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 مقدمه

ارتباطـات   شـتر يگسترش هر چـش ب  ريشدن کش ناظر بر حرکت در مس يدر عصر جهان
منـابع   رخـورداري از ب ،از صـاحبنظران  ياريبش باور بس ،است يدر عرصش جهان يانسان
در راابت خواهـد بـود. در    رانيمد يسال  اصل نيآفر توانمند، خالق و ارزش يانسان
را در منـابع   ييهـا  تيـ ظرف نيخواهد بود کش بتواند چنـ  ياز آن سازمان ندهيآ ،قتيحق
جـامع در   يمنـابع انسـان   تيرينظام مـد  کي يي،فوا نيچن . درکند جاديخود ا يانسان

اغلـب    ،يـ محور ن منابع دگاهيدارد. بر اسار د ينقش اساس داريپا يراابت تيم  جاديا
و خـاص آن سـازمان در    دهيـ چيپ يمـاع اجت تيماه ليسازمان را بش دل يانسان شيسرما
ـ بـش ا  (.2004، 2ريـ و دا 1دانند )هـا   يثر مؤشرکت م ي،راابت تيم  ـ ترت ني نقـش   ب،ي
 نيکارمندان است و حفظ ا حفظ ليتسه  يراابت تيبش م  يابيدست يبرا يانسان يروين

ـ با دانـش را جـذب و حما   کارگران ديفرهنگ سازمان است کش با و  3کـرد )بـاون   تي
 ،شياز ب شيها ب ، رسانشيا رسانش يها سازمان ندهيبا وجود رشد ف ا( 2004، 4اوستراف
متنـوع و در حـال رشـد     ،رسـانش  ديبافت تول نکشيبا ا اما. ندا وابستش يانسان تيبش خالا
شـود.   يم ديتول يانسان يها حوزه از طري محتوا،  يعني؛ يديتولمحصول است، مداوم 
ـ از  هـا آن ياجتماع شيرسانش، بش سرما يها سازمان اتيح ،نيبنابرا  تيـ و خالا سـو  کي
 يوجـود  دليل نيتر مهم کش آنجا ازاست. وابستش  سازمان، از سوي ديگر ياعوا يفرد

آنهاسـت،   يرسـان  وجـش اطـالع   ،امعشج هردر  وني ي، بخصوص تلويگروه يها رسانش
ـ ياند  شده يمعرف يساخت عرصش عموم ريبش عنوان ز يخبر يها رسانش را  ييفوـا  يعن
ـ کننـد، بـا هـم در م    يمـ  افـت يکنند کش در آن شهروندان اطالعـات را در  يفراهم م  اني

و  5ا ودهنـد )کـو   يشکل مـ  ياسيس يمش تيهدا يرا برا يگذارند و افکار عموم يم
 (.1385ترجمش داوود حيدري،  ،6ليروزنست

ـ از هـر چ  پـيش  ،شـود  يها پخـش مـ   رسانش  يکش از طر ياطالعات شـامل اخبـار و     ي
ـ تا حـدود ز  کشهاست  گ ارش ـ برداشـت عمـوم مـردم در برابـر وااع     يادي را شـکل   تي

خـود را   هـاي  ديـدگاه کش افراد بـا آنهـا تفکـرات و     يميافکار و مفاه ،جشيدهد، در نت يم
 شـود  يهـا گرفتـش مـ    از رسـانش  ياديدهند تا حدود ز يسازمان م يتماعاج تيدرباره وااع
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اورنـد کـش   بشناسان بر ايـن   (. شمار زيادي از جامعش1380ترجمش مرتوي کتبي،  ،1)الزار
سازند؛ اين باور حتي از سوي صـاحبنظران علـوم ارتباطـات نيـ       اخبار را خبرنگاران مي

نان در تعريـف خبـر، آن را دايقـاً چيـ ي     ييد وااع شده، بش طوري کش برخي از آأمورد ت
 يکـ يکش نحوه کارکرد کارکنان خبر رسانش  ستين يشک. سازند دانند کش خبرنگاران مي مي

بـش   يبسـتگ  ،کارکرد نيشود و ا يگذار در شهرت رسانش شمرده مريثأتاصلي و از عوامل 
بـش   ،نوبـش خـود   هم بـش  نآکش دارد  يانسان شيسرما يا همانها  ييتوانا ها و دانش، مهارت

شهرت مربـت  . وابستش است يدانش يها انيدر سهام دانش و جر يسازمان يگذار شيسرما
سـازمان   يهـا  تيـ مخاطبـان را از اابل  رايـ است ز تي  اهميحابسيار  يراابت تيم  يبرا

 بـش ارتبـاط بـا رسـانش دارنـد     بيشتري  ليآنها تما ،بيترت نيکند و بش ا يمطلع م يا رسانش
 در گـر يشهرت خود را از دست داده باشد د ي. اما چنانچش رسانش خبر(2007، 2)گراوان

ـ پ رشيپـذ  يبرا يا نشيزم اندرکاران رسانش، مخاطبان بش مرابش جامعش هدف دست ـ  هـا  امي ش ب
مخاطبان رسانش در ن د  تيمقبول ،ن شهرترفتبا از دست  جيوجود نخواهد آمد و بش تدر

 .ني  از ميان خواهد رفت
 يهـا  بـش رشـد آنـتن    رو شيهماننـد افـ ا   ،موجـود در جامعـش   يهـا  تيـ وااع يبرخ
 ي ورسانش ملـ  يدرآمدها شياف ا ي،بازرگان يها يآگه ذبج نيدر اوان رييتغ ،يا ماهواره

ي دارد، رسـانش ملـ   کـاهش مخاطبـان خبـر   نشـان از   يدرون سازمان يها ينظرسنج جينتا
 يا زگشـت شـهرت رسـانش   چگونـش در با  يانسـان  يرويبا اين دغدغش کش عامل ن بنابراين

 يابيدست با هدف ي،مدل توسعش منابع انسان نييتب بش منظور پژوهشيثر باشد، ؤتواند م مي
 .واحد مرک ي خبر انجام گرديددر  يا بش شهرت رسانش

 ادبيات نظري پژوهش

يتوسعهمنابعانسان

ـ   ديـ هـا با  کش سازمان پردازد يبحث م نيبش ا يانسان شيسرما نظريش و  هـا  يداز کـل توانمن
 تيـ در آموزش و توسـعش آنهـا حما   يگذار شيسرما  ياز طر يمنابع انسان يها يستگيشا
سـازمان وابسـتش بـش     کيـ  يارزش کارکنـان بـرا   ،نيبنابرا (.1999، 4و اسنل 3)لپاک کنند
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ـ بـش م   زمانيسازمان  کيآنهاست.  يها ييتواناها و  بودن مهارت انحصاري  يراـابت  تي
رابـا   ريسـا  باشد و ژهيمنحصر بش فرد و و ي آنانها ييو توانا ها کش مهارت ابدي يدست م
توسـعش منـابع    ،نيبنـابرا (. 1995، 1)رين برد درا نداشتش باشن آن ديو بازتول ديتقل ييتوانا
سازمان محسوب شـود کـش    هردر  ياهبردر يکردهايرو نياز بهتر يکي تواند يم يانسان
 .سازد يم سريرا م يبش اهداف راهبرد لين

کـش   دهـد  ينشـان مـ   يتوسعش منابع انسان نشيدر زم صورت گرفتشبر مطالعات  يرمرو
ـ تعر ،حـال  نيـ است. با ا رفتشيمفهوم صورت پذ نيا فيتعر يبرا ياديز يها تالش  في
مفهوم اراکـش نشـده اسـت     نيمشمول مورد ابول باشد، از ا  کش بش صورت جهان يمشترک

 شود. ن تعاريف اشاره ميدر جدول زير بش برخي از اي(. 2006، 2نافوخو)

 ـ تعاريف توسعه منابع انسانی1جدول 

 تعريف سال نويسنده

 1970 نادلر
های سازمان یافته است کـه   ای از فعالیت توسعه منابع انسانی مجموعه

 .شود در یک دوره زمانی مشخص با هدف تغییر رفتاری هدایت می

سوانسون و 
 هولتون

2001 
ینـد توسـعه یـا رهاســازی    ات از فرتوسـعه منـابع انسـانی عبـارت اسـ     

ها از طریق توسعه سازمانی و توسعه و آمـوزش کارکنـان بـا     تخصص
 هدف بهبود عملکرد

 1989 نادلر و نادلر
توسعه منابع انسـانی عبـارت اسـت از تجـارب یـادگیری سـازماندهی       

بـا هـدف افـزایش     ،که کارفرمـا، در یـک دوره زمـانی خـا      ای شده
 کند. مید فراهم عملکرد شغلی و رشد افرا

گیلی و 
 مایکونیچ

2000 

یند تسهیل یـادگیری سـازمانی،   اتوسعه منابع انسانی عبارت است از فر
های سـازماندهی شـده و    فعالیت عملکرد و تغییر از طریق مداخالت و

