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چکیده:
شناسايي و جذب نیروهاي شايسته در هر سازمان، يک مقوله راهبردي است که  اين 
موضوع در سازمان هاي خبري به مراتب از اهمیت بیشتري برخوردار است. اين پژوهش 
شايستگي  مدل  ارائه  منظور  به  حرفه اي  خبرنگار  يک  ويژگي هاي  شناسايي  با هدف 
استفاده،  انجام شده است. روش پژوهش مورد  انساني در سازمان هاي خبري  نیروي 
نظريه داده بنیاد و جامعه آماري اين پژوهش 19 نفر از متخصصان و خبرگان عرصه 
رسانه اي داخل کشور بوده است که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه 
ساختاريافته قرار گرفته اند. در اين پژوهش، عالقه به خبرنگاري، دارا بودن شم خبري، 
تعامل  مفاهیم، کنجكاوي، خالقیت، قدرت  انتقال  باالي  باال، سرعت  ضريب هوشي 
و ارتباط گیري، درك و گیرايي باال، منضبط بودن، ادب و متانت، شجاعت، واقع بیني، 
روحیه مطالعه مستمر و يادگیري، مهارت نويسندگي، تسلط به فناوري هاي نوين ارتباطي، 
تسلط به يک زبان خارجي رايج و اطالعات عمومي باال از مهم ترين ويژگي هاي يک 
خبرنگار شايسته شناسايي شدند. همچنین بر اساس يافته هاي پژوهش، مدل پارادايمي 

شايستگي نیروي انساني ويژه سازمان هاي خبري طراحي و ارائه شده است.
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مقدمه

دغدغه هاي  مهم ترين  از  يكي  همواره  سازماني،  مشاغل  براي  شايسته  افراد  انتخاب 
فرد  از روش هاي علمي موجب مي شود  استفاده  است  بديهي  و  بوده  مديريت  انديشمندان علم 
خود  میزان  حداکثر  به  سازمان،  منابع  از  بهینه  استفاده  و  گیرد  قرار  سازمان  در  مناسب تري 
فردي،  شايستگي هاي  شناخت  و  تعیین  بنابراين   .)1388 عرفاني،  و  )يوسفي  شود  نزديک تر 
مديريتي و سازماني، براي سطوح مختلف شغلي در سازمان ها به صورت ضرورتي اجتناب ناپذير 

جلوه مي کند )اولريش، 1388(.
مشخصه دنیاي امروز تغییرات مستمر و دائمي است. سازمان ها و به ويژه سازمان هاي رسانه اي 
به منظور مواجهه با چنین چالشي بايد به نقش حیاتي يادگیري و توسعه براي بقا و رشد خود واقف 
باشند. در واقع سازمان هاي رسانه اي بايد به توسعه دانش، مهارت ها و توانايي هاي کارکنان خود 

.)Nolan, 2002( بیش از پیش توجه  کنند
لندرز و اولمستد1 منابع صنعت رسانه اي را به دو گونه کلي دانش بنیان و منابع مادي و مالكیتي 
تقسیم بندي مي کنند. منابع دانش بنیان در صنايع رسانه اي، نظامي معنادار براي دسته بندي و تحلیل 
منابع سازمان هاي رسانه اي ارائه مي کند چرا که منابع دانش بنیان در توسعه مزيت هاي رقابتي در 
صنعت رسانه اهمیت ويژه اي دارند. منابع دانش بنیان براي يک سازمان رسانه اي منابعي غیر قابل 
تقلید هستند که تا مدت هاي زيادي در انحصار آن سازمان مي مانند و براي رقیب غیر قابل تقلید 
هستند. در صنعتي که در آن محصول نهايي به طور عمده به شكل يک محتواي ناملموس است، 
خالقیت و دانش به عنوان يک منبع پايان ناپذير عناصر اصلي تولید محتوا هستند و اين محتوا کلید 
موفقیت در هر سازمان رسانه اي است. منابع دانش بنیان شامل مهارت هاي مديريتي، مهارت هاي 
کارکنان، متخصصان تكنولوژي هاي جديد، متخصصان چند منظوره در سازمان رسانه اي و مخاطبان 
حرفه اي مي شود که سازمان رسانه اي با داشتن اين منابع مي تواند به توان بااليي از مزيت رقابتي 
بازار،  به  دسترسي  مانند  مالكیت  بر  مبتني  مادي  منابع  داده اند  نشان  مطالعات  کند.  پیدا  دست 
کیفیت باالي محصوالت، فناوري تولید و... منابعي تقلید پذير براي سازمان هاي رقیب هستند که 
سازمان مذکور بايد براي حفظ آنها هزينه زيادي بكند. اين منابع مادي منجر به عملكرد باالتر 

1. Landers & Chan-Olmsted 
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در محیط هاي پايدار مي شود درحالی كه منابع دانش بنیان در محیط هاي نامطمئن، عملكرد باالتري 
.)Landers & Chan-Olmsted, 2002( خواهند داشت

پرسش اصلي اين پژوهش اين است که مدل شايستگي خبرنگاران سازمان هاي خبري واجد 
چه ويژگي هايي است؟ و اين پرسش در قالب پرسش هاي فرعي زير مورد توجه قرار مي گیرد:

