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 چکیده
در  یانسان هیآموزش و توسعه سرماسیستمی مدل  یو طراح نییپژوهش درصدد تب نیا

است  یکاربردنظر هدف پژوهش از نی. ااست رانیا یاسالم یجمهور یصداوسیما یخبرگزار
به  باتوجهانجام شده است. محتوا و به روش تحلیل  (ای کالسیک )زمینه یفیک کردیکه با رو

که جایگزین  استفاده شدهتحلیلی  -ها از روش تفسیری داده وتحلیل تجزیه برای ها، بودن داده کیفی
مند  صورت هدف به یریگ روش نمونهو توصیفی در رویکرد کمی است. های آمار استنباطی  روش

 یها مصاحبهسپس و  شدهانتخاب  هیولا یها بوده است. در این پژوهش، ابتدا نمونه یو گلوله برف
نفر از مدیران و متخصصان رسانه  15کنندگان در مصاحبه،  تعداد شرکت. گرفته استانجام  قیعم

ها و  یاز کدگذار یناش ۀیپس از انجام چندین مصاحبه، مدل اولکه  ندو اساتید دانشگاهی بود
 یها مقوله ،شده انجام یاه احبهمص هیکل یپس از کدگذار ،ادامهدر حاصل شده است. ،ها لیتحل
بعد که شامل: محیط،  3الگوی مطلوب آموزش با و  ییشناسا ،مرتبط یها هرمقولیزو  یاصل

 طراحی و ارائه شده است. ،داد و پیامد بود داد، فرایند، برون درون
 

 صداوسیماصنایع خالق؛ آموزش؛ نیازسنجی؛ خبرگزاری  :ها هكلیدواژ

  

 

 نویسنده مسئول: استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران sharifee@ut.ac.ir 

 دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران sabadi@ut.ac.ir 

 /مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران استادیار دانشکده مدیریت mehrdadstiri@ut.ac.ir 
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 مقدمه
ها  های زندگی انسان تر است. رقابت در همه الیه ر زمان دیگری رقابتیجهان امروز از ه

های بزرگ همه و همه باید بر سر منابع محدود و در راه  خورد. از افراد گرفته تا سازمان چشم می به

 دستیابی به موفقیت و کسب اهداف خود به رقابت بپردازند. 

گسترش یافته است. اصطالح صنایع تب اقتصاد خالق در سراسر جهان  ،از دو دهه اخیر

بار در استرالیا پدید آمد. صنایع خالق از همگرایی  و نخستین 1331های آغازین دهه  الخالق در س

گیرد. ویژگی بارز این صنایع آن است که  های انسانی شکل می و خالقیت فناوریصنایع فرهنگی، 

ه از مواد اولیه طبیعی و معدنی، عمده گیری عمد جای بهره ی تولید کاالهای موردنظر خود، بهبرا

مین أت ،دادهای فکری و ذوقی انسانی که ماهیت هنری و فرهنگی دارد منابع خود را از برون

المللی  داد اقتصادی تجارت بین ق در برونکند. دلیل گرایش جهانی به سمت صنایع خال می

 (.1533معاصر، نهفته است )محمدی، 

هد که یکی از عوامل د موفق دنیا در این حوزه نشان میمراجعه به تجربیات کشورهای 

ست از ا سرمایه انسانی عبارت شان توجه به سرمایه انسانی بوده است )همان(.موفقیتکلیدی 

ان. سرمایه انسانی مستلزم شده در نیروی انسانی یک سازم های  جمع مجموعه دانش و مهارت

 ،افروزی) منظور باالبردن بازدهی آنهاست هه بنیروهای انسانی یک مجموع رویگذاری  سرمایه

1533). 

 در گذاری سرمایه ازطریق انسانی منابع های شایستگی و ها توانمندی کل از باید ها سازمان

 ارزش (. بنابراین،1530 دل اربطانی و همکاران،)روشن حمایت کنند آنها توسعه و آموزش

 سازمان یک آنهاست. های توانایی و ها تمهار بودنمنحصر به وابسته سازمان یک برای کارکنان

 باشد ویژه و فرد منحصربه هایی توانایی و ها مهارت دارای یابد که می دست رقابتی مزیت به زمانی

  .باشند )همان( نداشته را آن بازتولید و تقلید رقبا توانایی سایر که نحوی به

 و همچنین ایجاد مزیت رقابتی، محیطی و فزاینده وسیع تغییرات با مواجهه رایب هاسازمان

 های سازمان ،بنابراین باشند. واقف خود رشد و بقا برای توسعه و یادگیری حیاتی نقش به باید
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 و ها مهارت دانش، توسعه به باید ای ای نیز برای مواجهه با محیط پیچیده و پویای رسانهرسانه

 ستصداوسیماخبر جزیی از ساختار دهد. واحد  نشان ازپیش توجه بیش خود کارکنان های توانایی

الزم است قادر به پاسخگویی به نیازهای  ،بنابراین ،های این سازمان تعامل دارد و با سایر بخش

ای جهان  رسانه ملی جمهوری اسالمی ایران باشد و جایگاه کیفی و کمی خود را در سپهر رسانه

 رایت منابع انسانی در واحد خبر بریها در حوزه مدیراهبردترین  معاصر حفظ کند. یکی از مهم

های انسانی در  ای، توجه به موضوع توسعه و پرورش سرمایه رقابت رسانهماندن در عرصه پر باقی

)فکری،  های مناسب توسعه و آموزش در همه ابعاد آن راهبردکه این امر با اتخاذ  استاختیار 

 از انسانی های سرمایه توسعه ،اینبر اهد بود )همان(. عالوه( میسر و ممکن خونگرشی، شغلی و...

 انسانی منابع نقش که طوری هب ،رود می شمار به کشور توسعه چهارم اصلی برنامه های مؤلفه

 برمبنای چهارم توسعه برنامه در جایگاه ترین بنیادی از توسعه کالن تحقق اهداف در یافته توسعه

 برخوردار است. ،دانایی

شان برای موفقیت  انسانی و اهمیت مهارت و توانایی ایهشده فوق به نقش سرمموارد ذکر

شرایط کنونی رسانه ملی  به باتوجه ،دلیل همین ای اشاره دارد. به های رسانه مانویژه ساز ها به سازمان

در حوزه اخبار الزم است فرایند، منابع و اقدامات الزم در زمینه آموزش و توسعه سرمایه انسانی، 

دنبال پاسخگویی  ریزی شود. در این تحقیق محقق به علمی متناسب برنامه شناسایی و در یک مدل

 ال است که مدل آموزش و توسعه سرمایه انسانی در خبرگزاری صدا وسیما چیست؟ ؤبه این س

 

 ادبیات تحقیق
اهمیت صنایع خالق و نبود منابع عمده ادبیات، بخشی از مباحث ادبیات صنایع  به باتوجه

 رجمه شده است. در این بخش ادبیات تحقیق در دو قسمت ارائه شده است:خالق توسط محقق ت

بخش اول شامل مبانی نظری مربوط به صنایع خالق و مباحث مربوط به آموزش و توسعه 

و بخش دوم به بیان پیشینه تحقیق پرداخته است. در این بخش برخی از مقاالت  استسازمانی 

گردآوری و ارائه  ،اند االت تحقیق بودهؤس و ضوع، مسئلهفارسی و انگلیسی که مرتبط با هدف، مو
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 شده است.

