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سخن آغازین

چرا نسلی که معتقد بود »تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود« 
حال برای هامن شاه خدابیامرزی می فرستد؟ 

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و سوم، آبان 1400
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سپهر ساغریسپهر ساغری

پادشه خوبان
درباره ذهنیت استبدادزده جامعه ایران 

با نگاهی به حامیت ها از محمدرضاشاه پهلوی

سخن آغازینسخن آغازین

شـعری از حافـظ بـا صـدای هایـده شـاید خاطـره 
انگیزترین نما از کسـی باشـد که آن را پادشه خوبان 
مـی داننـد؛ محمدرضا شـاه پهلـوی. گرچه بسـیار از 
حامیـان پهلـوی دوم معتقدنـد که حوادث سـال ۵۷ 
شـورش بـود و نه انقالب، شـخص شـاه نظـر دیگری 
داشـت. او پس از سـال ها نادیده و ناشـنیده گرفتن 
صـدای منتقدیـن1در نهایـت چشـم در چشـم ملت 
ایـران گفـت: صدای انقالب شـما را شـنیدم. اینکه او 
چرا صدای انقالب را دیر شـنید محل پرسـش اسـت 
امـا آنچـه اهمیت طـرح مجـدد آن را دو چندان می 
کنـد نـه فقط بـی توجهی به بحـران و پشـت گوش 
انداختـن مطالبـات جامعه که تاکیـد و دنباله روی از 
منـش وروش اسـتبدادی در ایـران اسـت. از ایـن رو 
در نوشـتار حاضـر تـالش مـی کنم نشـان دهـم چرا 
جامعـه ایـران از تنگنـای ذهنیت دیکتاتـوری خارج 

نشـده است. 

پس از ۴2 سال انقالب را نپذیرفته اند

حامیان پادشـاه سـابق ایران گمان می کنند با تغییر 
نـام انقـالب به شـورش و خـار و خفیف نشـان دادن 
مخالفیـن شـاه به مشـتی شورشـی دسـت نشـانده، 
مـی تواننـد پاسـخی منطقی بـه وقوع انقـالب ۵۷ و 
خواسـت هـای تـل انبار شـده جامعـه ایـران بدهند. 
گرچـه نویسـنده بنا نـدارد همه تقصیر وقـوع انقالب 

1- ببرای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به »کمدی کودتا« و »صدای انقالب شما را 
شنیدم« منتشر شده در ماهنامه سرند.

را به گردن شـاه بیانـدازد، بلکه در نقطه مقابل تالش 
مـی کند که نشـان دهـد فرهنگ عمومـی چقدر در 
پدیـد آمـدن و بازتکرار اسـتبداد نقـش دارد. ذهنیت 
ایرانـی بـه هـر دلیلـی اعـم از تاریخـی یـا فرهنگی، 
غالبـا تغییـرات را در رهبـری یـک نفـر خالصـه می 
کنـد؛ »دیکتاتـوری« کـه ضمن توسـل به سـطحی 
از خشـونت، عامـل ترقـی و اصالح در مملکت باشـد. 
در این تعریف رضاشـاه و محمدرضاشـاه جایگاه قابل 
توجهـی در اندیشـه دسـت کـم برخـی از ایرانیـان 
دارنـد. شـاهد مثال آنکه تقریبا همـه اصالحات عصر 
پهلوی به شـخص شـاه محدود می شـود و از اسـاس 
بدنـه جامعـه روشـنفکران و نقـش آفرینـان عصـر 
پهلـوی را آن طـور کـه شـاید و بایـد نمی شناسـند. 
به عنوان نمونه ممکن اسـت از تاسـیس دادگسـتری 
نویـن گفتـه شـود اما آن قـدر که نـام رضاشـاه برده 
مـی شـود از علی اکبـر داور2 یاد نمی شـود. در حالی 
کـه منطقـا ذهـن پرسشـگر مـی بایـد عنـوان کنـد 
چگونـه مردی تربیـت شـده قزاقخانه های روسـی3، 
به فکر تاسـیس دادگسـتری مدرن می افتد؟ اساسـا 
مگر رضاشـاه با حقوق مدرن آشـنایی داشـته است؟ 
اگـر داشـته اسـت کجـا و چگونـه تحصیـل کـرده 
اسـت؟ یـا در نمونـه دیگـر آن میـزان کـه در مـورد 
تاسـیس دانشـگاه صنعتی آریامهر یا شـریف کنونی 
از محمدرضاشـاه یـاد مـی کنند از دکتـر مجتهدی4 
ذکـری در میـان نیسـت. جـدا از حب و بغـض ها به 
نظـر می رسـد ایـن ذهنیـت »اصـالح امور بوسـیله 
شـخص رهبـر« بـه شـدت در روح و روان ایرانیـان 
ریشـه دارد بـه ترتیبی کـه چندان نیازی بـه واکاوی 
علمـی و اتخـاذ رویکـردی علمـی نسـبت بـه مقوله 
مدیریـت احسـاس نمـی کنیـم کـه اگر چنیـن بود 
همـه تحوالت یک کشـور را به یک نفر نسـبت نمی 
دادیم! شـاهد مثـال آنکه حتی اداره امـور یک خانوار 

2- هلی اکبر داور بنیان گذار دادگستری نوین ایران است. او از ترس دستور قتلش 
بوسیله رضاشاه، خودکشی کرد. 

3- قوای قزاق نام نهادی نظامی است که در زمان قاجارها بوسیله روس ها جهت تامین 
و تضمین منافع ایشان در ایران تاسیس شد. 

4- دکتر محمدعلی مجتهدی بنیان گذار دانشگاه صنعتی آریا مهر یا همان صنعتی 
شریف است.
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هـم تمامـا نمی توانـد در اختیار یک نفر باشـد با این 
تفاسـیر چگونه تمام امور یک کشـور را شـخص شاه 
مدیریـت می کرده اسـت؟! باری اینکـه بدنه جامعه، 
بویـژه آن هـا کـه تحـت فشـار اقتصـادی نارضایتـی 
خـود از وضـع موجـود را بـا حمایـت از پهلـوی دوم 
نشـان دهنـد تاحـدی قابـل درک اسـت امـا اینکـه 
دانشـگاهیان، نخبـگان جامعـه و کسـانی کـه طبقه 
متوسـط و برخوردار محسـوب می شوند از »استبداد 
رای« دفـاع می کنند، محل پرسـش اسـت. کسـانی 
کـه دسـت کـم در ظاهـر و بـه زبـان مدعـی ارادت 
دموکراسـی، چندصدایـی،  هایـی چـون  ارزش  بـه 
تشـکل و تحـزب و ماننـد ایـن هسـتند، چـرا باید از 
اسـتبداد دفـاع کننـد؟ بـه نظر می رسـد مسـئله در 
ایـن بخـش از جامعه ایـران صرفا به سـرخوردگی از 
اصالحـات در داخـل بازنمـی گردد بلکه ریشـه های 
فرهنگـی و تاریخی امر سیاسـی در کشـور می تواند 
ما را در دسـتیابی به پاسـخی جامع رهنمون سـازد. 
شـاهد مثـال اینکه امـروز ده ها کتاب، مقالـه و البته 
رسـانه بـه زبـان هـای مختلـف دنیـا وجـود دارد که 
مـی توانـد محل توجه و شـناخت چهـره هایی چون 
قائـم مقـام، امیرکبیـر و محمـد مصدق باشـد. با این 

