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مقدمه

در عصر جهاني شدن کش ناظر بر حرکت در مسير گسترش هر چـش بيشـتر ارتباطـات
انساني در عرصش جهاني است ،بش باور بسياري از صـاحبنظران ،برخـورداري از منـابع
انساني توانمند ،خالق و ارزشآفرين سال اصلي مديران در راابت خواهـد بـود .در
حقيقت ،آينده از آن سازماني خواهد بود کش بتواند چنـين ظرفيـتهـايي را در منـابع
انساني خود ايجاد کند .در چنين فوايي ،يک نظام مـديريت منـابع انسـاني جـامع در
ايجاد م يت راابتي پايدار نقش اساسي دارد .بر اسار ديدگاه منابعمحور نيـ  ،اغلـب
سرمايش انساني سازمان را بش دليل ماهيت اجتمـاعي پيچيـده و خـاص آن سـازمان در
م يت راابتي ،شرکت مؤثر مي دانند (هـا � و دايـر� .)2224 ،بـش ايـن ترتيـب ،نقـش
نيروي انساني براي دستيابي بش م يت راابتي تسهيل حفظ کارمندان است و حفظ اين
فرهنگ سازمان است کش بايد کارگران با دانـش را جـذب و حمايـت کـرد (بـاون� و
اوستراف� )2224 ،با وجود رشد ف اينده سازمانهاي رسانشاي ،رسانشها بيش از بيش،
بش خالايت انساني وابستشاند .اما با اينکش بافت توليد رسـانش ،متنـوع و در حـال رشـد
مداوم است ،محصول توليدي؛ يعني محتوا ،از طري حوزههاي انساني توليد ميشـود.
بنابراين ،حيات سازمانهاي رسانش ،بش سرمايش اجتماعي آنهـا از يـک سـو و خالايـت
فردي اعواي سازمان ،از سوي ديگر وابستش است .از آنجا کش مهمترين دليل وجـودي
رسانشهاي گروهي ،بخصوص تلوي يون در هر جامعش ،وجـش اطـالعرسـاني آنهاسـت،
رسانشهاي خبري بش عنوان زير ساخت عرصش عمومي معرفي شدهاند يعنـي فوـايي را
فراهم مي کنند کش در آن شهروندان اطالعـات را دريافـت مـي کننـد ،بـا هـم در ميـان
مي گذارند و افکار عمومي را براي هدايت مشي سياسي شکل مـي دهنـد (کـووا � و
روزنستيل� ،ترجمش داوود حيدري.)2911 ،
اطالعاتي کش از طري رسانشها پخـش مـيشـود ،پـيش از هـر چيـ شـامل اخبـار و
گ ارشهاست کش تا حـدود زيـادي برداشـت عمـوم مـردم در برابـر وااعيـت را شـکل
ميدهد ،در نتيجش ،افکار و مفاهيمي کش افراد بـا آنهـا تفکـرات و ديـدگاههـاي خـود را
درباره وااعيت اجتماعي سازمان ميدهند تا حدود زيادي از رسـانشهـا گرفتـش مـيشـود
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(الزار� ،ترجمش مرتوي کتبي .)2912 ،شمار زيادي از جامعششناسان بر ايـن باورنـد کـش
اخبار را خبرنگاران ميسازند؛ اين باور حتي از سوي صـاحبنظران علـوم ارتباطـات نيـ
مورد تأييد وااع شده ،بش طوري کش برخي از آنان در تعريـف خبـر ،آن را دايقـاً چيـ ي
ميدانند کش خبرنگاران ميسازند .شکي نيست کش نحوه کارکرد کارکنان خبر رسانش يکـي
از عوامل اصلي و تأثيرگذار در شهرت رسانش شمرده ميشود و اين کارکرد ،بسـتگي بـش
دانش ،مهارتها و تواناييها يا همان سرمايش انساني دارد کش آن هم بـش نوبـش خـود ،بـش
سرمايشگذاري سازماني در سهام دانش و جريانهاي دانشي وابستش است .شهرت مربـت
براي م يت راابتي بسيار حاي اهميت است زيـرا مخاطبـان را از اابليـتهـاي سـازمان
رسانشاي مطلع ميکند و بش اين ترتيب ،آنها تمايل بيشتري بـش ارتبـاط بـا رسـانش دارنـد
(گراوان� .)2227 ،اما چنانچش رسانش خبري شهرت خود را از دست داده باشد ديگـر در
مخاطبان بش مرابش جامعش هدف دستاندرکاران رسانش ،زمينشاي براي پـذيرش پيـامهـا بـش
وجود نخواهد آمد و بش تدريج با از دست رفتن شهرت ،مقبوليت رسانش در ن د مخاطبان
ني از ميان خواهد رفت.
برخي وااعيـتهـاي موجـود در جامعـش ،هماننـد افـ ايش رو بـش رشـد آنـتنهـاي
ماهوارهاي ،تغيير در اوانين جذب آگهيهاي بازرگاني ،اف ايش درآمدهاي رسانش ملـي و
نتايج نظرسنجيهاي درون سازماني نشـان از کـاهش مخاطبـان خبـر رسـانش ملـي دارد،
بنابراين با اين دغدغش کش عامل نيروي انسـاني چگونـش در بازگشـت شـهرت رسـانشاي
ميتواند مؤثر باشد ،پژوهشي بش منظور تبيين مدل توسعش منابع انساني ،با هدف دستيابي
بش شهرت رسانشاي در واحد مرک ي خبر انجام گرديد.
ادبيات نظري پژوهش

توسعهمنابعانساني 
نظريش سرمايش انساني بش اين بحث ميپردازد کش سازمانهـا بايـد از کـل توانمنـديهـا و
شايستگيهاي منابع انساني از طري سرمايش گذاري در آموزش و توسـعش آنهـا حمايـت
کنند (لپاک 9و اسنل .)2333 ،4بنابراين ،ارزش کارکنـان بـراي يـک سـازمان وابسـتش بـش
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انحصاري بودن مهارتها و تواناييهاي آنهاست .يک سازمان زماني بـش م يـت راـابتي
دست مييابد کش مهارتها و تواناييهاي آنان منحصر بش فرد و ويژه باشد و سـاير رابـا
توانايي تقليد و بازتوليد آن را نداشتش باشند (رين برد .)2331 ،2بنـابراين ،توسـعش منـابع
انساني ميتواند يکي از بهترين رويکردهاي راهبردي در هر سازمان محسوب شـود کـش
نيل بش اهداف راهبردي را ميسر ميسازد.
مروري بر مطالعات صورت گرفتش در زمينش توسعش منابع انساني نشـان مـيدهـد کـش
تالشهاي زيادي براي تعريف اين مفهوم صورت پذيرفتش است .با ايـن حـال ،تعريـف
مشترکي کش بش صورت جهان مشمول مورد ابول باشد ،از اين مفهوم اراکـش نشـده اسـت
(نافوخو .)2229 ،2در جدول زير بش برخي از اين تعاريف اشاره ميشود.
جدول 1ـ تعاريف توسعه منابع انسانی

نويسنده

سال

نادلر

1921

سوانسون و
هولتون

2111

نادلر و نادلر 1989

گیلی و
مایکونیچ

2111

تعريف
توسعه منابع انسانی مجموعهای از فعالیتهای سازمان یافته است کـه
در یک دوره زمانی مشخص با هدف تغییر رفتاری هدایت میشود.
توسـعه منـابع انسـانی عبـارت اسـت از فراینـد توسـعه یـا رهاســازی
تخصصها از طریق توسعه سازمانی و توسعه و آمـوزش کارکنـان بـا
هدف بهبود عملکرد
توسعه منابع انسـانی عبـارت اسـت از تجـارب یـادگیری سـازماندهی
شدهای که کارفرمـا ،در یـک دوره زمـانی خـا  ،بـا هـدف افـزایش
عملکرد شغلی و رشد افراد فراهم میکند.
توسعه منابع انسانی عبارت است از فرایند تسهیل یـادگیری سـازمانی،
عملکرد و تغییر از طریق مداخالت و فعالیتهای سـازماندهی شـده و
اقدامات مدیریتی به منظوری ارتقای عملکرد ،توانایی ،آمادگی رقـابتی
و تجدید سازمان

