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مقدمه

نقش منابع انساني بش عنوان مهمترين سرمايش هر سازمان کش موجب کسب م يت راـابتي
براي آن ميشود ،رويکردي آينده پژوهانـش دارد .بـا وجـود راابـت در عرصـش پـر سـتي
رسانشها ،ادامش حيات يک سازمان رسانشاي ،تنها در گرو کسب م يـت راـابتي بـراي آن
خواهد بود.
حال اگر راديو را بـش مثابـش يـک سـازمان رسـانشاي بنگـريم ،در ميـان کارکنـان آن،
تهيشکنندگان از مهمترين افراد ادارهکننده اين رسانش محسوب ميشوند کش مـيتواننـد بـش
عنوان منبعي راهبردي در دستيابي بش م يت راابتي خاص و منحصر بش فرد مـورد توجـش
ارار گيرند و برنامشري ي آيندهنگرانش و بش اين ترتيب ،سرمايش گذاري براي اين بخـش از
نيروي انساني سازمان امري اجتنابناپذير المداد ميشود.
حال پرسش اين است؛ با توجش بش نقشي کش تهيشکنندگان راديو ميتوانند در راابـت بـا
ديگر سازمانهاي رسانشاي براي جذب مخاطبان بر عهده بگيرند ،برنامـش ريـ ان و مـديران
رسانش تا چش حد توانستشاند کارکنان کارآمد در اين حوزه را جذب و تأمين کنند؟
طي بررسيهاي اوليش پژوهش حاضر و ني بررسي اسناد سازماني ،1سـالهاسـت کـش
براي جذب و تأمين نيروي انساني در حوزههاي مختلـف توليـد راديـو ،بخصـوص در
بخش تهيشکنندگي برنامشري ي مدوني صورت نگرفتش است.
تاکنون جذب تهيش کنندگان راديو بش روشهاي مختلفي انجام شـده اسـت :از طريـ
روش هاي رسمي مانند :آزمون هـاي اسـتخدامي ،پـذيرش برخـي از دانشـجويان رشـتش
تهيش کنندگي دانشکده صداوسيما و ني تغيير عنوان شغلي سازماني از ديگـر مشـاغل بـش
تهيشکنندگي راديو و . ...
در حوزه مديريت تأمين منابع انساني سازمان ،همان رويکردي کش بش جذب و تـأمين
نيروي انساني بخشهاي مختلف اداري و خـدماتي سـازمان وجـود دارد ،در خصـوص
نظام جذب نيروي انساني حوزه توليد و برنامشسازان راديو ني دنبال ميشـود .در حـالي
کش اين حوزه بيش از ديگر بخشها ،نيازمند نيروهاي خالق ،پر توان و متعهد است.
 .1رجوع شود بش  11+1برنامش استراتژيکي معاونت صدا ( ،)1386اداره اطالعات و برنامشري ي ( ،)1389رکور برنامش پنج سالش
معاونت صدا (استراتژيهاي  8گانش) ( ،)1389سياستها و برنامشهاي صدا (.)1389
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بش گفتش صاحبنظران ،ويژگيهاي تهيش کننده راديو بسـيار متفـاوت از ديگـر کارکنـان
سازمان است و اين در حالي است کش شاخصها يا ويژگيهاي الزم براي تهيشکننـدگان
راديو در ايران ،تاکنون در راهبردهاي سازماني کمتر مورد بررسي ارار گرفتش اسـت .بـش
دليل فقدان راهبرد مطلوب براي جذب تهيشکنندگان راديو ،نيازمند مهندسـي روشهـاي
جذب هستيم.
بش اين ترتيب ،در پژوهش حاضر سعي شده است با مدنظر اـرار دادن ديـدگاههـاي
کارشناسان و خبرگان حوزه راديو و با بررسي اينکش وضعيت جذب فعلي تهيشکننـدگان
راديو چگونش است و چگونش بايد باشد؟ همچنين تهيشکننده راديـو بـش چـش ويژگـيهـا،
تواناييها و استعدادهايي براي شغل تهيشکنندگي راديو نياز دارد؟ بش اراکش راهبرد کـارا و
اابل اجرا دست يابد.
بررسي چهار راهبرد براي جذب و تأمين نيرو در راديو

تج يش و تحليل بامبرگر 1و مشولم 2مبتني بر آن است کش شيوههاي عملي تـأمين نيـروي
انساني تابع راهبرد کلي منابع انساني سازمان است .يعني بش دليل ماهيت سيسـتم کنتـرل
سازمان و ديدگاه سازمان (با توجش بش بازار کار داخلي يا بازار کار خـارجي) شـيوههـاي
تأمين نيروي انساني بش صورت چهار الگوي اابل تشخيص درميآيند کش هر يک با يکي
از چهار گونش آرماني منابع انساني سازگارند (ترجمش پارساکيان و اعرابي.)1384 ،
الف)راهبردمتعهدانه .اين راهبرد براي مشاغل تخصصي و پيچيده استفاده ميشود با
اين تفاوت کش کارکنان فعال بش طور دايم مورد نياز شرکت هستند و بـش دليـل آنکـش بـش
شبکش پيچيده توليد و دانش خاص مورد نياز شرکت احاطش دارنـد ،جـايگ يني آنهـا بـش
راحتي امکانپذير نيست (شجاعي و وزيري .)1389 ،سازمانهايي کش اين راهبـرد را بـش
کار ميبرند براي تأمين نيروي انساني بش بازار کـار داخلـي روي مـيآورنـد (بـامبرگر و
مشولم ،ترجمش پارساکيان و اعرابي ،1384 ،ص .)133
ب)راهبردثانويه .اين راهبرد براي مشاغل ساده ،تکراري و اسـتانداردپـذير مناسـب
است کش نيروي کار مورد نياز براي آنها بش مي ان کافي در بازار بيرون از شـرکت وجـود
2. Meshoulam

