ــيري اس مس
تبديل مي کند. همچنين گفته شد که ايده 
چيزي شبيه زاويه ديد در عکاسي است که 
چند عکاس از يک منظره واحد، با انتخاب 
ــت هايي  زاويه ديد متفاوت مي توانند برداش

ــه هر يک از  ــت کنند و البت ــف را ثب مختل
ــتي  آنها با تغيير زاويه نيز مي توانند برداش
ــته  ــت اول خود داش ــر از برداش متفاوت ت
ــه با وجود  ــيد ک ــند. بحث به آنجا رس باش
ــانه ها  ــت در گزينش موضوع، رس محدودي
هر کدام به فراخور و متناسب با مقتضيات 
ــتي کرده، آن را در قالب  زمانه از آن برداش
فرمي ارائه مي کنند. بدين ترتيب از ترکيب 
ــري ذهني بود،  ــرم و آن ايده که ام اين ف

ــت،  محتوا و محصول که ديگر ذهني نيس
به دست مي آيد. اما اينک اين مقال از آنجا 
ــود که آيا هميشه فرايند تبديل  آغاز مي ش
Ob-) به عينيت (Subjectivity) ــت ذهني

jectivity) امکان پذير است؟ آيا اين فرايند 
ــت و در همه  ــه ثابت اس ــيري هميش مس
حوزه ها تحت يک الگو عمل مي کند؟ براي 
ــش ها، مطالعه  ــخي به اين پرس يافتن پاس

مثال واره زير کمکي شايان خواهد کرد.

گام اول!
آموزش طرح نويسي در راديو (قسمت چهارم)

 اكبر محمدى خانى
مدير پژوهش اداره كل پژوهش هاى راديو

گروهي بر ايـن باورند كه يکي 
از علـل قوام و دوام برنامه هاي 
پرمخاطـب راديـو کـه در دوره 
«تـا عصرطاليـي» پايه گـذاري 
ايـده  تبديـل  مسـير  شـده اند، 
نظـر  دريافـت  و  شـنيده  بـه 
امـر  خبـرگان  و  کارشناسـان 

بوده است.
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ــوند، خالق  ــه خلق مي ش ــه هايي ک انديش
ــتند يا خير؟ و سوم اينکه آيا ايده هاي  هس
خلق شده قابليت و استعداد تبديل شدن به 

نوآوري ها را دارند؟
ــوع خالقيت يک پديده  بنابراين در مجم
و فرايند و کوشش ذهني و فکري است در 
ــه نوآوري پديده اي عملي و اجرايي  حالي ک
ــت. نوآوري زماني پديد مي آيد که يک  اس
ــي  ايده خالق به وجود آمده و پس از بررس
و آزمايش ها به مرحله ظهور و عمل برسد.

ــود و تغيير،  ــرط بهب ــر ش ــرف ديگ از ط
نوآوري است و پيش نياز نوآوري، خالقيت. 
ــوآوري ايجاد  ــر و بهبود و ن ــن تغيي بنابراي
ــه ايده هاي خالق  ــود، مگر زماني ک نمي ش
ــوند. ايده هاي خالق زماني مفيد  مطرح ش
ــش خواهند بود که به مرحله عمل  و اثربخ
ــند؛ به عبارت ديگر  و يا همان نوآوري برس
اگر چه خالقيت و نوآوري مفاهيم متفاوتي 
ــزوم يکديگر بوده و  ــتند، اما الزم و مل هس
همديگر را مورد هم پوشاني قرار مي دهند و 

وجود هر يک براي ديگري ضروري است.
ــوًال خالقيت را  ــوآوري معم گفتيم که ن
ــت، اما با  ــر مي گيرد و پيش نياز آن اس درب
ــت. تأکيد مي شود که نوآوري  آن يکي نيس
دربرگيرنده عملي است که بر روي ايده هاي 
ــا تفاوت هاي  ــود ت ــام مي ش ــه انج خالقان
ــه  ــوزه اي ک ــس در ح ــخص و قابل لم مش
ــوآوري در آن رخ مي دهد، صورت گيرد.  ن
ــر جي.بيرد «معادله نوآوري» را چنين  دکت
ــت* پذيرش  ــت: «خالقي ــرده اس ــه ک ارائ

(Byrd, 2003) .«ريسک= نوآوري
ــرد دارد که  ــتن اين آرا زماني کارب دانس
ــاي پيراموني  ــکافانه به دني با نگاهي موش
ــف تغييراتي مثبت باشيم  خود، در پي کش
ــو و پرداخت هاي  ــول ايده هاي ن که محص
ــه در پي  ــر تغييراتي ک ــد. اگ نوآورانه باش

کشف آنها هستيم، کم است يا راضي کننده 
نيست، بايد به دنبال علت و عواملي بگرديم 
ــبب شده اند.  که اين معلول ها و نتايج را س
در اينجا الزم است به بسترها و زمينه هايي 
که به خالقيت منجر مي شوند، اشاره کنيم 

تا اهميت آنها وضوح بيشتر پيدا کند:
ــت  - نوآوري و خالقيت، ابتکار عملي اس
ــراردادن افكار و ايده هايي  که از كنار هم  ق
ــت مي آيد كه تا قبل از اين پنداشته  به دس

مي شد به يكديگر ربطي ندارند.
ــوآوري و خالقيت، با تصحيح راه رفته  - ن
ــش رو فرد را از  ــتن متفاوت به پي و نگريس
ــته جدا و به زمان آينده هدايت  زمان گذش

مي کند.
ــاره  ــي چندب ــاره و حت ــت، دوب - خالقي

نگاه كردن است.
ــبب آزادي از  ــت، س ــوآوري و خالقي - ن
ــاخته شده و  محدوديت هاي ذهني خودس
ــت هاي فکري به ظاهر  نيز رهايي از بن بس

ناگشوده مي شود.
- نوآوري و خالقيت، موجب ارائه پاسخي 
ــگي و به  متفاوت به کنجکاوي هاي هميش

ظاهر «عادت»شده مي شود.
ــوآوري و خالقيت، برگ برنده فرد در  - ن
ــت که به وي فرصتي  ــت با ديگران اس رقاب
ــرآمدي» در برابر  ــتازي و «س ــراي پيش ب

رقيبان مي دهد.
ــد به دليل  ــا در اين فراين ــاز نوپ برنامه س

ــتم  کارکنان به صورت انفعالي با اين سيس
ــس از آنکه در ازاي  ــورد کردند، اما پ برخ
ــي پاداش را  ــنهاد، مديريت مبلغ ــر پيش ه
اختصاص داد، ميزان خالقيت در پيشنهاد 
ــنهادهاي  کارکنان افزايش يافت. نظام پيش
ــه عنوان يک  ــرعت ب ــرکت (دني) به س ش
نظام موفق در سطح اروپا و به ويژه انگليس 

کپي برداري و اجرا گرديد.
اما نظام پيشنهادهاي مدرن و امروزي از 
ــال ۱۹۵۰ و پس از جنگ جهاني دوم با  س
عنوان نظام بهبود مستمر يا همان (کايزن)، 
و بعدها با عنوان جديدتر سيستماتيک تري 
ــنهادها» افزود. کايزن  به برنامه «نظام پيش
ــرات کوچک و  ــتمر و تغيي ــود مس بر بهب
پيوسته تأکيد دارد و نظام پيشنهادها يکي 
از ابزارهاي اصلي جهت اين امر مي باشد که 
نقش عمده اي را در انجام تغييرات کوچک 

براي بهبود مستمر (کايزن) ايفا مي کند.
ــنهادها،  ــوي آمريکايي نظام پيش در الگ
ــود و  ــنهاد تأکيد مي ش بر منافع مالي پيش
ــد، در حاليکه  ــاد مي کن ــزه مالي ايج انگي
ــارکت  ــر اثرات جانبي مش ــوي ژاپني ب الگ
ــان تأکيد مي نمايد. همچنين  مثبت کارکن
برخالف آمريکايي ها که به دنبال تغييرات 
ــيع و يکباره بودند، ژاپني ها عالقه مند  وس
تغييرات و بهبودهاي کوچک، ولي مستمر 
بودند. امروزه در اغلب شرکت هاي توليدي 
بزرگ و تقريبًا نيمي از شرکت هاي کوچک 
ــنهادها شکل  ــط ژاپني نظام پيش و متوس
ــش از ۹۲ درصد از  ــه به طوري که بي گرفت
ــهام و  ــده در بورس س ــات ثبت ش مؤسس
اوراق بهادار توکيو نظام پيشنهادها را اجرا 

مي کنند.
اجراي نظام پيشنهادها به صورتي فراگير 
ــد  ــي بازدي ــال ۱۳۶۶ در پ ــران از س در اي
ــان سازمان گسترش و  گروهي از کارشناس
ــور ژاپن آغاز  ــازي صنايع ايران از کش نوس

شد. 
ــتمر يا تحولي  کايزن به مفهوم بهبود مس
ــوان يک  ــه مي تواند به عن ــت ک دائمي اس
فرهنگ فراگير، برخي از عمده ترين مسائل 
ــري از انديشه، آموزش و تحقيق گرفته  بش
ــد را در عرصه هاي گوناگون  ــا کار و تولي ت

فردي و اجتماعي در برگيرد.

