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 برای مواجهه موثر در جنگ نرم طراحی مدل شایستگی کارکنان خبرگزاری 

 )مطالعه موردی خبرگزاری فارس( 
                                                                                 پژوهشی :قالهنوع م

 2یمهرداد متان،  3محمدرضا باقرزاده،  2علی فلاح،  9پیام تیرانداز 

 22/92/9311تاریخ پذیرش:                                   99/99/9311تاریخ دریافت: 

 چکیده
دانش و فن آوری هاای  رسانه ها برای نقش آفرینی موثر در عرصه جنگ نرم علاوه بر به خدمت گرفتن     

حا  شادن ایان دهدهاه در روز باید نیروی انسانی  مستعد، معتقد و توانمند را در این عرصه به کار بگیرناد  

باشااد  بااه ایاان دلیاا  لااازم اساات تااا در مساایر درساات می آنهاااد و هاادایت ارافااگاارو شااناختن اسااتعدادهای 

صورت یک لف حوزه رسانه شناسایی شده و بههای شغلی مختهای موردنیاز برای فعالیت در گروهشایستگی

روش پاژوهش ماورد اساتهاده روش  مدل شایستگی برای اساتعدادیابی در هار گاروه شاغلی تادوین گاردد 

نهر از خبرگان حوزه رسانه در داخ  کشاور  98آمیخته اکتشافی است که جامعه آماری آن در بخش کیهی 

ساس  در بخاش   مصاحبه نیمه ساختار یافتاه قارار گرفتناداند که بصورت هدفمند انتخاب شده و مورد بوده

در مقایسه با مدل سنجیده شاده تاا میازان انطباا  هار فارد باا نهر از خبرنگاران خبرگزاری فارس  360کمی 

های موردنیاز شناسایی شود و نقاط قوت، بهبود و ضعف وی استخراج گردد  در پایان این فرآیند، شایستگی

کاه ابازاری بارای  می شاودها به وی ارائه مدل شایستگی و نمرات فرد در آن شایستگیای بر اساس کارنامه

 دهد ای به دست میو تعیین مسیر رشد حرفه (PIP)برنامه توسعه فردی 

مدیریت استعداد، مدل شایستگی، ارزیابی شایستگی، رساانه، خبرگازاری، خبرگازاری   کلیدی: گانواژه

  فارس، رتبه بندی
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 مقدمه

ترین و آشکارترین نیازهای بشر است؛ اما همواره این نیاز به کمال طلبی و رشد یکی از قوی     

تواند در آن حرکت کند تا به بیشترین ترین مسیری که یک فرد میسؤال مطرح است که صحیح

طور موفقیت برسد کدام است  از آنجا که خلقت خداوند متعال در مورد هیچ یک از دو انسان به

های منحصر به فرد خودش خلق شده است، امکان جمع همه ن نیست و هر فرد با ویژگییکسا

باشد  از این رو هر فرد مسیری منحصر به خودش را برای های خوب در یک فرد مقدور نمیویژگی

تواند با رجوع رسیدن به کمال و رشد پیش رو دارد  مسیری که در درون خودش قرار دارد و او می

 را بیابد و استعدادها که همان نقشه راه رسیدن به موفقیت هستند را کشف کند  به خودش آن

، تسهی  و توسعه پیشرفت مسیر شغلی افراد بسیار با استعداد و ماهر 9مدیریت استعداد بر این اساس،     

مدیریت  باشد ها و فرایندها میهای تدوین شده، منابع، سیاستالعم در سازمان، با استهاده از دستور

ها و افراد با گذاری در توسعه کارکنان، شناسایی جانشیناستعداد یا مدیریت استعدادیابی را سرمایه

کنند )زمانی و های گوناگون رهبری تعریف میها و بالنده آنان برای ایهای نقشاستعداد در سازمان

با دو موضوع دیگر در  موضوع مدیریت استعداد ارتباط تنگاتنگی(  در واقع، 3، ص  9311جرنگ، 

  (2، ص 9311، پورحبیب) ای دارداین حوزه یعنی ارزیابی شایستگی و تعیین تعیین مسیر رشد حرفه

های شایستگی برای رشد و توسعه در حوزه مدیریت استعداد و طراحی مدل تجزیه و تحلی      

ارزیابی ساختارهای این تحقیقات در  نتیجهاستعدادها در جهان صورت گرفته است و امروزه 

 ها در آمده استشایستگی برای شناخت استعدادها، جذب استعدادها به سازمان و توسعه شایستگی

اما از آنجا که این شاخه از دانش مدیریت منابع انسانی در  ( 2-3، ص  9316)سرعتی و آشتیانی، 

                                                           

1 - talent management 
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شایستگی و مدیریت  ای نسبتاً جوان است، تحقیقات چندانی درباره نسبت ارزیابیایران شاخه

 استعداد صورت نگرفته است 

ها جهت کشف استعدادها و در این تحقیق به دنبال طراحی مدل شایستگی و ارزیابی شایستگی     

ای هستیم  از آنجا که جامعه هدف تحقیق، جوانان بین سن های رسانهها در حوزه فعالیتمدیریت آن

 باشد متناسب با شرایط این سن میشده ند، مدل طراحیشباسال می 24تا  20

هدف آن است که در پایان تحقیق، مدلی وجود داشته باشد تا بتواند اولاً به متقاضیانی که علاقه      

های ذاتی و مند فعالیت در حوزه رسانه هستند مشاوره دهد که آیا این حرفه با توجه به پتانسی 

باشد، کدام ، و در صورتی که مناسب ایشان میها، مناسبشان هست یا خیرویژگیهای شخصیتی آن

ها را در یک گروه شغلی، تناسب بیشتری با استعدادهای ایشان دارد و ثانیاً مسیر هدایت شغلی آن

 رسانه مانند خبرگزاری فارس ترسیم نماید 

 ادبیات تحقیق

 مدل شایستگی

مکارانش در موسسه توسط مک کللند و ه 9110نخستین الگوی شایستگی در اوای  دهه      

کللند روان شناس دانشگاه هاروارد در تدوین شد  پروفسور مک ای هی گروپ/ مک برمشاوره

ای با عنوان آزمون ترجیح شایستگی بر هوش نشان داد، آزمون هوش، پیش بینی کننده ضعیهی مقاله

د ینش توصیه کرها را به عنوان ملاک گزبرای توفیق فرد در شغ  است؛ از این رو، او شایستگی

(Hosseini, 2019, p151). 

های خصوصی که در ها، علم، ویژگیمدل شایستگی ابزاری توصیهی برای دستیابی به مهارت     

-موثر یک نقش یا سازمان ملزم بوده و دسترسی به راهبرد فعالیت قبال رفتارهای برای بهبود فعالیت

 ( Reyes pick, 2020سازد )کند، نمایان میهای کاری را تسهی  می
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شود که در بیشتر های منابع انسانی سازمانها بسردازیم، مشخص میاز طرفی اگر به بررسی سیستم     

های مختلف آن از قبی  آموزش، ارزیابی عملکرد، جذب و     ارتباط و مواقع بین زیر سیستم

یکی از  .شودانسانی منتهی می های منابعپیوستگی لازم وجود ندارد و همین امر به ناکارآمدی سیستم

ترین رویکردها برای نائ  شدن به انسجام بین فرایندی، به کارگیری رویکرد بهترین و مناسب

ای برای توانند به عنوان شیوههای شایستگی میشایستگی در مدیریت منابع انسانی است  در واقع مدل

توان گهت که در این رویکرد ند  میهای مختلف منابع انسانی به کار رویکسارچه کردن اقدام

   گیردهای منابع انسانی سازمان قرار میهسته مرکزی تمامی فعالیت شایستگی،

 شوند ها معمولاً به دودسته اصلی تقسیم میشایستگی

فرد باید موضوعاتی را بدانند و چه فعالیتی را دارند که  تاکید بر این مسائ  9یهای فنشایستگی     

هند و یا چه مهارتی را طبق موضوع داشته باشند که فعالیت تخصصی خود را به نحو دقیق انجام د

که در یک  افرادیبرای  رشتهدر این  فعالیتنویسی و تجربه زبان برنامهیادگیری مهارت  انجام دهند 

 Centranum) گیردهای فنی قرار می، در گروه شایستگیکنندفعالیت میافزاری شرکت نرم

Group,2020,p 16)  

 همچنینو دیگران و  فردهای رفتاری )با حوزهدر مورد  2های رفتاریشایستگیاز سوی دیگر، 

 هدایت و اتخاذ، ارتباطی تسلط، تیمی هایفعالیت تاکید دارد ذهنی(  عملکردهایو  هاخصوصیت

که مدیران از  با آن مواجهه هستیم هاروزمره در سازمان طوربهکه  مسائلیگیری و سایر تصمیم

کنند در گروه این ها را به همکاران خود توصیه میتقویت آن که باشنددچار مشک  می آن کمبود

 ( Centranum Group,2020, p16-17) گیرندمی قرارها ایستگیش

                                                           
1- Technical Competency 
2 - Behavioral Competency 

https://motamem.org/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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قرار دارند  به تناسب مدلی که قصد  3و توانایی 2، مهارت9ها در سه دسته دانشمعمولاً شایستگی

 طراحی آن را داریم، وزن هر یک از سه دسته فو ، متغیر خواهد بود 

 روش تحقیق

 .روش پژوهش حاضر روش آمیخته اکتشافی است

کلیدی و افرادی که در حوزه رسانه دارای  مطالعات: جامعه آماری این بخش بخش کیفی     

 98تعداد  "گلوله برفی "و  "هدفمند آسان"گیری تجربه زیسته بودند که با استهاده از دو روش نمونه

سال  4  نهر از متخصصان حوزه رسانه با حداق 2ها، نهر از اساتید دانشگاه 4ها که شام  نهر از آن

نهر از مدیران  2نهر از خبرنگاران نمونه،  3ای، سال فعالیت ممتاز رسانه 90سابقه مدیریت رسانه یا 

(  این افراد 9باشد )جدول نهر از حوزه، اندیشکده ها و سایر نهادها می 2عام  خبرگزاری و 

 .ژوهش شرکت کردندصورت داوطلبانه در پقاعده اشباع نظری و بهصورت هدفمند و با توجه بهبه