 مبانی نظری صنایع خالق و آموزش و توسعه سازمانی (الف
 صنایع خالق. 1

 خالق  عیصنا خچهیتار. 1ـ  1

جدید در سال متفاوت است. این اصطالح نسبتاً "صنایع خالق"کشورها از مفهوم  برداشت

وقتی دولت  1335پیدا شد. این اصطالح در سال  "ملت خالق"گزارش ه ئدر استرالیا با ارا 133۱

را با هدف  "صنایع خالق"انگلستان به کمک وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش این کشور کارگروه 

گذاران را  راه انداخت، توجه سیاست به "بریتانیای کبیر"سیاسی ـ  صادیاقت ()اقتدار مونیاحیای هژ

قلمرو صنایع فرهنگی را تا آن سوی  "صنایع خالق"اصطالح  ه رواججلب کرد. شایان ذکر است ک

 یعپیش به روح یا هسته اصلی صنااز مردان را بیش و نظر دولت  ادبیات و علوم انسانی گسترش داد

 (03: 1515 ،یو علو ییفخرا ،یقبادیک) خالق، یعنی صنایع فرهنگی، جلب نمود

 آن تیخالق و اهم عیصنا. 2ـ  1

مثال،  عنوان شده است. به لیتبد دیدر اقتصاد جد یرشد اقتصاد دیبه بخش جدخالق  عیصنا

کنندگان مواد خام مانند  نیمأو ت یکنندگان صنعتدیتول ریتحت تأث ی، جهان اقتصاد1331در سال 

، اما در ها در جهان هستند شرکت نیسودآورتر نیآنها همچن .قرار گرفت کیفورد، ژنرال الکتر

، AOL Time Warnerمانند  دیجد کامالً کنانیباز ریثأتحت ت یتصاد، جهان اق0111سال 

 هنرمندان، ،یخبر یها ، بنگاهDisney ،Bertelsmann ،News Corporation، کروسافتیما

 افزاربوده است. طراحان نرم و ناشران

خالق در  عیمحرکه صنا یروین کیعنوان  هخود را ب تیموقع نکهیا یاز شهرها برا یاریبس

 تیاهم .اند کار خود را آغاز کرده ،خود ثبت کنند یبرا یمل ینام تجار کیدهند و  رییتغجهان 

اقتصاددانان  .شده است منجرقه به درک نحوه کار آنها عال یایخالق به اح عیرشد صنا به رو

اند و  کرده مدیریتها  نهیزم نیرا در ا یمطالعات 0دایرلوف چاردیو ر 1کراس چاردیمانند ر ییکایمرا

 

1. Richard Cross 

2. Richard Florida 



 ق طراحی مدل سیستمی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خال

67 

 هیسرما نی.  شواهد حاصل از ارتباط بستآنها وتحلیل تجزیه دکنندهییأشده ت یآور جمع یها داده

شهرها  یبرا یخالق را عامل مهم اقتصاد عیصنا شهرها، یریپذ و رقابت یزندگ تیفیخالق، ک

که  ستیآور ن تعجب ،لیدل نیهم زنده بمانند. به دیتا بتوانند در اقتصاد جد ندینما یلحاظ م

 دولت در سراسر جهان بوده است. یبرا یاصل یها تیاولو ،یشهر یتوسعه و بازساز یها امهبرن

در انگلستان، اروپا و  یخالق / فرهنگ عیدر ساخت بخش صنا یتوجه و توسعه قابل قاتیتحق

ابزار  کی اروپا هیاروپا از  اتحاد یفرهنگ تختیمثال، اقدام پا عنوان انجام شده است. به ایاسترال

 رییتغ یبرا ،یاسابقه یب یها که فرصت یعنوان شاخص هاست که ب یتوسعه فرهنگ یبرا یمندقدرت

پروژه  ،یجنوب یقایدرآفر یمتفاوت اریبس تیدر وضع .دهد یارائه م محرک کیعنوان  شهر به

 یها تیخالق و فعال عیدر صنا یگذار هیو سرما قیتشو دفهانسبورگ با هژودر  وتنین دیجد

توجه است  قابل ای نمونه ا،یدر آسکشور سنگاپور . منطقه است نیا یکیزیف یایر احمنظو به یفرهنگ

کشور انجام آن در  تیکردن خالق نهینهاد جادیا یبرا یگذار هیو سرما یعموم یها استیکه س

 .(0113، 1وونگشده است )

 آموزش. 2

 پیشرفت با. است داشته سروکار آن با دیرباز از انسان که است هایی مقوله از آموزش

 که تاحدی دش ازپیش بیش امر این ضرورت نهادها و ها سازمان و مشاغل و ایجاد جوامع

 است شتابان تغییرات با مأتو حاضر عصر چراکه؛ است آن به منوط ها سازمان یحاضر بقا درحال

 ار خود دبای یا ها سازمان ،میان دراین. دهد می رخ وکار کسب دنیای در جدیدی روز تغییر هر و

 .برگزینند را خود نابودی و فنا یا و سازند همراه این تغییرات با

 های آموزش لفهؤم. 1ـ  2

به اهداف  دنیبه سازمان در راه رس تواند نمی یهای آموزش اجرای دوره صرفاً آموزش و

بنا گذاشته شوند تا  یهای علم اصول و روش به باتوجه دیها با که آموزشچرا ؛کمک کند شیخو

 طرف سازد.موجود را بر ازهایین ،آمده دست به جهینت

 

1. Wong  
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 :ردیمورد توجه قرار گ ریالزم است تا موارد ز یآموزش زییر و برنامه یدر طراح

 سازمان؛  های ازمندییاهداف و نـ 

  ؛یآموزش اهدافـ 

  رندگان؛یگ آموزشـ 

 آموزش و محتوا؛  های روشـ 

  ؛یالم لئو مسا خیمانند، مدت، تار ها، ازمندیین برنامهـ 

 ؛ کارکنانو  یمواد آموزش منابع،ـ 

 آموزش؛  یخروج یابیارز ارهاییمعـ 

 .(1530، ورمحمدین ی ونانیمز ،صبرکش) و ضرورت آموزش کارکنان اهدافـ 

 راهبرد كلیدی صنایع خالق ،آموزش. 2ـ  2

خواستار همیاری میان نهادهای  و نگر بوده کلیصنایع خالق آمیز  راهبردهای موفقیت

)فرهنگ صنعت، اقتصاد، آموزش، توریسم، طراحی سرزمینی و غیره( و افزایش مالکیت  مختلف

نفعان خصوصی و دولتی هستند. راهبردها، باید ریشه در پژوهش داشته باشند تا از  تمامی ذی

 اثربخشی، کارآیی و دوام آنها اطمینان حاصل شود.

عنوان سکاندار نوآوری و  به اهمیت صنایع خالق و فرهنگی د، بایهر راهبرد صنایع خالق

تصادی صنایع خالق و فرهنگی را ها و همچنین تأثیر اق های بین بخش شدنتوسعه، اهمیت سرریز

های صحیح و همچنین در  نظر بگیرد. زیربنای این بحث، اهمیت آموزش در تسهیل مهارتدر

 سازی آن است. المللی انتقال دانش و بین

 بر خالقیت اثرگسترده طیف  یک های آموزشی در فعالیتطریق توانند از می گذاران سیاست

طریق ترویج گنجاندن خالقیت و نوآوری در تمامی سطوح آموزش تواند از بگذارند. این اقدام می

 یهای خالقیت و نوآوری و ارتقا واسطه عنوان ای معلمان به و کارآموزی، حمایت از توسعه حرفه

العمر میسر شود. اقدامات مرتبط با آموزش،  ری مادامخالقیت و نوآوری در تمامی مراحل یادگی

پرورش را و حمایت از توسعه خالقیت در آموزش افزایی یا اقداماتی در تواند اقدامات آگاهی می
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 (. 1533وری فرهنگی، )پایگاه فنا نیز شامل شود

ه هم در یمنابع انسان تیریاز نظامات مهم در مد یکیالزم به ذکر است که موضوع آموزش 

دلیل وجود محیط بسیار  به یا رسانه یها است. سازمان یا رسانه یها در سازمان ژهیو ها و به سازمان

خود ادامه  یابه بق یا است تا بتواند در سپهر رسانه ییها آموزش و مهارت ازمندین ،پیچیده و رقابتی

 دهد.