حـال چرا بـاز هم می شـنویم که جامعه ایـران برای 
دسـتیابی به توسـعه به یک رضاشـاه دیگر نیـاز دارد 
و نـه فرضـا یـک امیرکبیـر دیگـر؟ به نظر می رسـد 
ضعـف در باور بـه کارگروهی، تجربه خام نهادسـازی 
و توسـعه بخش خصوصی که نهایتا توسـعه سیاسـی 
را پدید می آورد، چشـم اسـفندیار فرهنگ سیاسـی 
ماسـت. مجموعـه از عواملـی کـه به چنـد دهه اخیر 
هـم مربـوط و محدود نمی شـود و بسـیار ریشـه دار 
اسـت: »رضاخان، قـرارداد اجتماعی ژات ژاک روسـو 
را نخوانـده بـود و بـا مبانی نظـری جمهوریت آشـنا 
نبـود. سیاسـت در ایـران هیـچ گاه بـا پشـتوانه های 
نظـری و علمی شـکل نگرفته اسـت بلکه بـا هیجان، 
عصبانیت، احساسـات، امواج مقطعی، خصومت های 
فـردی و خصلت هـای خفتـه انحصارطلبانه آمیخته 
بـوده اسـت. جمهوریـت در اروپـا نتیجـه دو قرن کار 
نظـری صدها فیلسـوف کـه به هـم افزایـی پرداخته 
بودند شـکل گرفـت. عالوه بر ایـن، امر تعیین کننده 
بنگاه داری اقتصادی که به تشـکل، سـازماندهی، کار 
جمعـی، اصل کارآمدی، تشـکل کارگری، منافع ملی 
و تحـزب انجامیـد در ایران سـابقه نداشـت. سـرمایه 
داری قـرون هجدهـم و نوزدهـم در اروپـا و آمریکای 

اینکـه دانشـگاهیان، نخبـگان جامعـه و کسـانی که طبقه متوسـط و 
برخـوردار محسـوب مـی شـوند از »اسـتبداد رای« دفاع مـی کنند، 
محـل پرسـش اسـت. کسـانی کـه دسـت کـم در ظاهـر و بـه زبـان 
مدعـی ارادت بـه ارزش هایی چون دموکراسـی، چندصدایی، تشـکل 

و تحـزب و ماننـد ایـن هسـتند، چـرا باید از اسـتبداد دفـاع کنند؟
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سخن آغازینسخن آغازینسخن آغازینسخن آغازین

شـمالی به شهرنشینی، تقسـیم کار تخصصی، درآمد 
مسـتقل شـهروندان از حاکمیـت و باالخـص جامعه 
مدنـی و حقوق مردم انجامید. طیفی از اندیشـمندان 
و نویسـندگان و خبرنـگاران که بـه اجماعی پیرامون 
نگرفـت.  شـکل  ایـران  در  برسـند  ملـی  مصالـح 
ناسـازگاری ایرانـی در عمل ریشـه در ناسـازگاری در 
اندیشـه و فکـر دارد. متون و تجربیـات غربی بع طور 
پراکنده در ذهن افراد رسـوب داشـت ولی در صحنه 
عمـل، مبنایـی برای الگوسـازی و حکمرانـی نبود.«۵ 
ایـن مهـم که مدام از یک اسـتبداد به اسـتبداد دیگر 
فـرو مـی غلتیـم و مدام بـا چالش های عظیـم رو به 
رو می شـویم نشـان گر آن است که فرهنگ عمومی 
مـا دچـار ضعف و نسـیان اسـت. از آن قابـل تامل تر 
آنکـه همـه چیـز را بـه گـردن قـدرت هـای جهانی 
مـی اندازیـم. بدیهـی اسـت که  قـدرت هـای جهانی 
منافـع خود را جسـتجو می کنند امـا دو نکته را باید 
مدنظـر داشـت. نخسـت آنکـه نقشـه و مکر ایشـان 
مختـص ایـران و ایرانـی نیسـت و بـرای هرآنجـا که 
بتوانند نقشـه می کشـند دوم آنکه اگـر جامعه ما به 
معنـی حقیقی کلمه جامعـه باشـد و دارای نهادهای 
مدنـی  نهادهـای  حکومـت،  از  مسـتقل  اقتصـادی 
قدرتمنـد و فراگیـر باشـد، طبعـا در دام حیله شـرق 
و غـرب دنیـا نمـی افتد. بـه تعبیـر دیگر نمـی توان 
در عرصه سیاسـت انتظار رعایت اخـالق از دیگران را 
داشـته باشـیم بلکـه این ما هسـتیم که می بایسـت 
در جهت شـوکت ملی گام برداریم و مصالح کشـور را 
بـر منافع فـردی و جناحی ارجح بدانیـم. اگر مصالح 
ملـی، شـان و شـخصیت تـک تـک ایرانیان بـرای ما 
اولویـت نباشـد خروجـی ایـن خواهد بود که دسـت 
کـم بخشـی از هموطنـان بـرای مقابله بـا جمهوری 
اسـالمی تاریـخ را ذبـح می کنند! در حالـی که حوزه 
علوم انسـانی جای کری خوانی نیسـت و نگاه علمی 
بـه کارنامـه پهلوی هـا و بویـژه محمدرضاشـاه به ما 
نشـان مـی دهد کـه ثمـره مداخلـه پادشـاه در امور 
اجرایـی کشـور، همصدایی با دول بیگانـه در کودتای 

5- محمود سریع القلم، اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، تهران، نشر گاندی، چاپ 
سوم، 139۷، ص 100 

28 مـرداد، سـرکوب 1۵ خرداد 42 و بسـیاری موارد 
دیگـر زمینـه را برای انقالبـی فراگیر در ایـران فراهم 
کـرده بـود. کارنامـه هـر دو پهلـوی برغـم اصالحات 
شـایان توجهـی که در کشـور ایجاد کردنـد، مملو از 
نادیـده گرفتن صـدای مخالف و حـذف منتقدین به 
اشـکال مختلـف اسـت کـه پیـش از ایـن هم بـه آن 
پرداختـه ام. بـا این حال چه اتفاقـی رخ می دهد که 
در سـایه نارضایتـی از رفتـار دسـتگاه قدرت، دسـت 

کـم بخشـی از جامعـه از رضاشـاه یاد مـی کنند؟

نهادسازی؛ گامی برای رهایی از استبداد

نخبـگان  در  پهلـوی  تکنوکـرات6  دیکتاتـوری 
دانشـگاهی کنونـی هم دیـده می شـود. تاجایی که 
کمتـر نشـانی از فعالیت گروهی نخبـگان در داخل 
کشـور یـا حتـی خـارج کشـور شـاهدیم. بـا ایـن 
توضیح، نهادسـازی از آن جهت مهم اسـت که نوع 
دیگری زیسـتن و تعامل داشـتن را در افراد نهادینه 
مـی کنـد. اگـر بنا باشـد صرفا بـه نقـد مکتب خانه 
مـی پرداختیـم تغییـری رخ نمـی داد. کمـا آنکـه 
تـالش هـای دیگـر متفکـران چـون میرزافتحعلی 
آخونـدزاده۷ بـرای اصـالح الفبـا و تعلیـم عمومـی، 
آن میـزان اثرگـذار نبود که تاسـیس مـدارس نوین 
بوسـیله میرزاحسـن خان رشـدیه.8 در حقیقت می 
بایسـت مـدارس نوینـی تاسـیس مـی شـد کـه به 
هزار زحمت، میرزاحسـن خان رشـدیه چنین کرد! 
حـال در سـایه پدیـد آمدن یـک نهاد جدیـد، نظام 
کهنـه به چالش کشـیده می شـود. بـه بیانی دیگر 
بـرای تغییـر با اصالحـات می بایسـت بدیلـی ارائه 
کنیـم. حقیقت آن اسـت ما نه فقـط در خانواده که 
در مدرسـه، دانشـگاه، شـرکت، اداره، حزب، باشگاه 
و ... شـاهد نظـام »یکه سـاالر« هسـتیم که معتقد 
6- تکنوکرات یا فن ساالر کسی است که مغتقد به استقاده از دانش و فناوری در حل 