در متون سنتي مديريتي ،توسعش منابع انساني بش عنوان مجموعشاي از اادامات فـردي
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و سازماني تلقي ميشود کش هدف آن اف ايش سهم بالقوه افـراد در سـازمان اسـت .ايـن
تعريف ،يک تعريف محدود از توسعش منابع انساني است و بر اين انديشش تکيش دارد کـش
سرمايشگذاري در خصوص نيروي انساني منجر بش افـ ايش درک راهبـردهـاي کسـب و
کار ميشود و در بنيان سازمان سهيم است .بش عالوه ،اين دسـتش از صـاحبنظران مـدعي
هستند کش محيطهاي پوياي کنـوني همچـون سـازمانهـاي رسـانشاي ايجـاب مـيکنـد
سازمانها ظرفيت يادگيري خود را اثربخشتر و سريعتر از رابا توسعش دهند و روشهـا
و مهارتهايي براي حل مساکل پيچيده پيدا کنند .از اين رو ،اتکا بش سرمايشهـاي فکـري
بش عنوان م يت راابتي پايدار در ااتصاد مبتني بر دانش ،نيازمنـد پـرورش مهـارتهـا و
توانمندسازي نيروي انساني سازمان است.
از سوي ديگر ،در متون جديد مديريتي ،توسعش منـابع سـازماني ،انديشـش پيچيـدهاي
تلقي ميشود کش بر فرايندهاي يادگيري ابل ،حين و پح از کار تأکيـد دارد ،فراينـدهاي
يادگيري فردي و سازماني ،رفتشرفتش جايگ ين واژههاي سنتي آموزش ،توسعش و آموزش
و پرورش ميشوند .بش طور کلي در اين رويکرد ،تأکيد توسعش منابع انسـاني بـر تبـديل
سازمان بش يک سازمان يادگيرنده ،اف ايش شايستگي و مديريت اراردادهاي رواني است.
بش اين ترتيب ،توسعش منابع انساني بش دنبال توسعش يادگيري در محيط کـار و تمرکـ بـر
آن دستش از فعاليتهاي يادگيري است کش بش طور مستقيم بـا اهـداف فـردي و سـازماني
ارتباط دارد (زو.)2224 ،2
رويکرد توسعه منابع انسانی

با بررسي شواهد ميتوان سش رويکرد را در خصوص توسعش منابع انساني مشـاهده کـرد
کش در ادامش بش آن پرداختش ميشود:
رويکرد نخست بش توسعش منابع انساني را ميتوان در الگوي سنتي مديريت کالسيک
با تفکر سيستمي جستجو کرد .اين الگـو اظهـار مـيکنـد کـش توسـعش منـابع انسـاني در
محتوايي عمل ميکند کش در آن راهبرد سازماني توسط مديريت ارشـد اتخـاذ مـيشـود.
توسعش منابع انساني در اين الگو ،فعاليتي انفعالي تلقي ميشود کش از راهبردهـاي اصـلي
سازماني بش دور است و بر نيازهـاي کنـوني توجـش دارد و بـش ايـن ترتيـب ،ماهيـت آن
1. Zhu
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وظيفشاي است .اين رويکرد مبتني بر آموزش است کش در آن يادگيرنده نقش منفعلـي را
ايفا ميکند .از اين رو ،پژوهشگران اين رويکرد را تحت عنوان عوامل انسـاني مـؤثر بـر
توسعش منابع انساني دستشبندي ميکنند.
رويکرد دوم ،ديـدگاهي شايسـتگي محـور بـش توسـعش منـابع انسـاني دارد و طيـف
گستردهاي را شامل ميشود .خود مديريتي توسـعش سـازماني و مسـير پيشـرفت شـغلي
ازجملش ابعادي هستند کش در اين رويکرد بش آنها توجش شده است .در اينجـا نيـ تمـامي
فعاليتهاي توسعش در سطح عملکردي مطر اسـت و ارتبـاط روشـني بـا راهبردهـا و
اولويتهاي سازماني ندارد .از اين رو ،پژوهشگران اين رويکرد را تحت عنـوان عوامـل
سازماني مؤثر بر توسعش منابع انساني دستشبندي ميکنند.
رويکرد سوم ،توسعش منابع راهبردي اسـت کـش در آن ارتبـاط اـوي ميـان توسـعش منـابع
انساني راهبردي عموماً بش عنوان فعاليتهاي آموزشي ،پرورشي و توسعشاي بش منظور ارتقـاي
استفاده از منابع انساني در سازمان و کمک بش دستيابي بش راهبردهاي سازمان و کسـب و کـار
فراهم ميشود ،اطالق ميگردد .از اين رو ،پژوهشگران اين رويکـرد را بـا توجـش بـش محـيط
تحت عنوان عوامل محيطي مؤثر بر توسعش منابع انساني دستشبندي ميکنند.
ابعاد توسعه منابع انسانی

بش طور کلي ابعاد توسعش منابع انساني را ميتوان بش شر زير برشمرد:
الف)بعدفکري .3توسعشيافتگي انساني زماني مصداق مييابد کـش فـرد سـازماني بـش
طور دايم افکار جديدي را توليد و براي سازمان و اصال آن بش سازمان ت ري کند.
ب)بعدنگرش.3توسعش انساني در بعد نگرش يعنـي اينکـش نگـرش فـرد و سـازمان
نسبت بش بهبود و تحول انعطافپذير شود؛ اين امر بش معنـي اخـذ دانـشهـاي جديـد و
تبديل آن بش نگرش سازماني است.
ج)بعدشغلي.2توسعش انساني در بعد شغلي موجـب مـيشـود کـش افـراد بـا عالاـش
بيشتري از تجهي ات و فناوري پيشرفتش استفاده کننـد و در کـاربرد آن ،داـت و فراسـت
بيشتري از خود نشان دهند.
3. job dimension

2. attitude dimension

1. thinking dimension
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د)بعدادراکي.3يکي از ابعاد توسعش يـافتگي منـابع انسـاني ايـن اسـت کـش کارکنـان
ديدگاهي جامع و کلي نسبت بش مساکل و فرايندهاي سازماني داشتش باشند.
هـ)بعدرفتاري .3منظور از بعد رفتاري اين است کش کارکنان سـازمان داراي رفتـاري
استاندارد باشند.
2
و)بعدخالقيتي  .يکي ديگر از مقولشهاي مهم توسعشيافتگي سازماني اين اسـت کـش
از طري خالايتهاي فردي ،سازمان بش سازماني خالق تبديل شود.
سازمانها و بويژه سازمانهاي رسانشاي بش منظور مواجهش با تغييرات محيطـي وسـيع و
ف اينده بايد بش نقش حياتي يادگيري و توسعش براي بقا و رشد خود وااف باشـند .دروااـع
سازمان رسانشاي بايد بش توسعش دانش ،مهارتها و تواناييهاي کارکنان خود بيش از پـيش
توجش نشان دهد .اين موضوع باعث شده است طي سالهاي اخير ،توسعش منابع انسـاني از
سوي محققان و افراد اجرايي مورد توجش جدي ارار گيرد .اهميت توسعش منابع انسـاني در
سازمانهاي رسانشاي ،ريشش در نظريش سرمايش انساني دارد .تأکيد عمده نظريش اين است کـش
افراد داراي مهارتها ،تجارب و دانشهايي هستند کش براي سازمانها ارزش ااتصـادي بـش
همراه ميآورد .اين نظريش در ابتدا با ارزش ااتصادي آموزش و پرورش کش از طري ه ينـش
و بازگشت سرمايش سنجيده مي شد ،توسـعش يافـت؛ ضـمن اينکـش نظريـش سـرمايش انسـاني
بسياري از نويسندگان را بر آن داشت تا درباره اهميت منابع انسـاني بـش عنـوان راهبـردي
براي اف ايش م يت راابتي سازمان بش بحث و بررسي بپردازند (شريفي.)2913 ،
در فرايند توسعش منابع انساني همواره بايد بش انتظارات فردي کارکنان ،نـوع مشـاغل
آنها و اابليت هايي کش در آن شغل دارند ،توجش شود .در اين ميان ،مي ان عالاش و تمايـل
کارکنان نسبت بش يادگيري و اعتماد آنها بش توانمنديها و اابليتهايشان در کار گروهي،
همکاري با سايرين و تعهد نسبت بش کار از اهميت زيادي برخوردار است.
نقش توسعه منابع انسانی در دستيابی به شهرت رسانهاي

نظريش منابع انساني بش اين بحث ميپردازد کـش سـازمانهـا بايـد از کـل توانمنـديهـا و
شايستگي هاي منابع انساني از طري سرمايش گذاري در آموزش و توسـعش آنهـا حمايـت
3. creativing dimension