 . جامعه نمونه تحقیق1جدول 

 تعداد سازمان ردیف

 4 استاد دانشگاه 9

 2 متخصصان رسانه و خبرگزاری 2

 3 خبرنگار نمونه 3

 2 مدیرعام  خبرگزاری 2

 2 حوزه، اندیشکده و سایر نهادها 4

 98 جمع

 

                                                           
1 - knowledge 
2 - skill 
3 - ability 
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منظور ثبت مذکور مصاحبه کرد  بهها، محقق با افراد پ  از شناسایی این افراد و تماس با آن     

ها، تمام جریان مصاحبه ضبط شد و در ضمن مصاحبه نیز نکات کلیدی ذکرشده توسط داده

  شوندگان نیز ثبت شدمصاحبه

پیاده و از این طریق،  «ورد»افزار شده عیناً در نرمهای انجامپ  از انجام هر مصاحبه، تمام صحبت     

گیری از سازوکار تحلی  مضمونی، نوشتار ی  شد  در مرحله بعد، با بهرهفای  صوتی به نوشتار تبد

طی سه مرحله کدگذاری باز )توصیهی(، کدگذاری محوری )تهسیری( و کدگذاری انتخابی 

های این بخش، پرسشنامه لازم سازی از طریق مضامین فراگیر( تحلی  شد  با استهاده از یافته)یکسارچه

 .دیدبرای بخش کمی تدوین گر

بود؛ که  9311: جامعه آماری بخش کمی کارکنان خبرگزاری فارس در سال بخش کمی     

شده های توزیعنهر( پرسشنامه توزیع شد  از پرسشنامه 201صورت تصادفی با اکثریت کارکنان )به

های ناقص، درنهایت عدد عودت داده شد؛ که از این تعداد پ  از بررسی و حذف پرسشنامه 389

 شده به مرحله تحلی  نهایی رسیدند پرسشنامه تکمی  363

 ابزار تحقیق 

: این پرسشنامه دارای دو بخش های کارکنان خبرگزاریپرسشنامه محقق ساخته شایستگی     

عمومی و تخصصی است  بخش عمومی پنج سؤال دارد که به اطلاعات کلی و جمعیت شناختی 

مؤلهه است   22باشد که شام  ، مهارت و توانمندی میپردازد  بخش تخصصی دارای سه بعد دانشمی

مؤلهه کامسیوتر،  1-93مؤلهه ارتباط و رسانه، سؤالات  6-8مؤلهه زبان فارسی، سؤالات  9-4سؤالات 

مؤلهه استهاده  23-26مؤلهه تهکر نقادانه، سؤالات  91-22مؤلهه اطلاعات عمومی، سؤالات  92-98سؤالات 

مؤلهه نظم و دقت، سؤالات  21-39مؤلهه تعلیم و مربیگری، سؤالات  21-28از فضای مجازی، سؤالات 

مؤلهه درک مطلب شهاهی و شنود مؤثر،  20-22های عمومی مدیریت، سؤالات مؤلهه مهارت 31-32
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مؤلهه بیان شهاهی و سخنوری، سؤالات  28-42مؤلهه درک مطلب مکتوب، سؤالات  24-21سؤالات 

مؤلهه  62-64مؤلهه هوش منطقی، سؤالات  48-69ویسندگی، سؤالات مؤلهه بیان مکتوب و ن 41-43

 13-16مؤلهه ابتکار، سؤالات  10-12مؤلهه هوش اجتماعی، سؤالات  66-61هوش تصویری، سؤالات 

قدرت حافظه، مؤلهه  11-80مؤلهه تمرکز ذهنی، سؤالات  11-18مؤلهه توجه به جزئیات و دقت، سؤالات 

مؤلهه شجاعت،  81-81مؤلهه پشتکار، سؤالات  82-86دست و انگشتان، سؤالات  مؤلهه چابکی 89-83سؤالات 

 .دهندو مؤلهه سرعت عم  و اشتراک وقت را موردسنجش قرار می 10-12سؤالات 

 های پژوهشیافته

 مرحله اول پژوهش: بخش کیفی 

   کدگذاری باز9

 MAXQDA "92"های کیهی   دادهافزار تحلیها، از نرمهای حاص  از مصاحبهبرای تحلی  داده     

افزار وارد نرم "docx" های پیاده شده در قالب فرمتاستهاده شد  در کدگذاری باز، مصاحبه

MAXQDA ها نسبت داده شدندهایی از مصاحبهشد  سس  بامطالعه خط به خط، کدها به بخش  

  کد توصیهی بود 9011حاص  این مرحله، تولید 

 باز )توصیفی( مرحله اول. برخی از کدهای 0جدول 

 کندشناسد و به آن دقت میخبرنگار خوب زبان بدن را می

 کندسخن افراد را قطع نمی

 خبرنگار خوب توان مذاکره و متقاعد کردن دیگران را دارد 

 شده در مصاحبه مهم است توجه به نکات مطرح

 ه باشدهای هیرضروری نداشتخبرنگار باید حضور ذهن داشته باشد و مکث

 افزارهای گرافیکی تسلط داشته باشد خبرنگار باید به نرم

 ای یکی از خصوصیات خبرنگاری است جستجوگری حرفه

 روز بوده و از وقایع و اخبار مهم روز مطلع باشد خبرنگار باید به
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   کدگذاری محوری )تهسیری(2

هاست  این کار مستلزم وقت استخراج شده از دادهبندی و مقایسه عناوین وظیهه محقق در این مرحلة دسته     

و حوصله بسیار است، چرا که در ابتدا ارتباط بین آنها چندان آشکار نیست  درواقع، محقق خود را با انبوهی از 

بیند که چندان به هم ربطی ندارند اما به زودی پیوندهای نامرئی هویدا خواهد شد و ها خام روبه رو میداده

در کدگذاری محوری تکیه روی مشخص کردن یک  .حلة داده بنیاد در این مرحله نههته استزیبایی مر

انجامد، قرار دارد؛ و آن شرایط عبارت است از با در نظر گرفتن شرایطی که به ایجاد آن می (پدیده)مقوله 

کنش متقاب  کنش/ (هایاستراتژی)ای خصوصیات ویژه که مقوله در آن واقع شده است، راهبردهای زمینه

با استهاده از تکنیک  رسد؛ و پیامدهای آن راهبردهاشود و به انجام میکه بدان وسیله مقوله اداره و کنترل می

جابری ) مقایسه پایدار، زمینه ظهور ابعاد مشترک مهاهیم که همان کدگذاری محوری است، امکان پذیر شد

 . (20، ص 9318و دیگران،  منش

حوری گاه از ترکیب چند کد توصیهی، گاه از آوردن چند کد توصیهی در کدهای م در واقع،     

زیر یک کد توصیهی موجود و گاه از جمع چند کد توصیهی زیر یک کد محوری تولیدشده 

 .اندتوسط محقق به وجود آمده

 .شده استکدهای محوری ارائه 3در جدول 

 . برخی از کدهای محوری مرحله دوم2جدول 

تعداد  ی مهاهیمکدهای محور ردیف

 ارجاع

تعداد  کدهای محوری مهاهیم ردیف

 ارجاع

 90 امیدواری به حصول نتیجه 21 99 دقت به اظهارات دیگران   9

 91 ها بدون واهمهبیان دیدگاه 28 91 اظهارنظر و سؤال متناسب    2

های جسارت مواجهه با موقعیت 21 92 فهم سخنان پیچیده   3

 زااسترس

94 

 98نه  در مواجهه با اعتمادبه 40 8 شدهانبندی نکات بیجمع   2
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 دیگران یا در جمع یک گروه