چالش های زندگی بشری است.
7- از روشنفکران عصر فاجار است که ضمن انتقاد از عقاید دینی به باستان گرایی و 

پاالیش خط فارسی معتقد بود.
8- میرزاحسن خان رشدیه بنیان گذار مدارس نوین در ایران است.
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اسـت جز نفر اول هیچ کس هیچ چیز نمی داند. همان 
قـدر کـه در خانواده بـاور داریـم: »در خانه اگر کس 
اسـت یـک حرف بـس اسـت«، در صحنه سیاسـی 
هـم معتقدیـم: »چه فرمان یزدان چه فرمان شـاه!« 
بـا این تفاسـیر اگر وضـع کنونـی را رضایت بخش نمی 
دانیم می بایسـت نسـل جدید، پدر و مادری دموکرات 
باشـند، می بایسـت مدارس ما از منطـق تک گویی 
خـود بـه سـمت تعامـل و تسـامح حرکـت کننـد، 
رابطـه اسـتاد و دانشـجو رابطـه رئیـس و مرئـوس 
نباشـد، شـاید نـگاه نهادهـای حکومتی نسـبت به 
زنـان در کوتـاه مـدت تغییـر محسوسـی نکنـد اما 
شـرکت هـای مـا بویـژه در بخـش خصوصـی مـی 
تواننـد عامل تغییرات دموکراتیک و کاهش شـکاف 
جنسـیتی باشـند. مـی توانند بـا اقدامـات کوچک 
شـبیه خریـد نـوار بهداشـتی، فضـای امـن تـری 
بـرای زنان ایجـاد کنند. گرچه اختالفـات و ترجیح 
منافـع فـردی در میان ما ایرانیان زبـان زد خودمان 
نیـز هسـت بـا ایـن حـال کارآفرینـان مـی تواننـد 
ضمـن پذیـرش توانمنـدی و نقـش همـه نیروهای 
متخصـص دخیـل در کار، تسـهیم سـهام، جـذب 
سـرمایه و ... در تعمیـق فرهنـگ کار گروهی نقش 
آفرین باشـند. در آن صورت مشـق دموکراسـی که 
از خانواده شـروع شـده اسـت در مدارس و نهادهای 
اجتماعـی مـا ادامه و پـرورش می یابـد و نهایتا می 
توانـد با تکیه بر اسـتقالل اقتصـادی از حاکمیت به 
توسـعه سیاسـی ختم شـود. در غیر این صورت در 
هـر بزنگاهـی دلمـان برای اسـتبداد گذشـته تنگ 
خواهـد شـد چون بدیلی دموکـرات را تجربه نکـرده ایم!
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معنـا و مفهوم رسـانه ملـی از ابعاد مختلف مورد بحث و نظر کارشناسـان، 
مسـئوالن و مخاطبـان عمومـی اسـت. ترکیـب موزائیکـی حـوزه هـای 
اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی و اقتصادی جامعه، انتظـارات متفاوت و گاه 
متقابـل را از رسـانه هایی که از نظر سـاختار مدیریتـی، منابع مالی و حوزه 
فراگیـری در جایـگاه "ملـی" قـرار داده، ایجـاد کـرده اسـت. در این میان 
سـازمان صـدا و سـیما بـه دلیل قـرار گرفتن در ایـن جایـگاه و همچنین 
فراگیـری و انحصـار در بخـش رسـانه هـای دیـداری - شـنیداری بیش از 
همـه در معـرض این انتظـارات و توقعات قرار دارد. مـردم بعنوان مخاطب 
اصلـی رسـانه  ملـی در سـالیان اخیر به طـرز قابل توجهی به این سـازمان 
پشـت کرده انـد و صدا و سـیما بعنوان پرچمدار رسـانه  ملـی کمترین نرخ 

اعتمـاد اجتماعـی را در سـالیان اخیر تجربـه می کند.
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رسـانه در کنـار ثـروت و دارایـی از مهمتریـن ابـزار 
حکومـت بر مـردم اسـت. قـدرت القایی رسـانه های 
جمعـی، آن هـم در عصـر دهکـده  جهانـی بیـش از 
پیـش ثابـت شـده اسـت و همین مهم سـبب شـده 
کالن  هـای  سـرمایه گذاری  از  اعظمـی  بخـش  تـا 
ابرقـدرت هـای جهانـی در حـوزه رسـانه و ارتباطات 
و  رسـانه ها  بـه  مـردم  شـدید  وابسـتگی  باشـد. 
همچنین حـذف تدریجـی تقریبا تمامـی کانال های 
اطـالع رسـانی کالسـیک و سـنتی باعـث شـده تـا 
رسـانه های نوظهور در سرتاسـر جهـان نقش پررنگی 
را در زندگـی روزمـره مـردم بازی کننـد بطوریکه در 
حـال حاضـر دیگر بـه هیچ وجـه نمی توان جهـان را 
بـدون انـواع رسـانه های مختلف تصور کـرد.1 بدیهی 
اسـت کـه در این چارچـوِب عرضه و تقاضـا که ملت 
بعنـوان متقاضیـان بهره گیـری از فضـای رسـانه و 
دولـت بعنـوان فراهـم کننده  زیرسـاخت هـای الزم 
و همچنیـن مسـئول اصلـی تولید و نشـر محتـوا در 
رسـانه های در دسـترس دو وجـه اصلـی را تشـکیل 
می دهنـد، اتفاقـات بسـیار زیـادی رخ می دهـد کـه 
می توانـد زیربنـای قابـل توجهی از فرهنـگ و هویت 
یـک کشـور را تشـکیل دهـد. بطور حتـم، مهمترین 
و البته پرکاربردترین رسـانه ای که بسـتر اسـتفاده از 
آن در سرتاسـر دنیـا مهیاسـت و تقریبـا مـورد اقبال 
تمامـی ملـل و اقـوام مختلـف جهـان قـرار گرفتـه، 

اسـت. تلویزیون 

1-  رسانه شامل انواع مختلفی مانند رسانه غیرنمایشی همچون کتاب و عکس، رسانه 
مکانیکی مانند تلفن، رادیو و رسانه های اجتماعی )Media Social( می شود.

