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چکیده:

شناسايي و جذب نيروهاي شايسته در هر سازمان ،يک مقوله راهبردي است که اين
موضوع در سازمانهاي خبري به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است .اين پژوهش
با هدف شناسايي ويژگيهاي يک خبرنگار حرفهاي به منظور ارائه مدل شايستگي
نيروي انساني در سازمانهاي خبري انجام شده است .روش پژوهش مورد استفاده،
نظريه دادهبنياد و جامعه آماري اين پژوهش  19نفر از متخصصان و خبرگان عرصه
رسانهاي داخل کشور بوده است که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نيمه
ساختاريافته قرار گرفتهاند .در اين پژوهش ،عالقه به خبرنگاري ،دارا بودن شم خبري،
ضريب هوشي باال ،سرعت باالي انتقال مفاهيم ،کنجکاوي ،خالقيت ،قدرت تعامل
و ارتباطگيري ،درک و گيرايي باال ،منضبط بودن ،ادب و متانت ،شجاعت ،واقعبيني،
روحيه مطالعه مستمر و يادگيري ،مهارت نويسندگي ،تسلط به فناوريهاي نوين ارتباطي،
تسلط به يک زبان خارجي رايج و اطالعات عمومي باال از مهمترين ويژگيهاي يک
خبرنگار شايسته شناسايي شدند .همچنين بر اساس يافتههاي پژوهش ،مدل پارادايمي
شايستگي نيروي انساني ويژه سازمانهاي خبري طراحي و ارائه شده است.
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انتخاب افراد شايسته براي مشاغل سازماني ،همواره يکي از مهمترين دغدغههاي
انديشمندان علم مديريت بوده و بديهي است استفاده از روشهاي علمي موجب ميشود فرد
مناسبتري در سازمان قرار گيرد و استفاده بهينه از منابع سازمان ،به حداکثر ميزان خود
نزديکتر شود (يوسفي و عرفاني .)1388 ،بنابراين تعيين و شناخت شايستگيهاي فردي،
مديريتي و سازماني ،براي سطوح مختلف شغلي در سازمانها به صورت ضرورتي اجتنابناپذير
جلوه ميکند (اولريش.)1388 ،
مشخصه دنياي امروز تغييرات مستمر و دائمي است .سازمانها و به ويژه سازمانهاي رسانهاي
به منظور مواجهه با چنين چالشي بايد به نقش حياتي يادگيري و توسعه براي بقا و رشد خود واقف
باشند .در واقع سازمانهاي رسانهاي بايد به توسعه دانش ،مهارتها و تواناييهاي کارکنان خود
بيش از پيش توجهكنند (.)Nolan, 2002
لندرز و اولمستد 1منابع صنعت رسانهاي را به دو گونه کلي دانشبنيان و منابع مادي و مالکيتي
تقسيمبندي ميکنند .منابع دانشبنيان در صنايع رسانهاي ،نظامي معنادار براي دستهبندي و تحليل
منابع سازمانهاي رسانهاي ارائه ميکند چرا که منابع دانشبنيان در توسعه مزيتهاي رقابتي در
صنعت رسانه اهميت ويژهاي دارند .منابع دانشبنيان براي يک سازمان رسانهاي منابعي غير قابل
تقليد هستند که تا مدتهاي زيادي در انحصار آن سازمان ميمانند و براي رقيب غير قابل تقليد
هستند .در صنعتي که در آن محصول نهايي به طور عمده به شکل يک محتواي ناملموس است،
خالقيت و دانش به عنوان يک منبع پايانناپذير عناصر اصلي توليد محتوا هستند و اين محتوا کليد
موفقيت در هر سازمان رسانهاي است .منابع دانشبنيان شامل مهارتهاي مديريتي ،مهارتهاي
کارکنان ،متخصصان تکنولوژيهاي جديد ،متخصصان چندمنظوره در سازمان رسانهاي و مخاطبان
حرفهاي ميشود که سازمان رسانهاي با داشتن اين منابع ميتواند به توان بااليي از مزيت رقابتي
دست پيدا کند .مطالعات نشان دادهاند منابع مادي مبتني بر مالکيت مانند دسترسي به بازار،
کيفيت باالي محصوالت ،فناوري توليد و ...منابعي تقليدپذير براي سازمانهاي رقيب هستند که
سازمان مذکور بايد براي حفظ آنها هزينه زيادي بکند .اين منابع مادي منجر به عملکرد باالتر
1. Landers & Chan-Olmsted
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در محيطهاي پايدار ميشود درحاليکه منابع دانشبنيان در محيطهاي نامطمئن ،عملکرد باالتري
خواهند داشت (.)Landers & Chan-Olmsted, 2002
پرسش اصلي اين پژوهش اين است که مدل شايستگي خبرنگاران سازمانهاي خبري واجد
چه ويژگيهايي است؟ و اين پرسش در قالب پرسشهاي فرعي زير مورد توجه قرار ميگيرد:
خصوصيات اصلي براي احراز حرفه خبرنگاري کدامند؟ چه نوع دانش و معلوماتي براي احراز
حرفه خبرنگاري ضرورت دارد؟ وجود چه نوع مهارتهايي براي احراز حرفه خبرنگاري الزم است؟
چه ويژگيهاي شخصيتي براي احراز حرفه خبرنگاري ضرورت دارد؟
مبانی نظری پژوهش
روششناسی مبتني بر شايستگي به شکل مدون و امروزي به وسيله شرکت هي ـ مکبر
که موسس آن ديويد مککللند 2بود ،در اواخر دهه  1960و اوايل دهه  1970ارائه شد .مککللند
کار را با تعريف متغيرهاي شايستگي که ميتوانستند عملکرد شغلي را پيشبيني کنند و تحت
تاثير جنسيت ،نژاد يا مولفههاي اجتماعي و اقتصادي قرار نميگرفتند ،آغاز كرد .مطالعات او به
شناسايي جنبههاي مختلف عملکرد کمک كرد .پژوهش مککللند را که در سال  1973در آمريکن
سايکولوژيست 3با عنوان «آزمون شايستگي به جاي آزمون هوش» 4درج شد ،ميتوان نقطه عطف
مهمي در توسعه نهضت شايستگي به عنوان يک گزينه انتخابي در برابر جنبش تست هوش
دانست .محبوبيت و رواج رويکرد شايستگي در اوايل دهه  1990به اوج خود رسيد و هماکنون نيز
ادامه دارد و تاثيرات زيادي را بر بسياري از سازمانها داشته است (قرائيپور.)1382 ،
نيوسام ،کاتانو و دي برخي از مهمترين تعاريف را گردآوري كردهاندNewsome, Catano & Day,( :
1