انجام دادن امور در زمان  49 93 قطع نکردن سخنان دیگران   4

 شدهتعیین

96 

صورت انجام چند کار به 42 90 درک جملات پیچیده در متون   6

 هازمان و هماهنگی بین آنهم

93 

های مکث اجتناب از 43 92 خلاصه کردن یک متن    1

 هیرضروری در حین عملیات

90 

یافتن ایده اصلی یک متن و    8

 اشتباهات احتمالی موجود در آن

اندیشیدن منطقی درباره  42 1

شده برای موضوعات مطرح

 رسیدن به نتیجه

90 

استهاده درست از کلمات و    1

قواعد دستور زبان در هنگام 

 صحبت کردن

 94 پرهیز از قضاوت عجولانه 44 94

ائه شهاف و صحبت کردن با ار   90

 زبان ساده

های متناسب با طرح پرسش 46 96

موضوع برای روشن و واضح 

 شدن ابعاد آن

92 

داشتن ایده اصلی در بیان یک    99

 موضوع و قابلیت جا انداختن آن

پذیری در فکر کردن و انعطاف 41 93

های منطقی پذیرش دیدگاه

 دیگران

96 

بندی و استهاده از شناخت، دسته 48 1 بدنبرقراری ارتباط از طریق زبان    92

 های اجتماعیشبکه

93 

های بندی بازیشناخت و دسته 41 94 توجه دیگرانجلب   93

 هاکامسیوتری و کاربردهای آن

90 

استهاده از لغات صحیح، قواعد    92

 دستور زبان و نگارش در نوشتن

های افزایش شناخت شیوه 60 93

 های اجتماعیبازدید در شبکه

94 

مهارت ایجاد یک صهحه یا  69 1 هاارائه شهاف و دقیق پیام   94

گروه برای خود در فضای 

93 
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 مجازی و ارتقای آن

ها، جداول استهاده صحیح از مثال   96

 ... و

راهنمایی کردن دیگران در  62 8

 حین انجام کارها

99 

توجه به نیاز خواننده در حین    91

 نگارش مطلب

ن های نویاستهاده از روش 63 90

 آموزشی و تربیتی

8 

ای گونهدار مطلب بهتنظیم هدف   98

 که به نتیجه مشخصی برسد

 4 قرار دادن اشیا در جای خود 62 1

تشخیص نکات کلیدی در یک    91

 هامسئله و پرداختن به آن

بندی دررفت و رعایت زمان 64 93

 آمد، وقت انجام کارها

93 

استهاده از اطلاعات جهت    20

 ی  منطقیاستدلال و ارائه دلا

اطلاع از وقایع و اخبار مهم  66 1

 سیاسی روز

92 

قدرت ح  مسائ  ریاضی و    29

 درک محاسبات پیچیده

 92 رعایت تقدم و تأخر کارها 61 6

های انتزاعی، تهکر درباره ایده   22

 روابط و الگوها

ریزی و توان شکستن امور برنامه 68 1

 تربه اجزاء کوچک

99 

کار، هی، توان تقسیمدسازمان 61 6 تجسم ذهنی   23

 ایجاد گروه

90 

ها و توان مقایسه شباهت   22

های اشیا، تصاویر و تهاوت

 الگوها

برقراری ارتباط مناسب با  10 1

 دیگران و توان همدلی

92 

های شرح تصاویر یا منظره   24

 شدهدیده

انگیزه بخشی، الهام بخشی، قرار  19 1

گرفتن در مرکز یک گروه و 

 رهبری دیگران

93 

ها، ها، نمودارها، پازلستهاده از نقشها   26

 تشخیص الگوها و نقاشی کردن

مدیریت کردن منابع و توزیع  12 4

 هاآن

92 

توان توصیف حوادث و برقراری    21

 ارتباط

پیگیری امور برای به سرانجام  13 99

ها و نظارت بر حسن رساندن آن

92 
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 هاانجام آن

توان مذاکره و متقاعد کردن    28

 دیگران

گیری سریع و درست و تصمیم 12 93

 توجه به پیامدهای تصمیم

99 

برقراری ارتباطات مؤثر شخصی    21

 با اعضای گروه

جانبه به داشتن دید همه 14 92

موضوعات و اقدام کردن با 

 توجه به ابعاد مختلف مسئله

90 

توانایی شناخت و درک نیات،    30

 های دیگرانها و خواستانگیزه

ت و درست نوشتن کلما 16 92

 عبارات ازنظر املایی

91 

ارائه تعداد زیادی ایده در    39

 جلسات طوفان فکری

دانستن معنای درست لغات و  11 4

 هاکاربرد درست آن

96 

فکر کردن خارج از    32

 های مرسومچارچوب

دانستن قواعد و دستور زبان فارسی  18 6

)مانند استهاده از افعال، زمان افعال، 

 و    (قیود، استهاده از علائم 

91 

جای توجه به ح  نهایی مسئله به    33

 ها و فرآیندهاپرداختن به روش

ترکیب مناسب عبارات و  11 4

 بندیجمله

96 

توجه به تغییرات صورت گرفته    32

 در محیط اطراف

 90 آشنایی اولیه با تاریخ ادبیات 80 1

شده در توجه به نکات مطرح   34

 سخنان دیگران

ها و اع رسانهآشنایی اولیه با انو 89 94

 کارکردهای هرکدام

94 

داشتن آگاهی در خصوص  82 92 انجام کارها با کمترین اشتباه   36

 هاهای استهاده از رسانهشیوه

96 

انجام کنترل مجدد کارها در    31

 حین کار یا پ  از پایان کار

های انتقادی و آشنایی با نگاه 83 2

 هاپرسشگرانه نسبت به رسانه

92 

به وظیهه و توجه مستقیم    38

توجهی به امور فرعی و هیر بی

 مرتبط باهدف اصلی

 94 افزار وردآشنایی با ویندوز و نرم 82 99

 94افزارهای آفی  آشنایی با نرم 84 1توجه به هدف نهایی و رسیدن    31
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های میانی در جهت به هدف

 هدف نهایی

 ... مانند اکس ، پاورپوینت و

سازی اطلاعات در توان مرتب   20

و به یادآوردن آن پ  از ذهن 

 مدتی کوتاه

آشنایی با فتوشاپ یا حداق   86 92

 افزار گرافیکی دیگریک نرم

99 

توانایی ذخیره و بازیابی اطلاعات    29

 صورت تقریباً ماندگاربه

افزارهای کاربردی آشنایی با نرم 81 93

افزارهای پخش صوت مانند نرم

 های اکسسلورر وو تصویر، برنامه

... 

92 

مهارت استهاده از اینترنت،  88 98 برداری سریعیادداشت   22

 ... جستجو و

94 

استهاده از ابزارهای مختلف مانند    23

 ... آچار، پرگار، خط کش و

آشنایی با تاریخ و وقایع و  81 92

 های مشهور تاریخیشخصیت

90 

آشنایی اولیه با جغرافیا و آگاهی از  10 91 تایپ سریع   22

کشورها  مکان حدودی شهرها و

 و عوارض بسیار مهم جغرافیایی

1 

تلاش فراوان و مشتاقانه برای    24

 رسیدن به هدف

آشنایی اولیه با جایگاه علوم و  19 98

معارف در ساخت زندگی بشر 

مانند فیزیک، شیمی، پزشکی، 

 ... معارف اسلامی و

6 

پیگیری تا حصول نتیجه و خسته    26

 نشدن از تلاش

بار مهم اطلاع از وقایع و اخ 12 91

 فرهنگی روز

92 

 . کدگذاری انتخابی )مرحله سوم(2

آن با دیگر  بنیادی ارتباطاصلی،  بندیطبقهکدگذاری انتخابی عبارت است از فرآیند انتخاب      

به اصلاح و توسعه بیشتری  ملزمکه  بندیطبقه، تأیید اعتبار این روابط، و تکمی  بندیطبقه

کدگذاری محوری، مرحله اصلی نظریه  و کدگذاری باز نتایج اساس بر کدگذاری انتخابی دارند 
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ها ربط داده و آن پردازی است  به این ترتیب که مقوله محوری را به شک  نظام مند به دیگر مقوله

هایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و مقوله

  (Bahmannia, Malaki, Khosravi, 2020,p 126) کنددارند، اصلاح می

را  پژوهشکلیدی  واژگاند که مشخص شدن مختلهی موضوعاتکدگذاری، تعدادی در واقع،      

بالاتر از  تعمیم، ولی در سطح اندساخته شدهمضامین محوری  اساسکنند  این مضامین بر می ارائه

و  بهرهداده است،  شک را  پژوهش بنیانکه  یطرحاز هر  اًمستقیم سطح اولدر  گرفتند ها قرار آن

د تا درنهایت نشد که تعداد کدهای انتخابی تا حد ممکن محدود شوند و به حداق  معقولی برس سعی

 .مضامین نهایی که شام  عوام  مؤثر بر شایستگی کارکنان خبرگزاری هستند شناسایی شوند

، با برخی از افراد مصاحبه شده که در دسترس شده در مرحله قب دوم، مقولات استخراج سطحدر      

ها موردبررسی قرار گرفتند  مشخص گردید پژوهشگران بودند، در میان گذاشته شدند و نظرات آن

باشد و ها میهای آنشده انعکاساای نسبتاً صحیح از دیدگاهگرفته و نتایج استخراجکه مقولات شک 

ها رفع و مقولات نهایی استخراج گردید و با همکاری آنهای موجود در مواقع وجود تناقض اختلاف

 .بندی گردیدگذاری و مقولهها نامو با بحث گروهی بین محققان و چند نهر از متخصصان مؤلهه

نظران ها با صاحبآمده از مصاحبهدستبررسی نتایج به ها:های بخش تحلیل مصاحبهیافته    

مطابق مؤلهه  22توان در سااه بعد و ان خبرگزاری را مینشان داد که در حوزه شایستگی کارکن

 .بندی کردگروهجدول و نمودار ذی  

 نشانگان هامؤلهه ابعاد

 زبان فارسی دانش

 درست نوشتن کلمات و عبارات ازنظر املایی

 هادانستن معنای درست لغات و کاربرد درست آن

اده از افعال، زمان دانستن قواعد و دستور زبان فارسی )مانند استه

 افعال، قیود، استهاده از علائم و    (
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 بندیترکیب مناسب عبارات و جمله

 آشنایی اولیه با تاریخ ادبیات

 ارتباطات و رسانه

 ها و کارکردهای هرکدامآشنایی اولیه با انواع رسانه

 هاهای استهاده از رسانهداشتن آگاهی در خصوص شیوه

 هاهای انتقادی و پرسشگرانه نسبت به رسانهنگاهآشنایی با 

 کامسیوتر

 افزار وردآشنایی با ویندوز و نرم

 افزارهای آفی  مانند اکس ، پاورپوینت و    آشنایی با نرم

 افزار گرافیکی دیگرآشنایی با فتوشاپ یا حداق  یک نرم

پخش صوت  افزارهایافزارهای کاربردی مانند نرمآشنایی با نرم

 های اکسسلورر و    و تصویر، برنامه

 مهارت استهاده از اینترنت، جستجو و    

 اطلاعات عمومی

 های مشهور تاریخیآشنایی با تاریخ و وقایع و شخصیت

آشنایی اولیه با جغرافیا و آگاهی از مکان حدودی شهرها و 

 کشورها و عوارض بسیار مهم جغرافیایی

ه با جایگاه علوم و معارف در ساخت زندگی بشر آشنایی اولی

 مانند فیزیک، شیمی، پزشکی، معارف اسلامی و    

 اطلاع از وقایع و اخبار مهم فرهنگی روز

 اطلاع از وقایع و اخبار مهم سیاسی روز

 مهارت

 تهکر نقادانه

شده و رعایت مراح  اندیشیدن درباره موضوعات مطرح

 ی رسیدن به نتیجهگام منطقی برابهگام

 پرهیز از قضاوت عجولانه درباره موضوعات

های متناسب با موضوع برای روشن و مطرح نمودن پرسش

 واضح شدن ابعاد آن

 های منطقی دیگرانپذیری در فکر کردن و پذیرش دیدگاهانعطاف

 استهاده از فضای مجازی
شیوه  ها وهای آنبندیهای اجتماعی، دستهشناخت شبکه

 هااستهاده کردن از آن
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 هاها و کاربردهای آنهای آنبندیهای کامسیوتری، دستهشناخت بازی