شکیب ضربیشکیب ضربی

صدا و سیام؛ملی یا میلی؟
نقدی بر رسانه ملی به مناسبت 12 نوامرب روز جهانی تلویزیون

رسالت رسانه ملی
تلویزیـون بعنـوان سـردمدار رسـانه های پرطرفـدار، 
نقـش بسـیار پررنـگ و مهمـی را در انتقـال مفاهیم 
بـه مخاطبیـن بـازی می کند. معمـوال تمامـی اخبار 
و اطالعـات مهـم یـک کشـور در گام اول از طریـق 
تلویزیـون – بعنـوان اصلی تریـن عضو رسـانه  ملی – 
منتشـر می شـود و تقریبـا بخـش اعظمی از رسـالت 
آگاه سـازی و همچنین جهـت دادن به افکار عمومی 
از طریـق همیـن تلویزیـون اتفـاق می افتـد. بدیهـی 
اسـت که رسـانه بعنـوان یـک سـرمایه اجتماعی که 
دارای رسـالتی نویـن و همچنیـن متضمـن ابزارهای 
کاربـردی بسـیار زیـاد و مهمـی اسـت، بایسـتی در 
راسـتای منافـع اجتماعـی و همچنیـن در خدمـت 
ملـت باشـد و اساسـا از وفـاداری به هر حـزب، گروه 
و جناحـی بپرهیـزد. وقتـی صحبـت از رسـانه  ملـی 
می کنیـم درواقـع در مـورد بسـتری حـرف می زنیم 
که وظیفه و تکلیف آن حرکت در مسـیر آگاه سـازی 
جریـان هـای ملـی، انتشـار محتـوای مـورد پسـند 
مـردم و باالخـص احتـرام بـه عالئق و خواسـته  آحاد 
ملـت اسـت. تلویزیون بعنـوان پرچمدار رسـانه  ملی، 
قطعـا بیش از سـایر ابعاد مـورد توجه و انتقاد اسـت. 
نظـر به اینکـه، تلویزیون همواره مخاطبینـی از تمام 
بدنـه  اجتمـاع با گروه های سـنی متفـاوت، قومیت ها 
و مذاهـب مختلـف دارد، کامـال بار رسـالت سـنگین 
آن مشـهود اسـت و اولیـن چیـزی که بـرای مدیران 
رسـانه ای و مسـئولین صدا و سـیما بایسـتی توجیه 
شـده باشـد، اهمیـت و کیفیـت محتوایی اسـت که 
از قـاب تلویزیون منتشـر می شـود. رعایـت اعتدال و 
برابـری، توجه بـه عناصر تاریخی و فرهنگـی، بازتاب 
اقتـدار ملـی و قومـی، احتـرام بـه عقایـد، حرکـت 
در راسـتای حفـظ و صیانـت وحـدت ملـی، ترویـج 
وطـن پرسـتی توامـان با قوم مـداری، فرهنگ سـازی 
در چارچـوب پذیـرش تفـاوت هـا و اختـالف آراء از 
وظایـف و ویژگی هـای رسـانه  ملـی اسـت. رسـانه  
ملـی بایـد آیینـه تمام نمـای ملت باشـد، بایـد زبان 
ملـت باشـد. رسـانه  ملـی تنهـا مجرایـی اسـت کـه 
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آحـاد مـردم از طریـق آن می تواننـد حـرف خـود را 
بـه گوش جهانیان برسـانند و نبایـد در انحصار تفکر 
و عقیـده  خاصـی باشـد. رسـانه  ملـی و در صـدر آن، 
قـاب تلویزیون بایسـتی در راسـتای تحکیـم ملی –  
مذهبـی مـردم حرکـت کند و مشـوق اصلـی آن ها 
به سمت همبسـتگی و همگرایی و همپوشانی باشد.

رسانه ملی، ملی است؟
رسـانه  ملـی مـا برغـم ظرفیت بـاال و پتانسـیل فوق 
العـاده ای کـه دارد دسـت کـم در مـواردی، پیـام آور 
انزجـار و عامـل اصلی گسسـت رشـته های وحدت و 
همبسـتگی شـده اسـت. نه تنهـا به زوایـای مختلف 
اقـوام و مذاهب نپرداخته اسـت بلکه در موارد متعدد 
و زیـادی دیـده شـده کـه در فضـای رسـانه  ملـی به 
عقاید، باورها، مقدسـات و آداب و رسـوم برخی از آن 
هـا نیز توهین شـده اسـت که این مـورد یک تخطی 
و تعـدی بسـیار بـزرگ از اصـول تعریـف شـده برای 
رسـانه ملـی بشـمار مـی رود. علیرغم تذکـر مقامات 
ارشـد سـازمان صدا و سیما به تهیه کنندگان و وعده  
برخـورد بـا آن هـا و عدم تکرار مـوارد مشـابه، اما باز 
هـم هرگـز محتوای رسـانه ملـی و قاب تلویزیـون از 
این اقدامات پاکسـازی نشـد که این مورد به تنهایی 
یـک ضعـف اساسـی و دلیـل محکمـی بـرای ریزش 
مخاطبین رسـانه  ملی اسـت. نکته  دیگـری که بنظر 
می رسـد از نقـاط ضعف روشـن و البتـه از توجیهات 
محکـم تحریـم کننـدگان رسـانه  ملـی باشـد، بحث 
سانسـورهای بیجا و افراطی اسـت. در عصر ارتباطات 
که دسترسـی به انواع و اقسـام محتوا سـهل الوصول 
شـده و کمتـر مانعـی بـر سـر راه کاربران در مسـیر 
دسـتیابی بـه اطالعات وجـود دارد، سانسـور و حذف 
محتوایـی کـه بـه راحتـی خـارج از قالـب تلویزیـون 
قابـل مشـاهده اسـت، کار بیهـوده و عبثـی بنظـر 
شـعور  بـه  بی احترامـی  نوعـی  بیانگـر  و  می رسـد 
مخاطـب اسـت. افـزون بر ایـن بایکوت و عـدم اجازه  

پخـش آثـار مفاخر هنـر این مملکت که عـده ای هم 
خـارج کشـور زندگـی می کننـد و همچنیـن ممنوع 
التصویـر شـدن عده ای دیگـر از هنرمنـدان نیز قطعا 
یکـی از دالیـل عـدم اقبـال عمومـی از رسـانه  ملـی 
اسـت. اگرچه یکـی از وعده های دلگـرم کننده  دولت 
جدیـد صـدور مجـوز فعالیـت هنرمندانی اسـت که 
در خـارج از کشـور بسـر می برنـد اما سـالیان درازی 
اسـت کـه مـردم ایران بـرای پیگیـری آثار بسـیاری 
از هنرمنـدان طـراز اول ایـن دیـار دسـت بـه دامـان 
رسـانه های خارجـی شـده اند. ایـن سـوء تدبیـر از 
سـوی تصمیـم گیرنـدگان صـدا و سـیما قطعـا نـه 
تنهـا موجـب افزایـش اقبـال عمومـی از رسـانه  ملی 
نشـده اسـت بلکه بسـتر تمایل مـردم به رسـانه های 

خارجـی را بیـش از پیـش مهیا کرده اسـت. 

راه حل چندصدایی است
مـک لوهـان در کتاب "بـرای درک رسـانه ها" جمله 
معروفـی دارد کـه می گویـد : "رسـانه، خـوِد پیـام 
اسـت." بـا عنایـت به مطالبـی کـه در باال بـه آن ها 
اشـاره کردیـم، اینگونـه می توانیم سـخن مک لوهان 
را تفسـیر کنیم که ما رسـانه مسـتقل و آزاد و کامال 
فـارغ از ارزش هـای فـردی و جمعـی نداریـم. به این 
معنـی کـه در نهایت، گروهی وظیفـه دارند تا تعیین 
کننـد کـه چـه چیـزی در رسـانه پخش شـود و چه 
چیـزی پخـش نشـود و ایـن گـروه کـه در واقـع بـه 
دروازه بانـان خبـری هم مشـهور هسـتند، آگاهانه یا 
ناخـودآگاه روی جریـان پیـام تاثیـر می گذارنـد. در 
چنین شـرایطی، اصوال کلیت رسـانه ملی زیر سـوال 
مـی رود. بـا ایـن وجـود تـا زمانـی کـه صدا و سـیما 
مدیر واحدی نداشـته باشـد، تمام جریان های فکری 
امـکان طـرح مباحث خـود را در رسـانه های مختلف 
نخواهنـد داشـت کـه ایـن واقعیـت در دراز مـدت 
ضـرر جبـران ناپذیـری به پیکـره  دولت و نظـام وارد 
می کنـد. راه حلـی کـه بنظـر می رسـد ایجاد بسـتر 
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رسـانه های  رشـد  و  تولیـد  بـرای  الزم 
متکثـر و متنـوع هسـت بـه طـوری که 
جریان هـای مختلـف در بیـان نظـرات 
خودشـان از آزادی عمـل و آزادی بیـان 
برخوردار باشـند و همچنین تعیین خط 
قرمز در رسـانه  ملـی که مانع از انتشـار 
مطالـب کـذب، آسـیب زا و تفرقه انگیز 
باشـد. اگرچه این امر نیـاز به کار اصولی 
و البتـه زمانبری دارد که بـا برنامه ریزی 
دقیـق و ایجـاد زیرسـاخت های الزم در 
اینکـه  بـود، ضمـن  دسـترس خواهـد 
ایـن قضیـه را با رویکـرد جامعـه ذره وار 
یـا اتمیسـتی2 هـم می توان مـورد نقد و 
بررسـی قـرار داد. به هر روی، اسـتقبال 
همیشـه  تلویزیـون  از  مـردم  عمومـی 
چشـمگیر و عیـان بـوده و ایـن نکتـه 
بـه تنهایـی بـر بار مسـئولیت سـنگین 
رسـانه  ملـی می افزایـد؛ اگرچـه بـرای 
جـذب حداکثری مخاطـب بگونه ای که 
شـاهد کـوچ دسـته جمعـی مخاطبین 
از رسـانه های خارجـی و گاهـا مغـرض 
به سـمت رسـانه  ملـی باشـیم، نیازمند 
حرکتـی انقالبـی و بنیادین در راسـتای 
اصـالح رویکـرد فعلـی سـازمان صـدا و 
سـیما و همچنیـن ارائـه  خـط و مشـی 
نـو در  بـرای شـروع فصلـی  جدیـدی 
ایـن بعد بسـیار مهـم و تاثیرگـذار نظام 