فرهنگ کايزن و تعامل آن در بين اليه ها 
ــازمان هاي مختلف اجتماعي در ژاپن،  و س
ــگاه  ــت تا کارخانه به دانش ــده اس باعث ش
ــگاه به کارخانه، کارگر  تبديل شده و دانش
ــوزد و مدير از ايده هاي کارگر  از مدير بيام
بهره مند گردد، پژوهشگر لباس کار بپوشد 
و به صحنه توليد بيايد و فعاالن صحنه هاي 
ــر و تدبر در باب بهبود کار  توليدي به تفک

خويش بپردازند و به پژوهش روي آورند.
ــتمري که تمامي  کايزن يعني بهبود مس
افراد از مديران تا کارکنان را دربر مي گيرد. 
ــفه کايزن بر اين اصل استوار است که  فلس
شيوه زندگي انسان (زندگي شغلي، زندگي 
ــت  ــي، زندگي خانوادگي) مي بايس اجتماع
ــته بهبود يابند و اين فرهنگ نه فقط  پيوس
ــه در تمامي جوامع و  ــاي کاري بلک در فض

زندگي ژاپني ها ريشه دوانده است.
ــر بهبود  ــالوه ب ــوآوري» ع ــالح «ن اصط
ــتمر که برايند، فرايند کايزن و اجراي  مس
ــنهاد مي تواند باشد، هم به تغيير  نظام پيش
ــه اي و هم تغيير توسعه اي يا افزايشي  ريش
ــود.  در تفکر، فرايندها يا خدمات مربوط ش
وانگهي مهم ترين شاخص نوآوري «تغيير» 
ــدف نوآوري  ــر تغييري. ه ــت، اما نه ه اس
تغيير مثبتي است که طي آن، محصول، يا 
خدمت يا شخص و يا چيزي بهتر مي شود 
ــوان  ــا مي ت ــا اينج (Mckeown, 2008). ت
ــوآوري و ايده نو را به مثابه تفاوت  تفاوت ن
ــي زماني  ــت؛ يعن ــوآوري و اختراع دانس ن
ــد و فرايند توليد  ــراي تولي ــه يک ايده ب ک
ــو و تالش براي  ــد، آن را ايده ن جديد باش
ــد.  ــوآوري مي گوين ــاختن آن را ن عملي س
ــان اختراع  ــم به طور طبيعي مي تفاوت مه
 (Innovation) ــوآوري  ن و   (Invention)
ــروز يک ايده  ــود دارد. اختراع اولين ب وج
براي توليد يا فرايندي جديد است؛ درحالي 

که نوآوري اولين تالش براي اجراي آن در 
 (Fagerberg, 2004: 4) .عمل است

ــوًال خالقيت فرايند خلق فکر جديدي  اص
ــکار و  ــت. اف ــه داراي ارزش اس ــت ک اس
انديشه هاي تازه و بديع بسيار زيادي وجود 
ــت داراي  ــا بعضي از آنها ممکن اس دارد ام
ــند يا نباشند و در نتيجه خالق  ارزش باش
ــوند. بنابراين  ــوب نمي ش و مبتکرانه محس
ــع و اصيل  ــت بدي ــردن چيزي اس خلق ک
ــه عبارت کامل تر  ــت. ب که داراي ارزش اس
خالقيت مهارت ابداع فکر و انديشه جديد 
ــت. واژه کليدي  ــمندکردن آن اس و ارزش
ــت. خالقيت  ــارت» اس ــا واژه «مه در اينج
ــت که هرکسي مي تواند آن  يک مهارت اس
ــت که در  ــرد و چيز مرموزي نيس را فرابگي
ــد ولي نکته مهم  اختيار عده اي خاص باش
ــعه اين قابليت و تبديل  در اين رابطه، توس
آن به مهارت است. اما نوآوري فرايند خلق 
ــت که ارزش قابل توجهي  چيزي جديد اس
ــازمان، صنعت يا جامعه  براي فرد، گروه، س
ــازمان ها، مديران و ديگر کارکنان  دارد. س
ــم بديعي را  ــعي مي کنند افکار و مفاهي س
ــق کنند که به نوآوري ها منتهي خواهد  خل
ــد در قالب  ــا مي توان ــن نوآوري ه ــد، اي ش
مواردي نظير محصوالت يا خدمات جديد، 
ــث افزايش  ــه، فرايندهايي که باع ــا بهين ي
ــود و نيز فعاليت هاي رقابتي  کارايي مي ش

بازاريابي و... معرفي شود.
ــي وجود دارد  ــف فوق تمايزهاي در تعاري
ــطحي و نظري قلمداد  ــت س که ممکن اس
ــوند، اما در حقيقت به چند دليل چنين  ش
ــت اينکه خالقيت پيش نياز و  نيست: نخس
سکوي پرتاب به سوي نوآوري است و براي 
نوآوري، خالق بودن ضروري است و بايد از 

صرفًا خالق بودن فراتر رفت.
ــود که آيا  ــت دقت ش دوم اينکه الزم اس

تنهـا مسـير مناسـب ورود بـه 
چرخـه توليـد در سـازمان هاي 
رسـانه اي- اعـم از روزنامـه و 
وسـايل ارتبـاط جمعـي ديگر- 
مسـير اسـتاد شـاگردي آن هم 
به صـورت ناقص اسـت که اگر 
استاد شاگردي به سياق درست 
اجرايـي مي شـد، احتمـال اينکه 
نوآموزان امروز به استادان فن 
آينده تبديل شوند، بسيار بود.
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ــوند، خالق  ــه خلق مي ش ــه هايي ک انديش
ــتند يا خير؟ و سوم اينکه آيا ايده هاي  هس
خلق شده قابليت و استعداد تبديل شدن به 

نوآوري ها را دارند؟
ــوع خالقيت يک پديده  بنابراين در مجم
و فرايند و کوشش ذهني و فکري است در 
ــه نوآوري پديده اي عملي و اجرايي  حالي ک
ــت. نوآوري زماني پديد مي آيد که يک  اس
ــي  ايده خالق به وجود آمده و پس از بررس
و آزمايش ها به مرحله ظهور و عمل برسد.

ــود و تغيير،  ــرط بهب ــر ش ــرف ديگ از ط
نوآوري است و پيش نياز نوآوري، خالقيت. 
ــوآوري ايجاد  ــر و بهبود و ن ــن تغيي بنابراي
ــه ايده هاي خالق  ــود، مگر زماني ک نمي ش
ــوند. ايده هاي خالق زماني مفيد  مطرح ش
ــش خواهند بود که به مرحله عمل  و اثربخ
ــند؛ به عبارت ديگر  و يا همان نوآوري برس
اگر چه خالقيت و نوآوري مفاهيم متفاوتي 
ــزوم يکديگر بوده و  ــتند، اما الزم و مل هس
همديگر را مورد هم پوشاني قرار مي دهند و 

وجود هر يک براي ديگري ضروري است.
ــوًال خالقيت را  ــوآوري معم گفتيم که ن
ــت، اما با  ــر مي گيرد و پيش نياز آن اس درب
ــت. تأکيد مي شود که نوآوري  آن يکي نيس
دربرگيرنده عملي است که بر روي ايده هاي 
ــا تفاوت هاي  ــود ت ــام مي ش ــه انج خالقان
ــه  ــوزه اي ک ــس در ح ــخص و قابل لم مش
ــوآوري در آن رخ مي دهد، صورت گيرد.  ن
ــر جي.بيرد «معادله نوآوري» را چنين  دکت
ــت* پذيرش  ــت: «خالقي ــرده اس ــه ک ارائ

(Byrd, 2003) .«ريسک= نوآوري
ــرد دارد که  ــتن اين آرا زماني کارب دانس
ــاي پيراموني  ــکافانه به دني با نگاهي موش
ــف تغييراتي مثبت باشيم  خود، در پي کش
ــو و پرداخت هاي  ــول ايده هاي ن که محص
ــه در پي  ــر تغييراتي ک ــد. اگ نوآورانه باش

کشف آنها هستيم، کم است يا راضي کننده 
نيست، بايد به دنبال علت و عواملي بگرديم 
ــبب شده اند.  که اين معلول ها و نتايج را س
در اينجا الزم است به بسترها و زمينه هايي 
که به خالقيت منجر مي شوند، اشاره کنيم 

تا اهميت آنها وضوح بيشتر پيدا کند:
ــت  - نوآوري و خالقيت، ابتکار عملي اس
ــراردادن افكار و ايده هايي  که از كنار هم  ق
ــت مي آيد كه تا قبل از اين پنداشته  به دس

مي شد به يكديگر ربطي ندارند.
ــوآوري و خالقيت، با تصحيح راه رفته  - ن
ــش رو فرد را از  ــتن متفاوت به پي و نگريس
ــته جدا و به زمان آينده هدايت  زمان گذش

مي کند.
ــاره  ــي چندب ــاره و حت ــت، دوب - خالقي

نگاه كردن است.
ــبب آزادي از  ــت، س ــوآوري و خالقي - ن
ــاخته شده و  محدوديت هاي ذهني خودس
ــت هاي فکري به ظاهر  نيز رهايي از بن بس

ناگشوده مي شود.
- نوآوري و خالقيت، موجب ارائه پاسخي 
ــگي و به  متفاوت به کنجکاوي هاي هميش

ظاهر «عادت»شده مي شود.
ــوآوري و خالقيت، برگ برنده فرد در  - ن
ــت که به وي فرصتي  ــت با ديگران اس رقاب
ــرآمدي» در برابر  ــتازي و «س ــراي پيش ب

رقيبان مي دهد.
ــد به دليل  ــا در اين فراين ــاز نوپ برنامه س

ــتم  کارکنان به صورت انفعالي با اين سيس
ــس از آنکه در ازاي  ــورد کردند، اما پ برخ
ــي پاداش را  ــنهاد، مديريت مبلغ ــر پيش ه
اختصاص داد، ميزان خالقيت در پيشنهاد 
ــنهادهاي  کارکنان افزايش يافت. نظام پيش
ــه عنوان يک  ــرعت ب ــرکت (دني) به س ش
نظام موفق در سطح اروپا و به ويژه انگليس 

کپي برداري و اجرا گرديد.
اما نظام پيشنهادهاي مدرن و امروزي از 
ــال ۱۹۵۰ و پس از جنگ جهاني دوم با  س
عنوان نظام بهبود مستمر يا همان (کايزن)، 
و بعدها با عنوان جديدتر سيستماتيک تري 
ــنهادها» افزود. کايزن  به برنامه «نظام پيش
ــرات کوچک و  ــتمر و تغيي ــود مس بر بهب
پيوسته تأکيد دارد و نظام پيشنهادها يکي 
از ابزارهاي اصلي جهت اين امر مي باشد که 
نقش عمده اي را در انجام تغييرات کوچک 

براي بهبود مستمر (کايزن) ايفا مي کند.
ــنهادها،  ــوي آمريکايي نظام پيش در الگ
ــود و  ــنهاد تأکيد مي ش بر منافع مالي پيش
ــد، در حاليکه  ــاد مي کن ــزه مالي ايج انگي
ــارکت  ــر اثرات جانبي مش ــوي ژاپني ب الگ
ــان تأکيد مي نمايد. همچنين  مثبت کارکن
برخالف آمريکايي ها که به دنبال تغييرات 
ــيع و يکباره بودند، ژاپني ها عالقه مند  وس
تغييرات و بهبودهاي کوچک، ولي مستمر 
بودند. امروزه در اغلب شرکت هاي توليدي 
بزرگ و تقريبًا نيمي از شرکت هاي کوچک 
ــنهادها شکل  ــط ژاپني نظام پيش و متوس
ــش از ۹۲ درصد از  ــه به طوري که بي گرفت
ــهام و  ــده در بورس س ــات ثبت ش مؤسس
اوراق بهادار توکيو نظام پيشنهادها را اجرا 

مي کنند.
اجراي نظام پيشنهادها به صورتي فراگير 
ــد  ــي بازدي ــال ۱۳۶۶ در پ ــران از س در اي
ــان سازمان گسترش و  گروهي از کارشناس
ــور ژاپن آغاز  ــازي صنايع ايران از کش نوس

شد. 
ــتمر يا تحولي  کايزن به مفهوم بهبود مس
ــوان يک  ــه مي تواند به عن ــت ک دائمي اس
فرهنگ فراگير، برخي از عمده ترين مسائل 
ــري از انديشه، آموزش و تحقيق گرفته  بش
ــد را در عرصه هاي گوناگون  ــا کار و تولي ت

فردي و اجتماعي در برگيرد.