 های اجتماعیهای افزایش بازدید در شبکهشناخت شیوه

مهارت ایجاد یک صهحه یا گروه برای خود در فضای مجازی 

 و ارتقای آن

 گریتعلیم و مربی

 حین انجام کارهاراهنمایی کردن دیگران در 

های استاد و شاگردی )سرمشق دادن و کنترل استهاده از روش

 اجرای درست سرمشق(

 نظم و دقت

 قرار دادن اشیا در جای خود

 بندی دررفت و آمد، وقت انجام کارهارعایت زمان

 رعایت تقدم و تأخر کارها

 های عمومی مدیریتمهارت

 ترور به اجزاء کوچکریزی و توان شکستن امبرنامه

 کار، ایجاد گروهدهی، توان تقسیمسازمان

 برقراری ارتباط مناسب با دیگران و توان همدلی

انگیزه بخشی، الهام بخشی، قرار گرفتن در مرکز یک گروه و 

 رهبری دیگران

 هامدیریت کردن منابع و توزیع آن

ا و نظارت بر حسن هپیگیری امور برای به سرانجام رساندن آن

 هاانجام آن

 گیری سریع و درست و توجه به پیامدهای تصمیمتصمیم

جانبه به موضوعات و اقدام کردن با توجه به ابعاد داشتن دید همه

 مختلف مسئله

 توانمندی
درک مطلب شهاهی و شنود 

 مؤثر

 دقت کردن به اظهارات دیگران و انعکاس این دقت در زبان بدن

 ارنظر و سؤال درباره سخنان گویندهاظه 

 توانایی فهم جملات پیچیده یا طولانی

 شدهبندی نکات بیانتوانایی جمع

 قطع نکردن سخنان دیگران
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 درک مطلب مکتوب

 توانایی فهم جملات پیچیده یا طولانی

 توانایی خلاصه کردن یک متن

 موجود در آن یافتن ایده اصلی یک متن و اشتباهات احتمالی

 بیان شهاهی و سخنوری

 استهاده درست از کلمات و قواعد دستور زبان

 ارائه شهاف و دقیق اطلاعات و صحبت کردن با زبان ساده

 داشتن ایده اصلی در بیان یک موضوع و قابلیت جا انداختن آن

 توانایی برقراری ارتباط از طریق زبان بدن

 انتوجه دیگرتوانایی جلب

 بیان مکتوب و نویسندگی

 استهاده از لغات صحیح، قواعد دستور زبان و نگارش

 هاارائه شهاف و دقیق پیام

 ها، جداول و    استهاده صحیح از مثال

 توجه به نیاز خواننده در حین نگارش مطلب

 ای که به نتیجه مشخصی برسدگونهدار مطلب بهتنظیم هدف

 هوش منطقی

ها، یص نکات کلیدی در یک مسئله و پرداختن به آنتشخ

 تحلی  یک مسئله

 توان استهاده از اطلاعات جهت استدلال و ارائه استدلال منطقی

 قدرت ح  مسائ  ریاضی و انجام محاسبات پیچیده

 های انتزاعی، روابط، الگوهاتهکر درباره ایده

 هوش تصویری

 توانایی تجسم ذهنی

 های اشیا، تصاویر و الگوهاها و تهاوتایسه شباهتتوان مق

 شدههای دیدهتوانایی شرح تصاویر یا منظره

ها، تشخیص الگوها ها، نمودارها، پازلمهارت در استهاده از نقشه

 و نقاشی کردن

 هوش اجتماعی
استهاده از زبان برای توصیف حوادث، برقراری ارتباط و     به 

 ها و تشبیهاتهاده از مثالنحو مناسب و است



 002/   پیام تیرانداز و همکاران؛ برای مواجهه موثر در جنگ نرم  طراحی مدل شایستگی کارکنان خبرگزاری 

 زبانی(توان مذاکره و متقاعد کردن دیگران )چرب

توان برقراری ارتباطات شخصی با اعضای گروه )علاوه بر روابط 

 رسمی( و ابراز همدردی و    

های ظریف رفتاری دیگران، شناخت و توانایی تشخیص جنبه

 های دیگرانها و خواستدرک نیات، انگیزه

 ابتکار

 ارائه تعداد زیادی ایده در جلسات طوفان فکری

 (out of boxهای مرسوم )فکر کردن خارج از چارچوب

 ها و فرآیندهاجای پرداختن به روشتوجه به ح  نهایی مسئله به

 توجه به جزئیات

توجه به تغییرات صورت گرفته در محیط اطراف مانند تغییرات 

 هاتغییرات صورت گرفته در متون و نوشتهها و    یا اشیا، مکان

 شده در سخنان دیگرانتوجه به نکات مطرح

 انجام کارها با کمترین اشتباه

انجام کنترل مجدد کارها در حین کار یا پ  از پایان کار برای 

 اطمینان از صحیح انجام شدن

 تمرکز ذهنی و تحلی  گری

ه امور فرعی و هیر مرتبط توجهی بتوجه مستقیم به وظیهه و بی

 باهدف اصلی

 های میانی در جهت هدف نهاییتوجه به هدف نهایی و رسیدن به هدف

 قدرت حافظه

سازی اطلاعات در ذهن و به یادآوردن آن پ  از توان مرتب

 مدت یا حافظه فعال(مدتی کوتاه )حافظه کوتاه

ماندگار  صورت تقریباً توانایی ذخیره و بازیابی اطلاعات به

 )حافظه بلندمدت(

 چابکی دست و انگشتان

 برداری سریعتوانایی یادداشت

مهارت استهاده از ابزارهای مختلف مانند آچار، پرگار، خط 

 کش و    

 توانایی تایپ سریع

 تلاش فراوان و مشتاقانه برای رسیدن به هدف پشتکار
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 پیگیری تا حصول نتیجه و خسته نشدن از تلاش

 امیدواری به حصول نتیجه تا پایان مسیر تلاش

 شجاعت

 ها بدون واهمهتوان بیان دیدگاه

 زاهای استرسجسارت مواجهه با موقعیت

 نه  در مواجهه با دیگران یا در جمع یک گروهاعتمادبه

 سرعت عم  و اشتراک وقت

 شدهانجام دادن امور در زمان تعیین

 هازمان و هماهنگی بین آنصورت همر بهتوان انجام چند کا

 های هیرضروری در حین عملیاتاجتناب از مکث

 تحلیل عاملی تأییدی

بررسی روایی سازه مرتبه اول نشان داد که مدل تحقیق به اصلاح و بازبینی زیادی نیاز ندارد  ولی      

که دلی  آن همبسااتگی بالا بین در تحلی  عاملی مرتبه دوم مشاهده شد ایرادی در مدل وجود دارد 

عوام  مدل اساات؛ یعنی بین عوام  اصلی مدل همسوشانی موضوعی وجود دارد که به لحاظ آماری 

ی اجرای چنین مدلی به دلی  اشتراک تکند  ولی از دیدگاه عملیاممکن است مشکلاتی را ایجاد می

 .شودمهاهیم باعث سردرگمی مجری نمی

ش مدلهای براز. شاخص2جدول   

های متغیرشاخص  2Χ DF P RMSEA /DF2Χ CFI 

146/92 زبان فارسی  1 013/0  042/0  908/2  184/0  

110/11 ارتباطات و رسانه  34 011/0  064/0  846/2  194/0  

132/93 کامسیوتر  4 069/0  012/0  184/2  162/0  

623/911 اطلاعات عمومی  13 083/0  029/0  233/2  111/0  

214/13 تهکر نقادانه  24 019/0  021/0  628/9  191/0  

146/321 استهاده از فضای مجازی  694 081/0  069/0  221/9  129/0  

گریتعلیم و مربی  029/31  20 012/0  018/0  840/9  191/0  

028/998 نظم و دقت  62 011/0  061/0  102/9  109/0  

های عمومی مدیریتمهارت  9/406 4 0/051 0/049 2/352 0/934 

 0/978 1/022 0/029 0/073 58 59/269 و شنوددرک مطلب شهاهی 



 002/   پیام تیرانداز و همکاران؛ برای مواجهه موثر در جنگ نرم  طراحی مدل شایستگی کارکنان خبرگزاری 

 مؤثر

 0/934 1/829 0/051 0/047 50 91/425 درک مطلب مکتوب

 0/960 2/191 0/066 0/045 275 602/479 بیان شهاهی و سخنوری

یبیان مکتوب و نویسندگ  92/992 60 0/074 0/054 1/550 0/932 

 0/962 2/087 0/039 0/059 35 73/038 هوش منطقی

 0/985 1/047 0/034 0/040 615 644/196 هوش تصویری

 0/972 1/925 0/046 0/072 4 7/699 هوش اجتماعی

 0/985 1/357 0/024 0/062 112 151/974 ابتکار

 0/968 2/501 0/060 0/069 114 285/076 توجه به جزئیات

ریتمرکز ذهنی و تحلی  گ  119/222 97 0/054 0/044 1/229 0/940 

ظهقدرت حاف  404/877 314 0/079 0/036 1/289 0/955 

 0/984 2/311 0/042 0/047 35 80/898 چابکی دست و انگشتان

 0/916 1/264 0/025 0/077 10 12/636 پشتکار

 0/957 1/122 0/030 0/042 23 25/797 شجاعت

 0/920 2/331 0/038 0/069 19 44/283 سرعت عم  و اشتراک وقت

اخ برای ک  پرسشنامه،استهاده شد  آلهای کرونب "آلهای کرونباخ "سشنامه از برای محاسبه پایایی پر  

به دساات آمد  این مقدار برای متغیرهای شایستگی کارکنان خبرگزاری، مطابق جدول ذی   163/0

 باشد  لذا پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است می

 . ضرایب آلفای کرونباخ2جدول 

 ابعاد
آلهای 

 نباخکرو
 ابعاد

آلهای 

 کرونباخ
 ابعاد

آلهای 

 کرونباخ

 0/960 زبان فارسی
های عمومی مهارت

 مدیریت
 0/925 ابتکار 0/833

 0/878 ارتباطات و رسانه

درک مطلب 

شهاهی و شنود 

 مؤثر

 0/830 توجه به جزئیات 0/750

 0/816تمرکز ذهنی و  0/858درک مطلب  0/840 کامسیوتر
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 تحلی  گری مکتوب