. هستیم

2-  در جامعه ذره ای شده، حوزه عمومی زندگی اجتماعی تضعیف 
یا محدود و بی اعتبار می گردد؛ طبق این رویکرد به وجه عمومی 
عنایت چندانی  افراد جامعه  تمامیت  قبال  در  آن  رسالت  و  رسانه 
نمی شود و انتشار محتوای رسانه ها مطابق خواسته ها و امیال طبقه 

قدرتمند اتفاق می افتد.

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و دوم، آبان 1400
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در قسـمت پیشـین »بازاریابـی دیجیتـال« بحـث 
پیرامـون ضـرورت آن را آغـاز کردیـم1 و بـه معرفـی 
اشـکال مختلـف آن پرداختیم. در قسـمت دوم ادامه 

بحـث را پـی مـی گیریم. 

بازاریابی پرداخت به ازای هر کلیک2

پرداخـت بـه ازای هـر کلیک بـه معنـای درج آگهی 
در یـک پلتفـرم و پرداخـت بـر اسـاس کلیـک های 
صورت گرفته اسـت. در این شـکل بازاریابی، به ازای 
هر کلیک بر روی تبلیغ شـما در موتور جسـت و جو، 
هزینـه پرداخـت می کنیـد اما اینکه مـردم چگونه و 
چه زمانی تبلیغ شـما را خواهند دید، پیچیده اسـت. 
وقتـی جایی در صفحه نتایج موتور جسـت و جو3 در 
دسـترس می شـود، موتور جسـت و جـو آن نقطه را 
بـه صورت حراجـی ارائه می دهـد. در ادامه الگوریتم 
موتـور جسـتجو، هـر تبلیـغ را بـر اسـاس تعـدادی 

عوامـل ماننـد موارد زیر نشـان مـی دهد:
کیفیت تبلیغ. 1
تناسب کلمات کلیدی. 2
کیفیت صفحه لندینگ. 3
هزینه ای که برای تبلیغ پرداخت می کنید4 . 4

1- مطلب حاضر ترجمه و تلخیصی است از:
 Digital Marketing   www.mailchimp.com  
2- Pay-per-click marketing
3-Search engine results page
4-Bid amount

بازاریابی دیجیتال
نگاهی به چیستی و رضورت بازاریابی دیجیتال

قسمت دوم

هـر کمپیـن پرداخـت بـه ازای هـر کلیـک، یـک یا 
چندیـن هـدف دارد کـه مخاطـب بعـد از دیـدن و 
کلیـک بـر روی تبلیـغ، بایـد آن را انجـام دهـد. این 
اهـداف کـه بـه »تبدیـل«۵ معـروف انـد، مـی توانند 
مالـی یـا غیرمالی باشـند. خریـد کردن یـک تبدیل 
اسـت و ثبـت نـام در خبرنامـه یـا تمـاس با شـرکت 

نیـز یـک تبدیل اسـت.

بازاریابی وابسته6

در ایـن نـوع بازاریابـی فـرد بـا تبلیـغ کسـب و کار 
دیگـران، درآمدزایـی مـی کند. تفاوتـی نمی کند که 
شـما صاحـب کسـب و کار باشـید یـا یـک مشـوق، 
در هـر صـورت بر اسـاس مکانیسـم مشـابهی درآمد 
خواهید داشـت. در حقیقت در این نـوع بازاریابی هر 
زمـان فردی خدمت یا محصول تبلیغ شـده بوسـیله 
شـما را خریـداری کند، کمیسـیون دریافت خواهید 
کـرد. این مهـم می تواند از طریق وبالگ یا وبسـایت 
شـما و یـا از طریـق رایزنی بـا تجار صـورت پذیرد. 

تبلیغات همسان7

ایـن نـوع بازاریابـی، در واقـع بازاریابی با نقاب اسـت. 
هـدف آن اختـالط بـا محیط اطـراف محتوا اسـت تا 
کمتر به شـکل تبلیغ دیده شـود.8 تبلیغات همسـان 
در پاسـخ بـه نگرش منفی مصرف کننـدگان امروزی 
نسـبت بـه تبلیغـات ایجاد شـد. اینکه تولیـد کننده 
یـک تبلیـغ، هزینه صـرف آن مـی کند؛ بسـیاری از 
مشـتریان نتیجـه می گیرنـد که تبلیـغ متعصبانه و 
جهت گیرانه اسـت و در نتیجه آن را نادیده می گیرند. 
5-conversions
6-Affiliate marketing
7-Native advertising

8- نمونه بارز این نوع تبلیغ را در گوگل شاهد هستیم جایی که تبلیغات بسیار شبیه 
نتایج جستجو به مخاطبین نمایش داده می شوند و عبارت Ad به معنی تبلیغ در ابتدا 

آن ذکر شده است. 

اقتصاد و کارآفرینی
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تبلیـغ همسـان بـا ارائـه اطالعات یـا سـرگرم کردن 
مخاطـب قبـل از معرفی محصول یـا خدمتی خاص، 
ایـن نتیجـه گیـری مشـتری را دور مـی زنـد. مهـم 
اسـت که همیشـه تبلیـغ را بـا برچسـب هایی مثل 
Promoted یـا Sponsored مشـخص کنید. 
اگـر این نشـانگرها مخفی باشـند، مخاطبین ممکن 
اسـت زمـان زیـادی را صـرف خوانـدن و ارتبـاط بـا 
یـک محتوا کننـد و در آخر بفهمند که تبلیغ اسـت. 
وقتـی مشـتری های شـما بداننـد دقیقا چـه چیزی 
بـه آنان ارائه شـده اسـت، دربـاره شـما و محتوایتان 
حـس بهتـری خواهند داشـت. در حقیقـت تبلیغات 
همسـان برای این طراحی شـده اند کـه کمتر ظاهر 
یک تبلیغ را داشـته باشـند نه برای فریب مشـتری!

بازاریابی ایمیلی
کلیـت بازاریابـی ایمیلـی سـاده اسـت: شـما پیامک 
تبلیغاتـی می فرسـتید به امید آنکه مشـتریان شـما 
آن را کلیـک کننـد. بـا ایـن حـال انجـام بازاریابـی 
ایمیلـی بسـیار پیچیـده تـر اسـت. اول از همـه باید 
مطمئـن باشـید کـه ایمیـل شـما مـورد نیاز اسـت. 