 یشینه پژوهشپ (ب
صورت خالصه در جدول  که به تتحقیقاتی انجام شده اس ،حاضر  در ارتباط با پژوهش

 بیان شده است: 1 شماره

 
 پیشینه پژوهش. 1جدول 

 شرح و توضیحات موضوع محققین ردیف

1 

 محمد

 زاده برجعلی

(153۱) 

 بر سازمانی  درون عوامل نقش بررسی

 اتاق در اخبارتلویزیون کیفیت و کمیت

 واحد کارشناسان دیدگاه خبر از

 صداوسیما سازمان خبر مرکزی

ثیر عوامل درون سازمانی بر کمیت و أین بررسی تدر ا

 کیفیت اخبار مورد بررسی قرار گرفته است.

0 
 نسرین جزنی

(1515) 

و توسعه  های یادگیری د که فرصتشدر این تحقیق بررسی  انسانی منابع توسعه های راهبرد تدوین

اثربخش  های طریق تدوین برنامهبرای کارکنان سازمان از

 .استپذیر  انی امکانع انستوسعه مناب

 (1511) طباطبایی 5

 منابع توسعه و آموزش راهبردی فنون

 )با آن فراروی های چالش و انسانی

 انداز چشم سند به راهبردی نگرش

 کشور( توسعه

 آموزش زمینه در موجود های چالش بیان از پس وی

 سند در آموزش نظام و ارائه راهبردهای دولت کارکنان

منظور  از موانع درونی و بیرونی به برخیبه  انداز چشم

های اجرایی اشاره  سازی نظام آموزش در دستگاه پیاده

 کرده است.

۱ 
پورکریمی و 

 (1513) همکاران

ارائه الگوی نظام جامع آموزش 

 کارکنان جمعیت هالل احمر

 در این تحقیق پس از بررسی ادبیات تحقیق تحلیل وضع

 در های موجود سیبزمینه آ این در علمی و ادبیات موجود

 و است گرفته قرار مورد شناسایی کارکنان آموزش نظام

 جمعیت هالل احمر کارکنان مطلوب آموزش الگوی سپس

 .شد طراحی
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 پیشینه پژوهش. 1جدول ادامه 

 شرح و توضیحات موضوع محققین ردیف

3 

روشندل اربطانی 

و همکاران 

(1530) 

 شهرت در انسانی منابع توسعه نقش

 شهرتی سرمایه خلق و ای رسانه

 در شهرتی سرمایه و ای رسانه شهرت مفهوم تحقیق این در

 توسعه ویژه هب انسانی، منابع مدیریت های نظام و ابعاد کنار

 .گیرد قرار بررسی مورد انسانی منابع

6 

و  ابطحی

 نیا جعفری

(1511) 

 نظام سنجش اثربخشی الگوی طراحی

 آموزش

 آموزش، نظام خشیاثرب سنجش ضمن که الگویی طراحی

 در شدن عملیاتی قابلیت و شناسایی را آن بر مؤثر عوامل

 .باشد داشته را مقیاس بزرگ های سازمان

5 
 فردانش و کرمی

(1515) 

شناسایی الگوی طراحی مطلوب برای 

 های صنعتی آموزش

 در این تحقیق با بررسی دو رویکرد آموزشی سیستمی و

نشان داده شد که  گرایی برای دو سطح سازمانی سازنده

رویکرد سیستمی برای سطح کارگری و سیستم سازنده 

 گرایی برای سطوح مدیریت مطلوب می باشد.

 

 شناسی پژوهش روش
کالسیک  ای زمینه نظریۀ از پژوهش، این در. استکاربردی  ،نظر هدفاز ،این پژوهش

ای  زمینه ریۀنظ روش هدف .است شده استفاده کیفی روش یک عنوان به نظریه ساخت برای

 که ازطریق است به هم مربوط های فرضیه از ای مجموعه درقالب نظریه یک تولید کالسیک،

ای،  زمینه نظریۀدر  دارد. را بودن انتزاعی از باالیی سطح و آید می دست به ها داده مستمر مقایسۀ

، 1)گلیزر شود استفاده میها برای ایجاد نظریه  از داده ،آزمون نظریه برای ها داده از استفاده جای به

 دیگران(. نقل از سیدجوادین و ، به1331

 مفهومی های مقوله( ظهور) آشکارشدن به که است منسجم اقداماتی شامل روش این

 که دهند می ارائه را اقداماتی نظری توضیح و شده مرتبط یکدیگر ها به مقوله این. انجامد می

)گلیزر،  است موردمطالعه بنیادی حوزه نکنندگا اصلی مشارکت دغدغه کردن حل درحال

0115) . 

 

 

1. Glasser  
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 :باشد می زیر های گام براساس ای زمینه نظریه روش به پژوهش مراحل اجرای طورکلی هب

 ؛پژوهش های پرسش تدوین. 1

 ؛رسیم می اشباع مرحله به که تاجایی تحلیل با همراه ها داده گردآوری. 0

 کدگذاری، آزاد کدگذاری :(ها داده در مفاهیم یافتن) مرحله سه در ها داده 1کدگذاری. 5

 ؛(گزینشی) انتخابی کدگذاری ،محوری

 نظریه.نگارش و تدوین . ۱

اساتید  و برخی از مدیران و متخصصان رسانه ملی شامل کیفی، پژوهش این آماری جامعۀ

 این .است برفی  مند و گلوله هدف ای، زمینه نظریۀ در گیری نمونه روش دانشگاهی بوده است.

بوده  دانشگاهی متخصصان از نفر سه مدیران و خبرنگاران رسانه ملی و شامل ده نفر از  نمونه

آوری  . روش جمعاند حوزۀ مدیریت منابع انسانی و آموزش کار اجرایی انجام داده در کهاست 

 ت ومَسِ (1) جدول شماره های عمیق بدون ساختار و باز بوده است. در طریق مصاحبهها از داده

 .است آمده طورکامل به شوندگان پست سازمانی مصاحبه
  

 

1. Coding 
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 شوندگان فهرست كامل مصاحبه. 2جدول 

 تحصیالت های قبلی پست فعلی و مسئولیت كد

M1 تحصیالت حوزوی کل اتحادیه رادیو و تلویزیون کشورهای اسالمیدبیر 

M2 دکترای علوم سیاسی ای محقق در امور سیاسی و رسانه 

M3 مریکااقراری در آلمان و خبرنگار است --- 

M4  دکترای مدیریت آموزش صداوسیمامدیر ارتباطات و ارزشیابی اداره کل آموزش 

M5 ریزی آموزشی دکترای برنامه مدیر طراحی آموزش اداره کل آموزش صدا وسیما 

M6 پژوهی دکترای آینده مدیر کل آموزش سازمان صدا وسیما 

M7 یما، مدیر کل اخبار خارجی و مدیرکل اخبار العالممقام خبرگزاری صدا وس قائم 
گذاری عمومی و  دکترای سیاست

 ژورنالیزم تلویزیونی

M8 کارشناسی ارتباطات و خبرنگار اعزامی به فرانسه صداوسیماهای معاونت سیاسی  مدیرکل اخبار استان 

M9 
د اخبار صدا و مین و تولیأها، مدیر ت مقام شبکه العالم، مدیر کل اخبار استان قائم