1. Bamberger
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دارد و ضرورتي براي پرورش و نگهداري اين نيروها احسـار نمـيشـود .در صـورت
رفع نياز و يا نارضايتي از هر يک از اين کارکنان بش راحتي ميتوان با آنها اطع همکاري
کرد و کارکنان جديدي را با کمترين آموزش و ه ينش در همان مشـاغل بـش کـار گرفـت
(شجاعي و وزيري.)1389 ،
ج)راهبردپيمانکارانه .اين راهبـرد بـراي آن دسـتش از مشـاغل پيچيـده و تخصصـي
مناسب است کش استخدام دايمي و رسمي کارشناسان مربوط بش آن ،مستل م ه ينش بااليي
است .چرا کش شرکت بش اين نوع مشاغل در مقاطعي کوتاه و بش صورت موات نياز دارد.
از اين رو ،کارشناسان بش طور معمول با مبالغي بـاال ،صـرفاً بـراي مشـاوره و يـا انجـام
اسمتي از يک پروژه دعوت بش همکاري ميشوند (همان).
بش ک ارگيري اين راهبرد با توجش بش شايسـتگي هـاي کنـوني داوطلبـان اسـت و نـش
دانش ،مهارت و توانايي هايي کش مبتني بر شغل کنوني آنهاست .بايد توجش داشـت کـش
چون در نهايت؛ کارکنان مي توانند بش راحتي از يک سازمان بش سازمان ديگـري منتقـل
شوند ،سازمان در معرض خطر خواهد بود (بـامبرگر و مشـولم ،ترجمـش پارسـاکيان و
اعرابي ،1384 ،صص 135ـ.)134
د)راهبردپدرانه .براي مشاغل ساده ،تکراري و استانداردپذير است؛ با اين تفاوت کـش
مديريت شرکت ،بش نگهداري و ارتقاي کارکنان موجود و هماهنگ کردن آنهـا بـا فرهنـگ
سازماني شرکت تمايل دارد .بنابراين ،در صـورت وجـود سـمتهـاي خـالي ،بـا ارتقـاي
کارکنان موجود بش پر کردن اين سمتها اادام ميکند (شجاعي و وزيري.)1389 ،
در صورتي کش بخواهيم نيروهاي مـورد نيـاز بـراي تهيـشکننـدگي راديـو را از ميـان
نيروهاي داخلي سازمان تأمين کنيم ،از ميان چهار الگوي ذکر شده ،راهبـرد متعهدانـش را
ميتوان در خصوص اين شغل اابل استفاده دانست.
راهبرد پدرانش طب تعريف ،براي مشاغل ساده و استانداردپذير است؛ بش همين دليـل
ني در خصوص شغل تهيشکنندگي کش داراي پيچيدگيهاي خاصي اسـت ،نمـيتـوان آن
راـ بويژه براي جذب تهيشکنندگان راديو ـ اابل استفاده دانست.
در راهبرد پيمانکارانش بش اهميت تعهد فرد بش سازمان توجش نشده است .در حالي کـش
ضروري است تهيش کننده خـود را در ابـال سـازمان و مخاطبـان راديـو متعهـد بدانـد و
مشخص است کش ارارداد کوتاهمدت اين تعهد را در فرد ايجاد نخواهد کرد.
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در مورد راهبرد ثانويش ني بايد گفت کش افراد مورد نياز شغل تهيشکنندگي بـش راحتـي
در بازار کار يافت نميشوند و بايد شناسايي شوند و آموزش ببينند.
راهبرد منابع انساني منبعمحور و مزيت رقابتي

منظور از نگرش منبعمحور ،بهبود و ارتقاي اابليت منابع است .يعني دسـتيابي و ايجـاد
هماهنگي راهبردي (استراتژيک) بين منابع و فرصتها بش طوري کش بتوان بـا تخصـيص
مؤثر منابع ،بش اهداف راهبردي دست يافت .بنـابراين ،راهبـرد منبـعمحـور ،بـش تقويـت
سرمايش انساني يا معنوي سازمان ميپردازد .روش منبعمحور همچنين منجر بش کشـف و
پرورش استعدادهاي منحصر بش فرد سازمان ميشود.
در محيط راابتي کش بين سازمانها بخصـوص سـازمانهـاي رسـانشاي وجـود دارد،
آنهايي پيشتاز خواهند بود کش م يت راابتي خود را شناسايي و از آن استفاده کنند.
بش طور معمول ،م يتهاي راابتي در يکي از سش زمينش خل ميشوند کش عبارتانـد از:
منابع ،مهارت و جايگاه محصول (ديويد ،ترجمش اعرابي و پارساکيان ،1388 ،ص .)548
طب نظر کرتيح )2001( 1اابليتهاي منابع انسـاني يـک موضـوع راـابتي و يـک منبـع
ايجاد م يت راابتي هستند و اين اابليتها بايد بر اسار جهتگيريهاي راهبـردي تعريـف
شوند .ارتقاي اابليتهاي منابع انساني بش مجموعشاي از فرايندها و رويـشهـاي مناسـب نيـاز
دارد .در حالي کش فناوري و اشکال سازمان دچار دگرگوني و تکامل مـيشـوند ،سـازمانهـا
بايد بش گونشاي مستمر اابليتهاي منابع انساني را پرورش دهند و تکامل بخشند.
آرمسترانگ 2ني معتقد است کش مديريت راهبردي منابع انساني ،موجـب بهـرهمنـدي
سازمان از کارکنان ماهر ،متعهد و با انگي ه در تـالش بـراي رسـيدن بـش م يـت راـابتي
پايدار مي شود .هدف ،ايجاد حح هدفمندي و جهـتدار بـودن در محـيطهـاي اغلـب
پرتالطم امروزي است تا از اين طريـ نيازهـاي تجـاري سـازمان و نيازهـاي فـردي و
گروهي کارکنان ،با طراحي و اجراي برنامشها و سياسـتهـاي منسـجم و عملـي منـابع
انساني تأمين شود (ترجمش اعرابي و مهديش ،1389 ،صص  53ـ.)52
بش عبارتي آنچش کش موجب م يت راابتي راديو مي شود با ارزش بودن ،ناياب بـودن،
غيراابل کیيبرداري و نظم و سازماندهي منطقي در منابع انساني است.
2. Armestrong
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برخي از منابع راهبردي کش راديوي جمهوري اسالمي ميتواند بش عنوان م يت راـابتي
مورد توجش ارار دهد ،عبارتاند از :عقيدتي و محتوا محور بودن راديـو ،تنظـيم برنامـشهـا
طب کنداکتور برنامش (راديوي کالسيک) ،اصل کـارکرد دانشـگاه بـودن نـش اطـالعرسـاني،
تعامالت متفاوت و روحيات خاص و دوستانش افراد در ميان پيشکسوتان راديو.
مديريت استراتژيک منابع انساني راديو

راديو ،سازماني رسانشاي است کش عالوه بر ويژگي هاي هر سازمان ديگـر ،ويژگـيهـاي
مختص بش خود را ني دارد و سازماني پيچيده بش حساب ميآيد .بر اسار الگوي جـامع
مديريت رسانش (روشندل )1386 ،مدير رسانشاي بايـد در اولـين اليـش محيطـي ،عـواملي
نظير مخاطبان ،رابا ،تأمينکنندگان و تهيشکنندگان برنامشهـا را مـدنظر داشـتش باشـد و از
تعامل مؤثر با آنها غافل نشود .در اليش بعدي ،نظـامهـاي ااتصـادي ،اجتمـاعي ،سياسـي
جامعش ارار دارند و در نهايت ،محيط يا نظام ارزشي جامعش ،فراگيرترين محيطـي اسـت
کش کليش اليشهاي ديگر محيطي و خود سازمان رسانشاي را در بر مـيگيـرد و بـش همـين
دليل در فعاليتهاي برنامشسازي بايد مل ومات فرهنگي و ارزشي حاکم بر جامعش را مـد
نظر داشت (همان ،ص .)17
بنابراين ،با تغييرات چشمگير فناوري ،مخاطبان و کارکنان راديو با نيازهاي جديـدي
روبش رو مي شوند؛ نيازهايي همچون آشنايي با روشهاي جديد برنامـشسـازي و افـرادي
ميتوانند در اين کار موف شوند کش ل وماً ادرت تطبي دادن خود را با شرايط زمـاني و
مکاني داشتش بش اين ترتيب و بتوانند محتـواي غنـي و مـؤثر را در يـک ف ـاي تعـاملي
مناسب در اختيار مخاطبان ارار دهند.
بديهي است هر سازمان رسانشاي ،اهداف متعددي را در جامعـش دنبـال مـيکنـد کـش
جلب مخاطب ،ج ء ابتداييترين آنهاست و بيترديد اين تهيشکنندگان برنامشهـا هسـتند
کش محتوا را تأمين ميکنند.
از بين نظريات مختلف مديريت راهبردي منابع انساني ،شيوههاي نوين کش تکيـش بـر
خالايت و نوآفريني کارکنان دارند ،بهتر مـيتواننـد پاسـخگوي رسـانشاي باشـند کـش از
ويژگي سيال بودن و پويايي برخوردار است .از اينرو ،رويکرد راهبرد منبـعمحـور کـش
تکيش بر کارکنان خالق و پويا دارد و بش منابع انساني سازمان بـش عنـوان منبـع راهبـردي
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براي کسب م يت راابتي در مواجهش با رابا مينگرد ،مـيتوانـد رويکـردي نوگرايانـش و
خالق در زمينش جذب تهيشکنندگان راديو المداد شود.
ويژگيهاي تهيهکننده راديو از ديدگاه صاحبنظران