عملکرد، توانایی، آمادگی رقـابتی  ی اقدامات مدیریتی به منظوری ارتقا
 و تجدید سازمان

 
 ياز اادامات فـرد  يا بش عنوان مجموعش يتوسعش منابع انسان ،يتيريمد يمتون سنت در

                                                      

1. Rainbird       2. Nafukho 



  47 اي و خلق سرمايه شهرتي نقش توسعه منابع انساني در شهرت رسانه

 نيـ سهم بالقوه افـراد در سـازمان اسـت. ا    شيکش هدف آن اف ا شود تلقي مي يو سازمان
کـش   تکيش دارد ششياند نيو بر ا است يمحدود از توسعش منابع انسان فيتعر کي ف،يتعر
کسـب و   يهـا  درک راهبـرد  شيفـ ا منجر بش ا يانسان خصوص نيرويدر  يگذار شيسرما
 يدسـتش از صـاحبنظران مـدع    نيا ،عالوهش است. ب ميسازمان سه انيو در بن شود ميکار 

 کنـد  يمـ  جـاب يا يا رسـانش  يهـا  چـون سـازمان  هم يکنـون  يايپو يها طيمح کش هستند
 اهـ  و روش هنداز رابا توسعش د تر عيتر و سر خود را اثربخش يريادگي تيها ظرف سازمان
 يفکـر  يهـا  شياتکا بش سرما ،رو نيکنند. از ا دايپ دهيچيحل مساکل پ يبرا ييها رتو مها

هـا و   پـرورش مهـارت   ازمنـد يبر دانش، ن يدر ااتصاد مبتن داريپا يراابت تيبش عنوان م 
 سازمان است. يانسان يروين يتوانمندساز
 اي دهيـ چيپ شـش ياند ي،توسعش منـابع سـازمان   ،يتيريمد ديدر متون جد ،گريد ياز سو

ـ از کار تأک پحو  نيابل، ح يريادگي يندهاايکش بر فر شود يم يتلق  ينـدها ايدارد، فر دي
آموزش، توسعش و آموزش  يسنت يها واژه نيگ يرفتش جا رفتش ،يو سازمان يفرد يريادگي

 ليبـر تبـد   يتوسعش منابع انسـان  ديتأک ،کرديرو نيدر ا يکل ور. بش طدنشو يو پرورش م
است.  يروان ياراردادها تيريو مد يستگيشا شياف ا رنده،يادگيمان ساز کيسازمان بش 

کـار و تمرکـ  بـر     طيدر مح يريادگيبش دنبال توسعش  يتوسعش منابع انسان ،بيترت نش ايب
 يو سـازمان  يبـا اهـداف فـرد    ميمستقبش طور است کش  يريادگي يها تيآن دستش از فعال
 (.2004، 1زو) ارتباط دارد

 یبع انسانتوسعه منا کرديرو

د کـر مشـاهده   يدر خصوص توسعش منابع انسانرا  کرديسش رو توان يشواهد م يبررس با
 :شود يکش در ادامش بش آن پرداختش م

 کيکالس تيريمد يسنت الگويدر  توان يرا م ينخست بش توسعش منابع انسان کرديرو
در  يسـان کـش توسـعش منـابع ان    کنـد  ياظهـار مـ   الگـو  نيجستجو کرد. ا يستميبا تفکر س
. شـود  يارشـد اتخـاذ مـ    تيريتوسط مد يکش در آن راهبرد سازمان کند يعمل م ييمحتوا

 ياصـل  يهـا  راهبردکش از  شود يم يتلق يانفعال يتيفعال الگو، نيدر ا يتوسعش منابع انسان
 و بـش ايـن ترتيـب، ماهيـت آن    توجـش دارد   يکنـون  يازهـا يبش دور است و بر ن يسازمان

                                                      

1. Zhu 
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را  ينقش منفعلـ  رندهيادگيبر آموزش است کش در آن  يمبتن کرديور ني. ااست يا فشيوظ
از اين رو، پژوهشگران اين رويکرد را تحت عنوان عوامل انسـاني مـؤثر بـر     .کند يم فايا

 کنند. بندي مي توسعش منابع انساني دستش
ـ د ،دوم کرديرو  فيـ دارد و ط يمحـور بـش توسـعش منـابع انسـان      يسـتگ يشا يدگاهي
 يشـغل  شـرفت يپ ريو مسـ  يتوسـعش سـازمان   يتيري. خود مدشود يمل مرا شا يا گسترده

ـ ن نجـا يبش آنها توجش شده است. در ا کرديرو نيکش در ا هستند يازجملش ابعاد  يتمـام   ي
بـا راهبردهـا و    يو ارتبـاط روشـن   اسـت  ر مط يتوسعش در سطح عملکرد يها تيفعال
ويکرد را تحت عنـوان عوامـل   . از اين رو، پژوهشگران اين رندارد يسازمان يها تياولو

 کنند. بندي مي سازماني مؤثر بر توسعش منابع انساني دستش
توسـعش منـابع    انيـ م ياسـت کـش در آن ارتبـاط اـو     يتوسعش منابع راهبرد ،سوم کرديرو
 يبش منظور ارتقـا  يا و توسعش يپرورش ،يآموزش يها تيعموماً بش عنوان فعال يراهبرد يانسان

سازمان و کسـب و کـار    يها بش راهبرد يابيدر سازمان و کمک بش دست ياناستفاده از منابع انس
از اين رو، پژوهشگران اين رويکـرد را بـا توجـش بـش محـيط       .گردد ياطالق م شود، يفراهم م

 کنند. بندي مي تحت عنوان عوامل محيطي مؤثر بر توسعش منابع انساني دستش

 ابعاد توسعه منابع انسانی

 توان بش شر  زير برشمرد: سعش منابع انساني را ميبش طور کلي ابعاد تو
يابد کـش فـرد سـازماني بـش      يافتگي انساني زماني مصداق مي توسعش .1الف(بعدفکري

 طور دايم افکار جديدي را توليد و براي سازمان و اصال  آن بش سازمان ت ري  کند.

2ب(بعدنگرش
و سـازمان  توسعش انساني در بعد نگرش يعنـي اينکـش نگـرش فـرد     .

هـاي جديـد و    پذير شود؛ اين امر بش معنـي اخـذ دانـش    نسبت بش بهبود و تحول انعطاف
 تبديل آن بش نگرش سازماني است.

3ج(بعدشغلي
شـود کـش افـراد بـا عالاـش       توسعش انساني در بعد شغلي موجـب مـي  .

ت بيشتري از تجهي ات و فناوري پيشرفتش استفاده کننـد و در کـاربرد آن، داـت و فراسـ    
 بيشتري از خود نشان دهند.

                                                      

1. thinking dimension       2. attitude dimension        3. job dimension 
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يـافتگي منـابع انسـاني ايـن اسـت کـش کارکنـان         يکي از ابعاد توسعش.1د(بعدادراکي
 ديدگاهي جامع و کلي نسبت بش مساکل و فرايندهاي سازماني داشتش باشند.

منظور از بعد رفتاري اين است کش کارکنان سـازمان داراي رفتـاري    .2هـ(بعدرفتاري
 ند.استاندارد باش

يافتگي سازماني اين اسـت کـش    هاي مهم توسعش يکي ديگر از مقولش .3و(بعدخالقيتي
 هاي فردي، سازمان بش سازماني خالق تبديل شود. از طري  خالايت

اي بش منظور مواجهش با تغييرات محيطـي وسـيع و    هاي رسانش ها و بويژه سازمان سازمان
ش براي بقا و رشد خود وااف باشـند. دروااـع   ف اينده بايد بش نقش حياتي يادگيري و توسع

هاي کارکنان خود بيش از پـيش   ها و توانايي اي بايد بش توسعش دانش، مهارت سازمان رسانش
هاي اخير، توسعش منابع انسـاني از   توجش نشان دهد. اين موضوع باعث شده است طي سال

توسعش منابع انسـاني در  سوي محققان و افراد اجرايي مورد توجش جدي ارار گيرد. اهميت 
اي، ريشش در نظريش سرمايش انساني دارد. تأکيد عمده نظريش اين است کـش   هاي رسانش سازمان

ها ارزش ااتصـادي بـش    هايي هستند کش براي سازمان ها، تجارب و دانش افراد داراي مهارت
ري  ه ينـش  آورد. اين نظريش در ابتدا با ارزش ااتصادي آموزش و پرورش کش از ط همراه مي

شد، توسـعش يافـت؛ ضـمن اينکـش نظريـش سـرمايش انسـاني         و بازگشت سرمايش سنجيده مي
بسياري از نويسندگان را بر آن داشت تا درباره اهميت منابع انسـاني بـش عنـوان راهبـردي     