: یعنی

محتـوا چه در بدنه و چـه در موضوع ایمیل باید . 1
شخصی سـازی شده باشد

مشـخص باشـد کـه مخاطب شـما چـه ایمیلی . 2
دریافـت خواهـد کرد

راهـی مشـخص بـرای لغـو عضویـت از ایمیـل . 3
وجـود داشـته باشـد

تلفیقی از ایمیل های مالی و تبلیغاتی باشد. 4
شـما می خواهید مخاطبین، کمپین شـما را به . ۵

عنـوان یـک خدمـت ارزشـمند ببینند نـه فقط 
راهـی بـرای تبلیـغ و فروش محصول. بر اسـاس 
یـک مطالعـه 89 درصـد متخصصـان گفتـه اند 

اقتصاد و کارآفرینی

کـه بهتریـن راه ترغیـب مشـتری، ایمیـل بوده 
اسـت. شـما همچنین مـی توانید با اتوماسـیون 
کـردن و ایمیـل های مناسـبتی و برنامـه ریزی 
شـده، نیازهـای مشـتری هایتـان را بهتر پاسـخ 

دهید.

فواید بازاریابی دیجیتال

دسرتسـی بـاال بـه نقـاط مختلف جهـان: وقتی که شـما در 

فضـای مجازی باشـید، دیگر مهم نیسـت کـه مردم 
کجـای کره خاکی هسـتند. این موضوع، کار شـما را 

بـرای رشـد کسـب و کارتـان راحت تر مـی کند.

روزنامـه،  تبلیغـات  بـا  مقایسـه  بـودن: در  بـه رصفـه 

تلویزیون و سـایر روش های تبلیغات سنتی، استفاده 
از بازاریابـی دیجیتـال بـه مراتـب به صرفه تر اسـت. 
در تبلیغات سـنتی شـما حتـی کنتـرل محدودتری 
بـر روی مخاطبیـن هدف دارید البته اگـر آن ها پیام 
شـما را در وهلـه اول ببیننـد. در بازاریابـی دیجیتال 
مـی توانیـد تنهـا یـک محتـوا داشـته باشـید کـه 
مخاطبیـن را جـذب کند. می توانیـد مخاطبین را به 
وبسـایت خود هدایت کـرده، از طریق ایمیـل با آنان 

در ارتبـاط باشـید و بـا برنامه حرکـت کنید. 

نتایـج قابـل انـدازه گیـری: بـرای اینکه بدانید اسـتراتژی 

بازاریابـی شـما موثـر اسـت، بایـد بدانیـد کـه چـه 
تعـداد مشـتری جـذب کـرده اسـت و در نهایت چه 
مقدار نقدینگی ایجاد شـده اسـت. امـا در روش های 
سـنتی چگونه می خواهیـد ایـن کار را انجام دهید؟ 
در دیجیتـال بازاریابـی، نـرم افزارهـا و پلتفـرم ها به 
صـورت اتوماتیـک تعـداد کنـش هـا و تبدیل هـا را 
انـدازه گیـری می کنند. حـال این تبدیل ها مـی تواند 
خرید باشـد، بازدید از صفحه وبسـایت شـما باشـد و 

یا نـرخ دریافـت ایمیـل مخاطبین.
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شخصی سازی ساده تر:

بازاریابـی دیجیتـال بـه شـما امـکان مـی دهـد تـا 
اطالعـات مشـتریان خـود را جمـع آوری کنیـد به 
ترتیبی که در بازاریابی سـنتی امکان پذیر نیسـت. 
داده هایی که به صورت دیجیتال جمع آوری می شـوند 

بـه مراتـب دقیـق تـر و اختصاصی تر هسـتند. 

ارتباط بیشرت با مشرتیان: 

بازاریابـی دیجیتال به شـما اجازه ارتبـاط در لحظه 
بـا مشـتری را می دهـد و از آن مهم تر، این فرصت 
را مهیـا مـی کنـد کـه آن هـا نیـز بـا شـما ارتباط 
برقـرار کننـد. خیلی خوب اسـت وقتی که مخاطب 
هدف شـما آخرین پسـت شـما را می بیند اما از آن 
بهتـر این اسـت که بتواند نظرات خود را بنویسـد و 
یـا آن را به اشـتراک بگذارد. این بـه معنای افزایش 
هیجـان دربـاره محصول یا خدمت شـما و همزمان 
افزایش دیده شـدن شـما پـس از هر ارتباط اسـت. 

مکاملات ساده و راحت: 

بازاریابـی دیجیتال اجازه می دهد که مشـتری شـما 
بالفاصلـه بعد از دیدن تبلیغ یا محتوای شـما دسـت 
به کار شـود. در تبلیغات سـنتی، نزدیک ترین نتیجه 
ای کـه مـی توانید دریافت کنید این اسـت که پس از 
دیدن تبلیغ شـما، مشـتری با شـما تماس بگیرد. اما 
اگر مشـغول شسـتن ظرف یـا رانندگی در جـاده و یا 
مشـغول به کار باشـند، چه زمانی می توانند با شـما 
تمـاس بگیرند؟ بـا بازاریابی دیجیتال، می شـود یک 
لینـک را کلیـک کرد، یـک وبـالگ را ذخیـره کرد و 
همینطور در قیف فروش9 بیشـتر پیش رفت. ممکن 
اسـت که مشـتریان بالفاصله خرید نکنند اما کم کم 
بـا شـما ارتبـاط برقـرار مـی کنند و به شـما شـانس 

تبدیل بیشـتر را می دهند.

 9-Sales funnel
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در قسـمت پیشـین نوآوری اجتماعی به چیسـتی و 
ضرورت آن اشـاره شـد. در این قسـمت بـه جزییات 

بیشـتری از نـوآوری اجتماعی خواهیـم پرداخت.1

نوآوری اجتامعی در رشکت ها
اکنـون کـه بـه روندهـا و نیازهـای اصلـی نـوآوری 
اجتماعـی پرداختیم، بهتر اسـت به اصولـی بپردازیم 
کـه باعـث موفقیـت نـوآوری اجتماعـی شـرکت ها 

می شـود:

1. اهداف اسرتاتژیک

نوآوری اجتماعی شـرکت ها باید در اسـتراتژی اصلی 
کسـب وکار گنجانده شـود و چشم انداز سـازمان را در 
نظـر بگیـرد. در عیـن حـال می بایسـت پشـتیبانی 
و پاسـخگویی مدیریـت ارشـد را داشـته باشـد. بـه 
عنوان مثـال یونیلیور2 از طریق برنامـه زندگی پایدار 
یونیلیـور، 3CSI یـا نـوآوری اجتماعی شـرکتی را در 
کسـب وکار اصلـی خـود ادغـام کـرده اسـت. آن هـا 
متعهـد شـده اند کـه در عین توسـعه شرکتشـان، با 
مسـائل زیسـت محیطـی و نابرابری هـای اجتماعـی 
مقابلـه کنند. برای انجـام این کار، یونیلیـور، نوآوری 
اجتماعـی شـرکتی را در تمام عملیات تجـاری خود 
شـامل طراحـی محصـول، بازاریابـی، تامیـن منابـع، 
تعامـل بـا مشـتری و غیـره ادغـام کرده انـد. بدیـن 
طریق شـرکت بـا پشـتوانه نـوآوری اجتماعی رشـد 
و توسـعه می یابـد. اسـتراتژی ایـن یونیلیـور اهدافی 
ماننـد بـه نصـف رسـاندن تأثیـرات زیسـت محیطی 

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از: 
www.viima.com   Social Innovation - the What, Why and How
 2-Unilever
 3-Corporate Social Innovation

نوآوری اجتامعی چیست؟
نگاهی به نگاهی به مفهوم نوآوری اجتامعی و رضورت آن

قسمت دوم

ناشـی فعالیت هـای تجـاری  تـا سـال 2030 و بهبـود 
سـالمت و رفاه 1 میلیارد نفر از انسان ها را دنبال می کند.