بش اذعان صاحبنظران ،راديو در ايار با سازمانهاي رسانشاي ديگر ،واجـد ويژگـيهـاي
مختص بش خود است .راديو را مـيتـوان رسـانشاي دانسـت کـش بيشـتر محتـوامحـور و
انسانمحور است.
اهميت تهيـشکننـدگان راديـو در سـازمانهـاي رسـانشاي جهـان بسـيار بـارز اسـت.
استوارت 1در اين زمينش ميگويد :تهيشکننده راديو کسي است کش بش همراه مجري ،برنامـش
را اداره و هنگام پخش آن را هدايت ميکند (استوارت ،ترجمش نجفي ،1390 ،ص .)41
شانکلمن )1992( 2ني گفتش است« :موفقيت راديو بستگي بش رابطـش آن بـا دو گـروه
کليدي از افراد دارد؛ کساني کش بش برنامشهاي ما گوش ميکنند يعني مخاطبـان و کسـاني
کش برنامشهاي ما را ميسازند (تهيشکننده) يعني استعدادهاي خالق».
هندي 3بر اين باور است کش شغل تهيـشکننـدگي در راديـو از پيچيـدگي کمتـري بـش
نسبت تلوي يون برخوردار است .وي ميگويد« :نقش محققان ،کارگردانان ،تهيشکنندگان،
سردبيران و صدابرداران و گويندگان ،همش و همش در نقش يک تهيشکننده چنـد مهـارتي
راديو خالصش ميشـود .در ايـن مفهـوم راديـو در مقايسـش بـا تلوي يـون بيشـتر رسـانش
«تهيشکننده» است .همچنين بش نظر وي ،تهيشکننده ،مدير و هدايتگـر الهامـات خالاانـش
برنامشسازي است (هندي ،ترجمش نجفي ،1388 ،ص 122ـ.)121
چارچوب مفهومي

مفهوم منابع انساني منبعمحور ،بر اسار اين باور خل شده است کش م يـت راـابتي در
صورتي حاصل مي شود کش شرکت بتواند منابع انساني مـورد نيـاز را جـذب کنـد و بـش
گونشاي آن را پرورش دهد کش شرکت را اادر سازد سريعتر از رابا ياد بگيرد و سريعتـر
از آنها ،آموختش هاي خود را بش شـکلي اثـربخش عملـي سـازد  .در پـژوهش حاضـر ،از
3. Hendi

2. Shankleman

1. Stwart
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راهبرد منبعمحور بش عنوان چارچوب مفهومي پژوهش اسـتفاده شـده اسـت .محمـدپور
( )1390مي گويد« :در پژوهش هاي کيفي مانند پژوهشهـاي کمـي نيـاز بـش چـارچوب
نظري براي آزمون فرضيش هـا نيسـت و از چـارچوب مفهـومي بـراي تـدوين سـؤاالت
پژوهش ميتوان استفاده کرد .محق در پژوهش کيفي بش دنبال آزمون نظريـشهـا نيسـت
بلکش ميتواند در فرايند تفسير و تحليل دادهها با الهام از نظريشها مفـاهيم و مقولـشهـا را
انتخاب کند .نظريشها ميتوانند بش تدوين چارچوب مفهومي تحقي کيفـي کمـک کننـد.
چارچوب مفهومي بش مجموعشاي از ايدهها اطالق مي شود کش محقـ در آن حيطـش کـار
ميکند» (ص .)235
روششناسي پژوهش

روش پژوهش حاضر کيفي است .فليک )1387( 1در مورد روش کيفي ميگويد:
تحقي کيفي با متن سر و کـار دارد .روشهـاي گـردآوري اطالعـات ،مصـاحبش يـا
مشاهده ،دادهها را توليد ميکنند و محتواي اين داده هـا از طريـ ضـبط و پيـاده کـردن
بيکم و کاست بش شکل متن درميآيد .با شکلگيري ايـن متـون ،نوبـت بـش روشهـاي
تفسير ميرسد .راه هاي گوناگوني براي رسيدن بش متن در کانون تحقي و فاصلش گـرفتن
از آن وجود دارد .بش طور خالصش ،ميتوان فرايند پژوهش را بش شکل مسـيري از نظريـش
(مباني نظري تحقي ) بش متن و ني بازگشت از متن بش نظريش (حاصل از تحقي ) ترسـيم
کرد (ترجمش جليلي ،ص .)4
مشارکتکنندگان اين پژوهش عبارتاند از  14نفر از مدرسان و مديران راديو کش بـا
شيوه نمونشگيري هدفمند انتخاب شدهاند و واجد ويژگيهاي زير هستند.
تهيشکنندگان و استادان پيشکسوت راديو کش  30تا  40سال سابقش کار دارند.
تهيشکنندگان مياني و استاداني کش کش از مديران ساب و يا فعلي راديو هستند.
دليل انتخاب اين افراد ،توانايي آنها در پاسـخگويي صـحيح بـش سـؤاالت تحقيـ و
برخوردار بودن از بيـنش و تجربـشهـاي ارزنـده بـش لحـاظ سـابقش علمـي و تجربـي در
تهيشکنندگي راديو بوده است.
1. Flik
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روش گردآوري و تحليل دادهها