 (.1389براي اف ايش م يت راابتي سازمان بش بحث و بررسي بپردازند )شريفي، 
ساني همواره بايد بش انتظارات فردي کارکنان، نـوع مشـاغل   در فرايند توسعش منابع ان

هايي کش در آن شغل دارند، توجش شود. در اين ميان، مي ان عالاش و تمايـل   آنها و اابليت
هايشان در کار گروهي،  ها و اابليت کارکنان نسبت بش يادگيري و اعتماد آنها بش توانمندي

 اهميت زيادي برخوردار است.   همکاري با سايرين و تعهد نسبت بش کار از

 اي  نقش توسعه منابع انسانی در دستيابی به شهرت رسانه

هـا و   هـا بايـد از کـل توانمنـدي     پردازد کـش سـازمان   نظريش منابع انساني بش اين بحث مي
گذاري در آموزش و توسـعش آنهـا حمايـت     هاي منابع انساني از طري  سرمايش شايستگي

                                                      

1. conceptual dimension       2. behavioral dimension       3. creativing dimension 
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. بنابراين، ارزش کارکنان براي يک سازمان وابستش بش منحصر (1999کنند )لپاک و اسنل، 
يابد  هاي آنهاست. يک سازمان زماني بش م يت راابتي دست مي ها و توانايي بودن مهارت

هايي منحصر بش فرد و ويژه باشد بش نحوي کـش سـاير رابـا     ها و توانايي کش داراي مهارت
تواند يکـي   د. بنابراين، توسعش منابع انساني ميتوانايي تقليد و بازتوليد آن را نداشتش باشن

از بهترين رويکردهاي راهبـردي در هـر سـازمان محسـوب شـود کـش نيـل بـش اهـداف          
 (.2007سازد )گراوان،  راهبردي را ميسر مي

اي سازمان است کش از طري  توسـعش   توسعش منابع انساني فرايند رشد و توسعش حرفش
رکنان بش منظور ارتقاي عملکـرد سـازمان صـورت    سازمان و همچنين رشد و آموزش کا

(. توسعش منابع انساني بـر پايـش ايـن اعتقـاد اسـتوار      2001، 2و هلتن 1پذيرد )سانسون مي
ها نهادهاي ساخت بشرند و بر نيروي انساني متخصص تکيش دارنـد تـا    است کش سازمان

گر، توسـعش منـابع   بتوانند بش خوبي شکل گيرند و بش اهدافشان دست يابند. بش عبارت دي
هـا و متکـي بـر     ها، نهادهـايي سـاخت انسـان    انساني مبتني بر اين باور است کش سازمان

انـد. در ايـن    تخصص آنها هستند کش بش منظور تعيين و دستيابي بش اهدافشان شکل گرفتش
ميان توسعش منابع انساني از انسجام سازماني، گروهي، فردي و فرايندهاي کاري حمايت 

هاي اراکش شده براي توسعش منابع انسـاني حکايـت از آن دارد کـش     همچنين مدلکند.  مي
گذاري در اين زمينش، در عملکرد فـردي و سـازماني مـؤثر اسـت و بـش افـ ايش        سرمايش

 شود. عملکرد، حل با کيفيت مساکل فردي و سازماني و تعهد سازماني بيشتر منجر مي

 اي جايگاه خبر در شهرت رسانه

اي در پي آن هستند، جلـب توجـش بيشـتر     هاي رسانش ين اهدافي کش سازمانيکي از نخست
هاي عمـومي کـش    مخاطبان بش اخبار و اف ايش تعداد آنهاست. در اروپا ني  براي تلوي يون

گيري در خصـوص سرنوشـت    دهنده بش عموم مردم براي تصميم اي اطالع اخبار را برنامش
ش متن برنامش خبري بـراي انتقـال بيشـترين    اند، جلب توجش مخاطب ب خود، تعريف کرده

 مي ان اطالعات ممکن، از اهميت بسياري برخوردار است.  
هـاي   هـاي اصـلي سـازمان    يکي از دغدعش هاي خبري،  جلب توجش مخاطب بش برنامش

اي است؛ دليل اين امر را بايد در کارکرد اخبار در فواي عمـومي جسـتجو کـرد.     رسانش
                                                      

1. Swanson       2. Holton 
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يژه در حوزه تلوي يون براي انجام بهينش وظـايف خـود ازجملـش    اي بو هاي رسانش سازمان
داننـد کـش    رساندن اطالعات اصلي و مهم بش بيشترين تعداد شهروندان، وظيفش خـود مـي  

شان بيشتر جلب کنند تـا از ايـن طريـ ، وسـعت      هاي خبري توجش مخاطبان را بش برنامش
توان نتيجش گرفـت کـش    نابراين ميرساني برنامش خبري خود را اف ايش دهند. ب ابعاد اطالع

هـاي ذهنـي    چگونگي جلب توجـش مخاطبـان بـش اخبـار، يکـي از معوـالت و مشـغلش       
 (.1388هاي تلوي يوني است )منصوريان،  کنندگان خبر و مديران شبکش تهيش

هـاي   تـرين ااـدام   اي، از محـوري  هاي رسـانش  شناسي در سازمان بر اين اسار، مخاطب
رود و اين امر ناشي از آن است کش مقدمش هر کـار و   ري ي بش شمار مي سازي و برنامش برنامش
شـود. بـا    سازي، شناخت کساني است کش برنامـش بـراي آنهـا سـاختش مـي      جملش برنامش از آن
توان مخاطبـان را بـش طـور عميـ  و آن گونـش کـش بايـد         هاي جستش و گريختش نمي بررسي

هاي زيـادي صـرف آن    شود کش ه ينش ميشناخت. گاهي اواات برنامش بسيار خوبي ساختش 
شده است ولي چون با نياز و وضعيت مخاطبان همسو نيست، اثر الزم را ندارد و اهـدافي  

يابد. نياز افـراد، اغلـب نتيجـش اـرار گـرفتن در       شود، تحق  نمي کش از ساخت آن دنبال مي
هر يک بـش  شود  هاي سني يا جنسي، شغلي، خانوادگي و تحصيلي است کش باعث مي گروه
شناسـان   برداري کنند. بـر ايـن اسـار، برخـي از انسـان      ها بهره هاي مختلف از رسانش شيوه

نگارانش مناسـب در حـوزه     بر اين باورند کش يک مطالعش اوم 1جملش مالينوفسکي کالسيک از
اسـت. بـش هـر حـال،     « در ميدان»کم متومن چندين ماه حوور  نگاري مخاطب، دست  اوم

هايي است کش بش طـور   کش تاکنون درباره انتخاب مخاطب اراکش شده، پژوهشبهترين داليلي 
ها و انواع محتواها صورت گرفتش و انتخاب را بر اسـار   مند در خصوص رفتار رسانش نظام

متغيرهاي جمعيت شناختي مانند، جنسيت، سن، تحصيالت و درآمد مطالعش کـرده اسـت.   
ويند کش گـويي تفسـير مطلقـي از آن )کـش بـش      گ فرستنده و گيرندگان از محتوايي سخن مي

طور معمول تفسير خودشان اسـت( در دسـت دارنـد. در حـالي کـش خـود فرسـتندگان و        
فرسـتند يـا    گيرندگان هم ممکن است مطمئن نباشند کش مقاصد و ادراکاتشان با آنچـش مـي  

 (.1376قان، ال و همکاران، ترجمش دهيندکنند وااعاً انطباق پيدا کند )نقل از و دريافت مي

 کيفيت خبري

ارزيابي کلـي مخاطبـان و اوـاوت آنهـا در خصـوص محتـوا و نحـوه اراکـش محصـول          
                                                      

1. Malinofeski 
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اي در گـروه   کنـد. محصـوالت رسـانش    اي را تعيـين مـي   اي، کيفيت محصول رسانش رسانش
اي ازجملش خبـر   خدمات ارار دارند و از اين رو، براي سنجش کيفيت محصوالت رسانش

هاي سنجش کيفيـت در خـدمات اسـتفاده شـود      است از مدلو محصوالت خبري الزم 
هاي خبـري و نيـ     در اين پژوهش بش منظور شناسايي ابعاد کيفيت برنامش (.1388منصوريان، )

عمليـاتي   ـ  شوند از مدل کيفيـت فنـي   هاي خبري در زمره خدمات تلقي مي از آنجا کش برنامش
خدمات مورد نظر چـش چيـ ي را    استفاده شده است. کيفيت فني بش معناي اين است کش

دهند و کيفيت عملياتي بش معناي اين است کش خدمت مورد نظـر چگونـش اراکـش     اراکش مي
توان بـش دو بخـش محتـواي     اي اين موضوع را مي هاي خبري و رسانش شود. در برنامش مي

 خبر و نحوه اراکش آن تقسيم کرد:
مسئلش ضروري اسـت. مسـئلش   در خصوص محتواي خبر، توجش بش دو  .محتوايخبر.1