2. behavioral dimension

1. conceptual dimension
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کنند (لپاک و اسنل .)2333 ،بنابراين ،ارزش کارکنان براي يک سازمان وابستش بش منحصر
بودن مهارتها و تواناييهاي آنهاست .يک سازمان زماني بش م يت راابتي دست مييابد
کش داراي مهارتها و توانايي هايي منحصر بش فرد و ويژه باشد بش نحوي کـش سـاير رابـا
توانايي تقليد و بازتوليد آن را نداشتش باشند .بنابراين ،توسعش منابع انساني ميتواند يکـي
از بهترين رويکردهاي راهبـردي در هـر سـازمان محسـوب شـود کـش نيـل بـش اهـداف
راهبردي را ميسر ميسازد (گراوان.)2227 ،
توسعش منابع انساني فرايند رشد و توسعش حرفشاي سازمان است کش از طري توسـعش
سازمان و همچنين رشد و آموزش کارکنان بش منظور ارتقاي عملکـرد سـازمان صـورت
ميپذيرد (سانسون 2و هلتن .)2222 ،2توسعش منابع انساني بـر پايـش ايـن اعتقـاد اسـتوار
است کش سازمان ها نهادهاي ساخت بشرند و بر نيروي انساني متخصص تکيش دارنـد تـا
بتوانند بش خوبي شکل گيرند و بش اهدافشان دست يابند .بش عبارت ديگر ،توسـعش منـابع
انساني مبتني بر اين باور است کش سازمانها ،نهادهـايي سـاخت انسـانهـا و متکـي بـر
تخصص آنها هستند کش بش منظور تعيين و دستيابي بش اهدافشان شکل گرفتشانـد .در ايـن
ميان توسعش منابع انساني از انسجام سازماني ،گروهي ،فردي و فرايندهاي کاري حمايت
مي کند .همچنين مدل هاي اراکش شده براي توسعش منابع انسـاني حکايـت از آن دارد کـش
سرمايش گذاري در اين زمينش ،در عملکرد فـردي و سـازماني مـؤثر اسـت و بـش افـ ايش
عملکرد ،حل با کيفيت مساکل فردي و سازماني و تعهد سازماني بيشتر منجر ميشود.
جايگاه خبر در شهرت رسانهاي

يکي از نخستين اهدافي کش سازمانهاي رسانشاي در پي آن هستند ،جلـب توجـش بيشـتر
مخاطبان بش اخبار و اف ايش تعداد آنهاست .در اروپا ني براي تلوي يونهاي عمـومي کـش
اخبار را برنامشاي اطالعدهنده بش عموم مردم براي تصميمگيري در خصـوص سرنوشـت
خود ،تعريف کردهاند ،جلب توجش مخاطب بش متن برنامش خبري بـراي انتقـال بيشـترين
مي ان اطالعات ممکن ،از اهميت بسياري برخوردار است.
جلب توجش مخاطب بش برنامشهاي خبري ،يکي از دغدعشهـاي اصـلي سـازمانهـاي
رسانش اي است؛ دليل اين امر را بايد در کارکرد اخبار در فواي عمـومي جسـتجو کـرد.
2. Holton

1. Swanson
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سازمانهاي رسانشاي بويژه در حوزه تلوي يون براي انجام بهينش وظـايف خـود ازجملـش
رساندن اطالعات اصلي و مهم بش بيشترين تعداد شهروندان ،وظيفش خـود مـيداننـد کـش
توجش مخاطبان را بش برنامشهاي خبري شان بيشتر جلب کنند تـا از ايـن طريـ  ،وسـعت
ابعاد اطالع رساني برنامش خبري خود را اف ايش دهند .بنابراين ميتوان نتيجش گرفـت کـش
چگونگي جلب توجـش مخاطبـان بـش اخبـار ،يکـي از معوـالت و مشـغلشهـاي ذهنـي
تهيشکنندگان خبر و مديران شبکشهاي تلوي يوني است (منصوريان.)2911 ،
بر اين اسار ،مخاطبشناسي در سازمانهاي رسـانشاي ،از محـوريتـرين ااـدامهـاي
برنامشسازي و برنامشري ي بش شمار ميرود و اين امر ناشي از آن است کش مقدمش هر کـار و
از آنجملش برنامشسازي ،شناخت کساني است کش برنامـش بـراي آنهـا سـاختش مـيشـود .بـا
بررسيهاي جستش و گريختش نمي توان مخاطبـان را بـش طـور عميـ و آن گونـش کـش بايـد
شناخت .گاهي اواات برنامش بسيار خوبي ساختش ميشود کش ه ينشهاي زيـادي صـرف آن
شده است ولي چون با نياز و وضعيت مخاطبان همسو نيست ،اثر الزم را ندارد و اهـدافي
کش از ساخت آن دنبال ميشود ،تحق نمييابد .نياز افـراد ،اغلـب نتيجـش اـرار گـرفتن در
گروههاي سني يا جنسي ،شغلي ،خانوادگي و تحصيلي است کش باعث ميشود هر يک بـش
شيوههاي مختلف از رسانشها بهرهبرداري کنند .بـر ايـن اسـار ،برخـي از انسـانشناسـان
کالسيک ازجملش مالينوفسکي 2بر اين باورند کش يک مطالعش اوم نگارانش مناسـب در حـوزه
اومنگاري مخاطب ،دستکم متومن چندين ماه حوور «در ميدان» اسـت .بـش هـر حـال،
بهترين داليلي کش تاکنون درباره انتخاب مخاطب اراکش شده ،پژوهشهايي است کش بش طـور
نظاممند در خصوص رفتار رسانشها و انواع محتواها صورت گرفتش و انتخاب را بر اسـار
متغيرهاي جمعيت شناختي مانند ،جنسيت ،سن ،تحصيالت و درآمد مطالعش کـرده اسـت.
فرستنده و گيرندگان از محتوايي سخن ميگويند کش گـويي تفسـير مطلقـي از آن (کـش بـش
طور معمول تفسير خودشان اسـت) در دسـت دارنـد .در حـالي کـش خـود فرسـتندگان و
گيرندگان هم ممکن است مطمئن نباشند کش مقاصد و ادراکاتشان با آنچـش مـيفرسـتند يـا
دريافت ميکنند وااعاً انطباق پيدا کند (نقل از ويندال و همکاران ،ترجمش دهقان.)2979 ،
کيفيت خبري

ارزيابي کلـي مخاطبـان و اوـاوت آنهـا در خصـوص محتـوا و نحـوه اراکـش محصـول
1. Malinofeski
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رسانشاي ،کيفيت محصول رسانشاي را تعيـين مـيکنـد .محصـوالت رسـانشاي در گـروه
خدمات ارار دارند و از اين رو ،براي سنجش کيفيت محصوالت رسانشاي ازجملش خبـر
و محصوالت خبري الزم است از مدل هاي سنجش کيفيـت در خـدمات اسـتفاده شـود
(منصوريان .)2911 ،در اين پژوهش بش منظور شناسايي ابعاد کيفيت برنامشهاي خبـري و نيـ
� عمليـاتي
�
از آنجا کش برنامشهاي خبري در زمره خدمات تلقي ميشوند از مدل کيفيـت فنـي
استفاده شده است .کيفيت فني بش معناي اين است کش خدمات مورد نظر چـش چيـ ي را
اراکش مي دهند و کيفيت عملياتي بش معناي اين است کش خدمت مورد نظـر چگونـش اراکـش
ميشود .در برنامشهاي خبري و رسانشاي اين موضوع را ميتوان بـش دو بخـش محتـواي
خبر و نحوه اراکش آن تقسيم کرد:
.3محتوايخبر .در خصوص محتواي خبر ،توجش بش دو مسئلش ضروري اسـت .مسـئلش
اول ،اعتماد بش محتواي خبر يا اخبار اراکش شده از سوي رسـانش و مسـئلش دوم ،راهبردهـاي
انتخاب موضوعات خبري ،محتواي خبراست ،معلول عملکرد خود رسانشهاست .بنـابراين،
در محتواي خبر ،عواملي نظير صداات ،بيطرفي ،جامعيت و غيره تأثيرگذار هستند.
.3نحوهارائهاخبار.نحوه اراکش خبر بش چگونگي اين امر اشاره دارد .چگـونگي اراکـش
خبر مي تواند ابعاد مختلف و گوناگوني داشتش باشد؛ ازجملش اين ابعاد ميتوان بش مجري،
زمان ،نحوه اطالع رساني در خصوص پخش اخبار و فناوري صوتي و تصـويري اشـاره
کرد .همچنين عوامل ديگري نظير وجود يا نبود جاذبش در اراکش موضـوعات خبـري نيـ
مي تواند اابليت اعتماد را اف ايش يا کاهش دهد .جذابيت يکي از ويژگيهاي خبر است
کش در رسانش هاي امروزي اهميت خاصي دارد .اما جذابيت بش نوبش خود ،پديدهاي نسـبي
است کش از فرهنگي بش فرهنگ ديگر متفاوت است (همان).
اعتماد به رسانههاي خبري