 مدیر پشتیبانی معاونت سیاسی
 کنندگی رادیو کارشناس ارشد تهیه

M10 کارشناس ارشد علوم ارتباطات صداوسیمامرزی  بر و مترجم خبر تحریریه خبر بروندبیر خ 

U1 )دکترای مدیریت منابع انسانی االنبیاء و مسئول سازماندهی قرارگاه خاتم استاد دانشگاه امام حسین)ع 

U2 شناسی فرهنگی دکترای جامعه استاد دانشگاه امام حسین)ع( و مسئول بخش آموزش و پژوهش دانشکده 

U3  ریزی آموزشی دکترای برنامه االنبیاء تدوین محتوای آموزش قرارگاه خاتماستاد دانشگاه و مسئول طراحی و 

 

 ها آوری داده ابزار جمع
یافته استفاده  ساختار چهره نیمه به مصاحبه چهره از ها آوری داده منظور جمع در این پژوهش به

 تدوین بوده است. در ونیم ساعت دقیقه تا یک ۱3 بین شده است. مدت زمان تقریبی هر مصاحبه 

 در ها داده تحلیل رایب همچنین شود، پرهیز سوگیری از تا دش سعی بسیار مصاحبه االتؤس

ؤاالت پس نگارش شده است. عناوین سو س  ضبط ها یادداشت، مصاحبه ابتدا حاضر، پژوهش

 شده است. ارائه (5)شده در جدول شماره  مصاحبه طراحی
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 شوندگان ت مصاحبهسؤاال. 5جدول 

 عنوان شماره

نظر شما رویکرد ا وسیما چه رویکردی حاکم است؟ ازدر نظام فعلی آموزش خبرگزاری صد  اول سؤال

 مطلوب چیست؟

بود نظام کنونی آموزش و توسعه سرمایه انسانی خبرگزاری صداو سیما هایی برای به لفهؤچه م دوم سؤال

 ؟استمطلوب 

هایی برای بهبود نظام آموزش و توسعه سرمایه انسانی خبرگزاری صدا وسیما  چه شاخص سوم سؤال

 ؟استمطلوب 

 ثر بر نظام آموزش و توسعه سرمایه انسانی خبرگزاری صدا وسیما چیست؟ؤعوامل م چهارم سؤال

های آموزش موجود، چه مدلی برای آموزش و توسعه سرمایه انسانی  نظر شما از میان مدل به پنجم ؤالس

 ؟استخبرگزاری صداو سیما مطلوب 

صورت را در صداوسیمانسانی خبرگزاری نقاط ضعف نظام فعلی آموزش و توسعه سرمایه ا ششم سؤال

 بیان فرمائید. ،وجود

 

باز و  طریق کدگذاریشده، از های انجام حتوای مصاحبها تحلیل مپس از انجام مصاحبه ب

 مقولۀ عنوان به مقوله یک انتخاب برای معیار شناسایی شدند. چند اصلی های مقوله محوری،

 ها، مقوله سایر به بودن مرتبط بودن، مرکزی: از عبارتند آنها ترین که مهم دارد وجود اصلی

زمان  تا انتخابی کدگذاری شدن. اشباع برای بیشتر زمان صرف ها و داده در مکرر افتادن اتفاق

 که افتد می اتفاق زمانی نیز اشباع ادامه یافت. معموالً مرتبط های مقوله و اصلی اشباع مقولۀ

 برای جدیدی نشانگرهای ندرت به وقایع و نشود حاصل ها داده از و جدیدتری بیشتر های ویژگی

صورت  کدگذاری آزاد و کدگذاری محوری بهنحوه  ،ارائه دهند. در ادامه موجود های ویژگی

 مختصر بیان شده است.

 . كدگذاری آزاد )باز(1
ها و ابعاد مربوط  شده و ویژگی مفاهیم شناسایی ،در کدگذاری باز که فرایندی تحلیلی است

 بندی هستند.  سازی و مقوله د. دو فعالیت کلیدی در کدگذاری باز مفهومشو به هر مفهوم کشف می
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 سازی ن در تحقیق، كدگذاری باز و مفهومكنندگا متن مصاحبه شركت. 4ل جدو

 كدگذاری متن مصاحبه

مقام معظم رهبری  ثیرگذار است،أای ت خصوص بر سازمان رسانه ها به محیط بر همه سازمان

ای در  نقش برجسته صداوسیمادانند،  را متولی مدیریت افکار عمومی می صداوسیما

 صدا وسیما یک دانشگاه عمومی است،)ره( نظر امام می دارد، ازگیری افکار عمو  شکل

 صدا وسیما متولی افکار

 دانشگاه عمومی صداوسیما

های رادیو و  تنها متولی پخش برنامه ،ی جمهوری اسالمیصداوسیمامطابق با قانون اساسی 

بخش  لهامانداز جمهوری اسالمی ما باید در حوزه فرهنگی ا تلویزیون است، براساس سند چشم

ی ثر باشیم، ما باید توانایی این را داشته باشیم که همگرایی در کشورهاؤباید فعال و م ؛باشیم

های تلویزیونی و رادیویی با مخاطبان دنیا اعم از  طریق کانالاسالمی ایجاد کنیم، ما باید از

 صداوسیماه طریق کارکنان متخصص و خبرتباط برقرار نماییم، این امور ازایرانی و خارجی ار

 باید محقق شود.

 قانون اساسی

 انداز سند چشم

رد، ثیری بر آنها نداأمی شود که ت منجرهایی  عدم شناخت گرایشات مخاطبان به تولید برنامه

شود، رسانه باید براساس منجر تواند به تغییر نگرش آنها  تولیدات رادیو و تلویزیون می

هایی که بدون توجه به سلیقه مخاطب تولید  ازد، برنامههای خود را بس های مخاطبان برنامه سلیقه

سوم متفاوتی هستند که ما اقوام مختلف دارای آداب و ردورریختن منابع است،  عمالً ،دشو

اساس آن اقدام به تولید محتوا کنیم، ما اگر به باورهای مذهبی مخاطبان توجه نکنیم باید بر

 د بگذاریمثیر بر بیننده خوأقادر نخواهیم بود هیچ ت

 آداب

 رسوم

 باور

 اعتقاد

 گرایشات

 مندی عالقه

اساس و تولیدات تلویزیونی ما باید بر ریزی های ما در زمینه برنامه های سازمان کلیه سیاست

ایم،  ر نباشد مسیر را غلط انتخاب کردهاگ ،های اسالمی و انقالبی باشد ارزش ؛ها باشد ارزش

شده  اد مردم را ندارند، محتوای تولیداستفاده از اعتم اجازه سوء صداوسیماافراد و کارکنان 

امین نظام باید باشند،  صداوسیمااساس اصل صداقت باشد، کارکنان سازمان توسط افراد باید بر

کننده ارتباط بین مردم و مسولین نظام باشد، نباید در صدا وسیما زبانی  باید وصل صداوسیما

از آن پاسداری  صداوسیمااز فرهنگ اسالمی ایرانی در غیر از زبان فارسی حاکم باشد، باید 

های  ها و گروه ها و قومیت ای باشد که به همه گروه گونه به صداوسیماشود، به نظر من تولیدات 

 .سنی مختلف و حتی دارای تحصیالت مختلف توجه شود

 های اسالمی حاکمیت ارزش

 اعتماد عمومی

 صداقت

 پل ارتباطی مردم و مسئولین

و فرهنگ اسالمی زبان 

 ایرانی

 عدالت رسانه ای

هایی تولید کنند که  باید برنامه صداوسیماهای تلویزیون باید برای مخاطب جذاب باشد،  برنامه

ای بدون توجه به عالئق و نیازها و  توان قبول کرد که رسانه نمی کننده یک نیازی باشد، برطرف