اول، اعتماد بش محتواي خبر يا اخبار اراکش شده از سوي رسـانش و مسـئلش دوم، راهبردهـاي    
هاست. بنـابراين،   محتواي خبراست، معلول عملکرد خود رسانش ،انتخاب موضوعات خبري

 طرفي، جامعيت و غيره تأثيرگذار هستند.   در محتواي خبر، عواملي نظير صداات، بي

نحوه اراکش خبر بش چگونگي اين امر اشاره دارد. چگـونگي اراکـش   نحوهارائهاخبار..2
توان بش مجري،  تواند ابعاد مختلف و گوناگوني داشتش باشد؛ ازجملش اين ابعاد مي خبر مي

رساني در خصوص پخش اخبار و فناوري صوتي و تصـويري اشـاره    زمان، نحوه اطالع
ر وجود يا نبود جاذبش در اراکش موضـوعات خبـري نيـ     کرد. همچنين عوامل ديگري نظي

هاي خبر است  تواند اابليت اعتماد را اف ايش يا کاهش دهد. جذابيت يکي از ويژگي مي
اي نسـبي   هاي امروزي اهميت خاصي دارد. اما جذابيت بش نوبش خود، پديده کش در رسانش

 (.هماناست کش از فرهنگي بش فرهنگ ديگر متفاوت است )

 هاي خبري ماد به رسانهاعت

هاي خبـري را درک و ارزيـابي    دهد کش افراد چگونش رسانش اعتماد، بش ما آگاهي مي  مقولش
ي اعتبـار را بـش اعتمـاد     کنند. جالب توجش است کش پژوهشگران ارتباطات، اغلب واژه مي

ي ا هاي صريح اعتماد، بش شکل با اهميـت و شايسـتش   دهند. متعااب آن، نظريش ترجيح مي
اند، هر چند اين اويش، بش معنـاي آن نيسـت کـش     در اين حوزه مورد مالحظش ارار نگرفتش

انـد و ايـن مفـاهيم منحصـراً در      هاي اعتماد و اعتبار در موضعي متواد ارار گرفتـش  واژه
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(. دروااع، برخي از پژوهشگران متأخرـ با وجود 1996، 1تقابل با يکديگر هستند )سلف
انـد   اند ـ در عمل، واژه اعتماد را برگ يـده   اعتبار رسانش کشانده آنکش پژوهش را بش سمت

 (.  2005، 2)کاپال
اعتماد مخاطبان بش يک رسانش، متأثر از اعتماد آنها بش خبر رسانش اسـت. صـاحبنظران   

اين باورند کش نماد اعتماد بش رسانش را بايد بر اسار اف ايش اعتماد بـش   علوم ارتباطات بر
 (.1388ي خبري رسانش ديد )نعمتي انارکي، ها خبر و برنامش

تواند بر افکار عمومي تأثير بگذارد، الزم است در هـر سـازمان    از آنجا کش اعتماد مي
اي، بر اسار نوع آن، بش نحوي جداگانش مورد تحقيـ  و بررسـي اـرار گيـرد. هـر       رسانش

بـش همـان    باشند،  اندازه شهروندان، موث  بودن نوع خاصي از رسانش را بيشتر باور داشتش
 مي ان احتمال نفوذ بر افکارشان بيشتر خواهد شد.  

مطالعات مربوط بش حوزه ارتباطات و ارتباطات سياسي بـر ايـن نکتـش تأکيـد دارنـد کـش       
رعايت عـدالت، کامـل    صحت، « گيري فقدان جهت»اي، با مي ان  اعتماد بش يک سازمان رسانش

، «عينيـت »يري دارد. مفـاهيم کلـي موثـ  بـودن،     ناپـذ  پيوند گسسـت  بودن و موث  بودن آن، 
اي  يـا اعتبـار رسـانش   « اي باورپـذيري رسـانش  »رعايت عدالت و کامل بودن را در غالب مـوارد  

شـود    کيفيت يک منبع اطالعاتي کـش موجـب مـي   »کنند:  نامند و بش اين صورت تعريف مي مي
 .(2004، 3)جکسون« پذير باشد دارد، بدون نياز بش اثبات و ااامش حجت باور هرآنچش بيان مي

 کننده اعتماد در خبر رسانه هاي تعيين مؤلفه

هاسـت. بنـابراين    هـا معلـول عملکـرد خـود رسـانش      اعتمادي بش خبر رسـانش  بخشي از بي
 ها چند دستش متغير ديگر ني  دخيل هستند: اعتمادي بش خبر رسانش درخصوص داليل بي

 اي  عوامل رسانه

هاست. فواي مفهومي اعتمـاد بـش    ناشي از عملکرد خود رسانش اي مجموعش عوامل رسانش
 طرفي و جاذبش مشخص شده است: ها با سش مفهوم صداات، بي اخبار رسانش
دهي بش فواي مفهومي  ها عامل مهمي در شکل رساني صاداانش رسانش پيام ..صداقت1
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بـش سـهو، ممکـن    ها بش عمد يـا حتـي    هاست. با وجود اين، رسانش اعتماد بش اخبار رسانش
است بش منظور دستيابي بش اهداف خاصي، اادام بش تغييـر بعوـي از خبرهـا کننـد، ايـن      

 تواند صورت گيرد. هاي زير مي  تغييرات بش شيوه
 بش معني اراکش خبرهاي ضد و نقيض .تنااض گويي

 ب رگ جلوه دادن بعوي از خبرها و غلو کردن در آنها. اغراق مبالغش و

 نش دستکاري در خبر بش نحوي کش معناي اصلي آن دگرگون شود.هر گو .تحريف خبر

شود؛ يعني جدا کـردن بعوـي از    بش همان مفهوم رايج خود بش کار برده مي .سانسور
اج اي خبر از پيکره اصلي آن. اين تغييرات کش بـش شـکلي وسـيع و گسـترده از طريـ       

اخبـار رسـانش اسـت. در     اعتمادي مخاطب بـش  شود، عامل مهمي در بي ها انجام مي رسانش
 رسد کش رسانش مخاطب را منفعل فرض کرده است. چنين شرايطي، بش نظر مي

طرفـي در اراکـش اخبـار اسـت.      اين واژه، نقطش مقابل رعايت نکـردن بـي   .طرفي.بي2
 شود:   طرفي بش دو دليل انجام مي رعايت نکردن بي

ها تنها  نحوي کش رسانشهاي مختلف خبري بش  کنترل بر روي بخش .دولتي بودن خبر
 سخنگوي دولت باشند.

ها بش يک گروه خـاص کـش نتيجـش آن، دسـتچين کـردن       وابستگي رسانش .خطي بودن
شـود بـش    کنـد و باعـث مـي    اخبار و اطالعاتي است کش منافع گروهي خاص را تأمين مي

 هاي ديگر توجش نشود. اخبار گروه
برخورداري از برخي امکانات، از ابيـل  ها با  شود کش رسانش شامل مواردي مي .جاذبه.3

تجهي ات مناسب، خبرنگار و ساير نيروهاي متخصص، اخبار را بـش شـکلي جـذاب اراکـش     
دهـد. وجـود يـا     هاي داخلي اف ايش مـي  دهند و اين امر، مي ان اتکاي مردم را بش رسانش مي

يش يا کاهش دهد. تواند اابليت اعتماد را اف ا نبود جاذبش در اراکش موضوعات خبري ني  مي
گيرد کش هم متخصص باشند و هـم   بش عبارت ديگر؛ عقايد افراد تحت تأثير کساني ارار مي

يابـد کـش اسـتدالل     اابل اعتماد، همچنين اابليت اعتماد نسبت بش رسانش زماني افـ ايش مـي  
رسانش نسبت بش موضوعي تنها با منافع رسانش گره نخورده باشد و رسانش سعي نکنـد افـراد   

ا بش طور مستقيم تحت تأثير ارار دهد. عوامل مؤثر بر جاذبش، شـامل شـکل اراکـش اخبـار،     ر
 (.1388اابل درک بودن، تأمين نياز و جذابيت است )منصوريان، 
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 اي شهرت رسانه

شهرت در سطح سـازمان تمرکـ  داشـتش     يروبر  شتريب يمطالعش شهرت در علوم سازمان
است کش بش سازمان  ياز معدود منابع يکيشهرت  ي،نپردازان سازما شينظربش اعتقاد است. 