خصوصیات اصلي براي احراز حرفه خبرنگاري کدامند؟ چه نوع دانش و معلوماتي براي احراز 
حرفه خبرنگاري ضرورت دارد؟ وجود چه نوع مهارت هايي براي احراز حرفه خبرنگاري الزم است؟ 

چه ويژگي هاي شخصیتي براي احراز حرفه خبرنگاري ضرورت دارد؟

مبانی نظری پژوهش

مكبر1  ـ  به وسیله شرکت هي  امروزي  و  به شكل مدون  بر شايستگي  مبتني  روش شناسی 
که موسس آن ديويد مک  کللند2 بود، در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 ارائه شد. مک کللند 
و تحت  کنند  پیش بیني  را  که مي توانستند عملكرد شغلي  متغیرهاي شايستگي  تعريف  با  را  کار 
او به  اقتصادي قرار نمي گرفتند، آغاز کرد. مطالعات  يا مولفه هاي اجتماعي و  تاثیر جنسیت، نژاد 
شناسايي جنبه هاي مختلف عملكرد کمک کرد. پژوهش مک کللند را که در سال 1973 در آمريكن 
سايكولوژيست3 با عنوان »آزمون شايستگي به جاي آزمون هوش«4 درج شد، مي توان نقطه عطف 
هوش  تست  جنبش  برابر  در  انتخابي  گزينه  يک  عنوان  به  شايستگي  نهضت  توسعه  در  مهمي 
دانست. محبوبیت و رواج رويكرد شايستگي در اوايل دهه 1990 به اوج خود رسید و هم اکنون نیز 

ادامه دارد و تاثیرات زيادي را بر بسیاري از سازمان ها داشته است )قرائي پور، 1382(. 
 Newsome, Catano & Day,( :نیوسام، کاتانو و دي برخي از مهم ترين تعاريف را گردآوري کرده اند

)2003

 ويژگي اساسي فرد که به طور تصادفي به عملكرد موثر يا برتر در يک شغل يا موقعیت شغلي 

ارتباط پیدا مي کند.
 مهارت ها و عاداتي که براي کارکنان الزم است تا در يک شغل موثر باشند. 

 ويژگي هايي که به عملكرد يا رفتار در کار مربوط مي  شوند. 

 رفتارهايي که افرادي با عملكرد برتر و در مقايسه با افراد با عملكرد متوسط با ثبات بیشتري 

1. Hay-McBer
2. David McClelland
3. American Psychologist
4. Testing for Competence rather than for Intelligence
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نمايش و ابراز مي دارند. 
 دانش، مهارت ها، توانايي ها و ساير خصیصه ها که براي شكل دهي رفتارهاي مطلوب در آينده 

مورد تقاضاست. 
 دانش، مهارت، توانايي يا ويژگي هاي مرتبط با عملكرد باال در يک شغل 

 هرگونه دانش، مهارت، توانايي يا کیفیت شخصي است که از طريق رفتار نشان داده مي شود 

و منجر به تعالي خدمت دهي مي  شود.
امروزه شايستگي ها به طور عمده به ويژگي هاي مورد نیاز براي توفیق در شغل يا عملكرد برتر 

اطالق مي شود. 
در واقع شايستگي ها به رفتارهاي هدفمندي داللت دارند که شامل عناصر زير است: 

 دانش و آگاهي ها: معلومات شغلي، اطالعات و تخصص مرتبط با شغل

 قابلیت ها يا مهارت ها: توانايي انجام کارهاي مرتبط با اهداف شغلي

 نگرش ها و ارزش ها: ترجیحات يا مفروضات ذهني فرد
 ويژگي ها: خصوصیات شخصیتي و نحوه واکنش به شرايط و افراد

 انگیزش: محرك هاي دروني و اشتیاق براي اقدام
 خود انگاري: درك فرد از خود

 نقش هاي اجتماعي: برداشت ديگران از فرد )درگاهی، علی پور و حیدری، 1389(. 
درحالی كه  دارد؛  شايستگي  آن  در  فرد  که  هستند  فعالیت هايي  بیانگر  شايستگي،  زمینه هاي 
شايستگي هاي مبتني بر فرد، مجموعه صفاتي هستند که به فرد اين توانايي را مي دهد تا در زمینه 
خاصي شايستگي داشته باشد، در واقع زمینه هاي شايستگي اغلب مبتني بر شغل هستند درحالی كه 

اساسًا شايستگي ها مبتني بر فرد هستند.
از ويژگي هاي يک  در تمامي تعاريف به اين نكته اشاره شده است که شايستگي ها عبارتند 
فرد که عملكرد يا رفتار را در کار مشخص مي کنند و همچنین بیشتر صاحب نظران بر اين باورند 

شايستگي ارتباط تنگاتنگ و مستقیمي با عملكرد موثر يا برتر دارد. 
شايستگي در دو سطح سازماني و سطح فردي قابل بررسي است و دانش، مهارت، توانايي و 