فرهنگ کايزن و تعامل آن در بين اليه ها 
ــازمان هاي مختلف اجتماعي در ژاپن،  و س
ــگاه  ــت تا کارخانه به دانش ــده اس باعث ش
ــگاه به کارخانه، کارگر  تبديل شده و دانش
ــوزد و مدير از ايده هاي کارگر  از مدير بيام
بهره مند گردد، پژوهشگر لباس کار بپوشد 
و به صحنه توليد بيايد و فعاالن صحنه هاي 
ــر و تدبر در باب بهبود کار  توليدي به تفک

خويش بپردازند و به پژوهش روي آورند.
ــتمري که تمامي  کايزن يعني بهبود مس
افراد از مديران تا کارکنان را دربر مي گيرد. 
ــفه کايزن بر اين اصل استوار است که  فلس
شيوه زندگي انسان (زندگي شغلي، زندگي 
ــت  ــي، زندگي خانوادگي) مي بايس اجتماع
ــته بهبود يابند و اين فرهنگ نه فقط  پيوس
ــه در تمامي جوامع و  ــاي کاري بلک در فض

زندگي ژاپني ها ريشه دوانده است.
ــر بهبود  ــالوه ب ــوآوري» ع ــالح «ن اصط
ــتمر که برايند، فرايند کايزن و اجراي  مس
ــنهاد مي تواند باشد، هم به تغيير  نظام پيش
ــه اي و هم تغيير توسعه اي يا افزايشي  ريش
ــود.  در تفکر، فرايندها يا خدمات مربوط ش
وانگهي مهم ترين شاخص نوآوري «تغيير» 
ــدف نوآوري  ــر تغييري. ه ــت، اما نه ه اس
تغيير مثبتي است که طي آن، محصول، يا 
خدمت يا شخص و يا چيزي بهتر مي شود 
ــوان  ــا مي ت ــا اينج (Mckeown, 2008). ت
ــوآوري و ايده نو را به مثابه تفاوت  تفاوت ن
ــي زماني  ــت؛ يعن ــوآوري و اختراع دانس ن
ــد و فرايند توليد  ــراي تولي ــه يک ايده ب ک
ــو و تالش براي  ــد، آن را ايده ن جديد باش
ــد.  ــوآوري مي گوين ــاختن آن را ن عملي س
ــان اختراع  ــم به طور طبيعي مي تفاوت مه
 (Innovation) ــوآوري  ن و   (Invention)
ــروز يک ايده  ــود دارد. اختراع اولين ب وج
براي توليد يا فرايندي جديد است؛ درحالي 

که نوآوري اولين تالش براي اجراي آن در 
 (Fagerberg, 2004: 4) .عمل است

ــوًال خالقيت فرايند خلق فکر جديدي  اص
ــکار و  ــت. اف ــه داراي ارزش اس ــت ک اس
انديشه هاي تازه و بديع بسيار زيادي وجود 
ــت داراي  ــا بعضي از آنها ممکن اس دارد ام
ــند يا نباشند و در نتيجه خالق  ارزش باش
ــوند. بنابراين  ــوب نمي ش و مبتکرانه محس
ــع و اصيل  ــت بدي ــردن چيزي اس خلق ک
ــه عبارت کامل تر  ــت. ب که داراي ارزش اس
خالقيت مهارت ابداع فکر و انديشه جديد 
ــت. واژه کليدي  ــمندکردن آن اس و ارزش
ــت. خالقيت  ــارت» اس ــا واژه «مه در اينج
ــت که هرکسي مي تواند آن  يک مهارت اس
ــت که در  ــرد و چيز مرموزي نيس را فرابگي
ــد ولي نکته مهم  اختيار عده اي خاص باش
ــعه اين قابليت و تبديل  در اين رابطه، توس
آن به مهارت است. اما نوآوري فرايند خلق 
ــت که ارزش قابل توجهي  چيزي جديد اس
ــازمان، صنعت يا جامعه  براي فرد، گروه، س
ــازمان ها، مديران و ديگر کارکنان  دارد. س
ــم بديعي را  ــعي مي کنند افکار و مفاهي س
ــق کنند که به نوآوري ها منتهي خواهد  خل
ــد در قالب  ــا مي توان ــن نوآوري ه ــد، اي ش
مواردي نظير محصوالت يا خدمات جديد، 
ــث افزايش  ــه، فرايندهايي که باع ــا بهين ي
ــود و نيز فعاليت هاي رقابتي  کارايي مي ش

بازاريابي و... معرفي شود.
ــي وجود دارد  ــف فوق تمايزهاي در تعاري
ــطحي و نظري قلمداد  ــت س که ممکن اس
ــوند، اما در حقيقت به چند دليل چنين  ش
ــت اينکه خالقيت پيش نياز و  نيست: نخس
سکوي پرتاب به سوي نوآوري است و براي 
نوآوري، خالق بودن ضروري است و بايد از 

صرفًا خالق بودن فراتر رفت.
ــود که آيا  ــت دقت ش دوم اينکه الزم اس

تنهـا مسـير مناسـب ورود بـه 
چرخـه توليـد در سـازمان هاي 
رسـانه اي- اعـم از روزنامـه و 
وسـايل ارتبـاط جمعـي ديگر- 
مسـير اسـتاد شـاگردي آن هم 
به صـورت ناقص اسـت که اگر 
استاد شاگردي به سياق درست 
اجرايـي مي شـد، احتمـال اينکه 
نوآموزان امروز به استادان فن 
آينده تبديل شوند، بسيار بود.
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ــان در ارائه  ــاد فضايي براي کارکن - ايج
ــدون ترس از  ــراي برنامه ها ب ــا و اج ايده ه

پيامدهاي آن؛ 
- منعطف کردن فرهنگ، قوانين و مقررات 

سازماني در محيط فعاليت؛
ــي به  ــيم کار افراط ــري از تقس - جلوگي

خاطر جلوگيري از محدودنگري؛
ــوع آرا در  ــويق تن ــل تضاد و تش - تحم

محيط فعاليت؛
ــرش ايده هاي  ــر در پذي ــاف مدي - انعط

به ظاهر مبهم؛
ــويق تفکر خالقانه همکاران و توجه  - تش

به آن؛
ــخص  ــا به صورت مش ــن هدف ه - تعيي
براي اعضا و دادن آزادي عمل به آنها براي 

تحقق آن؛ 
ــتر بر نتايج به جاي روش ها  - تمرکز بيش
براي ارائه  و پيشنهاد چندين پاسخ صحيح 

به «مسئله»اي معين؛
- تقويت تعامل و روابط متقابل همکاران 

براي افزايش سطح مشارکت آنها؛ 
ــادي و معنوي به  ــاداش م - تخصيص پ

خالقانه ترين ايده ها؛
ــکيل اتاق فکر و ايده در بخش هاي  - تش
ــتگاه ها و هدايت آنها در بستر  مختلف ايس

اهداف و مأموريت هاي سازماني؛
ــدن صبر  ــر از همه، نهادينه ش - و مهم ت
و  ــي  زودبازده از  ــز  پرهي و  ــاري  بردب و 
نتيجه گرايي صرف در ارکان سازمان رسانه. 
ــوان گفت عصري که در  «به جرئت مي ت
 آن زيست مي کنيم، عصر فست فود است؛ 
عصري که شمار بي پاياني از کسب و کارها 
و شاخه هاي ديگر جهان اجتماعي به تقليد 
از همه يا برخي از نوآوري هاي سبک غذاي 
ــريع مي پردازند. اگر عقالنيت صوري را  س

ــس موفقيت  ــه معادل بدانيم، پ با مدرنيت
ــريع و نيز  ــتوران غذاي س ــترش رس و گس
نقش مهم آن به  عنوان الگويي براي بيشتر 
ــاره  ــاي ديگر جامعه به اين امر اش بخش ه
ــان مدرن  ــوز در يک جه ــا هن ــه م دارد ک

زندگي مي کنيم.» (ريتزر، ۶۴۳:۱۳۹۰)
ــي از حيات  ــيم بندي ذهن ــر يک تقس اگ
راديو در ايران متصور شويم، در اين صورت 
ــر دوره را نيز به  ــازوکارهاي ه مي توان س
ــي آن متصور بود.  ــب اقتضائات زمان تناس
سازمان راديو در دوره «تا عصر طاليي» را 
ــش در دوره «بعد از عصرطاليي»  کم و بي
ــا تفاوت هايي. آنچه  ــم؛ البته ب هم مي بيني
ــت بيشتر ناظر بر هيئت و  تفاوت کرده  اس
ــازمان راديو نيست، بلکه در محتوا،  فرم س
ــزا و عناصر  ــاي اج ــا و عملکرده رويکرده
ــت. فرض مثال در دوره  ــازمان راديوس س
ــر طاليي»، واحد روابط عمومي در  «تا عص
ساختار ايستگاه هاي مختلف فعاليت مي کرد 
و در دوره «بعد از عصر طاليي» نيز چنين 
ــت. واحد اطالعات و برنامه ريزي در هر  اس
ــت. گروه اجتماعي،  دو دوره فعال بوده اس
ــته و در  ــاي عمومي وجود داش در راديوه
ــر در عنوان  ــر نيز با کمي تغيي حال حاض
مانند: جوان و جامعه، فرهنگ و جامعه و... 
وجود دارد. شوراي طرح و برنامه نيز وجود 
ــز وجود دارد،  ــت؛ کما اينکه اکنون ني داش
ــرد، ماهيت و مأموريت اين  اما نقش، کارک
ــت: در دوره  ــتم تغيير کرده اس خرده سيس
«تا عصر طاليي» شوراي طرح و برنامه در 
ــتگذار محتوايي» برنامه ها از  نقش «سياس
ــواي طرح برنامه ها ظاهر  طريق تأييد محت
ــد و هم در نقش «ناظر» در ايده يابي  مي ش
ــو فعاليت  ــازمان رادي ــردازي در س و ايده پ
ــرد. در دوره طاليي راديو يک طرح تا  مي ک
ــرد به برنامه تبديل  فرايندي را طي نمي ک
ــد كه يکي  ــي بر اين باورن ــد. گروه نمي ش
ــوام و دوام برنامه هاي پرمخاطب  از علل ق
ــده اند،  راديو که در اين عصر پايه گذاري ش
مسير تبديل ايده به شنيده و دريافت نظر 

کارشناسان و خبرگان امر بوده است. 
ــان  نش ــازي  برجسته س ــاي  پژوهش ه
مي دهند مطالبي که به دفعات بيشتري از 
دروازه ها مي گذرند، به نظر مخاطبان مهم تر 