 ديو تقل ينيگ ياابل جارياابل معاملش، غ  ريغ ين را منبعآ رايدهد ز يم داريپا يراابت تيم 
مطالعـات شـهرت از    (.2001، 1رينـدوا کـرد )  تيريتوان آن را مد يم کشدانند  يم ينشدن

از کارشناسـان و فعـاالن حـوزه    اعم  يدهش نود بش سرعت رشد کرده است و افراد مختلف
را گـرد هـم    کيارتباطـات و اسـتراتژ   تيريمد ،يمطالعات سازمان ،يبرندساز ،يابيبازار

  (.2001، 2دولينگ) آورده است
 نفـع  يافـراد ذ  از جانـب هـا   سـال  ياز باورهاست کش ط يا مجموعش يشهرت سازمان

اسـت   يسازمان ادارک کيشود. شهرت  يم جاديافراد، ا نيسازمان با فرض تحق  منافع ا
ـ نما ،شـهرت دروااـع   دارد. يبسـتگ  نفع يافراد ذ يسازمان برا تيجذاب  انيو بش م  انگري
ـ  سازمان اسـت.  کي در خصوص يحح عموم باور و چـش سـازمان    هـر  يطـور کلـ  ش ب
ـ از ا يبردار بهره يآن برا ييتوانا ،باشد شتريب يتر و اعتبار آن در اذهان عموم معروف  ني

ـ اعتبـار ترب  حسـن شـهرت و   سازمان با کي خواهد بود. شتريناسب ببستر مربت و م  تي
 .برخوردار است ياريبس ياياز م ا ها بحرانشده در زمان بروز 

ـ     يچگونگ از طري  يا سازمان رسانش کيشهرت   نيتعامـل آن بـا مخاطبـان و همچن
 گسـترش، تنـوع و   شـود.  يم دهيسنج داتيتول يآن ازجملش محتوا ي گوناگونها تيفعال

ثر خواهـد افتـاد کـش شـهرت     ؤمـ  يزمـان  يـا  طيدر شرا تنهارسانش  کي يها تيبسط فعال
زمـان و در   يطـ  ايـ وجـود آمـده و   ش اادامات از ابل ب نيشرط ا شيبش عنوان پ يا رسانش
 يراـابت  تيـ م  يشـهرت مربـت بـرا    ،اسار نيا ها حاصل شده باشد. بر تيفعال انيجر

کند و  يمطلع م يا سازمان رسانش يها تياز اابل مخاطبان را راياست ز تي  اهميحابسيار 
 (.1998، 3)شارما بش ارتباط با رسانش دارندبيشتري  ليآنها تما ،بيترت نيبش ا

 ديـ ها دانش و عقا کش رسانش شيفرض نيا دهد ينشان م يا شهرت رسانش اتيادب يبررس
 آنها نقشهرت ش در ،گذارند يم ريثأو بر مخاطبان ت دهند ميعموم را تحت پوشش ارار 

ـ دانـش و عقا  يبـرا  يکننـده منطقـ   نييعامل تع کيها  رسانش داتيتول رايدارد ز يمهم  دي
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سازمان  کي دهيمخاطبان، عق يطيشرا نياست. در چن يا سانشر يها عموم درباره سازمان
پـح   بش اين ترتيـب، کنند و  يم افتيدر يطور مرال در االب گ ارش خبرش را ب يا رسانش
از  يميتجربـش مسـتق   ،اطالعات و بش عبـارت بهتـر   ،آن جامعش يفکار عموماگر ا مدتياز 

در ذهـن   وشـود   مـي  رفتـش يپذ دهيـ آن عق ،نداشـتش باشـد   ،آنچش رسانش منتشر کرده است
ـ اسار شـهرت   نيا . بررديگ يمخاطب شکل م ـ را ارز يا سـازمان رسـانش   کي  يکلـ  يابي

مـداوم   يانيـ ها حاصل جر يابيارز ني(. ا1991، 1شوماخر) دانند يمخاطبان از آن رسانش م
 سازمان است.   يا رسانش داتياز مجموعش تول
 يا رسـانش  يهـا  کارکنان سـازمان ي، ا امل در کسب شهرت رسانشوع نيتر مهم يکي از

 ديـ رسانش تول يرا با استفاده از منابع مختلف برا يمتعدد يها . خبرنگاران گ ارشهستند
 ،رنگـاران اوـاوت کارکنـان رسـانش شـامل خب     يبـر مبنـا   شـتر يها ب گ ارش نيا .کنند يم

د کش با ندار تياهم رودروااع از آن  شوند و تهيش مي يآن بخش خبر رانيو مد رانيسردب
ســازمان  کيــ حيحرکــت صــح ،بــرعکح ايــانحــراف از هنجارهــا و  ،خــود داتيــتول

 يمعـ مفهوم ج کي يا شهرت رسانش ،ني. بنابرا(1992، 2د )بارنيننيآفر يرا م يرسان اطالع
مخاطبـان   ،تيـ در رسانش و در نها نفع يمنافع افراد ذ ،يا نشاست کش سازمان، کارکنان رسا

 ياجتمـاع  يهـا  نـد يفرا  يـ در طول زمان از طر يا کند. شهرت رسانش يرا بش هم مرتبط م
 . ديآ يوجود مش کند، ب يم ريرا درگ نفعش يکش سازمان و افراد ذ اي دهيچيپ

 سرمايه شهرتی

انـد کـش    ظران در کنار شهرت سازماني، مفهوم سرمايش شهرتي را اراکش کردهامروزه صاحبن
بـر اسـار    3شود. سرمايش شهرتي عامل مهمي براي کسب موفقيت يک سازمان تلقي مي

شود کش در جهت منـافع آنهـا عمـل     نفع در يک سازمان بنا مي اعتماد و اطمينان افراد ذي
نفعان بر پايش اعتماد و خودداري از نقض  ا ذيکند. در سرمايش شهرتي، رابطش سازمان ب مي

 .(2004، 4پيمان استوار است )رابرتح
هاي منحصر بش فرد و غيراابل تقليد در ايجاد سـرمايش شـهرتي، منـابع     يکي از دارايي
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انساني سازمان است چـرا کـش ديگـر اشـکال سـرمايش، شـامل محصـوالت، خـدمات و         
مـديريت مـالي، مـديريت زنجيـره تـأمين و       فرايندهاي مديريتي درون سازماني ازجملش

 .(2004هاست )جکسون،  راهبردهاي خريد ملمور و اابل تقليد از سوي ساير سازمان

 تفاوت برند با شهرت سازمانی

هاي مشـترکي از لحـاص رابطـش بـا تصـوير خـارجي        اگر چش برند و شهرت داراي ريشش
تـر و   شهرت ريشـش مشـخص   کنند کش سازمان هستند، طرفداران شهرت سازمان ادعا مي

 (.  2006، 1تري نسبت بش برند دارد )هتريک مفهوم شهودي

اي بـا   تر است بخصوص بش اين دليل کش بش طرز ف اينـده  شهرت براي جامعش اابل ابول
و  2ها در زمينش رفتار پايدار و از لحاص اجتماعي مسئوالنش مرتبط است )کوثـا  تالش سازمان
هاي براي تبيين رابطش بين شهرت و برندسـازي سـازمان،    ش(. يکي از تال2001همکاران، 

( بوده است. وي متعقد است کش شهرت سازمان شـاخص اصـلي   2001از جانب دولينگ )
برندهاست بدون يک شهرت مربت غير ممکن است بتوان يک سوپر برنـد اـوي يـا برنـد     

ک مخاطبـان از  تر، شهرت يک سازمان بـش ادرا  معروف براي سازمان ساخت. بش تعبير داي 
بـش طـور    .دهـد  گردد حال آنکش برند تعهد اصلي يک سازمان را نشان مـي  آن سازمان برمي

مرال، برند سوني همان تعهد اصلي او در ابال جامعش است کش کيفيت محصـوالت شـمرده   
 گردد. مي شود در صورتي کش شهرت سوني بش ارزيابي عموم جامعش از آن باز مي

ها  توان تقليد کرد زيرا سازمان آنچش گفتش شد، شهرت را نميبش طور کلي و بر اسار 
شهرت را از طري  تعامالت پيچيده اجتماعي کش مستل م بيـان و شـناخت دايـ  اسـت،     

تـرين عامـل    اي زيربنايي هاي رسانش بر اين اسار، بررسي شهرت سازمان .کنند کسب مي
چرا کـش اگـر رسـانش در    شود  بخش يک رسانش محسوب مي محاسبش کارکرد مطلوب و اثر

انـد،   برآوردن تواعاتي کش مخاطبان و بش طور کلي افکار عمـومي بـراي آن تعيـين کـرده    
 .  (2007، 3بيند )فريح اي آسيب مي شکست بخورد، شهرت سازمان رسانش

 اي شهرت سازمان رسانه

اي از طريـ  چگـونگي تعامـل آن بـا مخاطبـان و همچنـين        شهرت يـک سـازمان رسـانش   
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(. 1998 ،شـود )شـارما   ي گوناگون سازمان ازجملش محتواي توليدات سنجيده ميها فعاليت
هاي يک رسانش تنها در شرايط يا زماني مـؤثر خواهـد افتـاد     گسترش، تنوع و بسط فعاليت

شرط اين اادامات، از ابـل يـا طـي زمـان و در جريـان       اي بش عنوان پيش کش شهرت رسانش
ار، شهرت مربت براي م يت راـابتي بسـيار حـاي     ها حاصل شده باشد. بر اين اس فعاليت

کنـد و بـش ايـن     اي مطلـع مـي   هاي سـازمان رسـانش   اهميت است زيرا مخاطبان را از اابليت
امـا   (.1990، 2لينو شـا  1ترتيب آنان تمايل بيشتري بش ارتبـاط بـا رسـانش دارنـد )فـومبران     
ن بش مرابش جامعش هـدف  چنانچش رسانش شهرت خود را از دست داده باشد، ديگر در مخاطبا

ها بش وجود نخواهد آمد و بش تـدريج، بـا    اي براي پذيرش پيام اندرکاران رسانش، زمينش دست
 از دست رفتن شهرت، مقبوليت رسانش در ن د مخاطبان ني  از ميان خواهد رفت.