جمعآوري دادهها از طري مصاحبش عمي صورت گرفتـش اسـت .سـؤاالت مصـاحبش بـش
صورت باز طراحي شدهاند تا مشارکت کنندگان اادر باشند آزادانش مطالب خـود را بيـان
کنند .مصاحبش بر اسار مصاحبش روايي سازماني بوده اسـت و اکثـر مشـارکتکننـدگان
تجربيات سازماني خود را در االب روايت و داستان بيان کردهاند .در مصاحبش روايي بـش
داستانها ،اصش هـا و شـايعات ،حکايـات و تمثـيالت توجـش دارنـد .در مطالعـات علـم
ارتباطات از دو گونش مصاحبش روايي استفاده ميشود :روايت فردي و روايـت سـازماني
(ليندلف و تيلور ،ترجمش گيويان ،1388 ،ص .)234
روش تحليل دادهها بر اسار نظريش زمينشاي بوده اسـت کـش شـامل کدگـذاري بـاز،
کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابي مي شود .از طري ج ء بش ج ء کـردن اطالعـات
بش دست آمده از مصاحبشها ،بش شکلبندي مقولشهاي اطالعات (طبقشهـا) دربـاره پديـده
مورد مطالعش پرداختش شده و طي آن ،مفاهيم اوليش (کدهاي مفهـومي) و سـیح مقـوالت
عمده مبتني بر آنها شناسايي شده است .در اين روش ،پژوهشگر يک مقولـش کدگـذاري
باز را انتخاب ميکند ،آن را بش عنوان مقولش يا پديده مورد بررسي در مرک فرايند مـورد
بررسي ارار ميدهد و سیح ساير مقولشها را بـش آن مـرتبط مـيکنـد (بازرگـان،1387 ،
صص 100ـ .)97فرايند اتصال مقولشها بش يکديگر بر اسار خواص آنها (زير مقولشهـا)
و کدگذاري محوري و انتخابي با استفاده از مدل پارادايمي اسـتراور و کـوربين انجـام
شده است.
پح از گردآوري دادهها و مشخص کردن مفاهيم در سومين مرحلش ،عمل همخـواني
و مقايسش انجام شده است (منصوريان ،1381 ،ص  .)175اين نـوع کدگـذاري انتخـابي،
فرايند يکیارچشسازي و پااليش مقولشها در جهت خل نظريش است.
پيوند ميان راهبردي (استراتژي) و پارادايم

پارادايم را در سازمانها ميتوان بش سش سطح تقسيم کرد.
 .1پارادايمي کش فقط بش يک سازمان خاص مربوط ميشود.
 .2پارادايمي کش بش مديريت ،راهبرد و سازمان برميگردد.
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 .3پارادايم عمومي شامل :باورها ،نظريـش هـا و دانشـي کـش بـش اـدرت هـر شـخص
برميگردد و ميتواند پايش رويکرد يک مدير باشد.
راهبردها بر مبناي چنين فرصتهايي بش چهار دستش عمده تقسيم ميشـوند :آگاهانـش،
خالاانش ،آيندهنگر و آيندهساز
راهبردهاي آگاهانش بر مبناي پارادايم جاري شـکل مـيگيرنـد و راهبردهـاي خالاانـش در
ف اي پارادايم موجود راهحلهاي بديع را جستجو ميکنند .با راهبردهاي آيندهنگر مـيتـوان
نوعي م يت راابتي ايجاد کرد کش همان برتري پارادايم است و با راهبردهاي آينـدهسـاز ايـن
م يت راابتي انحصاري بودن را ني بش دنبال دارد.
پارادايم اراکش شده در اين پژوهش در ف اي پارادايم موجـود سـازمان شـکل گرفتـش
است و نگاهي آيندهنگرانش دارد.
مدل پارادايمي

در پژوهش حاضر ،با رويکرد نظريش زمينشاي پح از انجام کدگذاري بـاز ،بـا اسـتفاده از
يافتش ها ،کدگذاري محوري صورت گرفتش و مدل پـارادايمي ترسـيم شـده اسـت .مـدل
پارادايمي اين پژوهش مدل صوري است کش در آن مقولشهاي عمده حول مقولـش هسـتش
بش تصوير کشيده ميشوند و روابط بين آنها را ترسيم مـيکننـد .مقولـش هسـتش در اينجـا
الگوي جامع براي جذب تهيشکنندگان راديو بوده اسـت .سـیح بـا کدگـذاري انتخـابي
(فرايند يکیارچشسازي و پااليش مقولشها در جهت خل نظريش) مدل بهينـشسـازي نظـام
جذب تهيشکننده راديو طب مدل استراور و کوربين اراکش شده است.
الف)زمينههايمحيطي .مقولشهايي کش مقولش اصلي را تحت تأثير ارار ميدهنـد ،عبـارتانـد
از :اف رسانش ،انتظارات سازماني ،ويژگيها و م يتهاي موجود ،نظام ارزشي جامعش
ب)شرايطعلي .شرايط ويژهاي کش راهبردها را تحت تـأثير اـرار مـيدهنـد .بررسـي
اوت ها و ضعفها ،فرصـت هـا و تهديـدها و شـرايط فـردي ،تخصصـي واختصاصـي
تهيشکنندگان راديو و تج يش و تحليل شغل ميتواند منجر بش راهبردي مؤثر شود.
ج)مقولهاصلي .پديدهاصلي (هستش) فرايند مورد مطالعش است .بش دليل فقـدان راهبـرد
براي جذب تهيش کنندگان راديو ،جذب نشـدن نخبگـان بـا نظـام فعلـي و جـذب شـدن
افرادي کش مستعد اين کار نيستند ،نياز بش مهندسي روش جذب احسار ميشود.
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د)شرايطواسطهاي .شرايط عمومي محيطي کش راهبرد را تحـت تـأثير اـرار مـيدهـد
عبارتاند از :عوامل ذينفوذ ،منع تهيشکنندههاي اديميتر ،اعمال نفوذ مديران گروهها و
مديران شبکشها ،گ ينش سازمان
هـ)راهبردها .ااداماتي کش از پديده اصلي حاصل ميشوند عبارتاند از :تـدوين نظـام
جامع جذب کش اجراي اين راهبرد توضيح داده ميشود.
و)نتايجمثبتحاصلازاجراياينراهبرد.عبارتاند از :تبديل ضـعفهـا بـش اـوتهـا،
تبديل تهديدها بش فرصتها ،جذب نخبگان ،توانمندسازي راديو ،حفظ مخاطبـان ابلـي،
جذب مخاطبان جديد و مقابلش با افول راديو
نمودار 1ـ خالصه مراحل انجام پژوهش با نظریه زمینهای

مصاحبهها

اسناد و مدارک سازماني

ادبيات پژوهش

مقايسه نظری

توليد دادهها
تحليل دادهها
مفهو بندی ـ كدگ اری باز
كدبندی سطح اول :توليد مفاهيم اوليه
كدبندی سطح دو  :توليد مقولههای عمده
كدگ اری محوری
تعيين زمينهها شرايط علي پديده اصلي پيامد راهبرد
كدگ اری انتخابي
(پااليش مدل كدگ اری محوری) نظريه زمينهای حاصل از پژوهش
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يافتههاي پژوهش