)2003

 ويژگي اساسي فرد که به طور تصادفي به عملکرد موثر يا برتر در يک شغل يا موقعيت شغلي
ارتباط پيدا ميکند.
 مهارتها و عاداتي که براي کارکنان الزم است تا در يک شغل موثر باشند.
 ويژگيهايي که به عملکرد يا رفتار در کار مربوط ميشوند.
 رفتارهايي که افرادي با عملکرد برتر و در مقايسه با افراد با عملکرد متوسط با ثبات بيشتري
1. Hay-McBer
2. David McClelland
3. American Psychologist
4. Testing for Competence rather than for Intelligence
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نمايش و ابراز ميدارند.
 دانش ،مهارتها ،تواناييها و ساير خصيصهها که براي شکلدهي رفتارهاي مطلوب در آينده
مورد تقاضاست.
 دانش ،مهارت ،توانايي يا ويژگيهاي مرتبط با عملکرد باال در يک شغل
 هرگونه دانش ،مهارت ،توانايي يا کيفيت شخصي است که از طريق رفتار نشان داده ميشود
و منجر به تعالي خدمتدهي ميشود.
امروزه شايستگيها به طور عمده به ويژگيهاي مورد نياز براي توفيق در شغل يا عملکرد برتر
اطالق ميشود.
در واقع شايستگيها به رفتارهاي هدفمندي داللت دارند که شامل عناصر زير است:
 دانش و آگاهيها :معلومات شغلي ،اطالعات و تخصص مرتبط با شغل
 قابليتها يا مهارتها :توانايي انجام کارهاي مرتبط با اهداف شغلي
 نگرشها و ارزشها :ترجيحات يا مفروضات ذهني فرد
 ويژگيها :خصوصيات شخصيتي و نحوه واکنش به شرايط و افراد
 انگيزش :محرکهاي دروني و اشتياق براي اقدام
 خودانگاري :درک فرد از خود
 نقشهاي اجتماعي :برداشت ديگران از فرد (درگاهی ،علیپور و حیدری.)1389 ،
زمينههاي شايستگي ،بيانگر فعاليتهايي هستند که فرد در آن شايستگي دارد؛ درحاليکه
شايستگيهاي مبتني بر فرد ،مجموعه صفاتي هستند که به فرد اين توانايي را ميدهد تا در زمينه
خاصي شايستگي داشته باشد ،در واقع زمينههاي شايستگي اغلب مبتني بر شغل هستند درحاليکه
اساس ًا شايستگيها مبتني بر فرد هستند.
در تمامي تعاريف به اين نکته اشاره شده است که شايستگيها عبارتند از ويژگيهاي يک
فرد که عملکرد يا رفتار را در کار مشخص ميکنند و همچنين بيشتر صاحبنظران بر اين باورند
شايستگي ارتباط تنگاتنگ و مستقيمي با عملکرد موثر يا برتر دارد.
شايستگي در دو سطح سازماني و سطح فردي قابل بررسي است و دانش ،مهارت ،توانايي و
نگرش ابعاد شايستگي را شامل ميشوند (.)Dutta, Narasimbar & Rjiv, 2005
شايستگيهاي نامشهود به عوامل متمايز و مشخصي از مزيت رقابتي اطالق ميشود که يک
شرکت را از ساير رقبا متمايز ميکند که شامل شايستگيهاي نوآوري ،شايستگيهاي ساختاري،
شايستگيهاي بازاري و منابع انساني است .اين شايستگيها ،قسمت نرم يک کسبوکار هستند
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و ارزشگذاري آن بسيار دشوار است ( .)Setharaman, Sooria & Saravanan, 2002به عقيده
سويبي ،1شايستگي فردي کارکنان براي يک سازمان حياتي است به اين دليل كه بدون وجود
آن ،سازمان قادر به فعاليت نيست و اين شايستگي شامل مهارتها ،آموزش و تجربيات و ...است
(.)Bernnan & Connell, 2000
سرمايه انساني بهعبارتي مهمترين نوع داراييهاي دانشي يا فکري در سازمان است به اين
دليل كه اين داراييها منبع خالقيت است .اين نوع داراييهاي دانشي ضمني در افراد داخل يک
سازمان قرار دارد که يکي از عوامل حياتي اثرگذار بر عملکرد هر سازماني است .اما بايد توجه
داشت که وجود اين داراييهاي دانشي به تنهايي براي تحقق عملکرد يک سازمان کافي نيست.
هدف سازمانها بايد اين باشد کهاين نوع داراييهایی دانشي ضمني را به دانش صريح براي تمامي
سطوح سازمان تبديل کنند در غير اين صورت ،امکان خلق هيچگونه ارزش سازماني وجود نخواهد
داشت .سرمايه انساني ترکيبي تجمعي از دانش عمومي و حرفهاي کارکنان و تواناييهاي رهبري
و تواناييهاي حل مشکل و ريسکپذيري است.
بايد اين نکته را افزود که مالکيت اين نوع سرمايه در اختيار سازمانها نيست و خروج افراد از
سازمان منجر به از دست رفتن حافظه سازماني ميشود که يک نوع تهديد براي سازمان محسوب
ميشود ( .)Bonthis, Keow & Sorreia, 2000سازماني که پس از کسب تجربههاي کارکنان
خود در بخشهاي مختلف به راحتي آنها را از دست ميدهد در حقيقت از ثروت ناملموسي
صرفنظر کرده است که کسب آن به سهولت امکانپذير نيست و نياز به زمان و صرف هزينه
دوباره خواهد داشت.
روششناسي پژوهش
روش گراندد تئوري يا نظريه زمينهبنيان بهاين دليل براي اين پژوهش انتخاب شد که دانش
ما در مورد اين موضوع محدود است و تئوري قابل اعتنايي در آن موجود نيست که بتوان بر اساس
آن فرضيهاي براي آزمون تدوين کرد (.)Corbin & Strauss, 2010
در نظريهپردازي زمينهبنيان مقولههاي فرعي تحت سلسله روابطي به مقوله اصلي و محوري
مرتبط شده است و روابط ميان آنها با مقوله اصلي تحت الگو و مدلي ،مشخص ميشود (تئوريپرداز،
يکي از مقولههاي اصلي کدگذاري باز را انتخاب کرده و آن را بهعنوان مقوله ـ پديده ـ اصلي در
کدگذاري محوري استفاده ميکند).
1. Soubee

51

�� ����������� ���������� �������� ���� ��� ����������� �� ������ ����� � ������ ������
��� ��� � ����� ���� ���� �� ����� ���� ��� ���� � ���� ���� ����� )������������ ���� ��
�������� ���� ������� ��� �� ������ ���� � �� �� �������� ������ �������� ����� �� ��������
����� ������� �����(.

ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻨﻪاي
ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻣﻘﻮﻟﻪ
راﻫﺒﺮدﻫﺎ
)ﻛﻨﺶ و ﺗﻌﺎﻣﻼت(

ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ

ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠّﻲ
ﻣﻘﻮﻟﻪ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ

ﻣﻘﻮﻟﻪ
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شده� ����(
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جامعه آماري که ���
شامل اعضاي هيات علمي،
پژوهش ���در�� نظر
براي� :اين
خبرگان و کارشناسان روزنامهنگاري است .روش نمونهگيري در اين پژوهش از نوع قضاوتي
هدفمند است.
قاعده کلي در نظريه مبنايي اين است که نمونهگيري را تا زماني که هر مقوله به اشباع
نظري برسد ادامه دهيم .در پژوهش کنوني در نهايت با  19نفر گفتوگو انجام شد .با انجام
6
اطالعات گردآوريشده به نقطه اشباع رسيده و نيازي
مصاحبهها ،تشخيص پژوهشگران اين بود که
به مصاحبههاي بيشتر نيست.

يافتههاي پژوهش
در اين پژوهش با  19نفر مصاحبه عميق و نيمهساختاريافته انجام شد .از مصاحبه پانزدهم به
بعد ،تکرار در اطالعات دريافتي مشاهده شد اما براي اطمينان و اخذ نظرات همه صاحبنظران تا
مصاحبه نوزدهم ادامه يافت .مصاحبه با طرح سواالتي در مورد «ويژگيهاي عمومي و اختصاصي
خبرنگاران» آغاز ميشد و بقيه پرسشها بر اساس پاسخهاي مصاحبهشونده طرح ميشد .خروجي
مربوط به مرحله کدگذاري باز مصاحبههاي صورتگرفته در جدول ( )1آورده شده است.

جدول  :1کدهاي استخراجشده از مصاحبهها

رديف

A

C

D

E

F

شناخت از رسانه و کارکرد آن ،داشتن دانش روزنامهنگاري ،داشتن مهارت و تجربه الزم،
مهارت نويسندگي ،مهارت تحليل ،مهارت جمعبندي ،مهارت انتقال خواستههاي مخاطب،
آشنايي با تکنولوژيهاي نوين ارتباطي ،تسلط به زبان خارجي ،آشنايي با جريانسازي و
عمليات رواني ،مهارتهاي ادراکي ،مهارتهاي ارتباطي ،توان ارتباطگيري ،آشنايي با اصول
مديريت منابع انساني ،آشنايي با اصول خبرنويسي ،توانايي فعاليت گروهي و تيمي ،توانايي
درک ماموريتهاي خبري ،توانايي غلبه بر هيجانات ،مهارت تايپ ،عالقه به مطالعه مستمر،
عالقه به حضور در فضاهاي خبري ،توانايي انطباق با استرسهاي فعاليت خبرنگاري ،آشنايي
با جريانها و چهرهها ،تحرک الزم ،وفاداري به رسانه ،خالقيت فردي ،داشتن صداقت
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تيزهوشي ،حضور ذهن خوب ،امانتداري ،متعهد به رسانه محل فعاليت ،وفادار به حرفه خود،
جسور بودن ،چابکي ،جذابيت ،توانايي نگارش ،داراي مطالعه مستمر ،داراي مهارتهاي
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

داراي ذوق و استعداد ،تيزهوشي ،کنجکاوي ،صبور بودن ،برونگرايي ،عميقنگر بودن ،دانش
آکادميک ،آشنايي با اصول خبرنويسي و مصاحبه ،تسلط به يک زبان خارجي ،درک صحيح از
شرايط محيط زندگي خود ،پيگير بودن ،تيزبيني ،توانايي کسب خبر ،توانايي نگارش ،قدرت
تخيل و داستانپردازي ،قدرت تحليل و استنتاج ،روحيه مطالعه مستمر ،برخورداري از دامنه
واژگان باال ،ويژگيهاي شخصيتي سالم ،شم خبري
آشنايي با فلسفه وجودي فناوري ،سواد رسانهاي ،آشنايي و تسلط به فناوريهاي ارتباطي،
آشنايي با اصول مديريت ،آشنايي به يک زبان خارجي ،آشنايي با اصول خبرنويسي ،مصاحبه
و گزارش ،تسلط به تکنيکها و تاکتيکهاي 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