2. از قدرت بازارهای مختلف استفاده کنید

شـرکت ها بـه کمـک CSI می تواننـد بازارهای جدید 
و کمتـر مورد توجه را برای توسـعه مـورد هدف قرار 
دهنـد. ایـن بازارهـای جدید ممکـن اسـت بازارهای 
محلـی یـا اقتصادهـای نوظهـور باشـد. با اسـتفاده از 
ایـن بازارهـا، سـازمان ها می تواننـد نیازهای بـرآورده 
نشـده را بـا محصـوالت یـا خدمـات جدید بـرآورده 
کننـد. در مصاحبـه ای با جان کارتر راجـع به نوآوری 
فراتر از هسـته4، در مورد آنچه که باعث شـده اسـت 
شـرکت های بزرگـی چون آمازون و اپل بسـیار موفق 
شـوند صحبـت کردیـم. پس از سـال هـا کار بـا این 
شـرکت ها، او بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه موفقیـت 
شـان نه تنها ناشـی از نـوآوری در محصـوالت اصلی 
خـود بلکـه ناشـی از نوآوری خـارج از تجـارت اصلی 
ایـن شـرکت ها اسـت. فرصت هـای تجـاری را تصور 
کنیـد کـه در نتیجـه ورود بـه بازارهایـی بـه دسـت 
خواهـد آمـد کـه تاکنون در دسـت بخـش دولتی یا 
سـازمان های خیریـه بوده انـد. زمانـی کـه توانسـتید 
بخش هایـی از بـازار که مشـکالت اصلـی آن ها حل 
نشـده اسـت را شناسـایی کنیـد، دیگر الزم نیسـت 
بـرای به دسـت آوردن سـهم بازار تـالش کنید. یک 
مثـال خـوب در ایـن زمینـه، گرامیـن دانـون۵، یـک 
سـرمایه گذار مشـترک و موفق در مشـاغل اجتماعی 
اسـت کـه بـازاری جدیـد از مصـرف کننـدگان را در 
بنـگالدش پیدا کرد. گرامین دانـون در منطقه ای که 
۵6 درصـد از کـودکان پیش دبسـتانی از سـوءتغذیه 
رنـج می بردنـد بـازار جدیـدی را شناسـایی و از آن 
اسـتفاده کـرد. مدلـی کـه گرامیـن در بنـگالدش و 
لمتکـِی سـنگال توسـعه دادنـد یـک نـوآوری تحول 
4-Innovation beyond the core
5-Grameen Danone
Danone Communities: Grameen Danone, Fighting Against 
Malnutrition In Bangladesh www.danone.com
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آفریـن واقعـی بـود. آن هـا محصـوالت جدیـد را بـه 
صـورت صنعتـی به نحـوی توسـعه دادند تـا مطابق 
بـا نیـاز بازارهـای مختلـف باشـد: برای مثال ماسـت 
غنی شـده بـرای مصرف مـردم محلی و کیسـه های 
کارتنی6 سـاخته شـده از غـالت محلی کـه می توان 
آن هـا را در دمـای اتـاق نگهداری کـرد. مدل کارآمد 
آن ها برای توسـعه سرمایه، اسـتفاده از کارخانه های 
کوچـک و  انرژی های تجدیدپذیر بود. گرامین دانون 
یـک مثـال خـوب در رابطـه بـا اسـتفاده از امکاناتی 
اسـت کـه در یـک بـازار بـه ظاهـر غیر جـذاب و کم 

درآمد وجـود دارد.

3. همکاری های اسرتاتژیک

بسـیاری از شـرکت هایی که در زمینه نـوآوری موفق 
شـده اند، از مشـارکت ذینفعـان خارجـی در فراینـد 
نـوآوری خـود بهـره برده انـد. واقعیـت این اسـت که 
۵4 درصـد از مشـاغل می گوینـد کـه هم آفرینـی و 
مشـارکت در سـاخت، سـبب بهبود تأثیـر اجتماعی 
آن هـا شـده اسـت. "دیلویـت"7 نیـز فرصت هـا و 
اسـتراتژیک  مشـارکت های  از  ناشـی  چالش هـای 
اجتماعی را مورد بررسـی قرار داد. برای داشـتن یک 
همـکاری موثـر در زمینـه ابتـکار نـوآوری، ایـن پنج 
فاکتـور )کـه معمـوال در همکاری هـای موفـق وجود 

دارد( را بایـد در نظـر گرفـت:

سـازمان های غیـر انتفاعـی، اجتماعـی و دولتی . 1
را شـامل شود

مأموریت شما از نظر مالی تامین شود. 2

اهـداف تجاری که بوسـیله یک واحـد تجاری )و . 3
نـه بخـش 8CSR( هدایـت می شـوند بـه وضوح 

شوند تعریف 

یـک اسـتراتژی واضح داشـته باشـد که شـامل . 4
بـه  مربـوط  قوانیـن  تاثیـر،  اندازه گیـری  روش 
ارتباطـات و همچنیـن اسـتراتژی خـروج باشـد

 6-Shokti Pocket
 7-Deloitte www.deloitte.com
 8-Corporate Social Responsibility

اقتصاد و کارآفرینی

اهـداف و چالش های خاصـی را در نظر بگیرد که . ۵
"همـکاری" می تواند به حـل آن ها کمک کند

بـه عنـوان مثال، می تـوان همکاری دو شـرکت "وال 
مـارت"9 و "کراینترنشـنال"10 را در نظـر گرفـت که 
بـرای توسـعه رهبـری و آموزش مهارت هـای زندگی 
به بیش از 60،000 زن شاغل در کارخانه های تأمین 
کننـده وال مـارت ارائـه شـده اسـت. ایـن همـکاری 
عـالوه بـر ارزش اجتماعـی کـه تولید می کند سـبب 
حفـظ و ارتقـاء اسـتعداد افـراد شـاغل در کارخانه ها 
نیـز می شـود. گـوگل نیـز از مشـارکت های نوآورانـه 
بـرای کمـک بـه اصـالح محصوالتـی چـون "گوگل 
ارث"11 و "گـوگل مپـس"12 اسـتفاده می کنـد. آن 
هـا بـرای حمایـت از اهـداف خود )پیگیـری تخریب 
محیط زیسـت، انتشـار ویروس ها، نقشـه جامعه و ...( 
بـا سـازمان های غیردولتی محلی، دانشـگاه ها و بانک 
جهانـی همـکاری کردند کـه به نوبه خود باعث شـد 
گـوگل بـه اطالعات دقیق تـری برای بهبـود خدمات 

خود دسـت یابد.