بش عقيده صاحبنظران مشارکت کننده در پژوهش ،برخي از صفات و ويژگيها هستند کش
در تهيشکنندگان راديو بايد بش صورت محسورتر و پررنگتر از ساير افراد وجود داشـتش
باشد تا بتوانند در اين شغل موف تر عمـل کننـد .موفقيـت يـا نبـود موفقيـت در حـوزه
برنامشسازي راديو و در نهايت ،راهبردهاي جلب مخاطبان ،منوط بش وجود يا نبودن ايـن
ويژگيها المداد ميشود و بنابراين ،در اغلب موارد ،راه مناسبتر از آزمون را شناسـايي
اين ويژگيها و استعدادهاي خاص در افراد ميدانند (شر در تعريف تهيشکننده راديو).
البتش شيوه شناسايي اين شايستگيها مورد اختالف است .برخـي ،عرصـش راابـت در
برنامشسازي ،برخي ،راابت در ايجاد شبکش هاي جديـد و برخـي ديگـر خـاک اسـتوديو
خوردن را مؤثر ميدانند .يکي از مصاحبششوندگان شرط استخدام تهيشکننده را نـش فقـط
صالحيتها و شايستگيهاي حرفشاي و تحصيلي بلکش پذيرش سياستهاي سـازماني از
سوي فرد دانستش است.
تقريباً هيچ کدام از مصاحبششوندگان بر رشتش تحصيلي خاصي براي جذب تهيـشکننـدگان
راديو تأکيد نکردهاند ولي در درجش اول ،رشتشهـاي هنـري و سـیح علـوم انسـاني را داراي
اولويت دانستشاند .يک نفر از مصاحبششوندگان بر داشتن ذهن فعال رياضي و در عـين حـال
هنري تأکيد کرده است ولي اکثر افراد ،فارغالتحصيالن رشتشهاي رياضي را فااد ذوق هنـري
المداد کرده و در عين حال تأکيـد داشـتشانـد کـش تجربـش نشـان مـيدهـد بسـياري از افـراد
دررخوانده در رشتشهاي علوم پايش هم در کارشان موف بودهاند و موفقيـت در ايـن شـغل،
بيشتر بستگي بش اطالعات عمومي و خصوصيات مورد نياز ديگر دارد.
وضعيت جذب فعلي تهيهکنندگان راديو طبق نظر صاحبنظران

تاکنون جذب تهيشکنندگان راديو در سازمان صداوسيما از راههاي زير صورت گرفتش است:
تهيشکنندگان يا بش طور رسمي يعني از طري آزمونهاي جذب شدهانـد و يـا در رشـتش
تهيشکنندگي ارشد دانشکده صداوسيما پذيرفتش شدهاند.
جذب غيررسمي را ني ميتوان شامل ورود از طريـ مشـاغل ديگـر ،معرفـي افـراد
ذينفوذ خارا از سازمان ،معرفي ساير افراد خانواده کش در اين شـغل مشـغول بـش کـار
هستند (خانوادگي) و ورود تصادفي (افرادي کش بش عنوان کارشنار دعوت مـيشـوند و
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بش مرور زمان بش شغل تهيشکنندگي روي ميآورند) دانست .يافتـشهـاي پـژوهش حاضـر
حاکي از اين است کش اکثر مصاحبششـوندگان راههـاي فعلـي را راهحـل مناسـبي بـراي
جذب تهيشکنندگان راديو نميدانند.
محاسن و معايب جذب فعلي تهيهکنندگان راديو

مصاحبششوندههاي پژوهش همگي از تهيشکنندگان با سـابقش راديـو بودنـد .ولـي نحـوه
ورودشان بش سازمان با يکديگر تفاوت داشت .تهيشکنندههاي با سابقشتر از طري آزمـون
سراسري سال  1351وارد سازمان شده بودند و ديگران از طري مشاغلي کش پيشتـر بـر
عهده داشتشاند .نکتش اابل توجش اينکش مصاحبششوندگاني کش خودشـان از طريـ آزمـون
استخدامي وارد شده بودند ،آزمون استخدامي را بهترين گ ينش براي جذب افـراد خـالق
براي تهيشکنندگي ميدانستند و ديگران کش خودشان از راههاي ديگـر وارد شـده بودنـد،
معتقد بودند کش بهترين راه براي جذب افراد مناسب ،نشان دادن اسـتعداد از سـوي فـرد
درخواستکننده است حتي اگر در مشاغل ديگر باشد .چند نفر از مشارکتکنندگان نيـ
راه مناسب فعلي را ورود از طري دانشکده دانستند و در مقابل ،يک نفر ،دانشـجويان را
فااد صالحيتهاي الزم بـراي ورود بـش جمـع تهيـشکننـدگان شـمرد و شـرط پـذيرش
ورودي هاي دانشکده را نش نمره آنها بلکش شروع کـردن از صـفر دانسـت و اظهـار کـرد
تهيشکننده خوب بايد خاک اسـتوديو را خـورده باشـد وگرنـش فـارغالتحصـيل دانشـکده
صداوسيما بودن نشانش خوب بودن يک تهيشکننده نيست.
کساني کش آزمون ورودي را راه مناسب ميدانستند تأکيد داشتند کش آزمون فقط نبايد
بش استخدام منجر شود .و راههاي گ ينش علمي بعدي و حتي اراکـش کـار عملـي بعـد از
گذراندن يک دوره آموزشي بايد فراهم باشـد .يـک مصـاحبششـونده همچنـين پـذيرش
دانشجويان در جمع تهيشکنندگان را وابستش بش اين دانست کش دانشکده براي جذب ايـن
افراد ،از ابل نيازهاي شبکش را سنجيده باشد.
يکي از مصاحبششوندگان اظهار کرد کش اين موضوع ،زمينشهاي خانوادگي ميخواهـد
و فردي کش در يک خانواده راديويي کار کرده است ،ميتواند از بقيش موف تر باشد.
اختالف نظر عمدهاي کش وجود داشت ،تعميم موارد اسـتثنا بـود .برخـي بـش شـدت
اعتقاد بش پيشرفت و ارتقا از يک شغل بش شغل ديگر داشتند و برخي معتقد بودند وجود
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استعداد و شرايط پذيرش در تهيش کنندگي در افرادي کش براي کارهاي ديگر وارد سازمان
شدهاند ،تنها يک استثنا محسوب ميشود.
پيامدهاي ناشي از بيتوجهي بش روند جـذب تهيـشکننـدگان راديـو بـش نظـر برخـي از
مصاحبششوندگان عبارتاند از :پر شدن سمتهاي سازماني ،انباشت نيروي غيرمتخصـص
و بيانگي ه شدن افراد .همچنين بش نظر اکثر مطلعان ،از دست دادن مخاطبان راديو بش دليـل
افت برنامشسازي و تن ل ذايقش مخاطـب بـش پـايينتـرين حـد ممکـن و در نهايـت ،تـأثير
نامطلوب بر فرهنگ عمومي کشور از ديگر پيامدهاي اين بيتوجهي است.
تجزيه و تحليل شغل تهيهکنندگي راديو از ديدگاه صاحبنظران