 0/842 ت عمومیاطلاعا
بیان شهاهی و 

 سخنوری
 0/786 قدرت حافظه 0/767

 0/911 تهکر نقادانه
بیان مکتوب و 

 نویسندگی
0/854 

چابکی دست و 

 انگشتان
0/882 

استهاده از فضای 

 مجازی
 0/928 پشتکار 0/937 هوش منطقی 0/878

 0/934 شجاعت 0/800 هوش تصویری 0/999 گریتعلیم و مربی

 0/984 هوش اجتماعی 0/922 نظم و دقت
سرعت عم  و 

 اشتراک وقت
0/874 

 

 بخش کمی مرحله دوم پژوهش:

های متغیرهای موردبررسی های کمی پژوهش برای بررسی مهروضه نرمال بودن توزیع دادهیافته     

شود که سطح معناداری طور که مشاهده میاسمیرنوف استهاده شد  همان – از آزمون کلموگروف

اتها  ( است  درنتیجه اکثر قریب به04/0جز زبان فارسی بیشتر از مقدار سطح خطا )های بههمه متغیر

 .متغیرها دارای توزیع نرمال هستند

 اسمیرنوف-. نتایج آزمون کلموگروف2جدول 

متغیرهای 

 موردبررسی

 پارامترهای نرمال
سطح 

 معناداری

متغیرهای 

 موردبررسی

 پارامترهای نرمال
سطح 

 انگینمی معناداری
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 00/0 0/66767 111/3 زبان فارسی
بیان مکتوب 

 و نویسندگی
3/261 0/72483 30/0 



 001/   پیام تیرانداز و همکاران؛ برای مواجهه موثر در جنگ نرم  طراحی مدل شایستگی کارکنان خبرگزاری 

ارتباطات و 

 رسانه
3/748 0/66628 93/0 

هوش 

 منطقی
3/160 0/73617 20/0 

 20/0 0/73956 2/481 کامسیوتر
هوش 

 تصویری
3/158 0/51010 24/0 

اطلاعات 

 عمومی
3/553 0/64326 20/0 

هوش 

 اجتماعی
3/199 0/58695 94/0 

 93/0 0/61801 2/693 ابتکار 30/0 0/62796 3/620 تهکر نقادانه

استهاده از 

فضای 

 مجازی

3/506 0/53480 24/0 
توجه به 

 جزئیات
3/138 0/59312 20/0 

تعلیم و 

 گریمربی
3/475 0/50139 94/0 

تمرکز ذهنی 

و تحلی  

 گری

2/750 0/61001 24/0 

 93/0 0/66086 2/646 نظم و دقت
قدرت 

 حافظه
3/112 0/69509 30/0 

های مهارت

عمومی 

 مدیریت

2/596 0/61718 20/0 

چابکی 

دست و 

 انگشتان

2/393 0/58881 20/0 

درک 

مطلب 
 94/0 0/61262 2/999 پشتکار 30/0 0/55752 3/417
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شهاهی و 

 شنود مؤثر

درک 

مطلب 

 مکتوب

 90/0 0/70469 2/782 شجاعت 20/0 0/65283 3/397

بیان شهاهی 

 و سخنوری
3/224 0/73842 20/0 

سرعت 

عم  و 

اشتراک 

 وقت

2/405 0/70559 20/0 

 های مدلتحلیل هر یک از مؤلفه

با  1ایم  به این منظور، در جدول ها پرداختهتر به بررسی همه مؤلههبرای رسیدن به اطلاعات دقیق     

ایم و سس  رتبه ها را با میانگین ک  مقایسه کردهامتیاز هر یک از مؤلهه میانگین T-آزمودن آزمون

های یکسان برخوردار ها از رتبهایم  مشاهده شد که اولاً این مؤلههآن مؤلهه را در ک  الگو نشان داده

های چابکی دست و انگشتان و سرعت عم  و اشتراک وقت به توجه بیشتر نیستند و ثانیاً مؤلهه

 .ن ارشد سازمان نیاز داردمدیرا

 

 

 های شایستگی کارکنان خبرگزاری. مؤلفه2جدول 

 های شایستگی کارکنان خبرگزاریمؤلهه
3/10=test value 

T میانگین sig رتبه 

 9 000/0 3/799 142/96 زبان فارسی



 021/   پیام تیرانداز و همکاران؛ برای مواجهه موثر در جنگ نرم  طراحی مدل شایستگی کارکنان خبرگزاری 

 2 000/0 3/748 903/92 ارتباطات و رسانه

 22 000/0 2/481 -231/92 کامسیوتر

 2 916/0 3/553 184/90 عمومیاطلاعات 

 3 990/0 3/620 219/92 تهکر نقادانه

 4 000/0 3/506 219/1 استهاده از فضای مجازی

 6 912/0 3/475 642/6 گریتعلیم و مربی

 20 000/0 2/646 -611/90 نظم و دقت

 29 000/0 2/596 -922/99 های عمومی مدیریتمهارت

 1 000/0 3/417 311/2 درک مطلب شهاهی و شنود مؤثر

 8 982/0 3/397 124/3 درک مطلب مکتوب

 90 000/0 3/224 291/9 بیان شهاهی و سخنوری

 1 994/0 3/261 922/2 بیان مکتوب و نویسندگی

 92 000/0 3/160 004/9 هوش منطقی

 93 924/0 3/158 -229/9 هوش تصویری

 99 000/0 3/199 609/9 هوش اجتماعی

 91 000/0 2/693 -223/90 ابتکار

 92 986/0 3/138 -639/9 توجه به جزئیات

 98 914/0 2/750 -826/8 تمرکز ذهنی و تحلی  گری

 94 286/0 3/112 -141/9 قدرت حافظه

 22 922/0 2/393 -622/93 چابکی دست و انگشتان

 96 016/0 2/999 -298/2 پشتکار

 91 000/0 2/782 -392/6 شجاعت

 23 991/0 2/405 -814/92 سرعت عم  و اشتراک وقت

 های مدلهای هر یک از مؤلفهتحلیل پرسش
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های هر مؤلهه را بررسی کردیم  به این منظور در هر یک تر پرسشبرای رسیدن به اطلاعات دقیق     

به بررسی میانگین امتیاز هر پرسش از یک مؤلهه در  T-آزمودن های بعدی، با آزموناز جدول

 .ایمان مؤلهه پرداخته و سس  رتبه آن پرسش را در مؤلهه نشان دادهمقایسه با میانگین هم

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه زبان فارسی با میانگین این مؤلفه2جدول 

 های مؤلهه زبان فارسیپرسش
3/79=test value 

T میانگین sig رتبه 

 به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس کلمات و عبارات را ازنظر

 نویسند؟املایی درست می
084/6 4/31 000/0 1 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس معنای صحیح کلمات 

 دانند؟ها را میکاربرد مناسب آن
023/2 4/01 000/0 2 

 3 624/0 3/64 -924/9 دانند؟آیا کارکنان خبرگزاری قواعد و دستور زبان فارسی را می

برگزاری از ترکیب مناسب عبارات و به نظر شما آیا کارکنان این خ

 کنند؟بندی استهاده میجمله
213/2- 3/57 003/0 2 

 4 000/0 3/47 -826/4 آیا کارکنان این خبرگزاری آشنایی اولیه با تاریخ ادبیات دارند؟

رسد دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه زبان فارسی را نشان میپرسش 8جدول      

 باشند خبرگزاری در تمام شاخص های این مولهه از وضعیت مطلوبی برخوردار می خبرنگاران

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه ارتباطات و رسانه با میانگین این مؤلفه1جدول 

 های مؤلهه ارتباطات و رسانهپرسش
3/74=test value 

T میانگین sig رتبه 

ها انواع رسانه به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس با

 و کارکردهای هرکدام آشنایی دارند؟
043/9 3/871 000/0 2 

های استهاده از رسانه آیا خبرنگاران خبرگزاری با شیوه

 آشنایی دارند؟
862/3 4/124 000/0 9 

های به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری با نگاه

 ؟ها آشنایی دارندانتقادی و پرسشگرانه نسبت به رسانه
102/2- 3/253 000/0 3 



 022/   پیام تیرانداز و همکاران؛ برای مواجهه موثر در جنگ نرم  طراحی مدل شایستگی کارکنان خبرگزاری 

رسد دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه ارتباطات و رسانه را نشان میپرسش 1جدول 

ها وضعیت های انتقادی و پرسشگرانه نسبت به رسانهخبرنگاران خبرگزاری فارس در آشنایی با نگاه

 مطلوبی ندارند 

 مپیوتر با میانگین این مؤلفه. آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه کا12جدول 

 های مؤلهه کامسیوترپرسش
2/481=test value 

T میانگین sig رتبه 

 وعام  ویندوز به نظر شما کارکنان خبرگزاری فارس با سیستم

 لینوک  آشنایی دارند؟
 -5/395 2/109 000/0 4 

افزارهای آفی  به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس با نرم

  ، پاور پوینت و    ( آشنایی دارند؟)ورد، اکس
4/329 2/739 923/0 9 

افزار فتوشاپ یا به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس با نرم

 افزار گرافیکی دیگر آشنایی دارند؟حداق  یک نرم
0/839 2/521 000/0 3 

افزارهای کاربردی به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری با نرم

 ارهای ویرایش صوت و تصویر و     آشنایی دارند؟افزمانند نرم
-4/861 2/297 000/0 2 

آیا خبرنگاران این خبرگزاری با استهاده از اینترنت و جستجوی 

 ای آشنایی دارند؟حرفه
3/259 2/762 000/0 2 

 رسد خبرنگاراندهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه کامسیوتر را نشان میپرسش 90جدول 

 باشند لینوک  از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی وعام  ویندوز خبرگزاری در آشنایی با سیستم

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه اطلاعات عمومی با میانگین این مؤلفه11جدول 

 های مؤلهه اطلاعات عمومیپرسش
443/3=test value 

T میانگین sig رتبه 

ری فارس با تاریخ، وقایع و به نظر شما خبرنگاران خبرگزا

 های مشهور تاریخی آشنایی دارند؟شخصیت
-0/429 3/425 000/0 3 

آیا خبرنگاران این خبرگزاری با عوارض جغرافیایی مهم، مکان 

 حدودی شهرها و کشورها آشنایی دارند؟
-2/258 3/266 000/0 2 
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به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس با جایگاه علوم و معارف 