مي آيند (بروجردي علوي، ۱۳۸۰: ۷۰). در 
ــتم  ــده اي بر اين باورند که سيس مقابل، ع
ــف ايده تا ارائه برنامه در عصر  چرخش کش
ــي از اقتضائات زماني آن  طاليي راديو ناش
دوره بود که راديو داراي امتياز انحصاري و 
به  نسبت مطلق بود و رقيبان راديو يا هنوز 
خيلي در عرصه عمل ميدان دار نبودند و يا 
اينکه در وضعيت خاموشي به سر مي بردند. 
ــت به  ــن رو هر اطالعي را که راديو دس ازاي
انتشار نزده و يا به موضوعي وارد نشده بود، 
ــاکان آن اطالع و موضوع تازگي خود را  کم
به عنوان يکي از ارزش هاي خبري دارا بود، 
اما در حال حاضر با تغيير رخ داده در حوزه 
ــانه ها، ورود  فرهنگ و ارتباطات، تعدد رس
ــوزه، جريان  ــاي نوين در اين ح فناوري ه
ــت و چنانچه  ــديد کرده اس ــت را تش رقاب
ــانه در کشف يک سوژه و پرداخت  يک رس
نوآورانه آن به عنوان عامل جذابيت و جلب 
ــد،  ــته باش ــذب مخاطب تأخيري داش و ج
به سرعت از منابع دست اول به منبع دست 
ــراي گفتن ندارد  ــي جديد ب دوم که حرف
ــه به دنبال  ــود و مخاطبي ک تبديل مي ش
ــراي تعقيب  ــر رغبتي ب ــت، کمت تازه هاس
ــت دوم  ــانه هاي به اصطالح دس جريان رس
دارد؛ گو اينکه اخالق و ارزش هاي رسانه اي 
ــورها و فرهنگ ها بلکه  نه فقط به تبع کش
ــازمان ها نيز ممکن است متفاوت  به تبع س

باشد.
ــازمان هاي  ــي س ــلط در برخ ارزش مس
ــر «دقت»  ــرعت» ب ــانه اي ترجيح «س رس
ــت. گردانندگان اين رسانه ها مي گويند  اس
ــت که شما اول باشيد، چون  اصل بر  آن اس
ــرد، اما  ــران ک ــوان جب ــودن را نمي ت دوم ب
نادرست بودن را با ارسال تکذيبيه مي توان 
ــگ و ادبيات مربوط  ــا در فرهن حل کرد ي
ــهرت حرفه اي»  ــانه ها، «ش ــي رس به برخ
ــز و راز موفقيت  ــب» رم ــذب مخاط و «ج
ــي»، «منفي گرايي»  ــروز «تازگ ــت. ام اس
ــه ارزش هاي  ــي» از جمل و «جنجال آفرين
خبري محسوب مي شوند. گردانندگان اين 
ــد: مخاطبان را  ــانه ها مي گوين طيف از رس
ــند كرد. همين  ــذب و آنها را خرس بايد ج
ــازي»،  ــانه ها را به «سوژه س ــه اين رس نكت
ــه  ب و  ــي»  «عوام گراي و  ــروري»  «حادثه پ

خطرنکردن و ترس، قدم در راهي مي گذارد 
ــازان قديمي تر  ــش از وي، برنامه س ــه پي ک
پيموده اند و از نظر مديريتي نيز با مشکلي 
مواجه نشده اند که اين خود داليلي به شرح 

زير دارد:
ــتن فرد نوپا به ابعاد موضوع  - تسلط نداش

و شناخت ناقص مسئله؛
ــي و رواني،  ــل ويژگي هاي روح - به دلي
ترجيح دادن محافظه کاري به خطرپذيري؛

ــه پيچيدگي در امور  ــادگي ب - ترجيح س
ــه يکنواختي به جاي  با ابراز عالقه مندي ب

چالش ها؛
ــاس  ــاوري در کنار احس ــدان خودب - فق

ناامني شغلي براي طرح ايده هاي نو؛
ــکاران در صورت  ــماتت هم - ترس از ش

مواجه شدن با شکست احتمالي؛
- فرهنگ سازماني.

نکته ديگر اينکه نوآوري صرفًا منفعت ساز 
ــم دارد، مثل  ــت، بلکه هزينه هايي ه نيس
ــک. يک نوآور وقتي مي خواهد  هزينه ريس
ــدي را ارائه  کند، از  ــول يا ايده جدي محص
ــول جديد  ــر محص ــازار در براب ــش ب واکن
ــرکت هايي  ــت. همين  اآلن ش بي اطالع اس
ــتراتژي «دوم بودن» را  ــود دارند که اس وج
برگزيده اند. يعني مي گويند ما مي خواهيم 
ــومين و  ــيم، نه س ــن باش ــه دومي هميش
ــياري از زمينه ها  ــن در بس ــن. ژاپ نه  اولي
ــوآوري به  ــتراتژي ن ــت و اس همينگونه  اس
ــد. هزينه هاي  ــوم را دنبال  نمي کن آن مفه
ــپس  ــردازد و س ــکا مي پ ــوآوري را آمري ن
شرکت هاي ژاپني با قوت ها و قابليت هايي 
ــار مي گيرند. به  ــه  دارند بازار را در اختي ک
ــن گروه بايد اين گفته بورديو را يادآوري  اي
ــه آبگير  ــط ماهي هايي که ب ــرد که «فق ك
ــوند.» ازاين رو  مي آيند، گرفتار قالب مي ش

ــت بخورند که  ــاني شکس احتمال دارد کس
ــي نرفته را تجربه کنند.  ايده اي تازه و راه
ــو با وجود  ــات برنامه هاي رادي ــي اوق گاه
ــاني، و گاهي تغيير  ــروي انس ــر در ني تغيي
ــرح برنامه ها، همچنان بر  در عنوان ها و ط
ــنه مي چرخند و يک گونه ساخته  يک پاش
مي شوند که دليل آن مي تواند اين موضوع 
ــتم  ــد که فرد براي اينکه در اين سيس باش
به موفقيت برسد، زماني را که براي کسب 
برنامه صرف مي کند، آن را وقف تالش هاي 
ــه جاي نوآوري  ــري نمي کند. ازاين رو ب فک
ــت  ــور و خطرپذير اس که ويژگي افراد جس
ــه آزمايش  ــه عالقه مند ب ــش از بقي که بي
ــتند، به همنوايي و  انديشه هاي جديد هس
ــت که سريع  اقتباس که ويژگي افرادي اس
و آگاهانه سازگار هستند، تبديل مي شوند. 
ــد  ــراي تغيير اين وضعيت به نظر مي رس ب

بايد اقدام هايي صورت گيرد: 
ــه ايده هاي جديد  ــتم ب - بهادادن سيس

همکاران؛
ــدن از  ــد جديد و دورش ــرش قواع - پذي
ــازي براي  ــا زمينه س ــه ب ــاي کهن قاعده ه

شکستن الگوهاي رايج تفکر؛
ــوان  ت و  ــکاوي  کنج ــس  ح ــت  تقوي  -

پرسشگري افراد؛
- ايجاد و تقويت اعتمادبه نفس کافي؛

- تغيير محيط کار و فضاي فکري؛ 
- فرهنگ سازي براي عملي کردن نظرهاي 
ــر جنبه هاي  ــز ذهني ب ــا تمرک ــاوت ب متف

ناپيداي موضوع هاي به نسبت ناب؛
ــود  ــراي بهب ــترهاي الزم ب ــاد بس - ايج
ــي براي  ــري و آمادگ ــزان مخاطره پذي مي

خطرپذيري هاي معقول و کم هزينه؛
ــش مديران را  ــن زمينه نق ــه در اي و البت

نمي توان ناديده گرفت:

در  عـده اي  بـاور  بـه 
رسـانه اي،  سـازمان هاي 
متأثر از زندگـي مبتني بر 
غذاي سريع، سرعت تبديل 
شـتاب  شـنيده  بـه  ايـده 
گرفته و ديگر چرخش ايده 
ميان واحدهاي يک سيستم 
کارکـرد خـود را از دسـت 
داده اسـت؛ به طوري کـه با 
طرح  واحدهاي  راه انـدازي 
و  سياسـتگذار  توليـد،  و 
مجـري در هم ادغام شـده 
اسـت و ديگر از تقسيم کار 
دوره ماقبـل عصـر طاليي 
خبري نيست. 
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ــان در ارائه  ــاد فضايي براي کارکن - ايج
ــدون ترس از  ــراي برنامه ها ب ــا و اج ايده ه

پيامدهاي آن؛ 
- منعطف کردن فرهنگ، قوانين و مقررات 

سازماني در محيط فعاليت؛
ــي به  ــيم کار افراط ــري از تقس - جلوگي

خاطر جلوگيري از محدودنگري؛
ــوع آرا در  ــويق تن ــل تضاد و تش - تحم

محيط فعاليت؛
ــرش ايده هاي  ــر در پذي ــاف مدي - انعط

به ظاهر مبهم؛
ــويق تفکر خالقانه همکاران و توجه  - تش

به آن؛
ــخص  ــا به صورت مش ــن هدف ه - تعيي
براي اعضا و دادن آزادي عمل به آنها براي 

تحقق آن؛ 
ــتر بر نتايج به جاي روش ها  - تمرکز بيش
براي ارائه  و پيشنهاد چندين پاسخ صحيح 

به «مسئله»اي معين؛
- تقويت تعامل و روابط متقابل همکاران 

براي افزايش سطح مشارکت آنها؛ 
ــادي و معنوي به  ــاداش م - تخصيص پ

خالقانه ترين ايده ها؛
ــکيل اتاق فکر و ايده در بخش هاي  - تش
ــتگاه ها و هدايت آنها در بستر  مختلف ايس

اهداف و مأموريت هاي سازماني؛
ــدن صبر  ــر از همه، نهادينه ش - و مهم ت
و  ــي  زودبازده از  ــز  پرهي و  ــاري  بردب و 
نتيجه گرايي صرف در ارکان سازمان رسانه. 
ــوان گفت عصري که در  «به جرئت مي ت
 آن زيست مي کنيم، عصر فست فود است؛ 
عصري که شمار بي پاياني از کسب و کارها 
و شاخه هاي ديگر جهان اجتماعي به تقليد 
از همه يا برخي از نوآوري هاي سبک غذاي 
ــريع مي پردازند. اگر عقالنيت صوري را  س

ــس موفقيت  ــه معادل بدانيم، پ با مدرنيت
ــريع و نيز  ــتوران غذاي س ــترش رس و گس
نقش مهم آن به  عنوان الگويي براي بيشتر 
ــاره  ــاي ديگر جامعه به اين امر اش بخش ه
ــان مدرن  ــوز در يک جه ــا هن ــه م دارد ک