اين شغل جنبش هنري ،ذواي و هوشمندانش دارد و ماهيت آن ،از سنخ انتخاب ،طراحي و
اراکش است ،گامهاي برنامشسازي عبارتاند از :سوژهيـابي بـا توجـش بـش نيـاز مخاطـب و
ه ينش موجود ،طراحي برنامش؛ يعني تدوين يک االب براي يـک ايـده ،طراحـي سـاختار
برنامش ،انتخاب موضوع و درونمايش اصلي برنامش ،انتخـاب محورهـاي آن و تبـديل ايـده
اوليش بش سوژه راديويي ،بش همراه پردازش سوژه و سناريو
انتخاب عوامل برنامش ،هماهنگي اسـتوديو و ضـبط فنـي ،آمـادهسـازي مـواد برنامـش
(سفارش مطلب ،گ ارش ،ضبط ،گفتار کارشناسان ،اطعات نمايشي) و تدارک موسـيقي
(افکت و کالم) از مـواد و مصـالح برنامـش محسـوب مـيشـوند .ابـ ار کـار تهيـشکننـده
عبارتاند از :ضبط ،ميکسر و رايانش .ضبط برنامش بـش طريـ ديجيتـال يـا آنـالوگ انجـام
ميگيرد و برنامش پح از ويرايش ،براي ارسال بش پخش ،تحويل نظارت ميشود.
تعريف تهيهکننده آينده راديو از ديدگاه صاحبنظران

تهيشکننده راديو کيست؟ تهيشکننده راديو فردي است فرهنگي و ژورناليست کش بـا نظـام
ارزشي جامعش و ني روشهاي جانبي و مشاغل مرتبط با شغل تهيشکنندگي راديو آشنايي
دارد .تهيشکنندهاي کش ديدي آيندهنگرانش داشتش باشد ،هميشش متعل بش زمان خـود اسـت.
تهيشکننده بسيار سريعتر از ديگران بش علوم و فناوري روز مرتبط بـا شـغل خـود دسـت
مييابد و الزم است ويژگيهاي فردي و تخصصي الزم برخوردار باشد.
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جدول 1ـ نتایج کدگذاری کلیدی مفاهیم و مقولهها در کدگذاری باز
تهیهکننده آینده رادیو

هسته اصلي

مقولهها

ويژگيهای فردی

تهيهكننده
آينده راديو

ويژگيهای
تخصصي
(شرايط تخصصـي
شـامل آن دسـته از
مهــــارتهــــای
حرفهای اسـت كـه
تهيهكنندگان بايد از
آن برخوردار باشند)

مفاهيم (کدهاي مفهومي)
اهل مطالعه سعه صدر محفوظات باالی موسـيقي
اهل نظر دادن درک و فهم هنری ذوق و اسـتعداد
سرشار هنری ذهن خالق عش و عالقه نسبت به
كار شناخت رسـانه روحيـه كـار جمعـي جـديت و
پشتکار قدرت تحليـل مسـائل سياسـي اجتمـاعي
قدرت عراحي تعهـد و احسـا مسـیوليت قـدرت
مديريت و هدايتگری سـليقه ديرپسـندی ضـريب
هوشي باال برخورداری از حـس لطيـف و شـاعرانه
قدرت عمل سريع قدرت درک باال رمانتيک عبـع
لطيــف داشــتن قــدرت تعامــل اجتمــاعي توانــايي
تأثيرگ اری باال مهارتهـای ذاتـي نگـاه عميـ و
فکورانه نسبت به مسائل اعراف قدرت تخيل باال و
ايدهپروری سالمت در رفتـار سـطحينگـر نبـودن
قدرت تشبيهسازی و صداقت در گفتار ديد و نگاهي
همراه با ظرافت ارائه ايدههای مناسب امانتداری
تشــخين ناســازگاریهــا و نــا هــم كــوكيهــا در
موسيقي تيزبينـي در كشـف پديـدههـا احتـرا بـه
مخاعــب روحيــه اســتعال حنــور ذهــن بــاال
انتقادپ يری روحيه رقابـت بـدون حسـادت دركـي
فراتر از حد متوسط اجتما عش و عالقه بـه ايـن
كـــار صـــداقت در گفتـــار توانـــايي و شـــهامت
تصميمگيـری آنـي خالقيـت در نگـاه بـه مسـائل
امانتداری احترا به مخاعب و انتقادپ يری
احاعه بر نحوه توليد برنامه در استوديوهای حرفهای
و ساخت برنامه در استوديوهای شخصي آشنايي بـا
تمـــا مشـــاغل توليـــدی و روشهـــای جـــانبي
تهيــهكننــدگي از قبيــل نويســندگي موســيقي
گزارشگری گويندگي و صـدابرداری تـا حـدی كـه
بتواند بر كار عوامل توليد نظارت داشته باشد داشتن
شم مديريت برای همسو كردن عوامل توليـد بـرای
رسيدن به هدف ترسيم شده است.
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ادامه جدول 1

هسته اصلي

تهيهكننده
آينده راديو

مفاهيم (کدهاي مفهومي)
مقولهها
شناخت تأثير رسانه شناخت خواسـتههـا و توقعـات
ويژگيهای
مخاعبـان شـناخت ويژگــيهـای رسـانه بايــدها و
اختصاصي
(شرايط اختصاصي نبايدهای رسانه شناخت وضعيت جامعه (فرهنگـي
يک تهيه كننده به سياسي و اقتصادی) آشنايي با مأموريتهـا اهـداف
معنای برخورداری محورها و اولويتهای سازماني
از آگـــاهيهـــايي
مختن به اين شغل
با توجه به مختصات
صــ ـداوســــيمای
جمهــوری اســالمي
است)
تحصــيالت برخــورداری از آگــاهيهــای عمــومي
حداقل تحصيالت مقطع ليسانس آشنايي با ادبيات
رشته تحصيلي متفاوت بسته به وجود شرايط ديگـر
دانشها و
آشنايي با سبکهای ادبي و سينمايي جهان و مباني
تحصيالت مورد نمايش تاريخ ايران و جهان مباحث ديني مباحـث
نياز
سياســي محفوظــات هنــری غنــي آشــنايي بــا
آهنگسازان جهان و ايـران زبـان انگليسـي رايانـه
آگاهي از نظريههای ارتباعات مخاعبشناسي راديو
سوژهيابي با توجه بـه نيـاز مخاعـب و هزينـههـای
موجود عراحي برنامه يعني تدوين يک قالب بـرای
يک ايده عراحي ساختار برنامه انتخاب موضـو و
درونمايه اصلي برنامه انتخاب محورهای آن تبديل
ايده اوليه به سوژه راديويي پردازش سوژه و سناريو
انتخاب عوامل برنامه همـاهنگي اسـتوديو و ضـبط
تجزيه و تحليل
فني آمـادهسـازی مـواد برنامـه (سـفارش مطلـب
شغل تهيهكنندگي
گزارش ضبط گفتار كارشناسان قطعات نمايشـي و
راديو
تدارک موسيقي (افکت و كـال ) از مـواد و مصـالح
برنامه محسوب مـيشـوند) ابـزار كـار تهيـهكننـده
عبارت اند از :ضبط ميکسر رايانه ضبط برنامـه بـه
عري ديجيتال يا آنالوگ انجا مـيگيـرد و برنامـه
پس از ويـرايش بـرای ارسـال بـه پخـش تحويـل
ميشود.
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جدول 2ـ نتایج کدگذاری کلیدی مفاهیم و مقولهها در کدگذاری باز
جذب تهیهکنندگان رادیو