.)Dutta, Narasimbar & Rjiv, 2005( نگرش ابعاد شايستگي را شامل مي شوند
شايستگي هاي نامشهود به عوامل متمايز و مشخصي از مزيت رقابتي اطالق مي شود که يک 
شرکت را از ساير رقبا متمايز مي کند که شامل شايستگي هاي نوآوري، شايستگي هاي ساختاري، 
شايستگي هاي بازاري و منابع انساني است. اين شايستگي ها، قسمت نرم يک کسب و کار هستند 
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و ارزشگذاري آن بسیار دشوار است )Setharaman, Sooria & Saravanan, 2002(. به عقیده 
اين دلیل که بدون وجود  به  براي يک سازمان حیاتي است  سويبي1، شايستگي فردي کارکنان 
آن، سازمان قادر به فعالیت نیست و اين شايستگي شامل مهارت ها، آموزش و تجربیات و... است 

.)Bernnan & Connell, 2000(

سرمايه انساني به  عبارتي مهم ترين نوع دارايي هاي دانشي يا فكري در سازمان است به اين 
دلیل که  اين دارايي ها منبع خالقیت است. اين نوع دارايي هاي دانشي ضمني در افراد داخل يک 
بايد توجه  اما  بر عملكرد هر سازماني است.  اثر گذار  از عوامل حیاتي  سازمان قرار دارد که يكي 
داشت که وجود اين دارايي هاي دانشي به تنهايي براي تحقق عملكرد يک سازمان کافي نیست. 
هدف سازمان ها بايد اين باشد که  اين نوع دارايي هايی دانشي ضمني را به دانش صريح براي تمامي 
سطوح سازمان تبديل کنند در غیر اين صورت، امكان خلق هیچ گونه ارزش سازماني وجود نخواهد 
داشت. سرمايه انساني ترکیبي تجمعي از دانش عمومي و حرفه اي کارکنان و توانايي هاي رهبري 

و توانايي هاي حل مشكل و ريسک پذيري است.
 بايد اين نكته را افزود که مالكیت اين نوع سرمايه در اختیار سازمان ها نیست و خروج افراد از 
سازمان منجر به از دست رفتن حافظه سازماني مي شود که يک نوع تهديد براي سازمان محسوب  
مي شود )Bonthis, Keow & Sorreia, 2000(. سازماني که پس از کسب تجربه هاي کارکنان 
ناملموسي  ثروت  از  حقیقت  در  مي دهد  دست  از  را  آنها  راحتي  به  مختلف  بخش هاي  در  خود 
نیاز به زمان و صرف هزينه  صرف نظر کرده است که کسب آن به سهولت امكان پذير نیست و 

دوباره خواهد داشت. 

روش شناسي پژوهش 

روش گراندد تئوري يا نظريه زمینه بنیان به  اين دلیل براي اين پژوهش انتخاب شد که دانش 
ما در مورد اين موضوع محدود است و تئوري قابل اعتنايي در آن موجود نیست که بتوان بر اساس 

.)Corbin & Strauss, 2010( آن فرضیه اي براي آزمون تدوين کرد
در نظريه پردازي زمینه بنیان مقوله هاي فرعي تحت سلسله روابطي به مقوله اصلي و محوري 
مرتبط شده است و روابط میان آنها با مقوله اصلي تحت الگو و مدلي، مشخص مي شود )تئوري پرداز، 
يكي از مقوله هاي اصلي کدگذاري باز را انتخاب کرده و آن را به  عنوان مقوله ـ پديده ـ اصلي در 

کدگذاري محوري استفاده مي کند(.

1. Soubee
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 راهبردها  مقوله اصلي شرايط علّي
)كنش و تعامالت(  

 پيامدها

اي شرايط زمينه  

گر مداخلهشرايط   

شکل 1: مدل پارادايمي نظريه داده بنیان )بازرگان، 1387(

علمي،  هیات  اعضاي  شامل  شده  گرفته  نظر  در  پژوهش  اين  براي  که  آماري  جامعه 
خبرگان و کارشناسان روزنامه نگاري است. روش نمونه گیري در اين پژوهش از نوع قضاوتي 

است. هدفمند 
اشباع  به  مقوله  هر  که  زماني  تا  را  نمونه گیري  که  است  اين  مبنايي  نظريه  در  کلي  قاعده 
انجام  با  شد.  انجام  گفت و گو  نفر   19 با  نهايت  در  کنوني  پژوهش  در  دهیم.  ادامه  برسد  نظري 
مصاحبه ها، تشخیص پژوهشگران اين بود که اطالعات گردآوري شده به نقطه اشباع رسیده و نیازي 

به مصاحبه هاي بیشتر نیست.

يافته هاي پژوهش

در اين پژوهش با 19 نفر مصاحبه عمیق و نیمه ساختار يافته انجام شد. از مصاحبه پانزدهم به 
بعد، تكرار در اطالعات دريافتي مشاهده شد اما براي اطمینان و اخذ نظرات همه صاحب نظران تا 
مصاحبه نوزدهم ادامه يافت. مصاحبه با طرح سواالتي در مورد »ويژگي هاي عمومي و اختصاصي 
خبرنگاران« آغاز مي شد و بقیه پرسش ها بر اساس پاسخ هاي مصاحبه شونده طرح مي شد. خروجي 

مربوط به مرحله کدگذاري باز مصاحبه هاي صورت گرفته در جدول )1( آورده شده است.
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جدول 1: کدهاي استخراج شده از مصاحبه ها