مقولش اعتماد ،بش ما آگاهي ميدهد کش افراد چگونش رسانشهاي خبـري را درک و ارزيـابي
ميکنند .جالب توجش است کش پژوهشگران ارتباطات ،اغلب واژهي اعتبـار را بـش اعتمـاد
ترجيح مي دهند .متعااب آن ،نظريش هاي صريح اعتماد ،بش شکل با اهميـت و شايسـتشاي
در اين حوزه مورد مالحظش ارار نگرفتشاند ،هر چند اين اويش ،بش معنـاي آن نيسـت کـش
واژه هاي اعتماد و اعتبار در موضعي متواد ارار گرفتـشانـد و ايـن مفـاهيم منحصـراً در
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تقابل با يکديگر هستند (سلف .)2339 ،2دروااع ،برخي از پژوهشگران متأخرـ با وجود
آنکش پژوهش را بش سمت اعتبار رسانش کشاندهاند ـ در عمل ،واژه اعتماد را برگ يـدهانـد
(کاپال.)2221 ،2
اعتماد مخاطبان بش يک رسانش ،متأثر از اعتماد آنها بش خبر رسانش اسـت .صـاحبنظران
علوم ارتباطات بر اين باورند کش نماد اعتماد بش رسانش را بايد بر اسار اف ايش اعتماد بـش
خبر و برنامشهاي خبري رسانش ديد (نعمتي انارکي.)2911 ،
از آنجا کش اعتماد مي تواند بر افکار عمومي تأثير بگذارد ،الزم است در هـر سـازمان
رسانشاي ،بر اسار نوع آن ،بش نحوي جداگانش مورد تحقيـ و بررسـي اـرار گيـرد .هـر
اندازه شهروندان ،موث بودن نوع خاصي از رسانش را بيشتر باور داشتش باشند ،بـش همـان
مي ان احتمال نفوذ بر افکارشان بيشتر خواهد شد.
مطالعات مربوط بش حوزه ارتباطات و ارتباطات سياسي بـر ايـن نکتـش تأکيـد دارنـد کـش
اعتماد بش يک سازمان رسانشاي ،با مي ان «فقدان جهتگيري» صحت ،رعايت عـدالت ،کامـل
بودن و موث بودن آن ،پيوند گسسـتناپـذيري دارد .مفـاهيم کلـي موثـ بـودن« ،عينيـت»،
رعايت عدالت و کامل بودن را در غالب مـوارد «باورپـذيري رسـانشاي» يـا اعتبـار رسـانشاي
مينامند و بش اين صورت تعريف ميکنند« :کيفيت يک منبع اطالعاتي کـش موجـب مـيشـود
هرآنچش بيان ميدارد ،بدون نياز بش اثبات و ااامش حجت باورپذير باشد» (جکسون.)2224 ،9
مؤلفههاي تعيينکننده اعتماد در خبر رسانه

بخشي از بياعتمادي بش خبر رسـانشهـا معلـول عملکـرد خـود رسـانشهاسـت .بنـابراين
درخصوص داليل بياعتمادي بش خبر رسانشها چند دستش متغير ديگر ني دخيل هستند:
عوامل رسانهاي

مجموعش عوامل رسانشاي ناشي از عملکرد خود رسانشهاست .فواي مفهومي اعتمـاد بـش
اخبار رسانشها با سش مفهوم صداات ،بيطرفي و جاذبش مشخص شده است:
.3صداقت .پيامرساني صاداانش رسانشها عامل مهمي در شکلدهي بش فواي مفهومي
3. Jackson

2. Cappella

1. Self
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اعتماد بش اخبار رسانشهاست .با وجود اين ،رسانشها بش عمد يـا حتـي بـش سـهو ،ممکـن
است بش منظور دستيابي بش اهداف خاصي ،اادام بش تغييـر بعوـي از خبرهـا کننـد ،ايـن
تغييرات بش شيوههاي زير ميتواند صورت گيرد.
تنااض گويي .بش معني اراکش خبرهاي ضد و نقيض
مبالغش و اغراق .ب رگ جلوه دادن بعوي از خبرها و غلو کردن در آنها
تحريف خبر .هر گونش دستکاري در خبر بش نحوي کش معناي اصلي آن دگرگون شود.
سانسور .بش همان مفهوم رايج خود بش کار برده مي شود؛ يعني جدا کـردن بعوـي از
اج اي خبر از پيکره اصلي آن .اين تغييرات کش بـش شـکلي وسـيع و گسـترده از طريـ
رسانشها انجام ميشود ،عامل مهمي در بياعتمادي مخاطب بـش اخبـار رسـانش اسـت .در
چنين شرايطي ،بش نظر ميرسد کش رسانش مخاطب را منفعل فرض کرده است.
.3بيطرفي .اين واژه ،نقطش مقابل رعايت نکـردن بـيطرفـي در اراکـش اخبـار اسـت.
رعايت نکردن بيطرفي بش دو دليل انجام ميشود:
دولتي بودن خبر .کنترل بر روي بخشهاي مختلف خبري بش نحوي کش رسانشها تنها
سخنگوي دولت باشند.
خطي بودن .وابستگي رسانشها بش يک گروه خـاص کـش نتيجـش آن ،دسـتچين کـردن
اخبار و اطالعاتي است کش منافع گروهي خاص را تأمين ميکنـد و باعـث مـيشـود بـش
اخبار گروههاي ديگر توجش نشود.
.2جاذبه .شامل مواردي ميشود کش رسانشها با برخورداري از برخي امکانات ،از ابيـل
تجهي ات مناسب ،خبرنگار و ساير نيروهاي متخصص ،اخبار را بـش شـکلي جـذاب اراکـش
ميدهند و اين امر ،مي ان اتکاي مردم را بش رسانشهاي داخلي اف ايش مـيدهـد .وجـود يـا
نبود جاذبش در اراکش موضوعات خبري ني ميتواند اابليت اعتماد را اف ايش يا کاهش دهد.
بش عبارت ديگر؛ عقايد افراد تحت تأثير کساني ارار ميگيرد کش هم متخصص باشند و هـم
اابل اعتماد ،همچنين اابليت اعتماد نسبت بش رسانش زماني افـ ايش مـييابـد کـش اسـتدالل
رسانش نسبت بش موضوعي تنها با منافع رسانش گره نخورده باشد و رسانش سعي نکنـد افـراد
را بش طور مستقيم تحت تأثير ارار دهد .عوامل مؤثر بر جاذبش ،شـامل شـکل اراکـش اخبـار،
اابل درک بودن ،تأمين نياز و جذابيت است (منصوريان.)2911 ،
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شهرت رسانهاي

مطالعش شهرت در علوم سازماني بيشتر بر روي شهرت در سطح سـازمان تمرکـ داشـتش
است .بش اعتقاد نظريشپردازان سازماني ،شهرت يکي از معدود منابعي است کش بش سازمان
م يت راابتي پايدار ميدهد زيرا آن را منبعي غيراابل معاملش ،غيراابل جايگ يني و تقليد

نشدني ميدانند کش ميتوان آن را مديريت کـرد (رينـدوا .)2222 ،2مطالعـات شـهرت از
دهش نود بش سرعت رشد کرده است و افراد مختلفي اعم از کارشناسـان و فعـاالن حـوزه
بازاريابي ،برندسازي ،مطالعات سازماني ،مديريت ارتباطـات و اسـتراتژيک را گـرد هـم
آورده است (دولينگ.)2222 ،2