هسته اصلي

مقولهها

ضعفها

جب
تهيهكنندگان
راديو

قوتها

مفاهيم (کدهاي مفهومي)
تجمع نيروی انساني در حـوزه توليـد نيـروی انسـاني
حداكثر و توانايي حداقل خارج از گردونه نشـدن افـراد
ضعيف در شغل اعمال نظر مـديران شـبکه بـه كـار
نگرفتن نيروهای مستعد دانشکده و معيارهای نادرست
فعلي برای شناسايي توانـايي افـراد برخـورد نادرسـت
برخي از افراد با سابقه در مواجهه بـا تهيـهكننـدههـای
آموزشديده نبود نظا مناسب تشوي و تنبيه نداشتن
تحليل اوليـه از مخاعـب در برنامـهسـازی هماهنـ
نبودن زمان ج ب تهيهكننده يا آموزش
بدو خدمت برای ترفيع شغلي تغيير مبناها نسبت به
گ شــته در واگ ـ اری مســیوليتهــا بــرای ســاخت
برنامههايي مانند برنامه زنده و نمايشـي كـه تبحـر
ويژهای ميعلبد فقدان زمينه های بـروز خالقيـت
تفکيک نشدن وظايف تهيهكننده بين تهيهكننـده و
سردبير ناآگاهي بسياری از تهيهكنندگان و نداشـتن
شــرايط فــردی اختصاصــي و تخصصــي مســتقل
نبودن راديو برای جـ ب ،مخـدوش شـدن اعتمـاد
متقابل سازمان و كاركنـان فقـدان سيسـتم جـ ب
برای نيروهای نخبه و هنری از بين رفـتن عنصـر
خالقه به دليل برنامه سازی سفارشي شاغل بـودن
در مشاغل ديگر (كساني كـه حکـم تهيـهكننـدگي
راديويي دارند كساني كـه حکـم مشـاغل ديگـر را
دارنــد در شــغل تهيــهكننــدگي هســتند) فقــدان
شايستهساالری نو مديريت و اداره جـ ب بـدون
برنامه ريزی راهبردی وجود افراد با سابقه در راديـو
وجود پيشکسوتان ماهر و بـا تجربـه صـميميت در
فنای كاری راديو نياز بـه تعـداد محـدودتر افـراد
برای ساخت برنامه در مقايسه با تلويزيون گـردش
كــار اصــولي و منطقــي در سيســتم برنامــهســازی
تناسب عرضه و تقاضا آمـوزش هـای كـاربردی در
آموزش راديو وجود سيستم ارتقا داشتن اهر هـای
تشويقي و تنبيه منطقي ـ عملياتي و مؤثر سيسـتم
استاد و شاگردی در راديو ديجيتالي شـدن سيسـتم
برنامــهســازی تنــو شــبکههــای راديــويي تنــو
گروههای برنامهساز صميميت بيشتر در هر دو وجه
درون سازماني و با مخاعبان نسبت به تلويزيون
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ادامه جدول 2

هسته اصلي

مقولهها

قوتها
جب
تهيهكنندگان
راديو

فرصتها

مفاهيم (کدهاي مفهومي)
بدو خدمت برای ترفيع شغلي تغيير مبناها نسبت به
گ شــته در واگ ـ اری مســیوليتهــا بــرای ســاخت
برنامههايي مانند برنامه زنده و نمايشـي كـه تبحـر
ويژهای ميعلبد فقدان زمينه های بـروز خالقيـت
تفکيک نشدن وظايف تهيهكننده بين تهيهكننـده و
سردبير ناآگاهي بسياری از تهيهكنندگان و نداشـتن
شــرايط فــردی اختصاصــي و تخصصــي مســتقل
نبودن راديو برای جـ ب ،مخـدوش شـدن اعتمـاد
متقابل سازمان و كاركنـان فقـدان سيسـتم جـ ب
برای نيروهای نخبه و هنری از بين رفـتن عنصـر
خالقه به دليل برنامه سازی سفارشي شاغل بـودن
در مشاغل ديگر (كساني كـه حکـم تهيـهكننـدگي
راديويي دارند كساني كـه حکـم مشـاغل ديگـر را
دارنــد در شــغل تهيــهكننــدگي هســتند) فقــدان
شايستهساالری نو مديريت و اداره جـ ب بـدون
برنامه ريزی راهبردی وجود افراد با سابقه در راديـو
وجود پيشکسوتان ماهر و بـا تجربـه صـميميت در
فنای كاری راديو نياز بـه تعـداد محـدودتر افـراد
برای ساخت برنامه در مقايسه با تلويزيون گـردش
كــار اصــولي و منطقــي در سيســتم برنامــهســازی
تناسب عرضه و تقاضا آمـوزش هـای كـاربردی در
آموزش راديو وجود سيستم ارتقا داشتن اهر هـای
تشويقي و تنبيه منطقي ـ عملياتي و مؤثر سيسـتم
استاد و شاگردی در راديو ديجيتالي شـدن سيسـتم
برنامــهســازی تنــو شــبکههــای راديــويي تنــو
گروههای برنامهساز صميميت بيشتر در هر دو وجه
درون سازماني و با مخاعبان نسبت به تلويزيون
اســتفاده از فنــاوریهــای جديــد راهانــدازی رشــته
تهيهكنندگي راديو در دانشکده صـداوسـيما ايجـاد
ايستگاههای راديويي متعدد بـرای ايجـاد رقابـت و
فعال شدن برنامهسازان مديريت تحـول در راديـو
برگزاری دورههای آموزشي برگـزاری جشـنوارههـا
برای رقابت برنامه سازان زبان فارسي پخش شعاير
ديني مانند اذان و مناجات بـه نسـبت رسـانههـای
خارجي محتوای غنـيتـر نسـبت بـه رسـانههـای
خارجي عالئ حرفهای
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ادامه جدول 2

هسته اصلي

مقولهها

جب
تهيهكنندگان
راديو

چالشها

مفاهيم (کدهاي مفهومي)
پيشرفت سـريع فنـاوری فقـدان رقابـت الز بـين
شبکهها و تهيهكنندهها به دليل مديريت متمركـز
ج ب نکردن نخبهها تعريف نشدن الگوی متناسب
با نياز شبکه ها در منابع انساني تابو بودن بسـياری
از موضــوعات اخالقــي و سياســي حــل نشــدن
مشکالت شرعي موسيقي فعال بودن موسيقي دنيا
مخدوش شدن اعتماد مخاعبان تـب رسـانههـای
ديداری بدون رقيب بودن راديـو بـه دليـل دولتـي
بودن نادرستي نظا پرداخت و عد توجه به فشـار
كاری تهيه كنندگان راديو توجه نکـردن بـه شـغل
تهيهكنندگي به عنوان يـک شـغل هنـری ـ فنـي
توجه نکردن به تفاوتهای شغل تهيـهكننـدگي بـا
كارمند صرف اداری سفارش هـا و دخالـت عوامـل
ذینفــوذ بـــيتـــوجهي بــه الزامـــات راديـــو در
بخشنامههای منابع انساني ج ب تهيه كنندگان بـه
راديوهای بيگانه