نوآوری اجتامعی رشکت ها چه مزایایی دارد؟
ارتبـاط  معمـوال  خـود  کار  ابتـدای  در  شـرکت ها 
نزدیکـی بـا جوامـع دارنـد. بـا بزرگتـر شـدن ایـن 
شـرکت ها و رسـیدن به سـطح بین المللی، نقش آن 
هـا در جامعـه کـم رنـگ می شـود. شـرکت هایی که 
نتواننـد یـک مـدل اقتصادی مناسـب بـرای حمایت 
از رشـد خـود بیابنـد بایسـتی اولویت هـای خـود را 
تغییـر دهنـد. امـا اکنون زمـان در حال تغییر اسـت 
و شـرکت ها بـاره دیگـر مزایـای واقعـی CSI را درک 
می کننـد. بـرای اینکـه نـوآوری اجتماعی بـه خوبی 
انجام شـود، باید با آن دسـته از اهداف تجاری همراه 
شـود کـه ارزش مالـی دارنـد. داشـتن ارزش مالی به 
معنـی داشـتن انگیـزه بـرای بهبـود و رشـد مـداوم 
چنیـن تالش هایی اسـت. در مقابل، سـود تجارت در 

بلنـد مدت نیـز افزایـش خواهـد یافت.
 9-Walmart www.walmart.com
 10-Care International www.care-international.org
 11-Google Earth
 12-Google Maps
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در عمل از چه مزایایی می توان استفاده کرد؟

1. رقابت نیروی کار

CSI ابـزاری قدرتمنـد بـرای جـذب، تعامـل و حفظ 
کـه  آنجایـی  از  انسان هاسـت.  برتـر  اسـتعدادهای 
نسـل های جوان به صـورت هدفمند به دنبال شـغل 
هسـتند، شـرکت ها باید خـود را با ایـن تمایل آن ها 
وفـق دهنـد. در تحقیقـات اخیـر مـک کینـزی13 در 
مـورد نقش هدف در سـازمان، ۷0 درصد از کارکنان 
گفتند که منظور آن ها هدف داشـتن در کار اسـت. 
کارمندانـی کـه در کارشـان احسـاس هدفمنـدی 
دارنـد متعهدتر بـوده و قابلیت نوآوری آن ها بیشـتر 
اسـت. اسـتعداد یکی از منابع نوآوری اسـت، بنابراین 
شـرکت ها مـدام در حـال رقابت برای جـذب بهترین 
و مسـتعدترین افـراد به تیم های خود هسـتند. گفته 
می شـود که تسـال اسـتعدادهای برتر را جـذب کرده 
و موقعیـت ایـن شـرکت به عنـوان "یـک کارفرمای 

جـذاب" باعـث مزیـت تجاری آن ها شـده اسـت. 

2. رشد کسب و کار

پرداختـن بـه مسـائل اجتماعـی و زیسـت محیطـی 
نـه تنهـا بـرای جامعه بلکـه بـرای تجارت نیـز مفید 
اسـت. همانطـور کـه قبـال اشـاره کردیـم، مسـائل 
اجتماعی و زیسـت محیطی باعث رشـد کسـب وکار 
بـه ویـژه در بازارهای جدیـد که نیاز بـه راه حل های 
نوآورانـه دارنـد می شـود. معمـوال شـرکت ها بایـد با 
در نظـر گرفتـن زیرسـاخت ها و قدرت خریـد پایین 
در منطقـه، خدمـات و محصـوالت خـود را به نحوی 
تطبیـق می دهنـد تـا بتواننـد مسـائل ایـن مناطـق 
را برطـرف کننـد. ایـن محیط هـا حتـی اگـر چالش 
برانگیز هم باشـند باعـث ایجاد "کارآفرینـی خرد" و 
افزایـش درآمد می شـوند. به عنوان نمونـه "آلیانز"14 
کـه اولیـن بـار خدمـات بیمـه ای خـود را در هند به 
بخش جدیدی از مشـتریان کم درآمد ارائه می کرد، 
توانسـت محدوده جغرافیایی خود را گسـترش دهد. 
بالفاصلـه پـس از آن نیـز شـرکت های زیرمجموعـه 
آلیانـز در آمریـکای جنوبی، آسـیا و آفریقا گسـترش 

13- یک نهاد مشاوره مدیریتی مشهور است. برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: 
 14-Allianz www.allianz.com
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یافتنـد. بدیـن طریـق بـود کـه شـرکت آلیانـز برای 
خدمـت بـه این بـازار، واحدهـای تجاری متشـکل از 
مصـرف کننـدگان نوظهـور ایجاد کـرد. اگرچـه این 
تجـارت کوچکتـر از تجـارت سـنتی و اصلـی آن هـا 
بـود، اما توانسـتند یـک تجـارت بیمه سـودآور برای 
11 بـازار جدیـد ایجاد کنـد و ۵۷,4 میلیون نفر را در 

آن بیمـه کنند.

3. تقویت زنجیره تامین

بـا نـوآوری در زنجیره تأمین نیز شـرکت ها به منافع 
اجتماعـی و مالـی دسـت خواهنـد یافـت. گـزارش 
مجمـع جهانی اقتصـاد نیز مزایای نـوآوری اجتماعی 
در زنجیـره تامیـن شـرکت ها را تاییـد می کنـد: بـا 
می تواننـد  شـرکت ها  تامیـن  زنجیـره  در  نـوآوری 
مطمئن باشـند که به مواد اولیه دسترسـی قدرتمند 
و پایـدار داشـته و بـا پاسـخگویی فعـال بـه نیازهای 
مصـرف کنندگان، شهرتشـان افزایـش خواهد یافت. 
برای مثال، سـرمایه گذاری شـرکت شیرینی فروشی 
"فـررو"15 در گرجسـتان به دنبال دسـتیابی به منبع 
جدیـد زنجیـره تامیـن، افزایـش درآمـد و افزایـش 
کوچـک  کننـدگان  تامیـن  کیفـی  اسـتانداردهای 
خـود در ایـن کشـور بـود. آن هـا ضمـن مشـارکت 
اسـتراتژیک با "یوسـید"16 و "اگری جورجیا"17 یک 
زنجیـره تأمیـن مقیـاس پذیـر و پایـدار بـرای فندق 
ایجـاد کردنـد. آن هـا بـه کمـک مشـارکت هـای 
ایجـاد شـده در ایـن کشـور، برنامه های آموزشـی در 
مـورد شـیوه های مـدرن تولیـد فنـدق ارائه کـرده و 
گـروه هایـی را برای بهبود دسترسـی خـرده مالکین 
کشـاورزان به منابع مالی تأسـیس کردند. در نتیجه، 
بیش از 2100 نفر از تولیدکنندگان فندق توانسـتند 
کمیـت و کیفیـت تولیـد خـود را افزایـش داده و از 
طـرف دیگـر نیـز فـررو به منبـع پایـدار جدیـدی از 

مـواد اولیـه بـرای محصوالت خـود دسـت یافت.

 15-Ferrero www.ferrero.com
 16-United States Agency for International Development 
 17-AgriGeorgia www.agrigeorgia.ge/
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۴. ارزش برند

جهانـی شـدن اثـرات منفـی و مثبـت خـود را روی 
جهـان و شـرکت هـا گذاشـته اسـت. از جملـه ایـن 
اثـرات شـفافیت بیشـتر اسـت کـه می تـوان آن را 
از دو زاویـه متفـاوت مشـاهده کـرد، ایـن شـفافیت 
باعـث می شـود شـرکت ها در قبـال اقدامـات خـود 
پاسـخگوتر و در برابـر افـکار عمومـی آسـیب پذیرتر 
باشند. مشـتریان انتظارات بیشتری از ارائه دهندگان 
خدمات و محصوالت دارند. همچنین با رواج فرهنگ 
"مرجـوع کردن کاال یا خدمات"، شـرکت ها متوجه 
قـدرت و اهمیت مصـرف کنندگان، وقتـی چیزی بر 
خـالف ارزش ها و باورهای آن ها باشـد، شـده اند. در 
چنیـن جامعه ای، شـرکت ها یـا می تواننـد از مزایای 
خـود اسـتفاده کـرده و در جامعـه مطرح شـوند یا با 
پافشـاری روی رویکـرد خود و عدم همسـویی ارزش 
هایشـان با نیازهای کنونی جامعه، رو بـه زوال بروند.
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آخرین چکه بارانم
سروده ای از محمدعلی سپانلو به مناسبت 29آبان زادروز ایشان

آخرین چکه بارانم
آویخته

از برگی خشک
از زن لخت درخت

به زمین غلتیدم
دود شیری رنگ

شاید بدنت بود که از شعله افسرده خود بر می خاست
عشق ما بوی زمستان می داد

چشم تردید
اگر بسته، اگر باز

نمی بیند زیبایی را
عشق ما بیشتر از پاییز

بیگانه از امید نبود
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