اهمكدهايبازرديف

A

شناخت از رسانه و کارکرد آن، داشتن دانش روزنامه نگاري، داشتن مهارت و تجربه الزم، 
مهارت نويسندگي، مهارت تحليل، مهارت جمع بندي، مهارت انتقال خواسته هاي مخاطب، 
آشنايي با تکنولوژي هاي نوين ارتباطي، تسلط به زبان خارجي، آشنايي با جريان سازي و 

عمليات رواني، مهارت هاي ادراکي، مهارت هاي ارتباطي، توان ارتباط گيري، آشنايي با اصول 
مديريت منابع انساني، آشنايي با اصول خبر نويسي، توانايي فعاليت گروهي و تيمي، توانايي 
درک ماموريت هاي خبري، توانايي غلبه بر هيجانات، مهارت تايپ، عالقه به مطالعه مستمر، 
عالقه به حضور در فضاهاي خبري، توانايي انطباق با استرس هاي فعاليت خبرنگاري، آشنايي 

با جريان ها و چهره ها، تحرک الزم، وفاداري به رسانه، خالقيت فردي، داشتن صداقت

B

تيزهوشي، حضور ذهن خوب، امانتداري، متعهد به رسانه محل فعاليت، وفادار به حرفه خود، 
جسور بودن، چابکي، جذابيت، توانايي نگارش، داراي مطالعه مستمر، داراي مهارت هاي 

خبري، آشنا با مفاهيم امنيت و منافع ملي، دغدغه خدمت به مردم، عالقه به آموزش مستمر، 
شخصيت سالم، آشنا به نيازهاي مخاطب، تعهد فکري به رسانه 

C

داراي ذوق و استعداد، تيزهوشي، کنجکاوي، صبور بودن، برونگرايي، عميق نگر بودن، دانش 
آکادميک، آشنايي با اصول خبرنويسي و مصاحبه، تسلط به يک زبان خارجي، درک صحيح از 
شرايط محيط زندگي خود، پيگير بودن، تيز بيني، توانايي کسب خبر، توانايي نگارش، قدرت 
تخيل و داستان پردازي، قدرت تحليل و استنتاج، روحيه مطالعه مستمر، برخورداري از دامنه 

واژگان باال، ويژگي هاي شخصيتي سالم، شم خبري 

D

آشنايي با فلسفه وجودي فناوري، سواد رسانه اي، آشنايي و تسلط به فناوري هاي ارتباطي، 
آشنايي با اصول مديريت، آشنايي به يک زبان خارجي، آشنايي با اصول خبرنويسي، مصاحبه 
و گزارش، تسلط به تکنيک ها و تاکتيک هاي ارائه خبر، ضريب هوشي باال، تيز و فعال بودن، 
متفاوت از ديگران بودن، داشتن شم خبري، قدرت استدالل و تجزيه و تحليل باال، روابط 

عمومي خوب، هنر ارائه خبر، پيگيري خبر، مودب بودن، از خودگذشتگي

E

شم خبري، ضريب هوشي باال، استعداد مديريتي، توانايي مديريت رفتار خود، صبوري، قدرت 
تصميم گيري در محل، مودب بودن، ارتباط گيري خوب، قدرت برنامه ريزي، قدرت تقسيم 
وظايف، داراي اطالعات عمومي خوب و باال، آشنايي با ادبيات فارسي، قلم خوب، سواد 
رسانه اي باال، قوه تخيل و تصور، کنجکاوي، بي تفاوت نبودن، خوب صحبت کردن، از نظر 
جسمي سالم بودن، توانايي خوب ديدن، توانايي خوب شنيدن، تحمل در شنيدن، جسور و 

نترس بودن، انتخابگري خوب 

F

داشتن دانش الزم، ظاهر مناسب، ارتباط گيري، مودب بودن، فن بيان خوب، تسلط به زبان 
خارجي، تسلط به کامپيوتر، صبوري، مهارت تايپ، اهل تعامل بودن، امانتداري، ضريب 

هوشي مناسب، تندخو نبودن، جسم سالم، ظاهر مناسب، پوشش مناسب با نوع فعاليت، تحمل 
سختي هاي فعاليت روزنامه نگاري، تخصص متناسب با حوزه خبري 
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ادامه جدول 1: کدهاي استخراج شده از مصاحبه ها

اهمكدهايبازرديف

G

قدرت نگارش، قدرت تصويرسازي، اهل مطالعه مستمر، آشنايي به ادبيات، اطالعات عمومي 
قوي، شم رسانه اي، عالقه مندي به فعاليت خبري، روحيه فعاليت خبري، آشنايي با روابط 

بين الملل ، جسم سالم، توانايي فيزيکي و حرکتي باال، آشنايي با تکنيک هاي خبري، قدرت بيان 
خوب، روابط اجتماعي باال، زيرکي و ضريب هوشي باال، متانت و وقار، مودب بودن، قدرت 

تعامل و ارتباط گيري مناسب، پوشش مناسب 

H

برونگرا يي، روابط عمومي باال، کنکاش گري، نقدپذير بودن، اطالعات عمومي باال، ذهن 
چارچوب مدار، قدرت تجزيه و تحليل، ذوق هنري و ادبي، قلم خوب، عالقه مند به پيگيري، 
توانايي دسته بندي موضوعات، توانايي استخراج اطالعات، روحيه جست وجوگري، روحيه 
مطالعه مستمر، جسم سالم، توانايي حضور در اجتماع، قدرت هماهنگ سازي خود با شرايط 
پيرامون، توانايي خوب ديدن، پيگير ي، قدرت تشخيص انتخاب لباس مناسب در هر مکان، 