راهبرد پيشنهادي تدوين نظام جامع جذب

بر مبناي جمعبندي ديدگاههاي مشارکت کنندگان در پژوهش ،تدوين نظام جامع جـذب
و راهبردهايي را براي بهبود وضعيت تأمين نيروي انساني در حوزه تهيشکننـدگي راديـو
پيشنهاد شده است.
راهبرداصلي .تدوين نظام جامع جذب تهيشکنندگان راديو
راهکار :1مهم ترين راهکار ،همگرايي و بسيج منابع و سرمايشهاي سـازماني در سـش
حوزه اداره کل منابع انساني ،معاونت صدا و دانشکده صداوسيماست.
راهکار:2برنامشري ي براي اجراي نظام جامع جذب تهيشکنندگان راديو
روش :1يافتن نخبگان کشور از طري تشکيل گروههاي استعداديابي کش بـا جسـتجو
در دانشگاهها بش شناسايي نخبگان اادام ميکنند.
روش :2يافتن نخبگان از طري سفارشهاي برنامشسازي بش شرکتهاي خصوصي
راهکار :3پح از شناسايي نخبگان
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گ ينش سازماني
برگ اري آزمون براي اين افراد شامل مراحل:
برگ اري آزمون سنجش اطالعات و آگاهيهاي عمومي براي افراد شناسايي شده
آزمون سنجش روانشناسانش و پارادوکسيکال براي شناسايي ويژگيهاي فردي مورد نياز
استفاده از آزمون استعداديابي شغلي «ند هرمان»
مصاحبش براي سنجش صالحيتهاي فردي
راهکار:4ابل از ورود منتخبان بش سازمان
برگ اري دورههاي آموزشي براي ابول شدگان
برگ اري دوره آموزشي علمي شامل درور مورد نياز براي تهيشکنندگان راديو
برگ اري دورههاي مهارتي
راهکار:5آزمون پح از گذراندن دورهها
آزمون علمي و عملي پح از طي کردن دوره آموزشي
مصاحبش خبرگان راديو با منتخبان براي تأييد صالحيت علمي
ايجاد ف اي خالاانش و فرصت شش ماهش بش تهيشکنندگان تـازه وارد بـراي سـنجش
تواناييها و عالي خود
آشنا کردن افراد با ف اي عقيدتي واهداف راهبردي سازمان
استخدام
ورود بش سازمان و استخدام
راهبردهاي مياني پيشنهادي

منظور راهبردهاي جانبي هستند کش بر راهبرد اصلي تأثير ميگذارند.
توسعش ايستگاه هاي راديويي دولتي و شبش دولتي براي ايجـاد راابـت و فعـال شـدن
برنامشسازان
ايجاد ف ا براي زمينشيابي عنصر خالايت در تهيشکنندههاي راديو
برنامشري ي داي براي گ ينش تخصصي شغلي
مديريت تحول در راديو با تغيير در نقشهاي مديريت منابع انساني
تغيير نگرش بش جذب تهيشکنندگان راديو با عنوان هنرـ فن نش کارمند اداري صرف بودن
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حذف بوروکراسيهاي نامعقول بش منظور تسريع در عملکرد
ايجاد جذابيتهاي الزم براي ورود نخبگان بش راديو
ايجاد فرصت براي متقاضيان ورود کش بـا شـرکت در دورههـاي آزمايشـي تـوان و
استعداد خود را بسنجند.
برگ اري دورههاي آموزشي بدو خدمت (نش بعد از خدمت)
جذب تهيشکنندگان متخصص متناسب با نياز شبکشها
ايجاد تعدد صدا در راديو براي رفع نياز تعدد نگاه مخاطب
ايجاد راابت بين فارغالتحصيالن دانشگاهها براي ورود بش راديو
استفاده از نظامهاي انگي هبخش براي جذب تهيشکنندگان جديد و حفظ تهيشکنندگان اديم
روش چارت ماتريحهاي متعامل (کلونيهـاي کارشناسـي) بـراي برنامـشسـازي بـش
منظور ارتقاي سطح برنامشها
حل مشکل تفکيک شغل تهيشکنندگي و سردبيري
سرمايشگذاري براي فعالتر کردن باشگاههاي راديويي
راهبردهاي مياني همسو با نظريات مديريت راهبردي منابع انساني
اف ايش بهـره وري بـا تکيـش بـر آمـوزش بهينـش و متعـالي بـش منظـور توانمندسـازي
تهيشکنندگان راديو با تکيش بر راهبرد حفظ و انعطافپذيري
جذب و پرورش تهيشکنندگان راديوي جديد بش منظور توسعش فکر خالايت محور
ارتقاي اابليتهاي کارکردي بينالمللي تهيشکنندگان راديو براي راابت در سیهر رسانشاي
تبديل منابع انساني بش سرمايشهاي فرهنگي براي حفظ و ارتقاي م يت راابتي راديو
ارتقاي مهارتهاي تهيشکنندگان راديو در زمينش فناوري اطالعات
توجش بش کسب رضايت مخاطبان در ارزيابي و محتواي برنامشهـا و نتـايج کـارکردي
تهيشکنندگان برنامش
همراستا کردن راهبردهاي جذب تهيشکنندگان راديو با راهبرد جذب مخاطب جديد
ايجاد ف اي همفکري و همراهي و تعامل سازنده در تهيشکنندگان راديو
ايجاد ف اي باز براي جذب افراد مستعد و نوانديش در چارچوب ارزشهاي اسالمي
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نتيجهگيري

در مقالش حاضر سعي بر آن بوده است کش با بررسي وضعيت فعلي جذب تهيـشکننـدگان
در سازمان رسانشاي راديو و با تکيش بر تهيشکنندگان راديو بش عنوان منبع راهبـردي بـراي
کسب م يت راابتي ،راهبردهاي مؤثري را براي جذب افراد در اين حوزه اراکش شود .بـا
تأکيد بر اين نکتش کش تاکنون شاخصهاي مورد نياز براي جذب تهيشکنندگان در سازمان
کمتر مورد بررسي ارار گرفتشاند ،تالش شـده اسـت ،شـاخصهـا و ويژگـيهـايي کـش
تهيش کننده آينده راديو بايد از آن برخوردار باشد ،مورد شناسايي ارار گرفتش و بـر مبنـاي
ديدگاههاي مشارکت کنندگان در پژوهش ،نظام جامع جذب و راهبردهايي بـراي بهبـود
وضعيت تأمين نيروي انساني در حوزه تهيشکنندگي راديو اراکش شود.
پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آينده

با توجش بش نتايج حاصل از مقالش حاضر ،پيشـنهاد مـيشـود کـش در پـژوهشهـاي آتـي،
ويژگــيهــاي ســاير مشــاغل راديـويي از ابيــل نويســندگي ،گوينــدگي ،گ ارشــگري و
صدابرداري مورد بررسي ارار گيرد و راهبردها يا الگوهـاي مـورد نيـاز بـراي تـأمين و
جذب نيروي انساني در اين مشاغل از سوي پژوهشگران اراکش شود.
همچنين تا زمان بش اجرا درآمدن نظـام جـامع جـذب کـش دسـتکـم نيـاز بـش يـک
برنامشري ي پنج سالش دارد ،در برنامش اي کوتاه مدت ،راهبردهاي مياني پيشـنهاد شـده در
اين پژوهش ميتواند از سوي مسئوالن و برنامشري ان مورد توجش ارار گيرد.
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