شهرت سازماني مجموعشاي از باورهاست کش طي سـالهـا از جانـب افـراد ذينفـع
سازمان با فرض تحق منافع اين افراد ،ايجاد ميشود .شهرت يک سازمان ادارکي اسـت
و بش مي ان جذابيت سازمان براي افراد ذينفع بسـتگي دارد .شـهرت دروااـع ،نمايـانگر
باور و حح عمومي در خصوص يک سازمان اسـت .بـش طـور کلـي هـر چـش سـازمان
معروفتر و اعتبار آن در اذهان عمومي بيشتر باشد ،توانايي آن براي بهرهبرداري از ايـن
بستر مربت و مناسب بيشتر خواهد بود .يک سازمان با حسـن شـهرت و اعتبـار تربيـت
شده در زمان بروز بحرانها از م اياي بسياري برخوردار است.
شهرت يک سازمان رسانشاي از طري چگونگي تعامـل آن بـا مخاطبـان و همچنـين
فعاليتهاي گوناگون آن ازجملش محتواي توليدات سنجيده ميشـود .گسـترش ،تنـوع و
بسط فعاليتهاي يک رسانش تنها در شرايط يـا زمـاني مـؤثر خواهـد افتـاد کـش شـهرت
رسانشاي بش عنوان پيششرط اين اادامات از ابل بش وجـود آمـده و يـا طـي زمـان و در
جريان فعاليتها حاصل شده باشد .بر اين اسار ،شـهرت مربـت بـراي م يـت راـابتي
بسيار حاي اهميت است زيرا مخاطبان را از اابليتهاي سازمان رسانشاي مطلع ميکند و

بش اين ترتيب ،آنها تمايل بيشتري بش ارتباط با رسانش دارند (شارما.)2331 ،9
بررسي ادبيات شهرت رسانشاي نشان ميدهد اين فرضيش کش رسانشها دانش و عقايـد
عموم را تحت پوشش ارار ميدهند و بر مخاطبان تأثير ميگذارند ،در شهرت آنها نقش
مهمي دارد زيرا توليدات رسانشها يک عامل تعيينکننـده منطقـي بـراي دانـش و عقايـد
3. Sharma

2. Dowling

1. Rindova
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عموم درباره سازمانهاي رسانشاي است .در چنين شرايطي مخاطبان ،عقيده يک سازمان
رسانشاي را بش طور مرال در االب گ ارش خبري دريافت ميکنند و بش اين ترتيـب ،پـح
از مدتي اگر افکار عمومي آن جامعش ،اطالعات و بش عبـارت بهتـر ،تجربـش مسـتقيمي از
آنچش رسانش منتشر کرده است ،نداشـتش باشـد ،آن عقيـده پذيرفتـش مـيشـود و در ذهـن
مخاطب شکل ميگيرد .بر اين اسار شـهرت يـک سـازمان رسـانشاي را ارزيـابي کلـي

مخاطبان از آن رسانش ميدانند (شوماخر .)2332 ،2اين ارزيابيها حاصل جريـاني مـداوم

از مجموعش توليدات رسانشاي سازمان است.
يکي از مهمترين عوامل در کسب شهرت رسانشاي ،کارکنان سـازمانهـاي رسـانشاي
هستند .خبرنگاران گ ارشهاي متعددي را با استفاده از منابع مختلف براي رسانش توليـد
ميکنند .اين گ ارشها بيشـتر بـر مبنـاي اوـاوت کارکنـان رسـانش شـامل خبرنگـاران،
سردبيران و مديران آن بخش خبري تهيش ميشوند و دروااع از آن رو اهميت دارند کش با
توليـدات خــود ،انحــراف از هنجارهــا و يـا بــرعکح ،حرکــت صــحيح يـک ســازمان

اطالعرساني را ميآفرينند (بارني .)2332 ،2بنابراين ،شهرت رسانشاي يک مفهوم جمعـي
است کش سازمان ،کارکنان رسانشاي ،منافع افراد ذينفع در رسانش و در نهايـت ،مخاطبـان
را بش هم مرتبط ميکند .شهرت رسانشاي در طول زمان از طريـ فراينـدهـاي اجتمـاعي
پيچيدهاي کش سازمان و افراد ذينفعش را درگير ميکند ،بش وجود ميآيد.
سرمايه شهرتی

امروزه صاحبنظران در کنار شهرت سازماني ،مفهوم سرمايش شهرتي را اراکش کردهانـد کـش
عامل مهمي براي کسب موفقيت يک سازمان تلقي ميشود .سرمايش شهرتي 9بـر اسـار
اعتماد و اطمينان افراد ذينفع در يک سازمان بنا ميشود کش در جهت منـافع آنهـا عمـل
ميکند .در سرمايش شهرتي ،رابطش سازمان با ذينفعان بر پايش اعتماد و خودداري از نقض
پيمان استوار است (رابرتح.)2224 ،4
يکي از داراييهاي منحصر بش فرد و غيراابل تقليد در ايجاد سـرمايش شـهرتي ،منـابع
3. reputational capital

2. Barney

1. Shoemaker
4. Roberts
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انساني سازمان است چـرا کـش ديگـر اشـکال سـرمايش ،شـامل محصـوالت ،خـدمات و
فرايندهاي مديريتي درون سازماني ازجملش مـديريت مـالي ،مـديريت زنجيـره تـأمين و
راهبردهاي خريد ملمور و اابل تقليد از سوي ساير سازمانهاست (جکسون.)2224 ،
تفاوت برند با شهرت سازمانی

اگر چش برند و شهرت داراي ريشش هاي مشـترکي از لحـاص رابطـش بـا تصـوير خـارجي
سازمان هستند ،طرفداران شهرت سازمان ادعا ميکنند کش شهرت ريشـش مشـخصتـر و
مفهوم شهوديتري نسبت بش برند دارد (هتريک.)2229 ،2
شهرت براي جامعش اابل ابولتر است بخصوص بش اين دليل کش بش طرز ف اينـدهاي بـا
تالش سازمانها در زمينش رفتار پايدار و از لحاص اجتماعي مسئوالنش مرتبط است (کوثـا 2و
همکاران .)2222 ،يکي از تالش هاي براي تبيين رابطش بين شهرت و برندسـازي سـازمان،
از جانب دولينگ ( )2222بوده است .وي متعقد است کش شهرت سازمان شـاخص اصـلي
برندهاست بدون يک شهرت مربت غير ممکن است بتوان يک سوپر برنـد اـوي يـا برنـد
معروف براي سازمان ساخت .بش تعبير داي تر ،شهرت يک سازمان بـش ادراک مخاطبـان از
آن سازمان برميگردد حال آنکش برند تعهد اصلي يک سازمان را نشان مـيدهـد .بـش طـور
مرال ،برند سوني همان تعهد اصلي او در ابال جامعش است کش کيفيت محصـوالت شـمرده
ميشود در صورتي کش شهرت سوني بش ارزيابي عموم جامعش از آن بازميگردد.
بش طور کلي و بر اسار آنچش گفتش شد ،شهرت را نميتوان تقليد کرد زيرا سازمانها
شهرت را از طري تعامالت پيچيده اجتماعي کش مستل م بيـان و شـناخت دايـ اسـت،
کسب ميکنند .بر اين اسار ،بررسي شهرت سازمانهاي رسانشاي زيربناييتـرين عامـل
محاسبش کارکرد مطلوب و اثربخش يک رسانش محسوب ميشود چرا کـش اگـر رسـانش در
برآوردن تواعاتي کش مخاطبان و بش طور کلي افکار عمـومي بـراي آن تعيـين کـردهانـد،
شکست بخورد ،شهرت سازمان رسانشاي آسيب ميبيند (فريح.)2227 ،9
شهرت سازمان رسانهاي

شهرت يـک سـازمان رسـانشاي از طريـ چگـونگي تعامـل آن بـا مخاطبـان و همچنـين
3. Ferris