ال شود، از شبکه ورزشی انتظار نامه استقببرنامه تولید کند و از آن بر ،های مخاطب توانی

تواند دنبال  اگون خود توجه کند، شبکه خبر نمیهای گون های بیننده رود که به عالئق طیف می

 .تولید برنامه های سرگرم کننده باشد

 توجه به عالقمندی مخاطب

 توجه به نیاز مخاطب

های تخصصی  تولید برنامه

 برای مخاطب
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 كدگذاری محوری. 2
گذاری محوری انجام شد. ، کدهای اصلی تحقیق آمدن مقوله دست هگذاری باز و بکداز  پس

اند.  ی کدگذاری باز خُرد شده هایی است که در مرحله تلفیق داده ،هدف از کدگذاری محوری

انتخاب  ،اصلی  یا پدیده  عنوان مقوله های کدگذاری باز به یکی از مقولهدر کدگذاری محوری 

از مفاهیم  شود. ها به آن ربط داده می گیرد و سپس سایر مقوله فرایند قرار می شده و در مرکز

اساتید و دریافت نظرات یید أها ساخته شدند و پس از ت ها، مقوله آمده از متن مصاحبه دست هب

 ساخته شدند. نهایی   یها مقوله ،دانشگاه

 گذاری انتخابی. كد5
  . درکدگذاری انتخابی دو مرحلهاستانتخابی  گذارییابی کد مرحله سوم روش تحقیق زمینه

 کند. ها در چارچوبی نظری تکمیل می سازی و پاالیش مقوله کدگذاری پیشین را با یکپارچه

 
 سازی سازی و مقوله ، مفهوم. كدگذاری باز3جدول 

 مقوله مفاهیم كدگذاری

 متولی افکار صداوسیما

 دانشگاه عمومی صداوسیما
 منویات امام و رهبری

 حیطم

 قانون اساسی

 انداز سند چشم
 اسناد فرادستی

 آداب

 رسوم

 باور

 اعتقاد

 گرایشات

 مندی عالقه

 فرهنگ

 نقش موسیقی در اخبار

 طراحی و دکور صحنه

 مد و لباس مجری یا خبرنگار

 های صنایع خالق سایر گروه
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 سازی سازی و مقوله ، مفهوم. كدگذاری باز3جدول ادامه 

 مقوله مفاهیم كدگذاری

 های اسالمی حاکمیت ارزش

 اعتماد عمومی

 صداقت

 پل ارتباطی مردم و مسئولین

 زبان و فرهنگ اسالمی ایرانی

 ای عدالت رسانه

 نظام ارزشی

 محیط

 های مشهور در دنیا خبرگزاری

 ای های ماهواره شبکه

 های اجتماعی شبکه

 رقبا

 اساسنامه مشاغل

 ابالغیات مربوط به حقوق و مزایا

 ن مربوط به ارتقای شغلیقوانی

 قوانین و مقررات سازمان

 قوانین استخدامی

 مین بودجه رسانه ملیأت

 قوانین مربوط به حقوق و مزایا

 های دولت قوانین و سیاست

 توجه به عالقمندی مخاطب

 توجه به نیاز مخاطب

 های تخصصی برای مخاطب تولید برنامه

 مخاطب

 ای تبلیغات رسانه

 رفگسترش فرهنگ مص

 پیکر رسانه ای های غول کمپانی

 ای تسلط رسانه

 های قدرتمند تولیدکننده فیلم کمپانی

 اقتصاد

 فضای مجازی

 اینترنت

 های نوین رسانه

 شدن دیجیتالی

 های تعاملی رسانه

 تکنولوژی
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 سازی سازی و مقوله ، مفهوم. كدگذاری باز3جدول ادامه 

 مقوله مفاهیم كدگذاری

 میحکومت و نظام اسال

 سسات خصوصیؤها و م شرکت

 های دولتی سازمان

 نفعان ذی

 محیط
 ای های رسانه طرح

 ای های رسانه دستورالعمل

 های رنگین انقالب

 سیاست

 تعیین نیازهای سازمان

 تحلیل مشاغل رسانه ملی

 اساسنامه شغل

 های افراد ارزیابی مهارت

 نیازسنجی

تحلیل و 

 ریزی برنامه

 انهماهنگی بین عوامل سازم

 رضایت شغلی

 های سازمانی حوادث و آسیب

 انتظارات سازمانی

 تغییرات سازمانی

 نمودن کارکنانروزآمد

 گذاری هدف

 روز تولید محتوای به

 فهم ارائه محتوای قابل

 محتوای کاربردی

 محتوای دوره

 مین پشتیبانی آموزشأت

 گذاری برای آموزش اعتقاد مدیران رسانه به سرمایه

 نابع مالی برای آموزشمین مأضرورت ت

 منابع مالی

 توانایی علمی مدرسان برای آموزش

 محور محور و مهارت اساتید دانش

 استفاده از نخبگان و خبرگان

 مربیان و مدرسان

 مدیران خبرگزاری

 سردبیران

 خبرنگاران

 فراگیران
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 سازی سازی و مقوله ، مفهوم. كدگذاری باز3جدول ادامه 

 لهمقو مفاهیم كدگذاری

 ای تجهیزات رسانه

 دوربین

 میکروفن

 استودیو

 امکانات و تجهیزات

تحلیل و 

 توانمندی عوامل آموزش ریزی برنامه

 اندرکاران آموزش در حوزه رسانه تجربه دست

 آشنایی با فنون روز آموزشی

 

 عوامل اجرایی آموزش

 محور روش نظریه

 محور روش مهارت

 روش تلفیقی

 روش آموزش

 طراحی و اجرا

 نظرنایی عوامل آموزش با وظایف موردآش

آشنایی هر واحد آموزشی با سایر واحدهای آموزش 

 و نحوه تعامالت سازمانی

 کنترل کیفیت هر واحد آموزش

 هماهنگی میان عناصر مختلف آموزش

 ستاد رسانه صف و

 تفاوت نگرشی و دانشی فراگیر

 های سازمانی پست

 مدیران و کارکنان سازمان

 فراگیرانبندی  طبقه

 کیفیت دوره آموزشی

 معیار آموزش

 سنجش دوره

 های آموزشی شاخص

 قوانین و مقررات

 استاندارد آموزش

 ارزیابی محتوای دوره

 نظرسنجی درباره آموزش

 چگونگی مکان برای آموزش

 ارزیابی زمان  و مدت آموزش

 ارزشیابی آموزش واکنش فراگیران
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 سازی و مقوله سازی ، مفهوم. كدگذاری باز3جدول ادامه 

 مقوله مفاهیم كدگذاری

 های مستمر آموزش

 آموزش بدو ورود کارکنان

 مدت های کوتاه آموزش

 نظام ترمیک یا پودمانی

 بندی آموزش زمان

 ارزشیابی آموزش

 آزمون پیش از دوره

 آزمون پس از دوره

 مقایسه با گروه کنترل

 تغییر رفتار

 تغییر در رفتار

 استمرار در رفتار

رگزاری آزمون ارزشیابی مکرر برای دوره از ب

 کارکنان

 یادگیری

 رفت منابعجلوگیری از هدر

 مند های آموزشی هدف دوره

 های سازمان کاهش هزینه

 نتایج سازمانی

 های آموزشی بودن برخی از دوره دیربازده

وزشی و نتایج حاصل های آم های دوره محاسبه هزینه

 های آموزشی از انجام دوره

 سبه نرخ بازگشت سرمایهمحا

 توانایی حذف الگوهای فکری قدیمی

 توانایی تعریف مشکالت به اشکال مختلف

 افزایش قدرت در ارتباط موضوعات به یکدیگر

 های نو توسط فراگیران ارائه ایده

 پیامد

 های جدید توسط کارکنان افزایش ایده

 افزایش اطالعات کارکنان در حوزه کاری خویش

 های حدید در کارکنان یرش ایدهو پذ افزایش تحمل

 ارتقای نوآوری در سازمان

 جایی و غیبت کارکنان در سازمان هکاهش جاب

 تسریع در دستیابی به اهداف سازمان

 همسویی اهداف فردی با اهداف سازمان

 ارتقای عملکرد سازمان

 