زندگي مي کنيم.» (ريتزر، ۶۴۳:۱۳۹۰)
ــي از حيات  ــيم بندي ذهن ــر يک تقس اگ
راديو در ايران متصور شويم، در اين صورت 
ــر دوره را نيز به  ــازوکارهاي ه مي توان س
ــي آن متصور بود.  ــب اقتضائات زمان تناس
سازمان راديو در دوره «تا عصر طاليي» را 
ــش در دوره «بعد از عصرطاليي»  کم و بي
ــا تفاوت هايي. آنچه  ــم؛ البته ب هم مي بيني
ــت بيشتر ناظر بر هيئت و  تفاوت کرده  اس
ــازمان راديو نيست، بلکه در محتوا،  فرم س
ــزا و عناصر  ــاي اج ــا و عملکرده رويکرده
ــت. فرض مثال در دوره  ــازمان راديوس س
ــر طاليي»، واحد روابط عمومي در  «تا عص
ساختار ايستگاه هاي مختلف فعاليت مي کرد 
و در دوره «بعد از عصر طاليي» نيز چنين 
ــت. واحد اطالعات و برنامه ريزي در هر  اس
ــت. گروه اجتماعي،  دو دوره فعال بوده اس
ــته و در  ــاي عمومي وجود داش در راديوه
ــر در عنوان  ــر نيز با کمي تغيي حال حاض
مانند: جوان و جامعه، فرهنگ و جامعه و... 
وجود دارد. شوراي طرح و برنامه نيز وجود 
ــز وجود دارد،  ــت؛ کما اينکه اکنون ني داش
ــرد، ماهيت و مأموريت اين  اما نقش، کارک
ــت: در دوره  ــتم تغيير کرده اس خرده سيس
«تا عصر طاليي» شوراي طرح و برنامه در 
ــتگذار محتوايي» برنامه ها از  نقش «سياس
ــواي طرح برنامه ها ظاهر  طريق تأييد محت
ــد و هم در نقش «ناظر» در ايده يابي  مي ش
ــو فعاليت  ــازمان رادي ــردازي در س و ايده پ
ــرد. در دوره طاليي راديو يک طرح تا  مي ک
ــرد به برنامه تبديل  فرايندي را طي نمي ک
ــد كه يکي  ــي بر اين باورن ــد. گروه نمي ش
ــوام و دوام برنامه هاي پرمخاطب  از علل ق
ــده اند،  راديو که در اين عصر پايه گذاري ش
مسير تبديل ايده به شنيده و دريافت نظر 

کارشناسان و خبرگان امر بوده است. 
ــان  نش ــازي  برجسته س ــاي  پژوهش ه
مي دهند مطالبي که به دفعات بيشتري از 
دروازه ها مي گذرند، به نظر مخاطبان مهم تر 

مي آيند (بروجردي علوي، ۱۳۸۰: ۷۰). در 
ــتم  ــده اي بر اين باورند که سيس مقابل، ع
ــف ايده تا ارائه برنامه در عصر  چرخش کش
ــي از اقتضائات زماني آن  طاليي راديو ناش
دوره بود که راديو داراي امتياز انحصاري و 
به  نسبت مطلق بود و رقيبان راديو يا هنوز 
خيلي در عرصه عمل ميدان دار نبودند و يا 
اينکه در وضعيت خاموشي به سر مي بردند. 
ــت به  ــن رو هر اطالعي را که راديو دس ازاي
انتشار نزده و يا به موضوعي وارد نشده بود، 
ــاکان آن اطالع و موضوع تازگي خود را  کم
به عنوان يکي از ارزش هاي خبري دارا بود، 
اما در حال حاضر با تغيير رخ داده در حوزه 
ــانه ها، ورود  فرهنگ و ارتباطات، تعدد رس
ــوزه، جريان  ــاي نوين در اين ح فناوري ه
ــت و چنانچه  ــديد کرده اس ــت را تش رقاب
ــانه در کشف يک سوژه و پرداخت  يک رس
نوآورانه آن به عنوان عامل جذابيت و جلب 
ــد،  ــته باش ــذب مخاطب تأخيري داش و ج
به سرعت از منابع دست اول به منبع دست 
ــراي گفتن ندارد  ــي جديد ب دوم که حرف
ــه به دنبال  ــود و مخاطبي ک تبديل مي ش
ــراي تعقيب  ــر رغبتي ب ــت، کمت تازه هاس
ــت دوم  ــانه هاي به اصطالح دس جريان رس
دارد؛ گو اينکه اخالق و ارزش هاي رسانه اي 
ــورها و فرهنگ ها بلکه  نه فقط به تبع کش
ــازمان ها نيز ممکن است متفاوت  به تبع س

باشد.
ــازمان هاي  ــي س ــلط در برخ ارزش مس
ــر «دقت»  ــرعت» ب ــانه اي ترجيح «س رس
ــت. گردانندگان اين رسانه ها مي گويند  اس
ــت که شما اول باشيد، چون  اصل بر  آن اس
ــرد، اما  ــران ک ــوان جب ــودن را نمي ت دوم ب
نادرست بودن را با ارسال تکذيبيه مي توان 
ــگ و ادبيات مربوط  ــا در فرهن حل کرد ي
ــهرت حرفه اي»  ــانه ها، «ش ــي رس به برخ
ــز و راز موفقيت  ــب» رم ــذب مخاط و «ج
ــي»، «منفي گرايي»  ــروز «تازگ ــت. ام اس
ــه ارزش هاي  ــي» از جمل و «جنجال آفرين
خبري محسوب مي شوند. گردانندگان اين 
ــد: مخاطبان را  ــانه ها مي گوين طيف از رس
ــند كرد. همين  ــذب و آنها را خرس بايد ج
ــازي»،  ــانه ها را به «سوژه س ــه اين رس نكت
ــه  ب و  ــي»  «عوام گراي و  ــروري»  «حادثه پ

خطرنکردن و ترس، قدم در راهي مي گذارد 
ــازان قديمي تر  ــش از وي، برنامه س ــه پي ک
پيموده اند و از نظر مديريتي نيز با مشکلي 
مواجه نشده اند که اين خود داليلي به شرح 

زير دارد:
ــتن فرد نوپا به ابعاد موضوع  - تسلط نداش

و شناخت ناقص مسئله؛
ــي و رواني،  ــل ويژگي هاي روح - به دلي
ترجيح دادن محافظه کاري به خطرپذيري؛

ــه پيچيدگي در امور  ــادگي ب - ترجيح س
ــه يکنواختي به جاي  با ابراز عالقه مندي ب

چالش ها؛
ــاس  ــاوري در کنار احس ــدان خودب - فق

ناامني شغلي براي طرح ايده هاي نو؛
ــکاران در صورت  ــماتت هم - ترس از ش

مواجه شدن با شکست احتمالي؛
- فرهنگ سازماني.

نکته ديگر اينکه نوآوري صرفًا منفعت ساز 
ــم دارد، مثل  ــت، بلکه هزينه هايي ه نيس
ــک. يک نوآور وقتي مي خواهد  هزينه ريس
ــدي را ارائه  کند، از  ــول يا ايده جدي محص
ــول جديد  ــر محص ــازار در براب ــش ب واکن
ــرکت هايي  ــت. همين  اآلن ش بي اطالع اس
ــتراتژي «دوم بودن» را  ــود دارند که اس وج
برگزيده اند. يعني مي گويند ما مي خواهيم 
ــومين و  ــيم، نه س ــن باش ــه دومي هميش
ــياري از زمينه ها  ــن در بس ــن. ژاپ نه  اولي
ــوآوري به  ــتراتژي ن ــت و اس همينگونه  اس
ــد. هزينه هاي  ــوم را دنبال  نمي کن آن مفه
ــپس  ــردازد و س ــکا مي پ ــوآوري را آمري ن
شرکت هاي ژاپني با قوت ها و قابليت هايي 
ــار مي گيرند. به  ــه  دارند بازار را در اختي ک
ــن گروه بايد اين گفته بورديو را يادآوري  اي
ــه آبگير  ــط ماهي هايي که ب ــرد که «فق ك
ــوند.» ازاين رو  مي آيند، گرفتار قالب مي ش

ــت بخورند که  ــاني شکس احتمال دارد کس
ــي نرفته را تجربه کنند.  ايده اي تازه و راه
ــو با وجود  ــات برنامه هاي رادي ــي اوق گاه
ــاني، و گاهي تغيير  ــروي انس ــر در ني تغيي
ــرح برنامه ها، همچنان بر  در عنوان ها و ط
ــنه مي چرخند و يک گونه ساخته  يک پاش
مي شوند که دليل آن مي تواند اين موضوع 
ــتم  ــد که فرد براي اينکه در اين سيس باش
به موفقيت برسد، زماني را که براي کسب 
برنامه صرف مي کند، آن را وقف تالش هاي 
ــه جاي نوآوري  ــري نمي کند. ازاين رو ب فک
ــت  ــور و خطرپذير اس که ويژگي افراد جس
ــه آزمايش  ــه عالقه مند ب ــش از بقي که بي
ــتند، به همنوايي و  انديشه هاي جديد هس
ــت که سريع  اقتباس که ويژگي افرادي اس
و آگاهانه سازگار هستند، تبديل مي شوند. 
ــد  ــراي تغيير اين وضعيت به نظر مي رس ب

بايد اقدام هايي صورت گيرد: 
ــه ايده هاي جديد  ــتم ب - بهادادن سيس

همکاران؛
ــدن از  ــد جديد و دورش ــرش قواع - پذي
ــازي براي  ــا زمينه س ــه ب ــاي کهن قاعده ه

شکستن الگوهاي رايج تفکر؛
ــوان  ت و  ــکاوي  کنج ــس  ح ــت  تقوي  -

پرسشگري افراد؛
- ايجاد و تقويت اعتمادبه نفس کافي؛

- تغيير محيط کار و فضاي فکري؛ 
- فرهنگ سازي براي عملي کردن نظرهاي 
ــر جنبه هاي  ــز ذهني ب ــا تمرک ــاوت ب متف

ناپيداي موضوع هاي به نسبت ناب؛
ــود  ــراي بهب ــترهاي الزم ب ــاد بس - ايج
ــي براي  ــري و آمادگ ــزان مخاطره پذي مي

خطرپذيري هاي معقول و کم هزينه؛
ــش مديران را  ــن زمينه نق ــه در اي و البت

نمي توان ناديده گرفت:

در  عـده اي  بـاور  بـه 
رسـانه اي،  سـازمان هاي 
متأثر از زندگـي مبتني بر 
غذاي سريع، سرعت تبديل 
شـتاب  شـنيده  بـه  ايـده 
گرفته و ديگر چرخش ايده 
ميان واحدهاي يک سيستم 
کارکـرد خـود را از دسـت 
داده اسـت؛ به طوري کـه با 
طرح  واحدهاي  راه انـدازي 
و  سياسـتگذار  توليـد،  و 
مجـري در هم ادغام شـده 
اسـت و ديگر از تقسيم کار 
دوره ماقبـل عصـر طاليي 
خبري نيست. 
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ــد. مهم ترين وجه  ــدا کن ــي معنا پي فرامل
ــدن به تقسيم کار  آثار اقتصادي جهاني ش
ــيم  ــت؛ تقس ــي (GDL) معطوف اس جهان
ــري عمده در  ــده تغيي کاري که موجب ش
ــورها و جوامع برقرار شود  روابط ميان کش
ــطح توسعه اقتصادي آنها  و فعاليت ها و س
را به شدت تحت تأثير قرار دهد. شرايط به 
ــده است که پژوهش و دانش در  گونه اي ش
آمريکا متمرکز شده است؛ اروپا به طراحي 
ــنگاپور و مالزي و هند  ــردازد و در س مي پ
ــورهاي  ــود؛ کش توليد صنعتي انجام مي ش
خاورميانه نيز سوخت فسيلي آنها را تأمين 
کنند و کشورهاي ديگر در عرصه مبادله و 

توزيع فعاليت نمايند.
ــه پايان  ــش ب ــته را با يک پرس اين نوش
ــب  ــازمان راديو حس مي بريم که آيا در س
تقسيم کار صورت گرفته، دانش توليد طرح 
و نقشه در يک واحد متمرکز باشد، واحدي 
ــد، اين طرح  ــي کن ديگر آن طرح را بررس
ــاند و واحد  ــومي به توليد برس ــد س را واح
چهارمي هم آن را توزيع کند و دست آخر 
ــد ديگري بر آن نظارت نمايد، يا اينکه  واح
ــد و توزيع «پيام» در  دانش، طراحي، تولي

يک واحد متمرکز باشد؟

جمالت کليـدي
ــر از نوع  ــاز صرف نظ ــر فرد برنامه س - ه
برنامه، براي به دست آوردن آن به زمان نياز 

دارد.
- تنها مسير مناسب ورود به چرخه توليد 
در سازمان هاي رسانه اي- اعم از روزنامه و 
ــايل ارتباط جمعي ديگر- مسير استاد  وس
ــاگردي آن هم به صورت ناقص است که  ش
اگر استاد شاگردي به سياق درست اجرايي 
ــوزان امروز به  ــد، احتمال اينکه نوآم مي ش
استادان فن آينده تبديل شوند بسيار بود.

- نوآوري يک ايده، عمل، هدف، وسيله و 
يا تطبيق پيداکردن با وضعيتي متغّير است 
که شخص آن را نو و جديد تصور مي کند.

ــوآوري «تغيير»  ــاخص ن ــن ش - مهم تري
ــدف نوآوري  ــر تغييري. ه ــت، اما نه ه اس
ــت که طي آن محصول، يا  تغيير مثبتي اس
خدمت يا شخص و يا چيزي بهتر مي شود.
ــي، واژه هاي  ــان عموم ــب در گفتم - اغل

ــاي هم به کار  ــوآوري را به ج خالقيت و ن
ــت؛ زيرا در حالي  ــت اس مي برند که نادرس
ــدن ايده ها داللت  که خالقيت بر مطرح ش
ــيدن به ايده ها  دارد، نوآوري به حيات بخش

اشاره مي کند.
- همه نوآوري ها با ايده هاي خالق شروع 
ــوان اجراي موفق  ــوند. نوآوري به عن مي ش
ــازمان تعريف  ــالق در يک س ــاي خ ايده ه

مي شود.
ــور طبيعي ميان  ــک تفاوت مهم به  ط - ي
ــراع» و «نوآوري» وجود دارد: اختراع  «اخت
اولين بروز يک ايده براي توليد يا فرايندي 
ــوآوري اولين  ــت؛ درحالي که ن ــد اس جدي

تالش براي اجراي آن در عمل است.
- خالقيت* پذيرش ريسک= نوآوري.

ــوآوري و خالقيت، برگ برنده فرد در  - ن
ــت که به وي فرصتي  ــت با ديگران اس رقاب
ــرآمدي» در برابر  ــتازي و «س ــراي پيش ب

رقيبان مي دهد.
- «فقط ماهي هايي که به آبگير مي آيند، 
ــوند»، ازاين رو احتمال  گرفتار قالب مي ش
ــت بخورند که ايده اي  ــاني شکس دارد کس

تازه و راهي نرفته را تجربه مي کنند. 
ــيم بندي ذهني از حيات  ــر يک تقس - اگ
راديو در ايران متصور شويم، در اين صورت 
ــر دوره را نيز به  ــازوکارهاي ه مي توان س

تناسب اقتضائات زماني آن متصور بود.
ــد كه يکي از علل  ــي بر اين باورن - گروه
ــاي پرمخاطب راديو  ــوام و دوام برنامه ه ق
ــي» پايه گذاري  ــه در دوره «تا عصرطالي ک
ــنيده و  ــير تبديل ايده به ش ــده اند، مس ش
ــرگان امر  ــان و خب دريافت نظر کارشناس

بوده است.
ــت مي توان گفت عصري که در  - به جرئ
آن زيست مي کنيم، عصر فست فود (غذاي 
ــمار بي پاياني  ــريع) است؛ عصري که ش س
ــاخه هاي ديگر جهان  ــب وکارها و ش از کس
اجتماعي از جمله سازمان هاي رسانه اي به 
ــبک  تقليد از همه يا برخي نوآوري هاي س

غذاي سريع مي پردازند.
ــازمان هاي  ــلط در برخي س - ارزش مس
ــت.  ــرعت بر دقت اس ــانه اي ترجيح س رس
گردانندگان اين رسانه ها مي گويند اصل بر 
آن است که شما اول باشيد، چون دوم بودن 

را نمي توان جبران کرد، اما نادرست بودن را 
با ارسال تکذيبيه مي توان حل کرد.

ــانه ها  رس از  ــي  طيف ــدگان  گردانن  -
مي گويند كه مخاطبان را بايد جذب و آنها 
ــند كرد. همين نكته اين رسانه ها  را خرس
ــروري» و  ــازي»، «حادثه پ ــه «سوژه س را ب
ــالق و  ــتن اخ ــي» و زيرپاگذاش «عوام گراي
ــوق مي دهد. بسياري  بداخالقي حرفه اي س
ــائل اخالقي  ديگر معتقدند كه رعايت مس

توسط رسانه ها دور از دسترس نيست.
- به باور عده اي در سازمان هاي رسانه اي، 
ــريع،  ــي مبتني بر غذاي س ــر از زندگ متأث
سرعت تبديل ايده به شنيده شتاب گرفته 
ــده ميان واحدهاي يک  و ديگر چرخش اي
سيستم کارکرد خود را از دست داده است؛ 
ــدازي واحدهاي طرح و  به طوري که با راه ان
ــتگذار و مجري در هم ادغام  توليد، سياس
شده است و ديگر از تقسيم کار دوره ماقبل 

عصر طاليي خبري نيست. 
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ــتن اخالق و بداخالقي حرفه اي   زيرپاگذاش
ــياري ديگر معتقدند كه  سوق مي دهد. بس
ــائل اخالقي توسط رسانه ها دور  رعايت مس

از دسترس نيست. 
ــه نفوذ  ــه در جامع ــراي اينك ــانه ها ب رس
ــته باشند و به حيات خود ادامه دهند،  داش
ــب  ــه اعتماد عمومي را كس ــد ك نيازمندن
كنند. الزمة كسب اعتماد عمومي، درستي، 
امانت داري و ايجاد يك رسانه مقبول عموم 
است (فوالدي، ۱۳۱:۱۳۸۹). در هر حال تا 
از حوصله بحث خارج نشده ايم، به موضوع 
ــم که به باور  ــته برمي گردي اصلي اين نوش
ــازمان هاي رسانه اي هم متأثر  عده اي در س
ــرعت  ــريع، س از زندگي مبتني بر غذاي س
تبديل ايده به شنيده شتاب گرفته و ديگر 
ــتم  چرخش ايده ميان واحدهاي يک سيس
ــت؛ به  ــت داده اس ــرد خود را از دس کارک
ــدازي واحدهاي طرح و  ــا راه ان طوري که ب
ــتگذار و مجري در هم ادغام  توليد، سياس
ــيم کار دوره  ــر از تقس ــت و ديگ ــده اس ش
ــت؛ چرا که  ماقبل عصر طاليي خبري نيس
در اين دوره، فرهنگ تقسيم کار تخصصي، 
ــروزه فرهنگ  ــود، اما ام ــلط ب فرهنگ مس
مسلط، جهاني شدن، نظم جهاني، فرهنگ 
جهاني و اقتصاد جهاني است. در حقيقت، 
ــت.  شدن هاس فرهنگ  ــلط،  مس ــگ  فرهن
ــت که مي بينيم  ــايد به همين دليل اس ش
ــريع و نفوذ  ــانه ها طبق قاعده غذاي س رس
ــف زندگي، حتي  ــاي مختل آن در عرصه ه
سيستم هاي اداري نهادهاي فرهنگي مانند 
ــده و  ــو و تلويزيون نيز از آن متأثر ش رادي
تبعيت مي کنند. در واقع مي شود تصور کرد 
كه سازمان راديو نوعي همراهي و همگامي 
با مک دوناليزه شدن- غذاي سريع- جامعه 

را طي مي کند.
ــا  آي ــه  ک ــت  اس ــن  اي ــش  پرس ــال  ح
ــا برنامه  ــد طرح ت ــه تولي ــي پروس همگام
ــازمان هاي  ــدن براي س ــا مک دوناليزه ش ب
ــت يا عيب؟ براي پاسخ  فرهنگي حسن اس
ــش مداقه در ويژگي هاي عصر  به اين پرس
ــروري به نظر  ــدن الزم و ض مک دوناليزه ش
ــد؛ آنجا که «امروزه رستوران غذاي  مي رس
سريع انگاره اي جديدتر از عقالنيت صوري 
ارائه مي دهد. مي دانيم که عقالنيت صوري 