2. Kothaa

1. Hetric
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فعاليتهاي گوناگون سازمان ازجملش محتواي توليدات سنجيده ميشـود (شـارما.)2331 ،
گسترش ،تنوع و بسط فعاليتهاي يک رسانش تنها در شرايط يا زماني مـؤثر خواهـد افتـاد
کش شهرت رسانشاي بش عنوان پيششرط اين اادامات ،از ابـل يـا طـي زمـان و در جريـان
فعاليتها حاصل شده باشد .بر اين اسار ،شهرت مربت براي م يت راـابتي بسـيار حـاي
اهميت است زيرا مخاطبان را از اابليتهاي سـازمان رسـانشاي مطلـع مـيکنـد و بـش ايـن
ترتيب آنان تمايل بيشتري بش ارتبـاط بـا رسـانش دارنـد (فـومبران 2و شـانلي .)2332 ،2امـا
چنانچش رسانش شهرت خود را از دست داده باشد ،ديگر در مخاطبان بش مرابش جامعش هـدف
دستاندرکاران رسانش ،زمينشاي براي پذيرش پيامها بش وجود نخواهد آمد و بش تـدريج ،بـا
از دست رفتن شهرت ،مقبوليت رسانش در ن د مخاطبان ني از ميان خواهد رفت.
بررسي ادبيات شهرت رسانشاي نشان ميدهد اين فرضيش کش رسانشها دانش و عقايـد
عموم را تحت پوشش ارار مي دهند و بر مخاطبـان تـأثير مـيگذارنـد در شـهرت يـک
سازمان نقش مهمي دارد ،زيرا توليدات رسانشها يـک عامـل تعيـينکننـده منطقـي بـراي
دانش و عقايد عموم درباره سازمانهاي رسانشاي اسـت .در چنـين شـرايطي ،مخاطبـان
عقيده سازمان رسانش اي را براي مرال ،در االب يک گ ارش خبري دريافـت مـيکننـد و
پح از اندکي اگر افکار عمومي آن جامعش اطالعات و بش عبارت بهتر تجربش مستقيمي از
آنچش رسانش منتشر کرده اسـت ،نداشـتش باشـد آن عقيـده پذيرفتـش مـيشـود و در ذهـن
مخاطب شکل ميگيرد .بر اين اسار ،شهرت يـک سـازمان رسـانشاي را ارزيـابي کلـي
مخاطبان از آن رسانش ميدانند (شوماخر .)2332 ،اين ارزيابيها حاصل جرياني مداوم از
مجموعش توليدات رسانشاي آن سازمان است (چن 9و ميندل .)2332 ،4همچنين رسانشهـا
نش تنها بش عنوان وسيلشاي براي تبليغات و آيينشاي براي انعکار فعاليتهاي يک سازمان
رسانشاي عمل ميکنند بلکش بش عنوان عامالني فعال در شـکلدهـي اطالعـات ،از طريـ
انتشار خبر و ساخت گ ارشهاي خبري ني دست بش فعاليت ميزنند (شانلي.)2332 ،
اطالعــاتي کــش از رســانشهــا منتشــر مــيشــوند از منــابع بســياري فــراهم شــدهانــد.
خبرگ اريهاي مختلف داخلـي و بـينالمللـي يکـي از ايـن منـابع هسـتند ،بسـياري از
رسانشها از طري روابط عموميهاي ساير سازمانها جريان ثـابتي از اطالعـات را بـراي
3. Chen

2. Shanley

1. Fombrun
4. Meindl
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رسانش خود فراهم ميکنند منبع ديگر رسانشها ،افراد ذينفع است .منبع سوم کش مهمترين
عامل در کسب شهرت رسانشاي بش شمار ميرود ،کارکنان سازمانهاي رسانشاي هسـتند.
خبرنگاران گ ارش هاي متعددي را با استفاده از منابع مختلف براي رسانش توليد ميکننـد
اين گ ارشها بيشتر بر مبناي اواوت کارکنـان رسـانش شـامل خبرنگـاران ،سـردبيران و
مديران آن بخش خبري تهيش ميشود و دروااع از آن رو اهميت دارنـد کـش بـا توليـدات
خود انحراف از هنجارها و يا برعکح ،حرکت صـحيح يـک سـازمان اطـالعرسـاني را
مي آفرينند(بارني .)2332 ،بنابراين ،شهرت رسانشاي يک مفهوم جمعي است کش سازمان،
کارکنان رسانشاي ،منافع افراد ذي نفع در رسانش و در نهايت ،مخاطبان را بـش هـم مـرتبط
ميکند .شهرت رسانشاي در طول زمان ،از طري فرايندهاي اجتماعي پيچيده کش سـازمان
و افراد ذينفع آن را درگير ميکند ،ايجاد ميشود.
بش طور خالصش ،ماهيت پيچيده و اجتماعي شـهرت رسـانشاي بيـانگر ايـن وااعيـت
است کش امکان تقليد از آن دشوار است (باري.)2334 ،2
با توجش بش مطالب بيان شده ،از آنجـايي کـش محتـواي رسـانش ،توليـد و تحويـل آن بـش
مخاطب و بش تبع آن ،اثرات حاصل ،از طري کارکنان رسانش صورت مـيپـذيرد (گـانح،2
 ،)2373بررسي عوامل شکلدهنده شهرت يـک سـازمان رسـانش اي از طريـ کارکنـان آن
سازمان ،از اهميت فوقالعادهاي برخـوردار اسـت از يـک سـو ،انسـانهـا و در حقيقـت،
مخاطبان رسانش نياز دارند کش از محيط اجتماعي و في يکي خود مطلع باشند ،و ايـن نـوعي
نياز فرهنگي و زيستي است (شوماخر )2332 ،و از سوي ديگر ،بنابر کارکردهـاي رسـانش،
کارکنان سازمان رسانشاي عالوه بر تهيش اطالعات مربوط بش جنبشهاي متفاوت جامعش ،بايـد
يکي از مهمترين وظايف اصلي رسانش را ني کش امر نظارت است ،انجـام دهنـد (السـول،9
 .)2343تالش رسانش براي انعکار کامل و بيتعصب از رويدادها ،مساکل و عقايد موجـود
در جامعش يک هنجار عملي در کار رسانش و از وظايف مهم رسانش بش شمار مـيرود کـش بـا
تالش کارکنان سازمان رسانشاي محق خواهد شد (گامسون 4و همکـاران .)2332 ،مقدمـش
اوانين اخالاي جامعش روزنامشنگاران حرفشاي بيان ميکند« :وظيفش خبرنگاران اين است کـش
اهداف (عدالت و دموکراسي) را با جستجوي حقيقت و فراهم کردن گـ ارش منصـفانش و
جامع از رويدادها و مساکل بيشتر تحق ببخشند ».بش طور کلي ،اگر پوشش خبري در يـک
3. Losswell

2. Gans

1. Barry
4. Gamson
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سازمان رسانشاي از سوي کارکنان رسانش بش داليل مختلفـي منحـرف شـده باشـد ،نـش تنهـا
سودآفريني آن سازمان رسانشاي کاهش مييابد بلکش از مي ان مخاطبان ني کاستش مـيشـود.
کاهش مخاطبان بش سبب اشکال در توليدات رسانشها کش بش دست کارکنان رسـانش صـورت
ميپذيرد ،در شهرت رسانش نقش دارد.
مدل ارتباط بين توسعه منابع انسانی ،شهرت رسانهاي و سرمايه شهرتی

چارچوب نظري يک الگوي مفهومي است کش مبتني است بر روابط نظري ميان شـماري
از عواملي کش در مورد مساکل مورد پـژوهش بـا اهميـت تشـخيص داده شـدهانـد .ايـن
چارچوب نظري با بررسي سواب پژوهشي در المرو مسئلش بش گونـشاي منطقـي جريـان
پيدا مي کند .با توجش بش تعاريف اراکش شده و ذکـر پـژوهشهـاي پيشـين گذشـتش ،مـدل
مفهومي زير را براي تبيين ماهيت روابط ميان عوامـل مـؤثر بـر توسـعش منـابع انسـاني،
کيفيت خبري و شهرت رسانشاي اراکش شده است:
شکل 1ـ مدل مفهومی پژوهش
عوامل
انسانی
شهرت
رسانه اي

کيفيت
خبري

توسعه منابع
انسانی

عوامل
سازمانی

عوامل
محيطی

بر اسار ادبيات نظري توسعش منـابع انسـاني ،مـديريت رسـانش ،شـهرت رسـانشاي،
سرمايش شهرتي و ارتباط اين متغيرها با يکديگر ،مدل زير براي بررسي ارتباط بـين ايـن
متغيرها طراحي شده است .مدل از هفت متغير اصـلي تشـکيل شـده اسـت کـش شـامل
توسعش منابع انساني ،سيستم منابع انساني ،ال امات و  ،...کيفيـت خبـر ،اعتمـاد ،شـهرت
رسانشاي و سرمايش شهرتي ميشود.