)فیزیک، شیمی، معارف اسلامی و پزشکی و    ( در ساخت 

 زندگی بشر آشنایی دارند؟

-20.356 2/792 623/0 4 

به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری از وقایع و اخبار مهم 

 روز مطلع هستند؟ فرهنگی
3/989 3/981 000/0 2 

هم به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری از وقایع و اخبار م

 روز مطلع هستند؟ سیاسی
17/236 4/242 913/0 9 

رسد دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه اطلاعات عمومی را نشان میپرسش 99جدول 

خبرنگاران خبرگزاری در آشنایی جایگاه علوم و معارف )فیزیک، شیمی، معارف اسلامی و پزشکی 

 باشند برخوردار نمیو    ( در ساخت زندگی بشر از وضعیت مطلوبی 

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه تفکر نقادانه با میانگین این مؤلفه10جدول 

 های مؤلهه تهکر نقادانهپرسش
62/3=test value 

T میانگین sig رتبه 

صورت منطقی درباره به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس به

 اندیشند؟موضوعات می
7.786 4.053 184/0 9 

آیا کارکنان این خبرگزاری با عوارض از قضاوت عجولانه درباره 

 کنند؟موضوعات پرهیز می
1.458 3.704 000/0 2 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس برای روشن و واضح شدن 

 نمایند؟های متناسب مطرح میابعاد یک موضوع پرسش
-2.248 3.323 000/0 2 

های ر فکر کردن و پذیرش دیدگاهآیا خبرنگاران این خبرگزاری د

 پذیرند؟منطقی دیگران انعطاف
-5.981 3.412 020/0 3 

رسد دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه تهکر نقادانه را نشان میپرسش 92جدول 

های متناسب برای روشن شدن ابعاد یک موضوع از وضعیت مطلوبی خبرنگاران در طرح پرسش

 شند بابرخوردار نمی

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه استفاده از فضای مجازی با میانگین این مؤلفه12جدول 



 022/   پیام تیرانداز و همکاران؛ برای مواجهه موثر در جنگ نرم  طراحی مدل شایستگی کارکنان خبرگزاری 

 های مؤلهه استهاده از فضای مجازیپرسش
40/3=test value 

T میانگین sig رتبه 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس در استهاده کردن 

 باشند؟های اجتماعی دارای مهارت میاز شبکه
2/293 3/796 000/0 2 

آیا خبرنگاران این خبرگزاری باگیم تئوری و گیمیهیکیشن 

 آشنایی دارند؟
-11/248 2/975 081/0 2 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس دارای مهارت 

 های اجتماعی هستند؟افزایش بازدید در شبکه
0/978 3/529 000/0 3 

مهارت ایجاد  به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری

یک صهحه یا گروه برای خود در فضای مجازی و ارتقای 

 آن رادارند؟

7/891 3/879 000/0 9 

رسد دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه فضای مجازی را نشان میپرسش 93جدول 

 خبرنگاران خبرگزاری آشنایی مناسبی باگیم تئوری و گیمیهیکیشن ندارند 

 گری با میانگین این مؤلفهمیانگین هر پرسش از مؤلفه تعلیم و مربی. آزمون 12جدول 

 گریهای مؤلهه تعلیم و مربیپرسش
21/3=test value 

T میانگین sig رتبه 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس حین انجام کارها 

 کنند؟همدیگر را راهنمایی می
621/4 832/3 000/0 1 

های نوین آموزشی و اری از روشآیا خبرنگاران این خبرگز

 کنند؟تربیتی استهاده می
921/6- 209/3 000/0 2 

رسد خبرنگاران دهد  بر اساس این جدول به نظر میگری را نشان میهای مؤلهه تعلیم و مربیپرسش 92جدول 

 ند باشهای نوین آموزشی و تربیتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیخبرگزاری در استهاده از روش

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه نظم و دقت با میانگین این مؤلفه12جدول 

 های مؤلهه نظم و دقتپرسش
2/91=test value 

T میانگین sig رتبه 
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به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس اشیا و وسای  را 

 دهند؟در جای خود قرار می
-1/449 2/509 000/0 2 

رگزاری دارای نظم دررفت و آمد و آیا خبرنگاران این خب

 انجام کارها در زمان مقرر هستند؟
-4/327 2/171 000/0 3 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس کارهای خود را 

 نمایند؟بندی میاولویت
5/825 3/262 002/0 1 

د رسدهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه نظم و دقت را نشان میپرسش 94جدول 

 باشند خبرنگاران خبرگزاری دررفت و آمد و انجام کارها در زمان مقرر از مطلوبی برخوردار نمی

 های عمومی مدیریت با میانگین این مؤلفه. آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه مهارت12جدول 

 های عمومی مدیریتهای مؤلهه مهارتپرسش
41/2=test value 

T میانگین sig رتبه 

ریزی شما خبرنگاران خبرگزاری فارس از مهارت برنامه به نظر

 باشند؟برخوردار می
-5/753 2/127 181/0 7 

دهی و انجام آیا خبرنگاران این خبرگزاری از مهارت سازمان

 باشند؟کار تیمی برخوردار می
-3/961 2/253 000/0 6 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس با همکاران خود 

 سب دارند؟ارتباط منا
8/241 3/243 00000 1 

به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری مهارت رهبری 

 دیگران رادارند؟
0/637 2/605 00020 4 

طور مناسب به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری منابع را به

 کنند؟مدیریت می
6/478 3/197 00000 2 

مور و به آیا خبرنگاران این خبرگزاری مهارت پیگیری ا

 ها رادارند؟سرانجام رساندن آن
2/481 2/819 000/0 3 

گیری سریع به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس از تصمیم

 باشند؟و صحیح برخوردار می
-1/265 2/523 000/0 5 



 022/   پیام تیرانداز و همکاران؛ برای مواجهه موثر در جنگ نرم  طراحی مدل شایستگی کارکنان خبرگزاری 

جانبه به موضوعات آیا خبرنگاران خبرگزاری فارس دید همه

 رادارند؟
-6/452 2/012 119/0 8 

دهد  بر اساس این جدول به نظر های عمومی مدیریت را نشان میهای مؤلهه مهارتسشپر 96جدول 

 باشندجانبه به موضوعات از وضعیت مطلوبی برخوردار میرسد خبرنگاران خبرگزاری از دید همهمی

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه درک مطلب شفاهی و شنود مؤثر با میانگین این مؤلفه12جدول 

 های مؤلهه درک مطلب شهاهی و شنود مؤثرپرسش
3/41=test value 

T میانگین sig رتبه 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس به اظهارات 

 نمایند؟دیگران دقت می
-8/267 2/843 00002 4 

آیا خبرنگاران این خبرگزاری اظهارنظر و سؤال 

 نمایند؟مناسب درباره سخنان مخاطبشان بیان می
3/149 3/641 00000 2 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس توانایی فهم 

 جملات پیچیده یا طولانی رادارند؟
-3/765 3/196 00000 2 

به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری توانایی 

 شده رادارند؟بیان بندی نکاتجمع
2/738 3/609 00164 3 

هنگام به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری 

 کنند؟مصاحبه سخنان دیگران را قطع می
5/647 3/817 00000 9 

دهد  بر اساس این جدول به های مؤلهه درک مطلب شهاهی و شنود مؤثر را نشان میپرسش 91جدول 

  باشندوضعیت مطلوبی برخوردار نمیدر دقت با اظهارت دیگران از  رسد خبرنگاران خبرگزارینظر می

 انگین هر پرسش از مؤلفه درک مطلب مکتوب با میانگین این مؤلفه. آزمون می12جدول 

 test value=31/3 های مؤلهه درک مطلب مکتوبپرسش

T میانگین sig رتبه 

 3 00000 3.084 2.742-به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس توانایی فهم آثار مکتوب 
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 پیچیده و مکتوب رادارند؟

 9 00000 3.754 3.218 ی توانایی خلاصه کردن یک متن رادارند؟آیا خبرنگاران این خبرگزار

توانند ایده اصلی یک متن به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس می

 و اشتباهات احتمالی موجود در آن را بیابند؟
-0.624 3.336 00963 2 

ه نظر دهد  بر اساس این جدول بهای مؤلهه درک مطلب مکتوب را نشان میپرسش 98جدول 

 باشند رسد خبرنگاران خبرگزاری در تمام شاخص ها از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار میمی

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه بیان شفاهی و سخنوری با میانگین این مؤلفه11جدول 

 های مؤلهه بیان شهاهی و سخنوریپرسش
22/3=test value 

T میانگین sig رتبه 

برنگاران خبرگزاری فارس از کلمات و قواعد به نظر شما خ

 نمایند؟درستی استهاده میدستور زبان به
4/128 3/696 00000 9 

آیا خبرنگاران این خبرگزاری اطلاعات را شهاف و دقیق و با 

 کنند؟زبان ساده بیان می
-2/483 3/004 00000 2 

توانند یک موضوع به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس می

 ا در بیان جا بیندازند؟ر
-0/073 3/205 00612 3 

به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری توانایی برقراری 

 ارتباط از طریق زبان بدن را داند؟
-3/127 2/879 00000 4 

توجه به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری توانایی جلب

 دیگران رادارند؟
1/327 3/342 00961 2 

رسد دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه بیان شهاهی و سخنوری را نشان میسشپر 91جدول 

 باشند خبرنگاران خبرگزاری در برقراری ارتباط از طریق بدن از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه بیان مکتوب و نویسندگی با میانگین این مؤلفه02جدول 

 مؤلهه بیان مکتوب و نویسندگی هایپرسش
26/3=test value 

T میانگین sig رتبه 

 2 00000 3/654 2/478های خود از لغات به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس در نوشته



 021/   پیام تیرانداز و همکاران؛ برای مواجهه موثر در جنگ نرم  طراحی مدل شایستگی کارکنان خبرگزاری 

 نمایند؟صحیح و قواعد دستور زبان استهاده می

ها و مطالب خود آیا خبرنگاران این خبرگزاری متوجه عوارض پیام

 شهاف و دقیق هستند؟ طوربه
-7/471 2/656 00000 4 

ها و جداول و     در به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس از مثال

 نمایند؟های خود استهاده مینوشته
8/878 3/767 00000 9 

به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری به نیازهای خواننده در حین 