ــد دارد: کارايي، پيش بيني پذيري،  چهار بع
ــاي کيفيت و  ــه ج ــت ب ــر کمي ــد ب تأکي
جايگزيني فناوري هاي غيرانساني به جاي 
ــه معناي  ــاني. کارايي ب ــاي انس فناوري ه
ــت. در  ــتيابي به هدف اس بهترين ابزار دس
ــريع پنجره ويژه خودرو  رستوران غذاي س
ــدون اينکه  ــه رانندگان ب ــي ک (پنجره هاي
ــد  ــوند، مي توانن ــاده ش ــان پي از ماشين ش
ــان را از آن [پنجره]  ــورد نيازش ــذاي م غ
ــديد  ــت کنند) مثال خوبي براي تش درياف
ــت.  ــتيابي به هدف غذاس ــي در دس کاراي
پيش بيني پذيري به معناي جهاني است که 
در آن براي حوادث غيرمترقبه جايي وجود 
ــاندويچ بيگ مک (نوعي همبرگر  ندارد. س
ــتوران هاي زنجيره اي  بزرگ که توسط رس
مک دونالد توليد شده و به فروش مي رسد) 
در لس آنجلس تفاوتي با همين ساندويچ در 
ــان بيگ مکي  نيويورک ندارد و به همين س
که فردا يا سال آينده مصرف خواهيم کرد 
ــت مانند همان بيگ مکي خواهد بود  درس

که امروزه مصرف مي کنيم. 
نظام هاي عقالني گرايش به آن دارند که 
ــزرگ تأکيد  ــت و معموًال مقادير ب بر کمي
ــت. بيگ مک نمونه اي  خوب  ورزند تا کيفي
ــاي کيفيت  ــد بر کميت به ج ــن تأکي از اي
ــتوران هاي غذاي سريع به جاي  است. رس
ــتفاده از قابليت ها و کيفيت هاي انساني  اس
ــاني  ــپز به فناوري هاي غيرانس يک سرآش
ــه از  ــري ک ــپزهاي غيرماه ــل آش از قبي
دستور هاي مشروح و روش هاي خط توليد 
ــپزي و ارائه غذا پيروي مي کنند،  ويژه آش

متوسل مي شوند. (ريتزر، ۱۳۹۰: ۶۴۳) 
ــا اينجا از ظواهر امر چنين برمي آيد که  ت
سازمان هاي رسانه اي نيز متأثر از اقتضائات 
ــم،  مي کني ــت  زيس آن  در  ــه  ک ــري  عص
مک دوناليزه شدن را پذيرفته اند. اما هنوز به 
اين پرسش پاسخ نداده ايم که موضوع حسن 
است يا عيب؟ پاسخ را در تعريف «شدن ها» 
ــت وجو کرد: منظور از «شدن ها»  بايد جس
ــکل گيري نوعي  ــت از فرايند ش عبارت  اس
روابط که گروه هاي مختلف مردم را از نظر 
فرهنگي، اقتصادي و سياسي (فاس) به هم 
ــوان مثال در ابتداي  پيوند مي دهند. به عن
زندگي بشرگروه هاي مختلف اجتماعي در 

ــدن ها»ي  ــاوندي «ش اثر پيوندهاي خويش
جديدي را آغاز کردند. در واقع در ابتدا اين 
«شدن ها» معطوف به خانواده بود و سپس 
ــکل گيري طايفه ها،  ــد از ش ــا. بع طايفه ه
ــه دربردارنده  ــا و قوم ها ک ــا، ايل ه قبيله ه
گروه هاي کوچک تر بودند، شکل گرفتند. از 
آغاز فرايند مدرنيته  ، اين شدن ها دامنه اي 
ــيع تر يافت و به تدريج جامعه اي ملي را  وس
ــدن ها دو بعد  دربرگرفت. در تمامي اين ش
ــول در روابط اجتماعي اعم از فرهنگي،  تح
اقتصادي و سياسي از يک طرف و گسترش 
ــود» در قالب هويت فردي و  تعريف از «خ
ــد. بر اين  ــالزم يکديگر بوده ان اجتماعي م
ــازمان  ــاس مي توان نتيجه گرفت که س اس
ــدن دوري  راديو نيز نبايد از مک دوناليزه ش
کند، بلکه مهم اين است که در اين شدن ها 
هويت خود را بازتعريف کند و اين شدن ها 
ــاس قابليت هاي خود تعريف کند  را بر اس
ــه هويتي جديد  ــا در بازتعريف از خود ب ت
دست يابد نه اينکه به سازماني تبديل شود 
ــباهتي با ديرينه و پيشينه خود  که هيچ ش
ــد و تبديل به هويت و ماهيت  نداشته باش

جديد شود.
ــت که ذهن کاوشگر ممکن است  اينجاس
اين شدن را «مسئله» ارزيابي كند. آنگونه 
ــون و مک کي در تعريف مسئله  که رابرتس
ــه ميان  ــد، فاصل ــان مي کنن ــي بي اجتماع
ــا آنگاه به  ــود و آرمان ه ــاي موج واقعيت ه
ــئله اجتماعي تبديل مي شود که مردم  مس
تصور کنند با عمل اجتماعي مي توانند اين 

فاصله را پر کنند.
ــن  ــت ناهمگ ــه هوي ــي ب ــدن از هويت ش
ــه از هويتي به هويت  ــت، بلک درآمدن نيس
ــدن است. تبديل  بازتعريف شده از خود ش
ــدي اقتصادي  ــد فرهنگي به واح يک واح
ــت، بلکه  ــدن» نيس ــول فرايند «ش محص
ــي غيرانتفاعي  ــازمان فرهنگ تبديل يک س
ــازمان فرهنگي انتفاعي محصول  به يک س
ــد. راديو براي  ــمار مي آي ــن فرايند به ش اي
ــدن چه بايد بکند؟ آيا بايد از شدن هاي  ش
نهادهاي ديگر مثًال نهاد اقتصاد الگو بگيرد؟ 
يادمان باشد که جهاني شدن موجب شده 
ــط اقتصادي  ــيم کار در رواب ــت تا تقس اس
ــطح جهان و در مقياس هاي  ــتر در س بيش
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ــد. مهم ترين وجه  ــدا کن ــي معنا پي فرامل
ــدن به تقسيم کار  آثار اقتصادي جهاني ش
ــيم  ــت؛ تقس ــي (GDL) معطوف اس جهان
ــري عمده در  ــده تغيي کاري که موجب ش
ــورها و جوامع برقرار شود  روابط ميان کش
ــطح توسعه اقتصادي آنها  و فعاليت ها و س
را به شدت تحت تأثير قرار دهد. شرايط به 
ــده است که پژوهش و دانش در  گونه اي ش
آمريکا متمرکز شده است؛ اروپا به طراحي 
ــنگاپور و مالزي و هند  ــردازد و در س مي پ
ــورهاي  ــود؛ کش توليد صنعتي انجام مي ش
خاورميانه نيز سوخت فسيلي آنها را تأمين 
کنند و کشورهاي ديگر در عرصه مبادله و 

توزيع فعاليت نمايند.
ــه پايان  ــش ب ــته را با يک پرس اين نوش
ــب  ــازمان راديو حس مي بريم که آيا در س
تقسيم کار صورت گرفته، دانش توليد طرح 
و نقشه در يک واحد متمرکز باشد، واحدي 
ــد، اين طرح  ــي کن ديگر آن طرح را بررس
ــاند و واحد  ــومي به توليد برس ــد س را واح
چهارمي هم آن را توزيع کند و دست آخر 
ــد ديگري بر آن نظارت نمايد، يا اينکه  واح
ــد و توزيع «پيام» در  دانش، طراحي، تولي

يک واحد متمرکز باشد؟

جمالت کليـدي
ــر از نوع  ــاز صرف نظ ــر فرد برنامه س - ه
برنامه، براي به دست آوردن آن به زمان نياز 

دارد.
- تنها مسير مناسب ورود به چرخه توليد 
در سازمان هاي رسانه اي- اعم از روزنامه و 
ــايل ارتباط جمعي ديگر- مسير استاد  وس
ــاگردي آن هم به صورت ناقص است که  ش
اگر استاد شاگردي به سياق درست اجرايي 
ــوزان امروز به  ــد، احتمال اينکه نوآم مي ش
استادان فن آينده تبديل شوند بسيار بود.

- نوآوري يک ايده، عمل، هدف، وسيله و 
يا تطبيق پيداکردن با وضعيتي متغّير است 
که شخص آن را نو و جديد تصور مي کند.

ــوآوري «تغيير»  ــاخص ن ــن ش - مهم تري
ــدف نوآوري  ــر تغييري. ه ــت، اما نه ه اس
ــت که طي آن محصول، يا  تغيير مثبتي اس
خدمت يا شخص و يا چيزي بهتر مي شود.
ــي، واژه هاي  ــان عموم ــب در گفتم - اغل

ــاي هم به کار  ــوآوري را به ج خالقيت و ن
ــت؛ زيرا در حالي  ــت اس مي برند که نادرس
ــدن ايده ها داللت  که خالقيت بر مطرح ش
ــيدن به ايده ها  دارد، نوآوري به حيات بخش

اشاره مي کند.
- همه نوآوري ها با ايده هاي خالق شروع 
ــوان اجراي موفق  ــوند. نوآوري به عن مي ش
ــازمان تعريف  ــالق در يک س ــاي خ ايده ه

مي شود.
ــور طبيعي ميان  ــک تفاوت مهم به  ط - ي
ــراع» و «نوآوري» وجود دارد: اختراع  «اخت
اولين بروز يک ايده براي توليد يا فرايندي 
ــوآوري اولين  ــت؛ درحالي که ن ــد اس جدي

تالش براي اجراي آن در عمل است.
- خالقيت* پذيرش ريسک= نوآوري.

ــوآوري و خالقيت، برگ برنده فرد در  - ن
ــت که به وي فرصتي  ــت با ديگران اس رقاب
ــرآمدي» در برابر  ــتازي و «س ــراي پيش ب

رقيبان مي دهد.
- «فقط ماهي هايي که به آبگير مي آيند، 
ــوند»، ازاين رو احتمال  گرفتار قالب مي ش
ــت بخورند که ايده اي  ــاني شکس دارد کس

تازه و راهي نرفته را تجربه مي کنند. 
ــيم بندي ذهني از حيات  ــر يک تقس - اگ
راديو در ايران متصور شويم، در اين صورت 
ــر دوره را نيز به  ــازوکارهاي ه مي توان س

تناسب اقتضائات زماني آن متصور بود.
ــد كه يکي از علل  ــي بر اين باورن - گروه
ــاي پرمخاطب راديو  ــوام و دوام برنامه ه ق
ــي» پايه گذاري  ــه در دوره «تا عصرطالي ک
ــنيده و  ــير تبديل ايده به ش ــده اند، مس ش
ــرگان امر  ــان و خب دريافت نظر کارشناس

بوده است.
ــت مي توان گفت عصري که در  - به جرئ
آن زيست مي کنيم، عصر فست فود (غذاي 
ــمار بي پاياني  ــريع) است؛ عصري که ش س
ــاخه هاي ديگر جهان  ــب وکارها و ش از کس
اجتماعي از جمله سازمان هاي رسانه اي به 
ــبک  تقليد از همه يا برخي نوآوري هاي س

غذاي سريع مي پردازند.
ــازمان هاي  ــلط در برخي س - ارزش مس
ــت.  ــرعت بر دقت اس ــانه اي ترجيح س رس
گردانندگان اين رسانه ها مي گويند اصل بر 
آن است که شما اول باشيد، چون دوم بودن 

را نمي توان جبران کرد، اما نادرست بودن را 
با ارسال تکذيبيه مي توان حل کرد.