 د. شسازی و کدگذاری نظری انجام  ، مرتبها پس از اشباع مقوله
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 (های پژوهش )یافته نظریهرش و تدوین نگا. 4

منظور  به که قضایا و تعاریف مفاهیم، ها، سازه از پیوسته هم به ای مجموعه از است عبارت نظریه،

این  دربارۀ مند  نظام نظر یک متغیرها، بین روابط تشخیصق ازطری ها پدیده بینی پیش و تبیین

 با و منظم صورت به که است یافته شپرور های ولهمق ای از همجموع دهد. نظریه، می ارائه ها پدیده

 که شکل دهند را نظری چارچوبی تا اند شده متصل یکدیگر به ارتباط، کنندۀ بیان های جمله

)فرهنگی و  دهد توضیح را اینها مشابه و بهداشتی آموزشی، شناختی، روان اجتماعی، های پدیده

 : دهند می ارائه ممکن شکل سه در را خودشان ریهنظ بنیاد، داده پردازان (. نظریه153۱همکاران، 

شکل  به که داستانی .5 و ها فرضیه یا قضایا از ای مجموعه. 0 ،بصری الگوی کدگذاری یک. 1

شده،  اساس، در این پژوهش نظریه ارائه (. برهمین1516و امامی،  فرد )دانایی شود روایی نوشته می

ی جمهوری اسالمی ایران صداوسیمادر خبرگزاری مدل مطلوب آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

به شکل گرفته،  مطالعات میدانی صورتهای عمیق و  علمی، مصاحبه است که با انجام بررسی های

عنوان بهترین رویکرد برای نظام  هرویکرد سیستمی را بکدگذاری بصری ارائه شده است و 

 آموزش خبرگزاری تبیین کرده است.

توسعه سرمایه انسانی در خبرگزاری  مطلوب آموزش و نظام احیطر برای پژوهش این در

 عبارتند از: که الزم است تا دو رویکرد مهم مورد توجه قرار گیرد صداوسیما

  ؛مند نظام رویکرد. 1

 .گرا کل رویکرد. 0

 عناصر از هم که شود می گرفته نظردر سیستم یک عنوان به مند آموزش نظام رویکرد در

 از جزیی خود هم و است شده محیط و پیامد تشکیل خروجی، فرایند، ودی،ور مختلفی مانند

 جزئی مثابۀ به آموزش گرا، کل رویکرد در . است سازمان انسانی منابع نظام بزرگتری مثل توسعه

 انداز، چشم ها، سیاست ها، برنامه اهداف، این رویکرد شود. در می گرفته درنظر کل، از یک

 آن از جزئی آموزش که دهد می را کل تشکیل یک ،صداوسیمامان ساز درون... و راهبردها

نهایی  مدل شده، انجام های مصاحبه نظری حاصل از کدگذاری از پس .شود می گرفته نظردر
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عنوان مدل مطلوب آموزش و توسعه سرمایه انسانی در خبرگزاری  که به (0)نمودار شماره

 با دانشگاهی خبرگان تعدادی از نظرسنجی د. روایی و پایایی مدل باشست، طراحی صداوسیما

 .شد تأیید دلفی فن رویکرد

 

 
 

 . مدل مفهومی آموزش و توسعه سرمایه انسانی خبرگزاری2نمودار 

 

لفه نیز دارای ؤباشد که هر م ؤلفه میم 3شده در این تحقیق شامل  مدل آموزش طراحی

 .هایی است شاخص

 جتماعیا محیط سیاسیمحیط 

 رهبر انقالب و مقام معظم رهبریخنان س اندازچشمند س اساسیانون ق

ط
حی

م
ا 

ی
زش

ر
 

 ورد محیط

 زدیکن محیط

ت 
ررا

مق
دها

دار
ستان

و ا
 

 ازمانس

ت
ن 

أمی
ان

دگ
کنن

 
ذ

ی
ان

فع
ن

 

ط
حی

م
ف 

ی
رهنگ

 

م
ت 

صوبا
ت

و سیاس
ت

ی دول
ها

 
م

خاطبان
 

ر
قبا

 

 پیامد

 

 درونداد

 ()تحلیل و برنامه ریزی
 

 برونداد

 )ارزشیابی(
 

 فرایند

 )طراحی و اجرا(
 

 نیاز سنجی

 هدفگذاری
 محتوای دوره

 منابع مالی
 مربیان و مدرسان

 فراگیران
 امکانات و تجهیزات

عوامل اجرایی 
 آموزش

 

 روش آموزش

استاندارهای 
 آموزش

هماهنگی میان 
عناصر مختلف 

 آموزش
طبقه بندی 

 فراگیران
 زمانبندی آموزش

 

کنش او
 گیرانفرا

 غییر رفتارت
 ادگیریی

نتایج 
 سازمانی

محاسبه نرخ 
بازگشت 

 سرمایه
  

ائه ایده های را
نو توسط 
 فراگیران

رتقای نوآوری ا
 در سازمان

ارتقای عملکرد 
 سازمان

 

 کنولوژیکیت محیط قتصادیا محیط

 های صنایع خالقگروهایر س
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 حیط. م1
 تا کوشد می سازمان یا و بوده تأثیرگذار سازمان بر که است عناصری دربرگیرنده محیط

عنوان یک زیرنظام  هاست که ب نظامی ،که نظام این به باتوجهدهد.  خود قرار تأثیر را تحت آنها

نیز نظام ثر باشد بر این ؤهر عامل محیطی که بر سازمان م ،دشو توسعه منابع انسانی محسوب می

 اثرگذار خواهد بود. 

 ریزی( لیل و برنامه)تح داد درون. 2
 تعیین و آموزشی نیازهای کارکرد اصلی است که شامل: سنجش دو شامل مرحله این

 است. های آموزشی هدف

 )طراحی و اجرا( فرایند. 5
 ،اهداف تحقق برای مناسب اول، برنامه مرحلۀ از حاصله اطالعات مرحله براساس این در

 است:  زیر فعالیت دو شامل نیز مرحله این .شود می و اجرا تدوین

 .1. اجرا0، . طراحی1

 )ارزشیابی( داد برون. 4
بر  مبتنی . ایجاد معیارهای ارزشیابی1یابد:  می تمرکز عمده سه محور حول فرایند ارزشیابی

 . ارائه5های ارزشیابی؛  روش و ها طرح از با استفاده نتایج ارزشیابی و . سنجش0اهداف آموزشی؛ 

 درونی. بازخورد

 پیامد. 3
های آموزشی بیشتر پاسخگوی انتظارات نظام  نظامدر شرایط و وضعیت موجود خروجی 

انتظار را نیز م آموزش باید نتایج و وضعیت موردکه نظا داد است، درحالی آموزشی تا سطح برون

ده است  که شعنوان یکی از ابعاد مدل ملحوظ  در این الگو پیامدهای مدل نیز به .برآورده سازد