شم خبري ،ضريب هوشي باال ،استعداد مديريتي ،توانايي مديريت رفتار خود ،صبوري ،قدرت
تصميمگيري در محل ،مودب بودن ،ارتباطگيري خوب ،قدرت برنامهريزي ،قدرت تقسيم
وظايف ،داراي اطالعات عمومي خوب و باال ،آشنايي با ادبيات فارسي ،قلم خوب ،سواد
رسانهاي باال ،قوه تخيل و تصور ،کنجکاوي ،بيتفاوت نبودن ،خوب صحبت کردن ،از نظر
جسمي سالم بودن ،توانايي خوب ديدن ،توانايي خوب شنيدن ،تحمل در شنيدن ،جسور و
نترس بودن ،انتخابگري خوب

داشتن دانش الزم ،ظاهر مناسب ،ارتباطگيري ،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
سختيهاي فعاليت روزنامهنگاري ،تخصص متناسب با حوزه خبري
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قدرت نگارش ،قدرت تصويرسازي ،اهل مطالعه مستمر ،آشنايي به ادبيات ،اطالعات عمومي
قوي ،شم رسانهاي ،عالقهمندي به فعاليت خبري ،روحيه فعاليت خبري ،آشنايي با روابط
بينالملل ،جسم سالم ،توانايي فيزيکي و حرکتي باال ،آشنايي با تکنيکهاي خبري ،قدرت بيان
خوب ،روابط اجتماعي باال ،زيرکي و ضريب هوشي باال ،متانت و وقار ،مودب بودن ،قدرت
تعامل و ارتباطگيري مناسب ،پوشش مناسب
برونگرايي ،روابط عمومي باال ،کنکاشگري ،نقدپذير بودن ،اطالعات عمومي باال ،ذهن
چارچوبمدار ،قدرت تجزيه و تحليل ،ذوق هنري و ادبي ،قلم خوب ،عالقهمند به پيگيري،
توانايي دستهبندي موضوعات ،توانايي استخراج اطالعات ،روحيه جستوجوگري ،روحيه
مطالعه مستمر ،جسم سالم ،توانايي حضور در اجتماع ،قدرت هماهنگسازي خود با شرايط
پيرامون ،توانايي خوب ديدن ،پيگيري ،قدرت تشخيص انتخاب لباس مناسب در هر مکان،
مودب بودن ،منضبط بودن

مسلط به حوزه زبانشناسي ،مسلط به ادبيات ،مسلط به تکنيکهاي روزنامهنگاري ،تجربه
روزنامهنگاري ،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 فناوريهاي
نوين ارتباطي ،اطالعات عمومي باال ،جذاب بودن ،سادهپوشي در عين شيکپوش بودن ،تسلط
به زبان خارجي ،سالمت روح و روان
ذوق هنري و ادبي ،استعداد ،سرعت عمل باال ،روابط عمومي قوي ،احساس مسئوليت
اجتماعي ،جسارت هوشمندانه ،خطرپذيري ،شم خبري ،باحوصله بودن ،نگاه موشکافانه،
مطالعه مستمر ،اطالعات عمومي وسيع و عميق ،توانايي غلبه بر احساسات ،هنر واژهگزيني،
قدرت نويسندگي ،آشنا به اصول روزنامهنگاري ،دانش الزم در يک حوزه تخصصي

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 خستگيناپذيري ،اهل
رقابت سالم بودن ،قدرت تصميمگيري ،سرعت عمل و سرعت تصميمگيري ،قدرت بيان،
موقعيتشناسي ،باهوش بودن ،احساس مسئوليت نسبت به حرفه و رسانه خود ،حفظ منافع
رسانه ،روحيه مطالعه مستمر
کنجکاوي ،جسم سالم ،اطالعات عمومي باال ،عادت به تجربه و مشاهده فيلم ،اهل مطالعه
مستمر ،اهل تعامل بودن ،حس انساني و از جنس مردم بودن ،بهروز بودن ،آشنا به مهارتهاي
زندگي ،مسلط به کامپيوتر و فناوريهاي ارتباطي ،مهارتهاي فناورانه ،مهارت ارتباط با منابع،
ضريب هوشي باال ،پويايي ،زودباور نبودن ،شم خبرنگاري ،مسلط به آساننويسي ،مهارتهاي
روزنامهنگاري ،روحيه افزايش اطالعات ،يادگيري مستمر
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سرحال و زندهدل بودن ،پرانرژي بودن ،عالقهمندي به کار روزنامهنگاري ،انگيزه ،قدرت
نويسندگي و رواننويسي ،قدرت ارتباطگيري ،تالش بيامان ،سختکوشي ،حقطلب بودن،
آشنا به مهارتهاي روزنامهنگاري ،دانش تخصصي ،کنجکاوي حس خبري ،استقامت و
پشتکار ،عينيگرايي ،واقعيتگرايي ،شکاک بودن