 نگارش مطلب توجه دارند؟
-2/748 3/074 00000 2 

به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری مطالب را به گونه ایی 

 نمایند که به نتیجه مشخصی برسد؟دار تنظیم میهدف
-1/279 3/196 00081 3 

دهد  بر اساس این جدول به نظر های مؤلهه بیان مکتوب و نویسندگی را نشان میپرسش 20جدول 

ها و مطالب خود از وضعیت مطلوبی اف و توجه به عوارض پیامرسد کارکنان خبرگزاری در اشرمی

 باشند برخوردار نمی

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه هوش منطقی با میانگین این مؤلفه01جدول 

 های مؤلهه هوش منطقیپرسش
96/3=test value 

T میانگین sig رتبه 

  یک به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس توانایی تحلی

 مسئله و تشخیص نکات کلیدی رادارند؟
1/543 3/271 00000 2 

آیا خبرنگاران این خبرگزاری توان استهاده از اطلاعات جهت 

 استدلال منطقی رادارند؟
4/982 3/412 00000 9 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس قدرت ح  مسائ  و 

 انجام محاسبات پیچیده رادارند؟
-4/641 2/947 00000 2 

های به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری درباره ایده

 کنند؟انتزاعی، روابط و الگوها فکر می
-1/864 3/03 00000 3 
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رسد کارکنان دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه هوش منطقی را نشان میپرسش 29جدول 

 باشند یت مطلوبی برخوردار نمیخبرگزاری در ح  مسائ  پیچیده و انجام محاسبات از وضع

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه هوش تصویری با میانگین این مؤلفه00جدول 

 های مؤلهه هوش تصویریپرسش
94/3=test value 

T میانگین sig رتبه 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس توانایی تجسم و خلق 

 تصاویر ذهنی رادارند؟
-2/927 2/947 00000 3 

های ها و تهاوتآیا خبرنگاران این خبرگزاری توانایی مقایسه شباهت

 اشیا، تصاویر و الگوها رادارند؟
8/832 3/612 00000 9 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس توانایی شرح تصاویر و 

 شده رادارند؟های دیدهمنظره
1/076 3/171 00036 2 

خبرگزاری مهارت در استهاده از به نظر شما آیا خبرنگاران این 

 ها، تشخیص الگوها و نقاشی کردن رادارند؟ها، نمودارها، پازلنقشه
-7/027 2/891 00000 2 

رسد دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه هوش تصویری را نشان میپرسش 22جدول 

ها، تشخیص الگوها ودارها، پازلها، نمکارکنان خبرگزاری در برخورداری از مهارت استهاده از نقشه

 باشند و نقاشی کردن از وضعیت  مطلوبی برخوردار نمی

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه هوش اجتماعی با میانگین این مؤلفه02جدول 

 های مؤلهه هوش اجتماعیپرسش
91/3=test value 

T میانگین Sig رتبه 

رت استهاده از به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس مها

زبان برای توصیف حوادث، برقراری ارتباط و     به نحو 

 ها و تشبیهات رادارند؟مناسب و استهاده از مثال

-1/776 3/006 00000 2 

آیا خبرنگاران این خبرگزاری توان مذاکره و متقاعد کردن 

 دیگران رادارند؟
-5/583 2/847 00000 4 

 9 00000 3/577 3/741رس توان برقراری به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فا
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ارتباطات شخصی با اعضای گروه )علاوه بر روابط رسمی( 

 و ابراز همدردی و     رادارند؟

به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری توانایی تشخیص 

های ظریف رفتاری دیگران، شناخت و درک نیات، جنبه

 های دیگران رادارند؟ها و خواستانگیزه

0/842 3/245 00644 3 

به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری از وقایع و اخبار 

 روز مطلع هستند؟ سیاسیمهم 
2/962 3/342 00000 2 

رسد دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه هوش اجتماعی را نشان میپرسش 23جدول 

 باشند از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیکارکنان خبرگزاری در توان مذاکره و متقاعد کردن دیگران 

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه ابتکار با میانگین این مؤلفه02جدول 

 های مؤلهه ابتکارپرسش
61/2=test value 

T میانگین sig رتبه 

توانند تعداد به نظر شما کارکنان خبرگزاری فارس می

 هند؟توجهی ایده در جلسات طوفان فکری ارائه دقاب 
-2/198 2/544 00000 3 

آیا خبرنگاران این خبرگزاری توانایی فکر کردن خارج از 

 های مرسوم رادارند؟چارچوب
-3/098 2/331 00000 2 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس با جایگاه علوم و 

معارف )فیزیک، شیمی، معارف اسلامی و پزشکی و    ( در 

 د؟ساخت زندگی بشر آشنایی دارن

2/457 2/879 00000 2 

به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری توانایی توجه به ح  

 ها و فرآیندها رادارند؟جای پرداختن به روشنهایی مسئله به
3/146 3/021 00000 9 

رسد کارکنان خبرگزاری دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه ابتکار را نشان میپرسش 22جدول 

 باشند های مرسوم از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیتوانایی فکر کردن خارج از چارچوبدر 

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه توجه به جزئیات و دقت با میانگین این مؤلفه02جدول 

 test value=93/3 های مؤلهه توجه به جزئیات و دقتپرسش
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T میانگین sig رتبه 

ان این خبرگزاری توانایی توجه به به نظر شما آیا خبرنگار

تغییرات صورت گرفته در محیط اطراف مانند تغییرات اشیا، 

 ها راها و   یا تغییرات صورت گرفته در متون و نوشتهمکان

 دارند؟

9/542 3/422 00000 9 

شده در سخنان آیا خبرنگاران این خبرگزاری به مطالب بیان

 نمایند؟دیگران توجه می
1/957 3/195 00216 2 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس وظایف محوله را با 

 دهند؟کمترین اشتباه انجام می
-2/653 3/021 00000 3 

به نظر شما آیا خبرنگاران این خبرگزاری پ  از پایان کار 

برای اطمینان از صحیح انجام شدن کار مجدداً کارهای 

 ؟دهندشده را مورد بازبینی قرار میانجام

-8/542 2/8946 00000 2 

رسد دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه توجه به جزئیات و دقت را نشان میپرسش 24جدول 

 باشند شده از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیکارکنان خبرگزاری در بازبینی مجدد کارهای انجام

 میانگین این مؤلفه. آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه تمرکز ذهنی با 02جدول 

 های مؤلهه تمرکز ذهنیپرسش
14/2=test value 

T میانگین sig رتبه 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس تمام توجه خود را به 

 توجه هستند؟هدف اصلی معطوف و نسبت به امور متهرقه بی
20621 30024 00000 9 

نی جهت آیا خبرنگاران این خبرگزاری به اهداف جزئی و میا

 کنند؟رسیدن به هدف نهایی توجه می
30181- 20441 00000 2 

رسد دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه تمرکز ذهنی را نشان میپرسش 26جدول 

کارکنان خبرگزاری در توجه به اهداف جزئی و میانی جهت رسیدن به هدف نهایی از وضعیت 

 باشند مطلوبی برخوردار نمی

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه قدرت حافظه با میانگین این مؤلفه02جدول 
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 های مؤلهه قدرت حافظهپرسش
99/3=test value 

T میانگین sig رتبه 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس توانایی به یادآوردن 

 اطلاعات پ  از مدتی کوتاه رادارند؟
90221 30291 00941 9 

خبرگزاری توانایی به یادآوردن اطلاعات  آیا خبرنگاران این

 صورت تقریباً ماندگار )حافظه بلندمدت( رادارند؟به
90918- 30291 00321 2 

رسد دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه قدرت حافظه را نشان میپرسش 21جدول 

 باشندخوردار نمیهای قدرت حافظه از وضعیت نسبتاً مطلوبی برکارکنان خبرگزاری در مؤلهه

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه چابکی دست و انگشتان با میانگین این مؤلفه02جدول 

 های مؤلهه چابکی دست و انگشتانپرسش
31/2=test value 

T میانگین sig رتبه 

برداری به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس توانایی یادداشت

 سریع رادارند؟
0.012 2.402 00822 2 

آیا خبرنگاران این خبرگزاری توانایی استهاده از ابزارها و وسای  

 مختلف رادارند؟
3.554 2.548 00000 9 

 3 00000 2.26 3.471- به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس توانایی تایپ سریع رادارند؟

این جدول به نظر دهد  بر اساس های مؤلهه چابکی دست و انگشتان را نشان میپرسش 28جدول 

های چابکی دست و انگشتان از وضعیت مطلوبی رسد خبرنگاران خبرگزاری در تمامی مؤلههمی

 باشند برخوردار نمی

 

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه پشتکار با میانگین این مؤلفه01جدول 

 های مؤلهه پشتکارپرسش
11/2=test value 

T میانگین sig رتبه 

خبرنگاران خبرگزاری فارس برای رسیدن به  به نظر شما

 دهند؟هدف تلاش مشتاقانه و فراوان انجام می
20189 30944 00000 9 
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آیا خبرنگاران این خبرگزاری تا حصول نتیجه تلاش 

 دهند؟ناپذیر انجام میخستگی
90006 30062 00016 2 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس به حصول نتیجه در 

 ارها امیدوارند؟انجام ک
30892- 20181 00000 3 

رسد خبرنگاران دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه پشتکار را نشان میپرسش 21جدول 

 باشند خبرگزاری در امید داشتن به نتیجه رسیدن کارها از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی

 انگین این مؤلهه  آزمون میانگین هر پرسش از مؤلهه شجاعت با می30جدول 

 های مؤلهه شجاعتپرسش
18/2=test value 

T میانگین sig رتبه 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس توانایی بیان 

 ها بدون واهمه رادارند؟دیدگاه
-5.924 2.468 00000 3 

آیا خبرنگاران این خبرگزاری جسارت مواجه با 

 زا رادارند؟های استرسموقعیت
-3.247 2.641 00000 2 

 9 00000 3.224 9.418 نه  دارند؟به نظر شما کارکنان خبرگزاری فارس اعتمادبه

رسد کارکنان دهد  بر اساس این جدول به نظر میهای مؤلهه شجاعت را نشان میپرسش 30جدول 

 باشند های خود بدون واهمه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیخبرگزاری در بیان دیدگاه