 بارتند از:ع

 ؛های نو توسط فراگیران ـ ارائه ایده

 ؛ـ ارتقای نوآوری در سازمان

 
1. Implementations 
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 .ـ ارتقای عملکرد سازمان

های حاصل از مصاحبه، برخی از عوامل در درون  شده براساس یافته مدل طراحی به باتوجه

زش شوندگان دارای اهمیت و ارزش بیشتری است که در نظام آمو این فرایند از دیدگاه مصاحبه

صورت گزینشی با  شده به های ارائه یرد و باید از بین روشکارکنان باید بیشتر مورد توجه قرار گ

 آن برخورد کرد که  این عوامل عبارتند از:

 . نیازسنجی 1

عنوان بهترین روش در آموزش رسانه پیشنهاد  وش نیازسنجی آموزش، روش دیکوم بهدر ر

صورت  که امروزه به است Developing A Curriculum مخفف DACUM واژه د.ش

 .(1535پور لنگرودی،  )رحیمرود  کار می گسترده در سطح دنیا به

 انگیزش. 2

کید أبودن نظام آموزش بر آن تشوندگان در زمینه مؤثر یکی دیگر از مواردی که مصاحبه

انگیزش ترین نتایجی که از تحقیقات مربوط به  یکی از مهم اثر انگیزش بوده است. ،اند داشته

ایف است شده در تکالیف معین و انگیزش برای آن وظ ل آمده است ارتباط بین زمان مصرفحاص

 .(1515زاده،  )ابراهیمی و خاقانی و این یک ارتباط خطی است

 مهارتیهای چند آموزش. 5

خصوص اثربخشی نظام آموزشی که متخصصان و اساتید دانشگاه در یکی دیگر از مواردی

در فرایند  های گوناگون آموزش مهارت ،اند داشتهکید أشده بر آن ت های انجام حبهدر مصاای  رسانه

مهارتی بر کیفیت و علم رسانه، یادگیری تلفیقی و چندبودن  ای رشته میان به باتوجه. استآموزش 

 ساماندهی نیروهای انسانی خواهد افزود. 

 محور آموزش مهارت. 4

. اند ترجیح داده ،محور نظریهحور را بر آموزش م دهندگان روش آموزش مهارت اکثر پاسخ

د که فراگیران های آموزشی باید به صورتی باش تخصصان و کارشناسان رسانه، برنامهاز دیدگاه م

 درستی فراگیرند.  روش یادگیری را به
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 گیری نتیجه
هایی را که در پیشینه  برخی از چالش کدگذاری ازطریق شده انجام های مصاحبه تحلیل

ترین  یید قرار داد. مهمأمورد ت ،دشهای دولتی و اجرائی عنوان  یق در حوزه آموزش سازمانتحق

های دولتی در کشور قرار دارد، در رسانه ملی نیز به  روی اغلب سازماناً فراها که عموم این چالش

 مبانی در الزم اهتمام و گسترده های فعالیت وجود د. باشو شده مشاهده می های انجام استناد مصاحبه

 همواره ،قانونی الزامات و انگیزشی سازوکارهای سازی پیاده و توسعه چهارم و سوم برنامه قانونی

 بوده رو هروب هایی چالش و موانع با اجرایی های دستگاه در آموزش امور شدن نهادینه و توسعه

 عبارتند از: ها وجود دارد که نیز برخی از  این چالش صداوسیمادر حوزه آموزش سازمان  .است

 ترین مهم عنوان به آموزش ای توسعه به نقش توجهی کم و آموزش از ای هزینه برداشت. 1

 ؛درونی و بیرونی موفقیت توسعه و کارآفرینی خالقیت، عامل

 و انسانی منابع توسعه و آموزش مفهومی های حیطه تعریف به مربوط مشکالت. 0

 ؛گیری ندازها قابل و باثبات های محیط به آن شدن محدود

 منابع توسعه و آموزش استانداردهای و ها شاخص تدوین و تهیه به مربوط مشکالت. 5

  ؛انسانی

 ؛آموزش به و تشویق کارکنان ترغیب عدم. ۱

 ؛ای حرفه و شغلی نیازهای بر تر کم توجه و ها برخی از آموزش بودن صوری. 3

 ؛کارکنان مختلف سطوح در فکری توان پرورش و سازی ظرفیت به توجهی کم. 6

انسانی در  منابع توسعه و آموزش واحدهای در کارکنان علمی و کارشناسی توان ضعف. 5

 ؛سنوات گذشته

 موردنیاز متخصص انسانی نیروی تربیت در رسمی آموزش نظام مطلوبیت و تناسب عدم. 1

  ؛(های آموزشی )نیازسنجی نامناسب دوره

 ؛ت نامناسب در خبرگزاری()انتصابا شاغل و شغل بین  تناسب عدم. 3

 ؛سازمانی در سنوات گذشته ساختار در صداوسیما آموزش نامناسب جایگاه. 11
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)گزینش نامناسب در  آموزش نظام با انسانی منابع های نظام سایر هماهنگی و انسجام عدم. 11

 ؛بدو ورود(

 مناسب شیابیارز الگوی نبودن دلیل به کارکنان آموزش و پیامدهای نتایج بودنن مشخص. 10

 ؛آموزشی های دوره

)نظامات تشویق  شده بینی پیش انگیزشی کارهایسازو اعمال در اجرایی های محدودیت. 15

 و تنبیه(

دلیل عدم نیازسنجی  )به آموزشی های دوره به کارکنان معرفی سازوکار بودنن معین. 1۱

 ؛مناسب در سنوات قبل(

 نیازسنجی و تخصصی آموزشی های دوره طراحی در مدیران کافی عدم مشارکت. 13

 .)خودباوری کاذب بین برخی از مدیران( آموزشی

 

 پیشنهادها
کننده  نظران و اندیشمندان شرکت اساس مطالعات نظری، پیشینه و نظرات حاصل از صاحببر

گیری کرد  گونه نتیجه توان این می ،ال اصلیؤگرفته از پاسخ به س بندی صورت در مصاحبه و جمع

)محیط،  عنصری 3طریق آموزش، باید به مدل سیستمی خبرگزاری از سعه منابع انسانیکه جهت تو

دقیق عناصر محیطی به  داد و پیامد( روی آورد که در آن ضمن پایش داد، فرایند، برون درون

های  نیازمندی ،شرایطی توسعه منابع انسانی توجه شود.درچنینعنوان روح حاکم بر نظام  پیامدها به

 ستم و کاربران، رصد و پاسخ داده خواهد شد.مجموعه سی

 ،ثر بر آموزشؤها و عوامل م اینکه چهارچوب مفهومی مدل شامل ابعاد، شاخص به باتوجه

اقدامات ذیل باید توسط  ،شدن و اجرای اثربخش مدل عملیاتی رای، بده استشمشخص و تبیین 

 صورت پذیرد: صداوسیمامجریان آموزش در سازمان 

 ؛های انسانی خبرگزاری ز روش دیکوم برای شناخت نیازهای آموزشی سرمایهاستفاده ا. 1

کل آموزش و حمایت مدیران  رای کارکنان خبرگزاری توسط ادارهایجاد نیاز آموزشی ب. 0
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 ؛های آموزشی ارشد سازمان از دوره

شده  های آموزشی طراحی ههای انگیزشی برای شرکت کارکنان در دور سازوکارایجاد . 5

 ؛کل آموزش اداره توسط

کارگیری در محتوای  همنظور ب کارشناسان و متخصصان حوزه خبر بهثبت تجارب مدیران، . ۱

 ؛های آموزش برای فراگیران دوره

 ؛های آموزشی کارگیری اساتید مجرب دانشی و مهارتی برای دوره به. 3

 و ها ویژگی لمثا عنوان هب ها، شاخص از هرکدام برای کمی های گویه تعیین و طراحی. 6

 و آموزشی تجارب مرتبط، تحصیالت تحصیالت،: شامل که مدرسان و مربیان علمی توانمندی

 ؛است... و مرتبط شغلی

 مدیریتی مختلف سطوح برای شده ارائه مدل خروجی به دسترسی سطوح طراحی و تعیین. 5

 راحتی به گیر تصمیم و ریز برنامه عوامل و مدیران آموزش عالی، مدیران که طوری به اجرایی، و