آشنايي با مسائل بينالمللي ،آشنايي با مهارتهاي ارتباطي ،آشنايي با يک زبان بينالمللي،
داشتن آگاهيهاي 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 ،غرضورز نبودن
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ذوق و استعداد ،واقعبيني ،اطالعات وسيع ،سادهنويس بودن ،مردمداري ،مطالعه مستمر،
قدرت شکار سوژه ،شم خبري ،عشق و عالقه به روزنامهنگاري ،نگاه موشکافانه و دقيق،
حوصله زياد ،سرعت در تصميمگيري ،سرعت در انتقال اطالعات

احساس مسئوليت ،حقجويي ،هوشيار بودن ،صاحب فکر و انديشه بودن ،شخصيت
جامعاالطراف داشتن ،شجاعت ،باهوش بودن ،زيرکي ،امانتداري ،اهل مطالعه بودن ،دقت
نظر ،ذوق نويسندگي ،قدرت ارتباط با مردم ،عجول نبودن ،کنکاشگري ،توانايي غلبه بر
احساسات ،هنر خوب ديدن ،شم خبري ،واقعگرايي ،شکاکيت ،پشتکار

سواد رسانهاي ،مهارتهاي ارتباطي ،ذوق و استعداد ،سرعت در امور ،آشنايي با رسانههاي
کشور و جهان ،قدرت نگارش و نويسندگي ،تسلط به تکنيکهاي خبري ،توانايي غلبه بر
احساسات ،صدا و بيان مناسب ،رعايت زبان معيار ،سالمت جسم ،دقت نظر ،منصف و
بيطرف بودن

سرعت تصميمگيري 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 مهارتها و تکنيکهاي
رسانههاي چاپي ،الکترونيکي و ديجيتال ،تيز بودن ،مردمي بودن
باهوش بودن ،شم خبري باال ،ذوق و استعداد ،سالم بودن ،مودب بودن ،تواضع ،تسلط به
تکنيکهاي خبري ،توانايي غلبه بر احساسات ،صدا و بيان مناسب ،تند و تيز بودن ،اهل
مطالعه بودن ،دقت نظر ،منصف بودن

پس از تعيين مقوالت ،به مرحله ساخت طبقات اصلي ميرسيم که در جدول ( )2ارائه شده
است.
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جدول  :2شکلدهي طبقات اصلي از مقوالت

مقوالت فرعي

مقوالت اصلي

رفتاري
شخصيتي
ظاهري

ويژگيهاي فردي

ارتباطي
فناورانه
عمومي

مهارتها

روزنامهنگاري /ارتباطات
ساير علوم

دانش
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وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﺮدي
 oﻋﻼﻗﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد
 oﺷﻢ ﺧﺒﺮي
 oﺳﺮﻋﺖ و ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎل
 oﻫﻮش
 oﺧﻼﻗﻴﺖ
 oﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮي ،ﻛﻨﺠﻜﺎوي
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
 oﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺮاد
 oﺷﻨﻮد ﻣﻮﺛﺮ
 oدﻳﺪن ﻣﻮﺛﺮ

 oﻗﺪرت ﺗﻌﺎﻣﻞ ،ارﺗﺒﺎطﮔﺮ
 oدرك و ﮔﻴﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻻ
 oﻗﺪرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

 oﻗﺪرت ﺑﻴﺎن

 oﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮاﻧﺮژي ﺑﻮدن

 oﺧﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

 oﭘﻴﮕﻴﺮي و ﺳﻤﺎﺟﺖ

 oﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ
 oﺗﺴــﻠﻂ ﺑــﻪ ﻓﻨــﺎوريﻫــﺎي
ارﺗﺒﺎﻃﻲ

 oﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم

 oاﻧﻀﺒﺎط

 oﻗﺪرت ﻧﮕﺎرش
 oﺗﺴــﻠﻂ ﺑــﻪ ﻳــﻚ زﺑــﺎن

 oادب و ﻣﺘﺎﻧﺖ

ﺧﺎرﺟﻲ راﻳﺞ

 oروزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري

 oﺻﺒﻮري
 oﺻﺪاﻗﺖ و وﻓﺎداري

 oاﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻻ

داﻧﺶ

 oﺷﺠﺎﻋﺖ
 oاﻧﺼﺎف
 oﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﻲ
 oاﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﻳﺮي
 oواﻗﻊﺑﻴﻨﻲ
 oروﺣﻴــﻪ ﻳــﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ
ﻣﺴﺘﻤﺮ
 oﭘﺸﺘﻜﺎر و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
 oﺳﻼﻣﺖ )ﺟﺴﻤﻲ-روﺣﻲ(