ها دانش و عقايـد   دهد اين فرضيش کش رسانش اي نشان مي بررسي ادبيات شهرت رسانش
گذارنـد در شـهرت يـک     دهند و بر مخاطبـان تـأثير مـي    تحت پوشش ارار ميعموم را 

کننـده منطقـي بـراي     ها يـک عامـل تعيـين    سازمان نقش مهمي دارد، زيرا توليدات رسانش
اي اسـت. در چنـين شـرايطي، مخاطبـان      هاي رسانش دانش و عقايد عموم درباره سازمان

کننـد و   ک گ ارش خبري دريافـت مـي  اي را براي مرال، در االب ي عقيده سازمان رسانش
پح از اندکي اگر افکار عمومي آن جامعش اطالعات و بش عبارت بهتر تجربش مستقيمي از 

شـود و در ذهـن    آنچش رسانش منتشر کرده اسـت، نداشـتش باشـد آن عقيـده پذيرفتـش مـي      
اي را ارزيـابي کلـي    گيرد. بر اين اسار، شهرت يـک سـازمان رسـانش    مخاطب شکل مي

ها حاصل جرياني مداوم از  اين ارزيابي (.1991دانند )شوماخر،  ان از آن رسانش ميمخاطب
هـا   همچنين رسانش (.1991، 4و ميندل 3اي آن سازمان است )چن مجموعش توليدات رسانش
هاي يک سازمان  اي براي انعکار فعاليت اي براي تبليغات و آيينش نش تنها بش عنوان وسيلش

دهـي اطالعـات، از طريـ      بلکش بش عنوان عامالني فعال در شـکل کنند  اي عمل مي رسانش
 (.1990 ،زنند )شانلي هاي خبري ني  دست بش فعاليت مي انتشار خبر و ساخت گ ارش
انــد.  شــوند از منــابع بســياري فــراهم شــده هــا منتشــر مــي اطالعــاتي کــش از رســانش

ند، بسـياري از  المللـي يکـي از ايـن منـابع هسـت      هاي مختلف داخلـي و بـين   خبرگ اري
ها جريان ثـابتي از اطالعـات را بـراي     هاي ساير سازمان  ها از طري  روابط عمومي رسانش
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ترين  نفع است. منبع سوم کش مهم ها، افراد ذي منبع ديگر رسانش کنند رسانش خود فراهم مي
اي هسـتند.   هاي رسانش رود، کارکنان سازمان اي بش شمار مي عامل در کسب شهرت رسانش

کننـد   هاي متعددي را با استفاده از منابع مختلف براي رسانش توليد مي رنگاران گ ارشخب
ها بيشتر بر مبناي اواوت کارکنـان رسـانش شـامل خبرنگـاران، سـردبيران و       اين گ ارش

شود و دروااع از آن رو اهميت دارنـد کـش بـا توليـدات      مديران آن بخش خبري تهيش مي
رسـاني را   برعکح، حرکت صـحيح يـک سـازمان اطـالع    خود انحراف از هنجارها و يا 

اي يک مفهوم جمعي است کش سازمان،  بنابراين، شهرت رسانش .(1991آفرينند)بارني،  مي
نفع در رسانش و در نهايت، مخاطبان را بـش هـم مـرتبط     اي، منافع افراد ذي کارکنان رسانش

جتماعي پيچيده کش سـازمان  هاي ا اي در طول زمان، از طري  فرايند کند. شهرت رسانش مي
 شود. کند، ايجاد مي نفع آن را درگير مي و افراد ذي

اي بيـانگر ايـن وااعيـت     بش طور خالصش، ماهيت پيچيده و اجتماعي شـهرت رسـانش  
 (.1994، 1يراست کش امکان تقليد از آن دشوار است )با

ويـل آن بـش   با توجش بش مطالب بيان شده، از آنجـايي کـش محتـواي رسـانش، توليـد و تح     
، 2پـذيرد )گـانح   مخاطب و بش تبع آن، اثرات حاصل، از طري  کارکنان رسانش صورت مـي 

اي از طريـ  کارکنـان آن     دهنده شهرت يـک سـازمان رسـانش    (، بررسي عوامل شکل1979
هـا و در حقيقـت،    اي برخـوردار اسـت از يـک سـو، انسـان      العاده سازمان، از اهميت فوق
د کش از محيط اجتماعي و في يکي خود مطلع باشند، و ايـن نـوعي   مخاطبان رسانش نياز دارن

( و از سوي ديگر، بنابر کارکردهـاي رسـانش،   1991)شوماخر،  نياز فرهنگي و زيستي است
هاي متفاوت جامعش، بايـد   اي عالوه بر تهيش اطالعات مربوط بش جنبش کارکنان سازمان رسانش

، 3کش امر نظارت است، انجـام دهنـد )السـول    ترين وظايف اصلي رسانش را ني  يکي از مهم
تعصب از رويدادها، مساکل و عقايد موجـود   (. تالش رسانش براي انعکار کامل و بي1949

رود کـش بـا    در جامعش يک هنجار عملي در کار رسانش و از وظايف مهم رسانش بش شمار مـي 
(. مقدمـش  1992، و همکـاران  4اي محق  خواهد شد )گامسون تالش کارکنان سازمان رسانش
وظيفش خبرنگاران اين است کـش  »کند:  اي بيان مي نگاران حرفش اوانين اخالاي جامعش روزنامش

اهداف )عدالت و دموکراسي( را با جستجوي حقيقت و فراهم کردن گـ ارش منصـفانش و   
بش طور کلي، اگر پوشش خبري در يـک  « جامع از رويدادها و مساکل بيشتر تحق  ببخشند.

                                                      

1. Barry       2. Gans       3. Losswell 

4. Gamson 
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اي از سوي کارکنان رسانش بش داليل مختلفـي منحـرف شـده باشـد، نـش تنهـا        رسانشسازمان 
شـود.   يابد بلکش از مي ان مخاطبان ني  کاستش مـي  مي  اي کاهش سودآفريني آن سازمان رسانش

ها کش بش دست کارکنان رسـانش صـورت    کاهش مخاطبان بش سبب اشکال در توليدات رسانش
 دارد.پذيرد، در شهرت رسانش نقش  مي

 سرمايه شهرتی و اي مدل ارتباط بين توسعه منابع انسانی، شهرت رسانه

چارچوب نظري يک الگوي مفهومي است کش مبتني است بر روابط نظري ميان شـماري  
انـد. ايـن    از عواملي کش در مورد مساکل مورد پـژوهش بـا اهميـت تشـخيص داده شـده     

اي منطقـي جريـان    ئلش بش گونـش چارچوب نظري با بررسي سواب  پژوهشي در المرو مس
  هـاي پيشـين گذشـتش، مـدل     کند. با توجش بش تعاريف اراکش شده و ذکـر پـژوهش   پيدا مي

مفهومي زير را براي تبيين ماهيت روابط ميان عوامـل مـؤثر بـر توسـعش منـابع انسـاني،       
 اي اراکش شده است: کيفيت خبري و شهرت رسانش

 پژوهشـ مدل مفهومی 1 شکل

 

 

 

 
 

اي،  ر ادبيات نظري توسعش منـابع انسـاني، مـديريت رسـانش، شـهرت رسـانش      بر اسا
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       

و ...، کيفيـت خبـر، اعتمـاد، شـهرت      توسعش منابع انساني، سيستم منابع انساني، ال امات
 شود.   اي و سرمايش شهرتي مي رسانش

عوامل 
 انسانی

 واملع
 یسازمان

 عوامل
 یطيمح

 منابع توسعه
 یانسان

 تيفيک
 يخبر

 شهرت
 يا رسانه
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توانـد فراينـد    توسعش منابع انساني شامل مجموعش ابعادي است کش نبود هر يک از آنها مي
توسعش را دچار اختالل کند. بنابراين توجش بش تمامي ابعاد فکري )اراکـش افکـار جديـد و نـو(،     