مودب بودن، منضبط بودن

I

مسلط به حوزه زبان شناسي، مسلط به ادبيات، مسلط به تکنيک هاي روزنامه نگاري، تجربه 
روزنامه نگاري، خالقيت، دانش تخصصي، منضبط، متواضع و فروتن بودن، مناعت طبع باال، 
وفادار به اصول، وفادار به رسانه، سالمت جسمي، ضريب هوشي باال، سرعت انتقال باال، 

ميداني و عملياتي بودن، قدرت ارتباط، مودب بودن، مسلط به کامپيوتر، آشنا به فناوري هاي 
نوين ارتباطي، اطالعات عمومي باال، جذاب بودن، ساده پوشي در عين شيک پوش بودن، تسلط 

به زبان خارجي، سالمت روح و روان 

J

ذوق هنري و ادبي، استعداد، سرعت عمل باال، روابط عمومي قوي، احساس مسئوليت 
اجتماعي، جسارت هوشمندانه، خطرپذيري، شم خبري، با حوصله بودن، نگاه موشکافانه، 

مطالعه مستمر، اطالعات عمومي وسيع و عميق، توانايي غلبه بر احساسات، هنر واژه گزيني، 
قدرت نويسندگي، آشنا به اصول روزنامه نگاري، دانش الزم در يک حوزه تخصصي 

K

داشتن دانش الزم، عالقه به خبرنگاري، شم خبري، جسم سالم، روح و روان سالم، تيزبيني، 
اطالعات عمومي باال، مسلط به کامپيوتر و اينترنت، آشنايي با زبان خارجي، تعامل و ارتباطات 

اجتماعي، بنيه علمي باال، سابقه فعاليت و تجربه الزم، پشتکار و خستگي ناپذيري، اهل 
رقابت سالم بودن، قدرت تصميم گيري، سرعت عمل و سرعت تصميم گيري، قدرت بيان، 

موقعيت شناسي، باهوش بودن، احساس مسئوليت نسبت به حرفه و رسانه خود، حفظ منافع 
رسانه، روحيه مطالعه مستمر 

L

کنجکاو ي، جسم سالم، اطالعات عمومي باال، عادت به تجربه و مشاهده فيلم، اهل مطالعه 
مستمر، اهل تعامل بودن، حس انساني و از جنس مردم بودن، به روز بودن، آشنا به مهارت هاي 
زندگي، مسلط به کامپيوتر و فناوري هاي ارتباطي، مهارت هاي فناورانه، مهارت ارتباط با منابع، 
ضريب هوشي باال، پويايي، زودباور نبودن، شم خبرنگاري، مسلط به آسان نويسي، مهارت هاي 

روزنامه نگاري، روحيه افزايش اطالعات، يادگيري مستمر
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ادامه جدول 1: کدهاي استخراج شده از مصاحبه ها

اهمكدهايبازرديف

M

سرحال و زنده دل بودن، پرانرژي بودن، عالقه مندي به کار روزنامه نگاري، انگيزه، قدرت 
نويسندگي و روان نويسي، قدرت ارتباط گيري، تالش بي امان، سختکوشي، حق طلب بودن، 
آشنا به مهارت هاي روزنامه نگاري، دانش تخصصي، کنجکاوي حس خبري، استقامت و 

پشتکار، عيني گرايي، واقعيت گرايي، شکاک بودن

N

آشنايي با مسائل بين المللي، آشنايي با مهارت هاي ارتباطي، آشنايي با يک زبان بين المللي، 
داشتن آگاهي هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، داشتن تحصيالت دانشگاهي مناسب، مسلط 
به زبان معيار، تندنويسي، توانايي استفاده از تجهيزات خبري، توانايي نگارش، جذاب بودن، 
جسم سالم، روح و روان سالم، قدرت بيان، هوش و درک باال، صادق بودن، شجاعت، تن و 

لحن و صداي مناسب، دقيق بودن، انتقادپذيري، اهل تعامل بودن، غرض ورز نبودن

O
ذوق و استعداد، واقع بيني، اطالعات وسيع، ساده نويس بودن، مردمداري، مطالعه مستمر، 
قدرت شکار سوژه، شم خبري، عشق و عالقه به روزنامه  نگاري، نگاه موشکافانه و دقيق، 

حوصله زياد، سرعت در تصميم گيري، سرعت در انتقال اطالعات 

P

احساس مسئوليت، حق جويي، هوشيار بودن، صاحب فکر و انديشه بودن، شخصيت 
جامع االطراف داشتن، شجاعت، باهوش بودن، زيرکي، امانتداري، اهل مطالعه بودن، دقت 
نظر، ذوق نويسندگي، قدرت ارتباط با مردم، عجول نبودن، کنکاش گري، توانايي غلبه بر 

احساسات، هنر خوب ديدن، شم خبري، واقع گرايي، شکاکيت، پشتکار 

Q

سواد رسانه اي، مهارت هاي ارتباطي، ذوق و استعداد، سرعت در امور، آشنايي با رسانه هاي 
کشور و جهان، قدرت نگارش و نويسندگي، تسلط به تکنيک هاي خبري، توانايي غلبه بر 
احساسات، صدا و بيان مناسب، رعايت زبان معيار، سالمت جسم، دقت نظر، منصف و 