ــانه ها  رس از  ــي  طيف ــدگان  گردانن  -
مي گويند كه مخاطبان را بايد جذب و آنها 
ــند كرد. همين نكته اين رسانه ها  را خرس
ــروري» و  ــازي»، «حادثه پ ــه «سوژه س را ب
ــالق و  ــتن اخ ــي» و زيرپاگذاش «عوام گراي
ــوق مي دهد. بسياري  بداخالقي حرفه اي س
ــائل اخالقي  ديگر معتقدند كه رعايت مس

توسط رسانه ها دور از دسترس نيست.
- به باور عده اي در سازمان هاي رسانه اي، 
ــريع،  ــي مبتني بر غذاي س ــر از زندگ متأث
سرعت تبديل ايده به شنيده شتاب گرفته 
ــده ميان واحدهاي يک  و ديگر چرخش اي
سيستم کارکرد خود را از دست داده است؛ 
ــدازي واحدهاي طرح و  به طوري که با راه ان
ــتگذار و مجري در هم ادغام  توليد، سياس
شده است و ديگر از تقسيم کار دوره ماقبل 

عصر طاليي خبري نيست. 
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ــتن اخالق و بداخالقي حرفه اي   زيرپاگذاش
ــياري ديگر معتقدند كه  سوق مي دهد. بس
ــائل اخالقي توسط رسانه ها دور  رعايت مس

از دسترس نيست. 
ــه نفوذ  ــه در جامع ــراي اينك ــانه ها ب رس
ــته باشند و به حيات خود ادامه دهند،  داش
ــب  ــه اعتماد عمومي را كس ــد ك نيازمندن
كنند. الزمة كسب اعتماد عمومي، درستي، 
امانت داري و ايجاد يك رسانه مقبول عموم 
است (فوالدي، ۱۳۱:۱۳۸۹). در هر حال تا 
از حوصله بحث خارج نشده ايم، به موضوع 
ــم که به باور  ــته برمي گردي اصلي اين نوش
ــازمان هاي رسانه اي هم متأثر  عده اي در س
ــرعت  ــريع، س از زندگي مبتني بر غذاي س
تبديل ايده به شنيده شتاب گرفته و ديگر 
ــتم  چرخش ايده ميان واحدهاي يک سيس
ــت؛ به  ــت داده اس ــرد خود را از دس کارک
ــدازي واحدهاي طرح و  ــا راه ان طوري که ب
ــتگذار و مجري در هم ادغام  توليد، سياس
ــيم کار دوره  ــر از تقس ــت و ديگ ــده اس ش
ــت؛ چرا که  ماقبل عصر طاليي خبري نيس
در اين دوره، فرهنگ تقسيم کار تخصصي، 
ــروزه فرهنگ  ــود، اما ام ــلط ب فرهنگ مس
مسلط، جهاني شدن، نظم جهاني، فرهنگ 
جهاني و اقتصاد جهاني است. در حقيقت، 
ــت.  شدن هاس فرهنگ  ــلط،  مس ــگ  فرهن
ــت که مي بينيم  ــايد به همين دليل اس ش
ــريع و نفوذ  ــانه ها طبق قاعده غذاي س رس
ــف زندگي، حتي  ــاي مختل آن در عرصه ه
سيستم هاي اداري نهادهاي فرهنگي مانند 
ــده و  ــو و تلويزيون نيز از آن متأثر ش رادي
تبعيت مي کنند. در واقع مي شود تصور کرد 
كه سازمان راديو نوعي همراهي و همگامي 
با مک دوناليزه شدن- غذاي سريع- جامعه 

را طي مي کند.
ــا  آي ــه  ک ــت  اس ــن  اي ــش  پرس ــال  ح
ــا برنامه  ــد طرح ت ــه تولي ــي پروس همگام
ــازمان هاي  ــدن براي س ــا مک دوناليزه ش ب
ــت يا عيب؟ براي پاسخ  فرهنگي حسن اس
ــش مداقه در ويژگي هاي عصر  به اين پرس
ــروري به نظر  ــدن الزم و ض مک دوناليزه ش
ــد؛ آنجا که «امروزه رستوران غذاي  مي رس
سريع انگاره اي جديدتر از عقالنيت صوري 
ارائه مي دهد. مي دانيم که عقالنيت صوري 

ــد دارد: کارايي، پيش بيني پذيري،  چهار بع
ــاي کيفيت و  ــه ج ــت ب ــر کمي ــد ب تأکي
جايگزيني فناوري هاي غيرانساني به جاي 
ــه معناي  ــاني. کارايي ب ــاي انس فناوري ه
ــت. در  ــتيابي به هدف اس بهترين ابزار دس
ــريع پنجره ويژه خودرو  رستوران غذاي س
ــدون اينکه  ــه رانندگان ب ــي ک (پنجره هاي
ــد  ــوند، مي توانن ــاده ش ــان پي از ماشين ش
ــان را از آن [پنجره]  ــورد نيازش ــذاي م غ
ــديد  ــت کنند) مثال خوبي براي تش درياف
ــت.  ــتيابي به هدف غذاس ــي در دس کاراي
پيش بيني پذيري به معناي جهاني است که 
در آن براي حوادث غيرمترقبه جايي وجود 
ــاندويچ بيگ مک (نوعي همبرگر  ندارد. س
ــتوران هاي زنجيره اي  بزرگ که توسط رس
مک دونالد توليد شده و به فروش مي رسد) 
در لس آنجلس تفاوتي با همين ساندويچ در 
ــان بيگ مکي  نيويورک ندارد و به همين س
که فردا يا سال آينده مصرف خواهيم کرد 
ــت مانند همان بيگ مکي خواهد بود  درس

که امروزه مصرف مي کنيم. 
نظام هاي عقالني گرايش به آن دارند که 
ــزرگ تأکيد  ــت و معموًال مقادير ب بر کمي
ــت. بيگ مک نمونه اي  خوب  ورزند تا کيفي
ــاي کيفيت  ــد بر کميت به ج ــن تأکي از اي
ــتوران هاي غذاي سريع به جاي  است. رس
ــتفاده از قابليت ها و کيفيت هاي انساني  اس
ــاني  ــپز به فناوري هاي غيرانس يک سرآش
ــه از  ــري ک ــپزهاي غيرماه ــل آش از قبي
دستور هاي مشروح و روش هاي خط توليد 
ــپزي و ارائه غذا پيروي مي کنند،  ويژه آش

متوسل مي شوند. (ريتزر، ۱۳۹۰: ۶۴۳) 
ــا اينجا از ظواهر امر چنين برمي آيد که  ت
سازمان هاي رسانه اي نيز متأثر از اقتضائات 
ــم،  مي کني ــت  زيس آن  در  ــه  ک ــري  عص
مک دوناليزه شدن را پذيرفته اند. اما هنوز به 
اين پرسش پاسخ نداده ايم که موضوع حسن 
است يا عيب؟ پاسخ را در تعريف «شدن ها» 
ــت وجو کرد: منظور از «شدن ها»  بايد جس
ــکل گيري نوعي  ــت از فرايند ش عبارت  اس
روابط که گروه هاي مختلف مردم را از نظر 
فرهنگي، اقتصادي و سياسي (فاس) به هم 
ــوان مثال در ابتداي  پيوند مي دهند. به عن
زندگي بشرگروه هاي مختلف اجتماعي در 

ــدن ها»ي  ــاوندي «ش اثر پيوندهاي خويش
جديدي را آغاز کردند. در واقع در ابتدا اين 
«شدن ها» معطوف به خانواده بود و سپس 
ــکل گيري طايفه ها،  ــد از ش ــا. بع طايفه ه
ــه دربردارنده  ــا و قوم ها ک ــا، ايل ه قبيله ه
گروه هاي کوچک تر بودند، شکل گرفتند. از 
آغاز فرايند مدرنيته  ، اين شدن ها دامنه اي 
ــيع تر يافت و به تدريج جامعه اي ملي را  وس
ــدن ها دو بعد  دربرگرفت. در تمامي اين ش
ــول در روابط اجتماعي اعم از فرهنگي،  تح
اقتصادي و سياسي از يک طرف و گسترش 
ــود» در قالب هويت فردي و  تعريف از «خ
ــد. بر اين  ــالزم يکديگر بوده ان اجتماعي م
ــازمان  ــاس مي توان نتيجه گرفت که س اس
ــدن دوري  راديو نيز نبايد از مک دوناليزه ش
کند، بلکه مهم اين است که در اين شدن ها 
هويت خود را بازتعريف کند و اين شدن ها 
ــاس قابليت هاي خود تعريف کند  را بر اس
ــه هويتي جديد  ــا در بازتعريف از خود ب ت
دست يابد نه اينکه به سازماني تبديل شود 
ــباهتي با ديرينه و پيشينه خود  که هيچ ش
ــد و تبديل به هويت و ماهيت  نداشته باش

جديد شود.
ــت که ذهن کاوشگر ممکن است  اينجاس
اين شدن را «مسئله» ارزيابي كند. آنگونه 
ــون و مک کي در تعريف مسئله  که رابرتس
ــه ميان  ــد، فاصل ــان مي کنن ــي بي اجتماع
ــا آنگاه به  ــود و آرمان ه ــاي موج واقعيت ه
ــئله اجتماعي تبديل مي شود که مردم  مس
تصور کنند با عمل اجتماعي مي توانند اين 

فاصله را پر کنند.
ــن  ــت ناهمگ ــه هوي ــي ب ــدن از هويت ش
ــه از هويتي به هويت  ــت، بلک درآمدن نيس
ــدن است. تبديل  بازتعريف شده از خود ش
ــدي اقتصادي  ــد فرهنگي به واح يک واح
ــت، بلکه  ــدن» نيس ــول فرايند «ش محص
ــي غيرانتفاعي  ــازمان فرهنگ تبديل يک س
ــازمان فرهنگي انتفاعي محصول  به يک س
ــد. راديو براي  ــمار مي آي ــن فرايند به ش اي
ــدن چه بايد بکند؟ آيا بايد از شدن هاي  ش
نهادهاي ديگر مثًال نهاد اقتصاد الگو بگيرد؟ 
يادمان باشد که جهاني شدن موجب شده 
ــط اقتصادي  ــيم کار در رواب ــت تا تقس اس
ــطح جهان و در مقياس هاي  ــتر در س بيش