ش منظور اخذ دانش جديـد(، شـغلي )بهبـود اسـتفاده از تجهيـ ات و      نگرشي )بهبود نگرش ب
ها(، ادراکي )ايجاد ديدگاه کالن و جامع نسبت بـش فراينـدهاي سـازماني(، رفتـاري و      فناوري

 اي براي ايجاد سازمان خالق( امري الزم و واجب است.   خالايتي )ايجاد زمينش
هاي منـابع   ي، پشتيباني ساير سيستمالزمش نتيجش و ستاده مناسب از توسعش منابع انسان

انساني است. بش عبارت ديگر، تا زماني کش سيستم انگي ش و جبران خـدمات مناسـب و   
مندي وجود نداشتش باشد کش از اج اي توسعش منابع انساني حمايت کنـد، تـا زمـاني     نظام

کـش   کش نظام مديريت عملکرد اادر بش ارزشـيابي مناسـب و عادالنـش نباشـد و تـا زمـاني      
هاي جذب و استخدام بش دليـل برخـي نقـاط ضـعف، توسـعش منـابع انسـاني را         سيستم

هاي منابع انساني در کنـار توسـعش    مشي ها و خط تر، سياست توعيف کنند و از همش مهم
نظـر   تواند اهداف مـد  منابع انساني ارار نگيرد، نتيجش و خروجي توسعش منابع انساني نمي

عوامل مهم و اثرگـذار بـر فراينـد توسـعش منـابع انسـاني،        را تحق  بخشد. يکي ديگر از
ها و  محور است. بش عبارت ديگر، بش کارگماري، انتصاب وجود نظام بش کارگيري شايستش

اف ايـي در سـاير    هايي باشند کش موجب ايجـاد هـم   هاي ترفيع بايد مبتني بر شاخص نظام
هاي مديريت منابع انسـاني بـش    موارد مرتبط با سيستم 2هاي مرتبط شود. در جدول  نظام

 صورت مختصر اراکش شده است.

 های مدیریت منابع انسانی سیستم

نظا  جبران
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نظا  مدیری

 

 متغیرهای کالن درون و برون سازمانی

  
ت ها و خطی مشی ر

سیاس
سانه
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 محیط برون سازمانی

 کیفیت خبری

 توسعه منابع انسانی

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

 سرمایه شهرتی ای شهرت رسانه

 اعتماد
 سرعت
 استقالل

 پایداری 
 با ارزش بودن 
 ییرقابل تقلید بودن 
 ییرقابل جانشین 

 تکنولوژی به روز

 کشف حقیقت 
 تحلیل رویدادها 
  مهارت انتقال پیا 
 آمیز عد  مواجه نصیحت 

    کارگیری منابع انسانی نظا  به



62  1392تابستان (/ 74)پياپي  2/ شماره بيستماطي/ سال هاي ارتب پژوهش 

 های مديريت منابع انسانی سیستمـ 2جدول 

هاي  سياست
 منابع انسانی

نظام 
جذب و 
 استخدام

نظام 
جبران 
 خدمات

نظام 
مديريت 
 عملکرد

نظام 
 آموزش

نظام 
کارگيري  هب

 منابع انسانی
ــم ــداز و  چشـ انـ

موریت سازمان أم
 رسانه

ـایی و  شناســ
ــت تق ویـــــ

ـا  ـای بـ نیروهـ
 استعداد

مدیریت جبـران  
خدمات کارکنان 
بر پایه رضـایت  
مخاطب شـکل  

 .یابد

ایجــاد نظــا   
سنجش دانش 
بیـــــــنش و 
مهارت دایمـی  

 کارکنان

هــــــای  دوره
آموزش خـار   

 از سازمان

مؤثر واقع شدن 
ها بـرای   آموزش

 ارتقا کارکنان

ــجا  و  انســـــ
همراستایی بـین  

ــا  ــای  نظــ هــ
ــابع  ــدیریت من م

 انسانی

ــهپای   بنـــدی بـ
ـارگیری   ــه کـ ب

د نکارکنان توانم
ازمان ساز درون 
هــای  در پســت

 کلیدی

نبود مشکالت 
ــالی در  مـــــ

 ها پرداخت

استقرار نظا  
ــدیریت  مـــ
ــرد  عملکـــ

 جامع

ایجــاد نظــا   
ســـــــنجش 
اثربخشــــــی 

هــــــای  دوره
 آموزشی

شناســـــایی و 
تقویت نیروهای 

 با استعداد

هـــای  سیســـتم
کاری با عملکرد 

 (HPWSباال )

توســــــــعه  
هـای   انگیزش
 کارکنان

ــزایش  افـــ
نقش ارزیابی 
عملکــرد در 
ــت و  پرداخـ
ارتقــــــا و 

 ها انتصاب

هــــــای  دوره
آموزشـــــــی 
متناســـب بـــا 
ــای  نیازهـــــ
 .کارکنان باشد

ــه  ــت روحی تقوی
پـروری   جانشین

ــه  در همــــــ
 های خبر بخش

ــای  ــعه فی توس
ــین   ــابتی بـ رقـ

 کارکنان

ــا    ــعه نظ توس
جبران خدمات 
جامع )مـالی و  

 مالی( ییر

اهتما  به آموزش  
 حین کار

گـــردش شـــغلی 
 مؤثر

حیــور فعاالنــه     
ــان در  کارکنـــ

ــاه ــای  کارگـ هـ
آموزشی خـار   

 از کشور

ــارگیری   ــه کـ بـ
کارکنان متناسـب  

هـای   با توانمندی
 آنها



  63 اي و خلق سرمايه شهرتي نقش توسعه منابع انساني در شهرت رسانه

 2جدول ادامه 

هاي  سياست
منابع 
 انسانی

نظام 
جذب و 
 استخدام

نظام 
جبران 
 خدمات

نظام 
مديريت 
 عملکرد

نظام 
 آموزش

نظام 
کارگيري  به

 نسانیمنابع ا
ــوزش      آمـــــــ

 مدرن نویسی  خبر
 ساعت کار شناور

ــه       ــوزش ب آم
کـــــارگیری 
ــا و  ابزارهــــ

هــای   فنــاوری
 متناسب با کار

پایبنــــــــدی 
مدیران به نظا  
طراحی مشایل 

 برای ارتقا

آمـــــــوزش     
ـای  روش هــــ

 عمیق مصاحبه

 

ــوزش      آمـــــــ
ــارت ــای  مهـ هـ

ارتباطات کالمی 
 و ییرکالمی

 

آمــــــــوزش      
ــای  روش هــــ
دســــازی متقاع

 مخاطب

 

متغيرهاي کـالن همچـون فرهنـگ سـازماني، راهبردهـا و اهـداف رسـانش، سـاختار         
مشي رسانش و ... عواملي هستند کـش   ها و خط سازماني، حمايت مديريت ارشد و سياست

بش عنوان راهنماي عمل سيستم توسـعش منـابع انسـاني و مـديريت منـابع انسـاني عمـل        
هـا   وامل بش عنوان متغيرهاي کالن و بنيادين ساير سيسـتم کنند. بش عبارت ديگر، اين ع مي

اي مستقيم يا غيرمستقيم بـر توسـعش    کنند. هر يک از اين عوامل بش گونش دهي مي را جهت
اي اثرگذارند. هـر يـک از مـوارد بيـان شـده در       منابع انساني و در نهايت، شهرت رسانش

 اند. بش صورت ج کي تشريح شده 3مدل، در جدول 
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 الزامات محیط خارجی ـ3جدول 

فرهنگ 
 سازمانی

ها و  سياست
 مشی رسانه خطی

ساختار 
 سازمانی

سبک 
 مديريت

 فناوري
 به روز

عوامل برون 
 سازمانی

باز بودن فیای 
ابتکــار عمــل و 
خالقیـــــــت 
ـانه   کارکنان رس

 ها در همه زمینه

ــه   ــژه ب ــه وی توج
ــند  ــانه در سـ رسـ

ــداز و  چشــــم انــ
هــای پــنج  برنامــه
 ساله

ــبک ــای  س ه
ت رسانه مدیری

دائماً در حـال  
ارزیابی و نقـد  

 .درون باشند

ــارکت  مشــ
ــه  فعاالنــــ
ــان  کارکنـــ
ــانه در  رســ

 ها همه زمینه

کارگیری ه ب
دقیق و بـه  
ــع از  موقـــ

 های فناوری
 روز

ــانه  حیوررسـ
در یک جامعه 

 رقابتی

مشارکت فعاالنـه  
کارکنان رسانه در 

 ها همه زمینه

ـاه   اعتبار رسانه هیچ گ
فــدای اعتبــار افــراد و 

 .ها نشود تقدر

تر  ارتباط شفاف
ــین  و پویــاتر ب
کارکنـــــان و 

 مدیران

حقـوق    دیدیه
مـــرد  میـــان 
مســــــئوالن 

 رسانه

پوشـــــش 
ــر  فراگیــــ
 ماهواره ای

حیور رسـانه  
هـای   در شبکه
 اجتماعی

پایبنــدی رســانه 
ــول   ــه اصــ بــ

 اخالقی

ــ    ــا  در حفـ اهتمـ
ــد   ــتقالل و عـ اسـ
ــه   ــرایش بـــ گـــ

 های سیاسی جریان

وجود سـاختار  
ــازمانی  ســــ

 تر تخت

اهمیت مدیران 
ســـازمان بـــه 
ـابع  ــعه منـ توس
 انسانی در خبر

سرعت باال در 
 رسانی اطالع

دسترســـی بـــه 
منابع دست اول 

 خارجی

اصالت دادن بـه  
ــوه   ــرات انبـ نظـ
مخاطبـــان بـــه 
ــر و   ــای نظـ جـ
 مدیران سازمان