بي طرف بودن

R

سرعت تصميم گيري باال، سرعت واکنش باال، پويا و فعال بودن، دانش تخصصي، شم خبري، 
کنجکاوي، سماجت، روابط اجتماعي گسترده، ضد جمع نبودن، روحيه کار جمعي، تحرک 

شخصيتي، روحيه يادگيري، ديد هماهنگي و ماموريتي، آشنا با مهارت ها و تکنيک هاي 
رسانه هاي چاپي، الکترونيکي و ديجيتال، تيز بودن، مردمي بودن

S
باهوش بودن، شم خبري باال، ذوق و استعداد، سالم بودن، مودب بودن، تواضع، تسلط به 
تکنيک هاي خبري، توانايي غلبه بر احساسات، صدا و بيان مناسب، تند و تيز بودن، اهل 

مطالعه بودن، دقت نظر، منصف بودن

پس از تعیین مقوالت، به مرحله ساخت طبقات اصلي مي رسیم که در جدول )2( ارائه شده 
است.
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 جدول 2: شکل دهي طبقات اصلي از مقوالت 

مقوالت فرعيمقوالت اصلي

ويژگي هاي فردي
رفتاري 

شخصيتي 
ظاهري

مهارت ها
ارتباطي 
فناورانه 
عمومي

روزنامه نگاري/ ارتباطاتدانش 
ساير علوم

11 

 

  

��� �: ����� �� ���� ������� ��� � ������������� ���� ��  

 

ها  مهارت  
o  تعامل با افراد 

o موثر  ودشن 

o ديدن موثر 

o  قدرت بيان 

o مديريتي  خود 

o  تسلط به رايانه 

o  ي هــا  فنــاوريتســلط بــه

 ارتباطي 

o  قدرت نگارش 

o     ــان ــك زب ــه ي ــلط ب تس

  رايج خارجي

o  اطالعات عمومي باال 

 

ي فرديهاگيژوي

o و استعداد  عالقه 

o  شم خبري 

o  سرعت و قدرت انتقال 

o هوش 

o  خالقيت 

o ي، كنجكاويگروجو جست 

o گر  قدرت تعامل، ارتباط 

o  درك و گيرايي باال 

o قدرت تجزيه و تحليل 

o  پويايي و پرانرژي بودن 

o  پيگيري و سماجت 

o  انضباط 

o  صبوري 

o  صداقت و وفاداري 

o  ادب و متانت 

o  شجاعت 

o ف انصا 

o يتواضع و فروتن 

o انتقادپذيري 

o بيني  واقع 

o    ــه ــادگيري و مطالع ــه ي روحي

 مستمر

o  پشتكار و استقامت 

o روحي - جسمي ( تمالس ( 

 

 دانش 
 

o نگاري روزنامه 

 
o  ساير علوم 

 

شکل 2: الگوي سه وجهي شايستگي هاي مورد نیاز حرفه خبرنگاري
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مدل شايستگي احراز شغل خبرنگاري 

در نهايت بر اساس الگوي پارادايمي مي توان مدل شايستگي خبرنگاران سازمان هاي خبري را 
به صورت شكل )3( ارائه داد که توضیحات آن در ادامه مي آيد.

12 
 

 

 

 

  يخبرنگاراحراز شغل  يستگيمدل شا

را به صورت  يخبر هايخبرنگاران سازمان يستگيتوان مدل شاي ميميپارادا يت بر اساس الگويدر نها

 .ديآمي حات آن در ادامهير ارائه داد که توضيز

 

 
 

 ياحراز حرفه خبرنگار هاييستگيشا يميپارادامدل  :3شکل 

 

 :هاپیامد
 جذب مخاطب  -
 اعتبار رسانه  -
 مالی  آورده -
ای منزلت حرفهه  -

 خبرنگاران 
کسهههب مز هههت  -

 رقابتی 
 

 

 ایشرا ط زمینه
 

 مد ران رسانه  
 

 خبرنگاران 

 راهبردها :
 نه و عمومی(ارتباطی، فناورا)هامهارت

 
 

 :حوریممقوله 
 های فردیو ژگی

 ی:شرا ط علّ
وجود ضوابط   -
نطقی پرداخت و م

 پاداش 
تعامل سازنده عوامل  -

 سازمانی 
ی هههاوجههود تلهه ل -

 صنفی  
 آموزش مستمر  -
 حاکمیت رابطه به جای ضابطه     

  خبرنگار کمبود منابع مالی جهت جذب 
 مدت  نبود برنامه بلند 
 

 فرهنگ سازمانی 

 قوانین و شرا ط حاکم بر رسانه 
 

 سازمان خبری 

شکل 3: مدل پارادايمي شايستگي هاي احراز حرفه خبرنگاري

مقوله محوري

اين مقوله همان برچسب مفهومي است که براي چارچوب يا طرح به وجود آمده، در نظر گرفته 
مي شود. با توجه به  اينكه در اين پژوهش شايستگي هاي احراز شغل خبرنگاري مورد مطالعه قرار 
گرفته است، پس از گردآوري داده ها و تحلیل آنها در مرحله کدگذاري باز و بررسي ويژگي هاي 
ارائه شده، اين طبقه به  عنوان طبقه محوري انتخاب شد که دربردارنده  اين موارد است: ويژگي هاي 

شخصیتي، رفتاري و ظاهري.
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شرايط علّي

اين شرايط باعث ايجاد و توسعه پديده يا طبقه محوري مي شوند که شامل بازنگري در قوانین 
حسب  بر  جذب  صنفي،  تشكل هاي  ايجاد  سازماني،  عوامل  سازنده  تعامل  پاداش،  و  پرداخت ها 

شايسته ساالري و آموزش مستمر است.