 ازحیث را مختلف ایه شاخص و عوامل و یابند اطالع دوره هر اثربخشی میزان از باشند قادر

 ؛نمایند شناسایی ،اثربخشی موانع و مشکالت و ضعف قوت،

 فراگیران، مستقیم مدیران فراگیران، نظرات بررسی منظور به ها پرسشنامه از استفاده. 1

 ؛(سرپرستان و اجرایی آموزش عوامل) سانکارشنا مربیان، و مدرسان

  ؛آموزش مدل پایش نظام و اثربخشی میزان سنجش برای ای برنامه طراحی. 3

 بازنگری در نحوه و شرایط جذب کارکنان جدیدالورود و استخدام منابع انسانی متناسب. 11

  .سازمانطریق بازخورد به مدیران ارشد منابع انسانی با نیازهای شغلی در خبرگزاری از
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 منابع
ـ  دوماهنامه علمی ،نقش انگیزش در یادگیری ،(1515) مرتضی ،زاده خاقانی و صغری ،راهیمی قواماب

 .3ـ  1 :1 ، شماره1 دوره ؛1515 ،پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

 از سایت: 1535شده در تاریخ تیرماه  گرفته ،سرمایه انسانی(، 1533) افروزی، حسن
https://www.bourseiness.com/financial-and-economic-dictionary/human-capital 

بررسی نقش ساختار سازمانی بر  ،(153۱) سارا ،محمدپور و نادر ،نیا صادقی لواسانی ؛محمد ،زاده برجعلی

و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از دیدگاه کارشناسان واحد مرکزی خبر سازمان صدا و کمیت 

 .1۱ـ  51: 51شماره  11دوره  ،ای مطالعات منطقه ،سیما

شده در تاریخ  گرفته ،صنایع فرهنگی و خالق؛ موتور پیشرفت برای آینده(، 1533) وری فرهنگیپایگاه فنا

 http://cultech.ir/post/11111-2            از سایت: 1535تیرماه 

ه الگوی نظام جامع ئارا (،1513اله و پوربرخورداری، امین ) ئی، ابوذر؛ مهدیون، روحجواد؛ قاض پورکریمی،

 .51ـ  36: 1، شماره 0، دوره 1531 امداد و نجات، ،آموزش کارکنان جمعیت هالل احمر

می شهید تندگویان ارزیابی عملکرد نظام آموزش و توسعه منابع انسانی شركت پتروشی(، 1533)خادمی، ابوذر 

تربیتی  علوم رشته ارشد کارشناسی نامه پایان ،((EFQM) گیری از مدل تعالی سازمانی ماهشهر با بهره

 .انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز منابع بهسازی و آموزش گرایش

 .رسانی تبیان ؤسسه فرهنگی و اطالعقم: م ،یتوسعه منابع انسان یها یاستراتژ نیتدو (،1515جزنی، نسرین )

طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم (، 1511ابطحی، سیدحسین ) و اله نیا؛ شمس  جعفری

 .۱6ـ  03: ۱، شماره 1دوره ، انیمدیریت منابع انس های پژوهش ،آموزش

 پردازی نظریه بر تأملی: کیفی پژوهش های استراتژی(، 1516) امامی، سیدمجتبی و فرد، حسن دانایی

 .35ـ  63 :سال اول، شماره دوم اندیشه مدیریت، ،بنیاد داده

نی در جریان های خبری در میان شهروندان تهرا اعتبار رسانه(، 1513ربیعی، علی و اسمعیلی، معصومه )

فصلنامه انجمن ایران، مطالعات  ،1511جمهوری  اعی قبل و بعد از انتخابات ریاستتحوالت اجتم

 .01ـ  11 :13 ، شماره6دوره  فرهنگی و ارتباطات،

، DACUM وتحلیل و نیازسنجی آموزش مشاغل به روش تجزیه (،1535) پور لنگرودی، حامد رحیم 

 https://isurvey.ir/25-internal/services-dacum.html   از سایت: 1535 ماهشده در تاریخ آذر گرفته

وسعه منابع انسانی در شهرت ت(، 1530) مهدیسید ،شریفی رضا وسید ،سیدجوادین ؛طاهر ،دل اربطانیروشن

https://www.bourseiness.com/financial-and-economic-dictionary/human-capital
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4201
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4201
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4201
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje5oH59PzUAhVBaxQKHawxBG0QFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.noormags.ir%2Fview%2Ffa%2Farticlepage%2F1020412%2F%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25B4-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%2582-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25AA%25DB%258C&usg=AFQjCNEVB5jtw4oFhNRzcId4t8roZUZhkg
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 .63ـ  ۱5 :0شماره  ،های ارتباطی پژوهش شهرتی، ای و خلق سرمایه رسانه

 وکارهای کسب کارآفرینانۀ بازاریابی(، 153۱نادر ) ،سیدامیری و سیدمحمد ،مقیمی ؛سیدرضا ،ینسیدجواد

، 5 دوره بازرگانی، مدیریت ،کالسیک ایزمینه نظریۀ رویکرد اطالعات با فناوری متوسط و کوچک

 .103ـ  111 :1 شماره

در  یو توسعه منابع انسان آموزش (،1530) هادی ،ورمحمدین و اهلل بیحبی، نانیمز؛ رضا یعل ،صبرکش

 .(، سال ششم0۱ یاپیشماره چهارم )پ ی،بر آموزش انتظام تیریمطالعات مد ،سازمان

كارآفرینان  ،فنون راهبردی آموزش و توسعه منابع انسانی و چالشهای فراروی آن(، 1511طباطبایی، احمد )

 .01ـ  15 :۱3 شماره امیركبیر،

های  شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش(، 1515) مرتضی ،کرمی وهاشم  ،فردانش

  .151ـ  116: 1، شماره 5دوره ، برنامه درسی مطالعات ،صنعتی

 مراحل شرح کالسیک؛ بنیاد داده نظریۀ، (153۱) وزیری، فراز صادق و کروبی، مهدی ؛اکبر فرهنگی، علی

 .160ـ  1۱3 :1 ، شماره5 دوره ،"ایران سالمت توریسم برند" ثقلی هویت مرکز نظریۀ تولید

سازی دومین کنفرانس توانمند ،ها تعیین الگوی مطلوب طراحی آموزشی در سازمان، (1515)مرتضی ،کرمی

 .سازی منابع انسانی ایرانتوانمندمنابع انسانی، تهران، بنیاد 

خالق  صنایع تا فرهنگی صنایع از(، 1515و همکاران ) سارا علوی، سیده ؛ایی، مرضیهفخر  ؛کیقبادی، مرضیه

 گزارش ،جهان قاره پنج در كشورهای فرهنگی صنایع وضعیت به نگاهی با همراه موضوع، ادبیات مرور

 .قم استان فرهنگی صنایع توسعه سند تدوین اول پروژه گام پایانی

شده در تاریخ  گرفته ،المللی بین  تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، جذبهصنایع خالق؛ (، 1533) محمدی، مهدی

 http://old.alef.ir/vdcgwn9wwak97u4.rpra.html?385733               از آدرس سایت: 1535تیرماه 

 .تهران: انتشارات میر .روابط كارمدیریت منابع انسانی و  (،1555) میرسپاسی، ناصر
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