ــدیران و    مــــ
ـانه   کارکنان رس
دائماً میان مرد  
و جامعه حیور 

 .داشته باشند

وابستگی عمیـق   
ز بــــه مراکــــ 

ــرای  پژوهشــی ب
 تأمین محتوا

ــگ   ــین فرهن تبی
     عشق به کار

منــابع دولتــی بــه 
ــک  ــهرت کم  ش

 .کند می

هاي منابع انساني و متغيرهاي محيطي کالن درون و برون سازماني، توسـعش   اگر سيستم
نيروي انساني را بش نحوي پشتيباني و حمايت کنند کش همراستايي بين اين سش متغير اصلي 

محيط کالن( ايجاد شود، کيفيـت خبـري    هاي منابع انساني و انساني، سيستم )توسعش منابع
گيرد. بش عبارت ديگر، در صورتي کش هر يک از عوامل مرتبط با ايـن سـش متغيـر     شکل مي

نتوانند با يکديگر ايجاد يکپارچگي کنند، کيفيـت خبـري شـکل نخواهـد گرفـت. کيفيـت       
هـاي   در اراکـش و اجـراي برنامـش   هـا   هـارت م و اي از دانش مجموعش خبري عبارت است از
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در سـازمان خبـري    ليت اوئوهايي کش بر عملکرد شـغلي يـک فـرد و مسـ     و نگرشخبري 
تواند بـش وسـيلش اسـتانداردهاي     و با عمکرد شغلي او همبستگي دارد و ميگذار است  تأثير
متغيرهـاي   . کيفيت خبري عـالوه بـر تأثيرپـذيري از   گيري وااع شود پذير، مورد اندازه همش

گيري هر چـش   بيان شده تحت تأثير معيارهاي ديگري ني  هست کش هر يک از آنها در شکل
شوند. شايان ذکر است کش هر چنـد اهميـت ايـن معيارهـا      بهتر اين کيفيت مؤثر شمرده مي

تواند کيفيـت خبـري را مخـدوش سـازد. ايـن       کمتر از سش متغير اصلي است، نبود آنها مي
آميـ  بـا مخاطـب،     شناسـي، دوري از مواجهـش نصـيحت    ط بش هنر زيباييمعيارها شامل تسل

ترين دغدغش، اهتمام بش تحليل رويدادها در کنار اراکش اخبـار و   کشف حقيقت بش عنوان مهم
مهارت در چگونگي انتقال پيام براي تأثيرگذاري بيشتر اسـت. هـر يـک از ايـن عوامـل از      

 شود. ي انساني ايجاد ميطري  فرايندهاي داي  توسعش و آموزش نيرو
گيـري شـهرت رسـانش خلـ       زماني کش کيفيت خبري ايجاد شد، زمينش الزم براي شکل

اي  شود. نکتش حاي  اهميت در اينجا، نحوه ارتباط بين کيفيـت خبـري و شـهرت رسـانش     مي
اي بش صورت مستقيم و بدون واسطش تحت تأثير کيفيت خبري نيسـت   است. شهرت رسانش

اعتماد، سرعت و استقالل بر اين رابطش اثرگذارنـد. همـان گونـش کـش      1انجيو متغيرهاي مي
طرفي است. منظـور   تر گفتش شد، اعتبار رسانش بش معناي وجود صداات، جذابيت و بي پيش

هايي اسـت کـش در صـورت واـوع      از سرعت، پيشگام شدن رسانش بش عنوان يکي از رسانش
ند. استقالل ني  بش معناي گـرايش نداشـتن بـش    تواند بش سرعت عمل ک رويدادها و واايع مي

هاي سياسي، پذيرش و اعالم اشتباه در ابال مخاطبان رسانش و تبديل شدن رسانش بـش   جريان
هاي جامعش است. بش عبارت ديگر، در اين خصوص،  عنوان پرسشگري ناظر در همش بخش

ن گونـش کـش در مـدل نيـ      شود. هما ها نمي اعتبار رسانش هي  گاه فداي اعتبار افراد و ادرت
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     

گيرد. بنابراين، بخش زيـادي از اعتبـار،    شود و در ذهن مخاطب شکل مي سازمان خل  مي
 هاي درون سازماني رسانش است. ت و استقالل تحت تأثير فعاليتسرع

رسـاني و همچنـين    بنابراين، کيفيت خبري در صورت اعتبار رسانش، سـرعت اطـالع  
اي بـا ايجـاد تمـاي  در     شود و شهرت رسانش اي مي استقالل رسانش، منجر بش شهرت رسانش

                                                      

1. moderator  
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( 1998) مد. همان گونش کش شـارما تواند بش خل  سرمايش شهرتي بينجا اي شده مي فواي رسانش
اي از طري  چگونگي تعامل آن با مخاطبان و  بيان کرده است، شهرت يک سازمان رسانش

شـود و گسـترش،    هاي آن سازمان ازجملش محتواي توليدات سنجيده مي همچنين فعاليت
ت هاي يک رسانش تنها در شرايط يا زماني مؤثر خواهد افتاد کش شهر تنوع و بسط فعاليت

شرط اين اادامات از ابل بش وجـود آمـده و يـا طـي زمـان و در       اي بش عنوان پيش رسانش
اي در طول زمان پايدار  ها حاصل شده باشد. در صورتي کش شهرت رسانش  جريان فعاليت

اابـل تقليـد و    انـد، غيـر   و حفظ شود و همچنين عواملي کش منجر بش اين شـهرت  شـده  
بل تقليد نباشند، زمينش الزم بـراي ايجـاد سـرمايش شـهرتي     ارزشمند باشند و براي رابا اا

اي است. بارني  ترين م يت راابتي يک سازمان رسانش گيرد. سرمايش شهرتي مهم شکل مي
( گفتش است منابع ارزشمند و کمياب کش جانشين مناسبي ندارند و اابـل تقليـد از   1991)

د. بنابراين سرمايش شهرتي، منبعـي  دهن سوي رابا نيستند، م يت راابتي پايدار را شکل مي
 اابل تقليد و نبود جانشين.  براي م يت راابتي است؛ ارزشمند، کمياب، غير

 گيري نتيجه

پردازان سازماني، شهرت يکي از معدود منابعي است کش بش سـازمان م يـت    بش اعتقاد نظريش
راابـل جـايگ يني، و   دهد، زيرا در اين صورت، منبعي غيراابل معاملـش، غي  راابتي پايدار مي

شـهرت   اي، هـاي رسـانش   توان آن را مديريت کرد. در سـازمان  شود کش مي نشدني تلقي مي  تقليد
نقش مهمي در جذب و جلب مخاطبان بيشتر و تأثير مستقيم  بـر افـ ايش وفـاداري آنـان     

اي و سـرمايش شـهرتي در کنـار     دارد. در اين مقالش سعي شده است تا مفهوم شهرت رسـانش 
هاي مديريت منابع انساني، بويژه توسعش منابع انساني مورد بررسي ارار گيـرد.   اد و نظامابع

مدل توسعش داده شده در اين مقالـش، مـدل جـامعي بـراي بررسـي چگـونگي تأثيرگـذاري        
 اي و در نهايت، خل  سـرمايش شـهرتي بـوده اسـت کـش      توسعش منابع انساني بر شهرت رسانش

بش صورت ميـداني مـورد بررسـي اـرار گيـرد. از ديـدگاه        هاي آتي الزم است در پژوهش
ترين م يت راابتي سـازمان سـرمايش انسـاني     پژوهشگران حوزه مديريت منابع انساني، مهم

اي ني  اين امر صادق است زيرا سرمايش انسـاني عـالوه بـر     هاي رسانش آن است؛ در سازمان
بحـث   ساير عواملي کش در مدل مـورد  کند، )در کنار اينکش خود منبع م يت راابتي را خل  مي

 شود.   ايجاد سرمايش شهرتي ني  ميارار گرفتش است( با ايجاد همراستايي الزم، منجر بش 
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