راهبردها

تاثیر  تحت  و  مقوله محوري  تابع  که  هدفداري هستند  تعامالت  و  فعالیت ها  رفتارها،  بیانگر 
کنجكاوي،  از: شم خبري،  عبارتند  پژوهش حاضر  در  که  است  حاکم  زمینه  و  مداخله گر  شرايط 
خالقیت، پويايي، روحیه يادگیري مستمر، داشتن روابط اجتماعي گسترده، سالمت جسم و روان، 

هوشمندي و تحلیلگري، ادب و متانت، ذوق و استعداد.

شرايط زمينه اي

به شرايط خاصي که بر کنش ها و تعامالت تاثیر مي گذارند »زمینه« گفته مي شود. اين زمینه 
ناظر بر فضاي حاکم بر روزنامه نگاري است که در اين پژوهش متوجه وضع مطلوب است. اين 
مدل  در  و  مي دهند  تشكیل  زمینه اي  متغیرهاي  يا  طبقه ها  و  مفاهیم  از  مجموعه اي  را  شرايط 
معرفي شده عبارتند از: سازمان خبري، فرهنگ سازماني، قوانین و شرايط حاکم بر رسانه ها، مديران 

رسانه و خبرنگاران.

شرايط مداخله گر

و  مي دهند  تشكیل  را  واسط  و  میانجي  متغیرهاي  از  مجموعه اي  که  هستند  عامي  شرايط 
راهبردها هم از آنها متاثر مي شوند. شرايط مداخله گر شامل اين زيرمجموعه ها هستند: آرمان گرايي 

قانونمند، خدمتگزاري و مجري و مدبر بودن.

پيامدها

برخي از طبقه ها بیانگر نتايج و پیامدهايي هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود مي آيند. در 
پژوهش حاضر، شايستگي هاي الزم براي احراز شغل خبرنگاري نتیجه کنش ها و تعامالت ايجاد شده 
)و تاثیرپذير از طبقه محوري، زمینه حاکم و شرايط مداخله گر( است که عوامل متعددي را از جمله جذب 

مخاطب، اعتبار رسانه، آورده هاي مالي، منزلت حرفه اي خبرنگاران و کسب مزيتي شامل مي شود.
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نتيجه گيري

بر اساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش، دانش و معلومات مورد نیاز خبرنگاران عبارت است 
از دانش تخصصي و حرفه اي و آگاهي به عوامل محیطي.

امروزه خبرگان حوزه روزنامه نگاري تاکید دارند دانش آکادمیک روزنامه نگاري و خبرنگاري براي 
فعالیت در اين حرفه تخصصي به تنهايي کفايت نمي کند بلكه فرد داوطلب حرفه خبرنگاري بايد يا 
فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاري باشد و در کنار آن، در حوزه تخصصي مورد عالقه فعالیت خبري 
فرهنگ،  فناوري، سیاست،  ورزش،  انرژي، سالمت، صنعت، کشاورزي،  مالي،  بازارهاي  همچون 
از  يا در صورت فارغ التحصیلي  را بگذراند  امنیتي، دفاعي و... دوره هاي آموزشي کوتاه مدت  هنر، 
رشته هاي ديگر، دوره هاي آموزش کوتاه مدت روزنامه نگاري ) اعم از آشنايي با اصول، تاکتیک ها و 

تكنیک هاي خبرنگاري( را طي کند.
ارتباطي،  مهارت هاي  دسته  در سه  خبرنگاري  حرفه  نیاز  مورد  مهارت هاي  پژوهش،  اين  در 
و  ابزار  تايپ،  رايانه،  به  تسلط  مناسب،  ارتباط گیري  و  تعامل  قدرت  شامل  عمومي  و  فناورانه 
نرم افزارهاي نوين ارتباطي، اطالعات عمومي باال، قلم روان )قدرت نويسندگي( و تسلط به يک 

زبان خارجي شناسايي شدند.
شخصیتي  ويژگي هاي  حاضر،  پژوهش  يافته هاي  تحلیل  و  تجزيه  از  حاصل  نتايج  براساس 
شم  ادبي،  استعداد  و  ذوق  داشتن  خبرنگاري،  حرفه  به  عالقه  از:  عبارتند  خبرنگاران  نیاز  مورد 
و  کنجكاوي  روحیه  مناسب،  هوشي  باال، ضريب  گیرايي  و  درك  ذهني،  سرعت  داشتن  خبري، 
جست وجوگري، داشتن تعامالت اجتماعي باال و ارتباط گیري مناسب، قدرت تجزيه و تحلیل، داشتن 
جسارت و شجاعت، صبوري، سالمت جسماني و روحي و رواني، انضباط، صداقت، تواضع و فروتني 