سیاست های منابع انسانی نظا جذب و استخدا

فرهنگ سازمانی

بعد فکری
بعد نگرشی
بعد شغلی
بعد ادراکی
بعد رفتاری
بعد خالقیتی

ساختار سازمانی

اعتماد
سرعت
استقالل

توسعه منابع انسانی

استراتژی رسانه

کیفیت خبری
حمایت مدیریت ارشد

شهرت رسانهای

سیستمهای مدیریت منابع انسانی

نظا مدیریت عملکرد

سرمایه شهرتی






کشف حقیقت
تحلیل رویدادها
مهارت انتقال پیا
عد مواجه نصیحتآمیز

متغیرهای کالن درون و برون سازمانی

نظا جبران خدمات

 پایداری
 با ارزش بودن
 ییرقابل تقلید بودن
 ییرقابل جانشین

سیاست ها و خطی مشی رسانه

نقش توسعه منابع انساني در شهرت رسانهاي و خلق سرمايه شهرتي 10 

نظا بهکارگیری منابع انسانی نظا آموزش

تکنولوژی به روز

محیط برون سازمانی

توسعش منابع انساني شامل مجموعش ابعادي است کش نبود هر يک از آنها ميتوانـد فراينـد
توسعش را دچار اختالل کند .بنابراين توجش بش تمامي ابعاد فکري (اراکـش افکـار جديـد و نـو)،
نگرشي (بهبود نگرش بش منظور اخذ دانش جديـد) ،شـغلي (بهبـود اسـتفاده از تجهيـ ات و
فناوريها) ،ادراکي (ايجاد ديدگاه کالن و جامع نسبت بـش فراينـدهاي سـازماني) ،رفتـاري و
خالايتي (ايجاد زمينشاي براي ايجاد سازمان خالق) امري الزم و واجب است.
الزمش نتيجش و ستاده مناسب از توسعش منابع انساني ،پشتيباني ساير سيستمهاي منـابع
انساني است .بش عبارت ديگر ،تا زماني کش سيستم انگي ش و جبران خـدمات مناسـب و
نظام مندي وجود نداشتش باشد کش از اج اي توسعش منابع انساني حمايت کنـد ،تـا زمـاني
کش نظام مديريت عملکرد اادر بش ارزشـيابي مناسـب و عادالنـش نباشـد و تـا زمـاني کـش
سيستم هاي جذب و استخدام بش دليـل برخـي نقـاط ضـعف ،توسـعش منـابع انسـاني را
توعيف کنند و از همش مهمتر ،سياستها و خطمشيهاي منابع انساني در کنـار توسـعش
منابع انساني ارار نگيرد ،نتيجش و خروجي توسعش منابع انساني نميتواند اهداف مـدنظـر
را تحق بخشد .يکي ديگر از عوامل مهم و اثرگـذار بـر فراينـد توسـعش منـابع انسـاني،
وجود نظام بش کارگيري شايستش محور است .بش عبارت ديگر ،بش کارگماري ،انتصابها و
نظامهاي ترفيع بايد مبتني بر شاخصهايي باشند کش موجب ايجـاد هـماف ايـي در سـاير
نظامهاي مرتبط شود .در جدول  2موارد مرتبط با سيستمهاي مديريت منابع انسـاني بـش
صورت مختصر اراکش شده است.
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جدول 2ـ سیستمهای مديريت منابع انسانی

سياستهاي
منابع انسانی
چشـــمانـــداز و
مأموریت سازمان
رسانه

انســـــــجا و
همراستایی بـین
نظــــا هــــای
مــدیریت منــابع
انسانی
سیســـتمهـــای
کاری با عملکرد
باال ()HPWS

توســعه فیــای
رقـــابتی بـــین
کارکنان

نظام
جذب و
استخدام
شناســـایی و
تقویـــــــت
نیروهــای بــا
استعداد
پایبنـــدی بـــه
بــه کــارگیری
کارکنان توانمند
از درون سازمان
در پســتهــای
کلیدی

نظام
جبران
خدمات
مدیریت جبـران
خدمات کارکنان
بر پایه رضـایت
مخاطب شـکل
یابد.
نبود مشکالت
مـــــــالی در
پرداختها

نظام
نظام
نظام
بهکارگيري
آموزش
مديريت
منابع انسانی
عملکرد
ایجــاد نظــا دورههــــــای مؤثر واقع شدن
سنجش دانش آموزش خـار آموزشها بـرای
ارتقا کارکنان
بیـــــــنش و از سازمان
مهارت دایمـی
کارکنان
استقرار نظا ایجــاد نظــا شناســـــایی و
مـــــدیریت ســـــــنجش تقویت نیروهای
عملکـــــرد اثربخشــــــی با استعداد
دورههــــــای
جامع
آموزشی
دورههــــــای
آموزشـــــــی
متناســـب بـــا
نیازهـــــــای
کارکنان باشد.

توســــــــعه افـــــزایش
انگیزش هـای نقش ارزیابی
عملکــرد در
کارکنان
پرداخـــت و
ارتقــــــا و
انتصابها
اهتما به آموزش
توســعه نظــا
حین کار
جبران خدمات
جامع (مـالی و
ییرمالی)
حیــور فعاالنــه
کارکنـــــان در
کارگـــاههـــای
آموزشی خـار
از کشور

تقویــت روحیــه
جانشین پـروری
در همــــــــه
بخشهای خبر

گـــردش شـــغلی
مؤثر

بـــه کـــارگیری
کارکنان متناسـب
با توانمندی هـای
آنها
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سياستهاي
منابع
انسانی

نظام
جذب و
استخدام

نظام
جبران
خدمات

نظام
نظام
نظام
بهکارگيري
آموزش
مديريت
منابع انسانی
عملکرد
آمـــــــــوزش ساعت کار شناور
خبرنویسی مدرن
آمــوزش بــه پایبنــــــــدی
کـــــارگیری مدیران به نظا
ابزارهــــــا و طراحی مشایل
فنــاوریهــای برای ارتقا
متناسب با کار
آمـــــــوزش
روشهـــــای
مصاحبه عمیق
آمـــــــــوزش
مهـــارتهـــای
ارتباطات کالمی
و ییرکالمی
آمــــــــوزش
روشهــــــای
متقاعدســــازی
مخاطب

متغيرهاي کـالن همچـون فرهنـگ سـازماني ،راهبردهـا و اهـداف رسـانش ،سـاختار
سازماني ،حمايت مديريت ارشد و سياستها و خطمشي رسانش و  ...عواملي هستند کـش
بش عنوان راهنماي عمل سيستم توسـعش منـابع انسـاني و مـديريت منـابع انسـاني عمـل
ميکنند .بش عبارت ديگر ،اين عوامل بش عنوان متغيرهاي کالن و بنيادين ساير سيسـتمهـا
را جهتدهي ميکنند .هر يک از اين عوامل بش گونشاي مستقيم يا غيرمستقيم بـر توسـعش
منابع انساني و در نهايت ،شهرت رسانشاي اثرگذارند .هـر يـک از مـوارد بيـان شـده در
مدل ،در جدول  9بش صورت ج کي تشريح شدهاند.
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جدول 3ـ الزامات محیط خارجی

فرهنگ
سازمانی
باز بودن فیای
ابتکــار عمــل و
خالقیـــــــت
کارکنان رسـانه
در همه زمینهها
مشارکت فعاالنـه
کارکنان رسانه در
همه زمینهها

سياستها و
خطیمشی رسانه
توجــه ویــژه بــه
رســـانه در ســـند
چشــــمانــــداز و
برنامــههــای پــنج
ساله
اعتبار رسانه هیچ گـاه
فــدای اعتبــار افــراد و
قدرتها نشود.

پایبنــدی رســانه اهتمـــا در حفـــ
بــــه اصــــول اســـتقالل و عـــد
گـــــرایش بـــــه
اخالقی
جریانهای سیاسی
اصالت دادن بـه
نظـــرات انبـــوه
مخاطبـــان بـــه
جـــای نظـــر و
مدیران سازمان
تبیــین فرهنــگ
عشق به کار

ساختار
سازمانی
ســبکهــای
مدیریت رسانه
دائماً در حـال
ارزیابی و نقـد
درون باشند.
ارتباط شفافتر
و پویــاتر بــین
کارکنـــــان و
مدیران
وجود سـاختار
ســــــازمانی
تختتر

فناوري عوامل برون
سازمانی
به روز
به کارگیری حیوررســـانه
دقیق و بـه در یک جامعه
موقـــــع از رقابتی
فناوری های
روز
پوشـــــش حیور رسـانه
فراگیــــــر در شبکههـای
ماهواره ای اجتماعی

سبک
مديريت
مشــــارکت
فعاالنــــــه
کارکنـــــان
رســــانه در
همه زمینهها
دیدیه حقـوق
مـــرد میـــان
مســــــئوالن
رسانه
اهمیت مدیران سرعت باال در
ســـازمان بـــه اطالعرسانی
توســعه منــابع
انسانی در خبر
مــــــدیران و
کارکنان رسـانه
دائماً میان مرد
و جامعه حیور
داشته باشند.