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

شکل  :2الگوي سهوجهي شايستگيهاي مورد نياز حرفه خبرنگاري
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11

شغلخبرنگاري
احراز شغل
مدل مدل شاي
خبرنگاري
ستگياحراز
شايستگي
در نهايت بر اساس الگوي پارادايمي ميتوان مدل شايستگي خبرنگاران سازمانهاي خبري را به صورت

در نهايت بر اساس الگوي پارادايمي ميتوان مدل شايستگي خبرنگاران سازمانهاي خبري را
زير ارائه داد که توضيحات آن در ادامه ميآ
توضيحاتيد.آن در ادامه ميآيد.
به صورت شکل ( )3ارائه داد که
شرا ط زمینهای

پیامدها:

 -جذب مخاطب

فرهنگ سازمانی

 اعتبار رسانه -آورده مالی

قوانین و شرا ط حاکم بر رسانه

 -منزلت حرفههای

 -کسهههب مز هههت

 -تعامل سازنده عوامل

راهبردها :

مهارتها

 -وجود ضوابط

پاداش

خبرنگاران

رقابتی

شرا ط علّی:

منطقی پرداخت و

مد ران رسانه

خبرنگاران
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سازمان خبری

مقوله محوری:

و ژگیهای فردی

(ارتباطی ،فناورانه و عمومی)

حاکمیت رابطه به جای ضابطه

سازمانی

 -وجههود تل ه لهههای

صنفی

 -آموزش مستمر

کمبود منابع مالی جهت جذب خبرنگار
نبود برنامه بلندمدت
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شکل  :3مدل پارادايمي شايستگيهاي احراز حرفه خبرنگاري