و توانايي کنترل هیجانات خود.
به دست اندرکاران  را مي توان  پیشنهادهايي  پژوهش حاضر  يافته هاي  اساس  بر  و  پايان  در   

عرصه خبر و مديران سازمان هاي خبري ارائه کرد که به برخي از آنها اشاره مي شود: 
و  آيین نامه ها  قوانین،  بازنگري  خبرنگاران،  انتخاب  در  فرهنگ شايسته گزيني  نهادينه کردن 
دستورالعمل هاي موجود براي حرفه خبرنگاري با مشارکت اصحاب رسانه، خبرگان دانشگاهي و 
تشكل هاي صنفي، استانداردسازي معیارهاي سنجش شايستگي ها براي احراز حرفه خبرنگاري با 

توجه به ويژگي هاي فرهنگ بومي، ايجاد تحول در روش هاي آموزش روزنامه نگاران .
که  کرد  ياد  زير  موارد  از  مي توان  آتي  پژوهشگران  براي  پیشنهادهايي  عنوان  به  همچنین 



60

93
ي 

ياپ
- پ

 3
ره 

شما
 - 

94
يز 

 پای
- 2

8 
وره

|د

پیشنهاد مي شود عالقه مندان اين حوزه آنها را به  عنوان موضوعات پژوهشي مدنظر قرار دهند:
- انجام مطالعات عمیق رفتاري براي شناخت بیشتر مفهوم قابلیت و شايستگي و چگونگي 

ايجاد آن در افراد، به ويژه خبرنگاران
- عملیاتي کردن مدل مفهومي طراحي شده در پژوهش حاضر و شاخص سازي براي اجزا و 

مولفه هاي آن
- انجام اين پژوهش به روش هاي ديگر )غیر از گراندد تئوري(

منابع:

الف( فارسی
او لريش، ديو؛ کاتز، جان و بالسون، پل )1388(. شايستگي هاي منابع انساني: شناخت عمیق تعامل افراد و 

کسب و کار، ترجمه مسعود بینش و افشین دبیري، تهران، نشر سرآمد.
علوم  در  متداول  رويكردهاي  آمیخته،  و  کیفي  تحقیق  روش هاي  بر  مقدمه اي   .)1387( عباس  با زرگان، 

رفتاري، تهران، انتشارات ديدار.
منابع  توسعه  در  شايستگي  مدل  ارائه   .)1389( حیدري،  هادي  و  محمد حسن  علي پور،  حسین؛  در گاهي، 

انساني، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 23.
قر ائي پور، رضا )1382(. بررسي شايستگي هاي مديران شرکت ساپكو بر اساس مدل بازخورد 360  درجه اي، 

پايان نامه دوره کارشناسي  ارشد، دانشكده معارف اسالمي و مديريت دانشگاه امام صادق )ع(.
يو سفي، احمد و عرفاني، مريم )1388(. نقش شايستگي هاي سرپرستي در توسعه سرمايه هاي انساني، نشريه 

مهندسي خودرو و صنايع وابسته، شماره 8.

ب( انگليسی
Be rnnan, Nelin & Connell, Barrl )2000(. Intellectual Capital : Current Issues 

and Policy Implications, Journal of Intellectual Capital, 1)3(, pp. 206-240.
Bo nthis, Nadaro; Keow, William & Sorreia, Richardson )2000(. Intellectual  

Capital and Business Performance in Malaysian Industries, Journal of  
Intellectual Capital, 1)1(, pp. 85-100.

Co rbin, Juliet & Strauss, Anselm )2010(. Qualitative Methods, NewYork.
Du tta, Sara; Narasimbar, Matiwe & Rjiv, Sandra )2005(. Conceptualizing and 

Measuring Capabilities. Methodology and Empirical Application, Strategic 
Management Journal, 26)3(, pp. 273-285.

Gl aser, Barney & Strauss, Anselm )1976(. The Discovery of the Grounded  
Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine de Gruyter, NewYork.



61

وج
ی ز

فر
جع

اد 
جو

سید
 و 

نی
طا

 ارب
دل

وشن
ر ر

طاه
 | .

ر..
ی د

سان
ی ان

رو
ی نی

تگ
ایس

ل ش
مد

ئه 
ارا

 -3
له 

مقا

La nders, David & Chan-Olmsted, Sylvia )2002(. Assessing the Changing  
Network Television Market: A Resourcebased. Analysis of Broadcast  
Television Networks. Paper Submitted for Presentation to the Media  
Management and Sales Division of the Broadcast Education Association, 
Miami, Florida.

Ne wsome, Satty; Catano, Veill & Day, Allen )2003(. Leader Competencies: 
Proposing a Research Framework. Conadian Forces Leadership Institute 
& Centre for Leadership Excellence. Nova Scotia: Saint Mary’s University.

No lan, Cats )2002(. Human Resource Development in Irish Hotel Industry: 
The case of the Small Firm, Journal of the European Industrial Training, 
26)2/3/4(, pp.88-99.

Se tharaman, Alives; Sooria, Haffan & Saravanan, Allen )2002(. Intellectual 
Capital Accounting and Reporting in the Knowledge Economy, Journal of 
Intellectual Capital, 3)2(, pp. 128-148. 