 . آزمون میانگین هر پرسش از مؤلفه سرعت عمل و اشتراک وقت با میانگین این مؤلفه21جدول 

 های مؤلهه سرعت عم  و اشتراک وقتپرسش
20/2=test value 

T میانگین sig رتبه 

به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس امور محوله را در زمان 

 دهند؟شده انجام میتعیین
10/124 2/668 000/0 9 

صورت یا خبرنگاران این خبرگزاری توانایی انجام چند کار بهآ

 زمان رادارند؟هم
-2/365 2/234 000/0 3 

های هیرضروری به نظر شما خبرنگاران خبرگزاری فارس از مکث

 کنند؟در انجام کارها پرهیز می
-7/967 2/312 000/0 2 
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دهد  بر اساس این جدول شان میهای مؤلهه سرعت عم  و اشتراک وقت را نپرسش 39جدول      

زمان چند کار از وضعیت مطلوبی برخوردار رسد کارکنان خبرگزاری در انجام همبه نظر می

 باشند نمی

 گیرینتیجه

برای رشد و نظران و نخبگان، آمده از تحقیق نشان داد که بر اساس دیدگاه صاحبدستنتایج به     

ها که منابع انسانی آن است اهتمام ترین سرمایه رسانهبه اصلیارتقاء عملکرد یک رسانه باید نسبت 

های ضمن داشت  بنابراین پژوهش هم در مرحله استخدام و به کارگیری و هم در مرحله آموزش

های مورد ها و مهارتهای شخصیتی و دانشخدمت باید به مسیر شغلی خبرنگاران متناظر با وِیژگی

 نیاز این شغ  توجه داشت 

های خبرنگاری احصا شده و وضعیت خبرنگاران ها و تواناییها، مهارتدر این پژوهش دانش     

ها قاب  استهاده در همه رسانهاین ملاک ها سنجیده شده است  خبرگزاری فارس نسبت به این ملاک

 های سازمانی و ماموریتی هر سازمان هم مکم  آن خواهد شد  ست و ارزشایهای حرفه

 شود:به نتایج حاص  شده در این پژوهش موارد زیر برای اصلاح و کارآمدی بیشتر پیشنهاد می با توجه

طلبد با توجه به تغییرات گسترده مقوله آموزش ضمن خدمت امری ضروری و لازم است و می  9

 ها باید این موضوع را جدی بگیرند ای در حوزه رسانه، مسئولین رسانهلحظه

شود در هنگام استخدام شناسی صورت گرفته در این پژوهش، پیشنهاد می با توجه به شخصیت  2

نیروهای جدید از طریق تست و مصاحبه، سنخیت افراد داوطلب استخدام با مشاه  موجود متناسب 

شناسی نظیر هوش هشت گانه های شخصیتهای احصاء شده تطبیق داده شود  آزمونبا توانمندی

  است استهاده قاب  موضوع این برای آن ظایرن و MBTI گاردنر و تست شغلی
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برای کارآمد شدن نتایج تحقیق و همچنین ارتقا و حهظ و نگهداشت نیروهای مستعد و با تجربه پیشنهاد   3

های هر سطح طراحی و اجرا شود تا ها و مهارتبندی خبرنگاران مبتنی بر آموزششود سیستم رتبهمی

توان سیستم حقو  و دستمزد را به می در بین نیروها ایجاد شود  ضمناً انگیزه لازم برای ارتقا و آموزش

 بندی متص  نمود که منافع فردی کارکنان و خبرگزاری را در یک مسیر هم جهت کند رتبه

یکی از نکات مهم در آموزش کارکنان سازمان، بازخورد دادن نسبت به عملکرد آنها و مشخص   2

شود سیستم ارزیابی عملکرد به صورت   بر این اساس پیشنهاد مینمودن نقاط ضعف و قوتشان است

تواند نقاط قوت کارنامه ماهانه ، نقاط ضعف و قوت هر فرد را متذکر شود  اعلام عمومی این موضوع می

 را به عنوان ارزش سازمانی مطرح کرده و برای نقاط ضعف راهکارهای اصلاح و ترمیم پیشنهاد دهد 
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 منابع
 یهامولهه»(  9318)  یمحمداسماع ،انینبات ی وعل ی،زدییعسگر ی؛مصطه ،انیملکوتی؛ مهد ،کاربذر (1

انقلاب  یهافصلنامه پژوهش ،«رانیا یانقلاب اسلام یهادر گسترش ارزش یفرهنگ یسلماسید یاساس

   12-43 ، صص39، شماره 8دوره  ی،اسلام

با  یسازمان تیمیصم یرگی فهم شک »(  9318و محمد تابان ) ریاردش ،یریمنش، عذرا، ش یجابر (2

  26-99(، بهار  2) 1 ،یدولت های سازمان تیری  فصلنامه مد«ادبنی استهاده از روش داده

در مقابله با  رانیا یاسلام یبر قدرت نرم جمهور یمبتن یراهبردها»(  9318مسعود ) ی،ملائ و رضا ی،دیجن (3

  81-64 ، صص8، شماره 3ی، دوره اسیراهبرد سفصلنامه  ،«کایمتحده آمر الاتیقدرت هوشمند ا

 ،«ایران خارجی روابط حیطه در مقدس دفاع پسا سیاستگذارانة های وانموده»(  9318) سعید چهرآزاد، (4

 .922-921 ، صص2، شماره 4مقدس، سال  دفاع مطالعات فصلنامه

 تیریمدل مد یطراح»(  9311و هلامرضا معمارزاده طهران ) نیآر پور، یقل ،یردیالهو  پور، بیحب (5

 .28-9(، زمستان، 91) 4 ،یفصلنامه آموزش و توسعه منابع انسان ،«یاستعدادها در صنعت بانکدار

 یهاگروه رانیمد یهایستگیشا یارتقا یکارهاراه»(  9316)  یخل ،یمژگان و زند درخشان، (6

 .981-963(، بهار، 31) 90  یابی  فصلنامه آموزش و ارزش«یآموزش

 رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمؤلهه»(  9311فرزانه ) ی،دشت ی وهدم ی،ذولهقار (7

  942-921 ، صص2، شماره 8، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«یفرهنگ یسلماسیدر د

مجمع  کردیرو نیتر ییعقلا یح  مسائ  زندگ کردیبا رو یپرداز هی(  نظر9318عطاالله ) ،یآتان یعیرف (8

 .صدرا یاسلام یعلوم انسان یها  مرکز پژوهشیاسلام ینسانعلوم ا یعال

 قاتیو تحق رانی  کنهران  ایپرور نیاستعداد جانش تیری(  مد9311آزاده، جرنگ، احمد ) ،یزمان (9

 .رازیدانشگاه ش یاقتصاد تیریمد دیجهان جد

 رانیمد یرپرو نیو جانش یابیاستعداد یبرا یستگیمدل شا یطراح»(  9316نرج  ) ،یانیآشت یسرعت (11

 .آبان 24 ع،یصنا یو مهندس تیریدر مد نینو های پژوهش المللی نی  کنهران  ب«یپژوهش

 یراهکارها یبررس»(  9311جلال ) دیس ی،انیشرب یموسو و حسن ی،صالح ؛نیدحسیس ،انسبیعل (11

فصلنامه  ،«یقرآن یهابر آموزه هیبا تک یانقلاب اسلام یقدرت نرم رهبر فیاز تضع یریشگیپ

  12-14 ، صص22، شماره 1ی، دوره انقلاب اسلام یهاپژوهش
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در  کایمتحده آمر الاتیا ینهوذ گهتمان»(  9311حامد ) ،مجاهد یانیک وابوذر  ،مقدم یگوهر (12

ی، انقلاب اسلام یهافصلنامه پژوهش ،«یمقام معظم رهبر یهاشهیاند یبر مبنا رانیا یاسلام یجمهور

  993-16 ، صص22، شماره 1دوره 

و اسلام  کتابخانه  یبر مقوله دانش و حکمت از منظر علوم اطلاع رسان یلی(  تحل9316عباس ) ،یمرجان (13

 (، بهار و تابستان  34-22) 1 ،یسازمان موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضو هیها، نشر

14) Azizi Rostam, Fatemeh (2019). A Review of Talent Management as a 

Key in any Organizations. The International Journal of Indian 

Psychology, 7(3):78-83 

15) Bahmannia, Hengameh, Malaki, Hassan, Khosravi, Mahboubeh (2020). 

Designing a Model for Teacher Competencies in Elementary Education. 

Iranian Journal of Educational Sociology,3(3), October. 

16) Centranum Group (2020). A Practical Guide to Competency 

Management. Publication at:https://www.centranum.com/wp-

content/uploads/dlm_uploads/2019/12/A-Practical-Guide-to-

Competency-Management-in-2020.pdf 

17) Hosseini, Ahmad, Rafiee, Mojtaba & Vajiheh Huoshyar (2019). 

DESIGNING A COMPETENCY MODEL FOR MANAGERS OF 

RESALAT QARD AL-HASAN BANK (WITH SOCIAL BANKING 

APPROACH), Journal of Economic and Social Research, Vol. 18, 

Special Issue.2, 150-157. 

18) OECD (2019). OECD Future of Education and Skills 2030. OECD Future 

of Education and Skills 2030 Concept Note. Publication at: 

www.oecd.org/education/2030-project 

19) Reyes pick. Jocelyn (2020). Competency Catalog for Regional Offices. 

Department of Health, publication at: 

http://ncroffice.doh.gov.ph/Content/Public/Downloads/Competency%20C

atalog_ROsNEW.pdf 

20) Staff , Writer (2019). What is Talent Management? Definition, Strategy, 

Process and Models. Publication at: 

https://www.hrtechnologist.com/articles/performance-management-

hcm/what-is-talent-management/ 

21) Vishakha b (2019).  Talent Management: Meaning, Features, Process and 

Models. Published at: https://www.economicsdiscussion.net/human-

resource-management/talent-management/talent-management/32397.  

22) What is an Aptitude, )2019(.  Platinum Research and Consulting Partners 

LLC. Publication at: 

https://www.platinumelevatescareers.com/blog/what-is-an-aptitude 