مقوله محوري
12

اين مقوله همان برچسب مفهومي است که براي چارچوب يا طرح به وجودآمده ،در نظر گرفته
ميشود .با توجه بهاينکه در اين پژوهش شايستگيهاي احراز شغل خبرنگاري مورد مطالعه قرار
گرفته است ،پس از گردآوري دادهها و تحليل آنها در مرحله کدگذاري باز و بررسي ويژگيهاي
ارائهشده ،اين طبقه بهعنوان طبقه محوري انتخاب شد که دربردارندهاين موارد است :ويژگيهاي
شخصيتي ،رفتاري و ظاهري.
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شرايط علّي
اين شرايط باعث ايجاد و توسعه پديده يا طبقه محوري ميشوند که شامل بازنگري در قوانين
پرداختها و پاداش ،تعامل سازنده عوامل سازماني ،ايجاد تشکلهاي صنفي ،جذب بر حسب
شايستهساالري و آموزش مستمر است.
راهبردها
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بيانگر رفتارها ،فعاليتها و تعامالت هدفداري هستند که تابع مقوله محوري و تحت تاثير
شرايط مداخلهگر و زمينه حاکم است که در پژوهش حاضر عبارتند از :شم خبري ،کنجکاوي،
خالقيت ،پويايي ،روحيه يادگيري مستمر ،داشتن روابط اجتماعي گسترده ،سالمت جسم و روان،
هوشمندي و تحليلگري ،ادب و متانت ،ذوق و استعداد.
شرايط زمينهاي
به شرايط خاصي که بر کنشها و تعامالت تاثير ميگذارند «زمينه» گفته ميشود .اين زمينه
ناظر بر فضاي حاکم بر روزنامهنگاري است که در اين پژوهش متوجه وضع مطلوب است .اين
شرايط را مجموعهاي از مفاهيم و طبقهها يا متغيرهاي زمينهاي تشکيل ميدهند و در مدل
معرفيشده عبارتند از :سازمان خبري ،فرهنگ سازماني ،قوانين و شرايط حاکم بر رسانهها ،مديران
رسانه و خبرنگاران.
شرايط مداخلهگر
شرايط عامي هستند که مجموعهاي از متغيرهاي ميانجي و واسط را تشکيل ميدهند و
راهبردها هم از آنها متاثر ميشوند .شرايط مداخلهگر شامل اين زيرمجموعهها هستند :آرمانگرايي
قانونمند ،خدمتگزاري و مجري و مدبر بودن.
پيامدها
برخي از طبقهها بيانگر نتايج و پيامدهايي هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود ميآيند .در
پژوهش حاضر ،شايستگيهاي الزم براي احراز شغل خبرنگاري نتيجه کنشها و تعامالت ايجادشده
(و تاثيرپذير از طبقه محوري ،زمينه حاکم و شرايط مداخلهگر) است که عوامل متعددي را از جمله جذب
مخاطب ،اعتبار رسانه ،آوردههاي مالي ،منزلت حرفهاي خبرنگاران و کسب مزيتي شامل ميشود.
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بر اساس نتايج به دستآمده از اين پژوهش ،دانش و معلومات مورد نياز خبرنگاران عبارت است
از دانش تخصصي و حرفهاي و آگاهي به عوامل محيطي.
امروزه خبرگان حوزه روزنامهنگاري تاکيد دارند دانش آکادميک روزنامهنگاري و خبرنگاري براي