دسترســـی بـــه
منابع دست اول
خارجی
وابستگی عمیـق
بــــه مراکــــز
پژوهشــی بــرای
تأمین محتوا
منــابع دولتــی بــه
شــهرت کمــک
میکند.

اگر سيستمهاي منابع انساني و متغيرهاي محيطي کالن درون و برون سازماني ،توسـعش
نيروي انساني را بش نحوي پشتيباني و حمايت کنند کش همراستايي بين اين سش متغير اصلي
(توسعش منابع انساني ،سيستمهاي منابع انساني و محيط کالن) ايجاد شود ،کيفيـت خبـري
شکل ميگيرد .بش عبارت ديگر ،در صورتي کش هر يک از عوامل مرتبط با ايـن سـش متغيـر
نتوانند با يکديگر ايجاد يکپارچگي کنند ،کيفيـت خبـري شـکل نخواهـد گرفـت .کيفيـت
خبري عبارت است از مجموعشاي از دانش و مهـارتهـا در اراکـش و اجـراي برنامـشهـاي
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خبري و نگرشهايي کش بر عملکرد شـغلي يـک فـرد و مسـئوليت او در سـازمان خبـري
تأثيرگذار است و با عمکرد شغلي او همبستگي دارد و ميتواند بـش وسـيلش اسـتانداردهاي
همشپذير ،مورد اندازهگيري وااع شود .کيفيت خبري عـالوه بـر تأثيرپـذيري از متغيرهـاي
بيان شده تحت تأثير معيارهاي ديگري ني هست کش هر يک از آنها در شکلگيري هر چـش
بهتر اين کيفيت مؤثر شمرده ميشوند .شايان ذکر است کش هر چنـد اهميـت ايـن معيارهـا
کمتر از سش متغير اصلي است ،نبود آنها ميتواند کيفيـت خبـري را مخـدوش سـازد .ايـن
معيارها شامل تسلط بش هنر زيباييشناسـي ،دوري از مواجهـش نصـيحتآميـ بـا مخاطـب،
کشف حقيقت بش عنوان مهمترين دغدغش ،اهتمام بش تحليل رويدادها در کنار اراکش اخبـار و
مهارت در چگونگي انتقال پيام براي تأثيرگذاري بيشتر اسـت .هـر يـک از ايـن عوامـل از
طري فرايندهاي داي توسعش و آموزش نيروي انساني ايجاد ميشود.
زماني کش کيفيت خبري ايجاد شد ،زمينش الزم براي شکلگيـري شـهرت رسـانش خلـ
ميشود .نکتش حاي اهميت در اينجا ،نحوه ارتباط بين کيفيـت خبـري و شـهرت رسـانشاي
است .شهرت رسانشاي بش صورت مستقيم و بدون واسطش تحت تأثير کيفيت خبري نيسـت
و متغيرهاي ميانجي 2اعتماد ،سرعت و استقالل بر اين رابطش اثرگذارنـد .همـان گونـش کـش
پيش تر گفتش شد ،اعتبار رسانش بش معناي وجود صداات ،جذابيت و بيطرفي است .منظـور
از سرعت ،پيشگام شدن رسانش بش عنوان يکي از رسانشهايي اسـت کـش در صـورت واـوع
رويدادها و واايع ميتواند بش سرعت عمل کند .استقالل ني بش معناي گـرايش نداشـتن بـش
جريانهاي سياسي ،پذيرش و اعالم اشتباه در ابال مخاطبان رسانش و تبديل شدن رسانش بـش
عنوان پرسشگري ناظر در همش بخشهاي جامعش است .بش عبارت ديگر ،در اين خصوص،
اعتبار رسانش هي گاه فداي اعتبار افراد و ادرتها نميشود .همان گونـش کـش در مـدل نيـ
اراکش شده است ،هر يک از سش معيار اعتبار ،سرعت و استقالل تحـت تـأثير متغيـر محـيط
کالن درون و برون سازمان هستند .بش عبارت ديگر ،اعتبار ،سـرعت و اسـتقالل ،از طريـ
سازمان خل ميشود و در ذهن مخاطب شکل ميگيرد .بنابراين ،بخش زيـادي از اعتبـار،
سرعت و استقالل تحت تأثير فعاليتهاي درون سازماني رسانش است.
بنابراين ،کيفيت خبري در صورت اعتبار رسانش ،سـرعت اطـالع رسـاني و همچنـين
استقالل رسانش ،منجر بش شهرت رسانشاي ميشود و شهرت رسانشاي بـا ايجـاد تمـاي در
1. moderator
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فواي رسانشاي شده ميتواند بش خل سرمايش شهرتي بينجامد .همان گونش کش شـارما ()2331
بيان کرده است ،شهرت يک سازمان رسانشاي از طري چگونگي تعامل آن با مخاطبان و
همچنين فعاليتهاي آن سازمان ازجملش محتواي توليدات سنجيده ميشـود و گسـترش،
تنوع و بسط فعاليتهاي يک رسانش تنها در شرايط يا زماني مؤثر خواهد افتاد کش شهرت
رسانشاي بش عنوان پيش شرط اين اادامات از ابل بش وجـود آمـده و يـا طـي زمـان و در
جريان فعاليت ها حاصل شده باشد .در صورتي کش شهرت رسانشاي در طول زمان پايدار
و حفظ شود و همچنين عواملي کش منجر بش اين شـهرت شـدهانـد ،غيـراابـل تقليـد و
ارزشمند باشند و براي رابا اابل تقليد نباشند ،زمينش الزم بـراي ايجـاد سـرمايش شـهرتي
شکل مي گيرد .سرمايش شهرتي مهمترين م يت راابتي يک سازمان رسانشاي است .بارني
( )2332گفتش است منابع ارزشمند و کمياب کش جانشين مناسبي ندارند و اابـل تقليـد از
سوي رابا نيستند ،م يت راابتي پايدار را شکل ميدهند .بنابراين سرمايش شهرتي ،منبعـي
براي م يت راابتي است؛ ارزشمند ،کمياب ،غيراابل تقليد و نبود جانشين.
نتيجهگيري

بش اعتقاد نظريشپردازان سازماني ،شهرت يکي از معدود منابعي است کش بش سـازمان م يـت
راابتي پايدار ميدهد ،زيرا در اين صورت ،منبعي غيراابل معاملـش ،غيراابـل جـايگ يني ،و
تقليد نشدني تلقي ميشود کش ميتوان آن را مديريت کرد .در سـازمانهـاي رسـانشاي ،شـهرت
نقش مهمي در جذب و جلب مخاطبان بيشتر و تأثير مستقيم بـر افـ ايش وفـاداري آنـان
دارد .در اين مقالش سعي شده است تا مفهوم شهرت رسـانشاي و سـرمايش شـهرتي در کنـار
ابعاد و نظامهاي مديريت منابع انساني ،بويژه توسعش منابع انساني مورد بررسي ارار گيـرد.
مدل توسعش داده شده در اين مقالـش ،مـدل جـامعي بـراي بررسـي چگـونگي تأثيرگـذاري
توسعش منابع انساني بر شهرت رسانشاي و در نهايت ،خل سـرمايش شـهرتي بـوده اسـت کـش
الزم است در پژوهشهاي آتي بش صورت ميـداني مـورد بررسـي اـرار گيـرد .از ديـدگاه
پژوهشگران حوزه مديريت منابع انساني ،مهمترين م يت راابتي سـازمان سـرمايش انسـاني
آن است؛ در سازمانهاي رسانشاي ني اين امر صادق است زيرا سرمايش انسـاني عـالوه بـر
اينکش خود منبع م يت راابتي را خل ميکند( ،در کنار ساير عواملي کش در مدل مـورد بحـث
ارار گرفتش است) با ايجاد همراستايي الزم ،منجر بش ايجاد سرمايش شهرتي ني ميشود.
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