فعاليت در اين حرفه تخصصي به تنهايي کفايت نميکند بلکه فرد داوطلب حرفه خبرنگاري بايد يا
فارغالتحصيل رشته روزنامهنگاري باشد و در کنار آن ،در حوزه تخصصي مورد عالقه فعاليت خبري
همچون بازارهاي مالي ،انرژي ،سالمت ،صنعت ،کشاورزي ،ورزش ،فناوري ،سياست ،فرهنگ،
هنر ،امنيتي ،دفاعي و ...دورههاي آموزشي کوتاهمدت را بگذراند يا در صورت فارغالتحصيلي از
رشتههاي ديگر ،دورههاي آموزش کوتاهمدت روزنامهنگاري (اعم از آشنايي با اصول ،تاکتيکها و
تکنيکهاي خبرنگاري) را طي کند.
در اين پژوهش ،مهارتهاي مورد نياز حرفه خبرنگاري در سه دسته مهارتهاي ارتباطي،
فناورانه و عمومي شامل قدرت تعامل و ارتباطگيري مناسب ،تسلط به رايانه ،تايپ ،ابزار و
نرمافزارهاي نوين ارتباطي ،اطالعات عمومي باال ،قلم روان (قدرت نويسندگي) و تسلط به يک
زبان خارجي شناسايي شدند.
براساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش حاضر ،ويژگيهاي شخصيتي
مورد نياز خبرنگاران عبارتند از :عالقه به حرفه خبرنگاري ،داشتن ذوق و استعداد ادبي ،شم
خبري ،داشتن سرعت ذهني ،درک و گيرايي باال ،ضريب هوشي مناسب ،روحيه کنجکاوي و
جستوجوگري ،داشتن تعامالت اجتماعي باال و ارتباطگيري مناسب ،قدرت تجزيه و تحليل ،داشتن
جسارت و شجاعت ،صبوري ،سالمت جسماني و روحي و رواني ،انضباط ،صداقت ،تواضع و فروتني
و توانايي کنترل هيجانات خود.
در پايان و بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر پيشنهادهايي را ميتوان به دستاندرکاران
عرصه خبر و مديران سازمانهاي خبري ارائه كرد که به برخي از آنها اشاره ميشود:
نهادينه کردن فرهنگ شايستهگزيني در انتخاب خبرنگاران ،بازنگري قوانين ،آييننامهها و
دستورالعملهاي موجود براي حرفه خبرنگاري با مشارکت اصحاب رسانه ،خبرگان دانشگاهي و
تشکلهاي صنفي ،استانداردسازي معيارهاي سنجش شايستگيها براي احراز حرفه خبرنگاري با
توجه به ويژگيهاي فرهنگ بومي ،ايجاد تحول در روشهاي آموزش روزنامهنگاران.
همچنين به عنوان پيشنهادهايي براي پژوهشگران آتي ميتوان از موارد زير ياد کرد که
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پيشنهاد ميشود عالقهمندان اين حوزه آنها را بهعنوان موضوعات پژوهشي مدنظر قرار دهند:
 انجام مطالعات عميق رفتاري براي شناخت بيشتر مفهوم قابليت و شايستگي و چگونگيايجاد آن در افراد ،به ويژه خبرنگاران
 عملياتي کردن مدل مفهومي طراحيشده در پژوهش حاضر و شاخصسازي براي اجزا ومولفههاي آن
 انجام اين پژوهش به روشهاي ديگر (غير از گراندد تئوري)منابع:
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