
1 
 

 

  1سیماوصدادر سازمان کنندگی انتخاب شغل تهیه بربررسی عوامل موثر 

 2سید علیرضا هاشمی

 

 مقدمه

 -1های متفاوت تهیه شده است: های مختلف پاسخگزینند؟ برای این سؤال از دیدگاهچرا افراد مشاغل مختلفی را بر می

-3ی انتخاب شغل با یکدیگر فرق دارد؛ نیروی محرک و انگیزش افراد برا -2 خصوصیات روانی افراد متفاوت است؛

ای های آنها متفاوت است. در این زمینه عدهنتیجه انتخابدر اعی افراد با یکدیگر متناسب نیستشرایط اقتصادی و اجتم

عی را در انتخاب شغل مهم دانند و برخی دیگر عوامل اجتماهای روانی مرتبط میانتخاب شغل را به عوامل و محرک

 دهند.شمارند و تأثیر موقعیت اجتماعی والدین و امکانات محیطی را در انتخاب شغل مورد مطالعه قرار میمی

و با  زندگی خصوصی و اجتماعی آنان است های بارز تمایالت، آرزوها و انتظارات افراد درانتخاب شغل یکی از شاخص

توان گفت اجتماعی دارای امکانات اقتصادی، اجتماعی و شیوة زندگی متفاوتی هستند؛ میتوجه به اینکه افراد هر طبقه 

ها ست و از سوی دیگر به طبقاتی خانواده -سو تابع موقعیت اجتماعیسطح آرزوهای شغلی و انتخاب شغل افراد از یک

 اجتماعی جامعه بستگی دارد. -شرایط اقتصادی

پیچیده و در عین حال جامعی را در زمینة انتخاب شغل در محیط فرهنگی، ( و همکارانش طرح Blan-1956) بلون

شرایط محیطی در انتخاب شغل اثرات انکارناپذیری دارند. زیرا اوالً عوامل اند. به نظر آنها اقتصادی و اجتماعی ارائه داده

و اجتماعی فرد و جامعه  محیطی در رشد و تکوین شخصیت مؤثرند؛ ثانیاً عوامل محیطی در ایجاد اوضاع اقتصادی

ها و نحوه ارزشیابی های فرد برای رسیدن به هدفدخالت دارند. در حقیقت انتخاب شغل نتیجه تعامل بین فعالیت

 باشد.مشاغل مختلف می
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کند و سپس امکان نیل به بندی میهای خود طبقهو همکارانش معتقدند: هر فردی مشاغل را بر اساس ترجیح بلون

ها و تعامل دهد. یعنی فرد بر اساس این فعالیتدر صورت اشتغال به مشاغل متعدد مورد بررسی قرار می هایش راهدف

 کند.کند و شغلی را انتخاب میگیری مینتیجه

که با اتمام طوریگذارد، سطح تحصیالت است. بهیکی از عواملی که در انتخاب شغل افراد و دیدگاه شغلی آنها تأثیر می

التحصیالن انتخاب شغل جهت کسب درآمد و ایفای نقش اجتماعی اهی، یکی از مسائل مهم برای فارغدوره دانشگ

هایی ها و وزارتخانهدارد که به سازمانمی باشد. از بعد روانشناسی فردی و اجتماعی، آرزوهای شغلی افراد آنها را وامی

  گرایش پیدا کنند.موقعیت خاصی دارند،  نظر وجهه عمومی و پایگاه اجتماعیکه از 

ها با وجود ها و وزارتخانهها و ادارات دولتی، جاذبه شغلی و استخدام در تعدادی از سازمانبر این اساس در بین سازمان

توان به سازمان صداوسیمای زیادی باال ست. در این بین می پایین بودن منزلت و اعتبار کار کارمندی هنوز تا حد

ه کنیم که جاذبه و پایگاه اجتماعی بهتری از نظر کار کارمندی نزد افکار عمومی دارد. چرا جمهوری اسالمی ایران اشار

ها در رادیو و تلویزیون و چگونگی تولید دادن برنامهیا زنده جلوه Immediacyکه جاذبه تصویری تلویزیون و ویژگی 

که از این رسانه اطالع چندانی ندارند، با اعجاز و نوعی ها و پخش آن، همیشه از نظر مخاطبین و کسانیبرنامه

 پیچیدگی همراه بوده است. 

کنندگی های مختلف از جمله شغل تهیهاین از این زاویه، استخدام افراد جدید در این سازمان برای تصدی شغلبنابر

اضر نیز بر این موضوع تکیه دارد که تواند ناشی از عوامل فردی و اجتماعی خاصی باشد. تحقیق حرادیو و تلویزیون می

شدگان و انتخاب شغلی آنان در این پذیری پذیرفتهدیدگاه فردی و پایگاه اجتماعی مشاغل صداوسیما در جامعه بر نقش

 گذار بوده است.سازمان تأثیر

 طرح موضوع

بنی بر گزینش و استخدام ای ماز طریق شبکه سراسری سیمای جمهوری اسالمی ایران، اطالعیه 1331در آذرماه سال 

تعدادی از افراد در مشاغل مختلف مورد نیاز آن سازمان پخش گردید و متعاقب آن فرم مربوطه در مجله سروش شماره 

به چاپ رسید. در فرم به چاپ رسیده یکی از مشاغل مورد نیاز سازمان صداوسیما  1311/ دی ماه/ 21به تاریخ  131

 نفر قید شده بود. 31ها نفر و برای شهرستان 23ویزیونی بود که به ترتیب برای تهران کنندگی رادیویی و تلشغل تهیه

دهد، افرادی که برای این شغل به تکمیل فرم و ارسال آن آمار دفتر تأمین نیروی انسانی سازمان صداوسیما نشان می

لی و اطالعات عمومی( شرکت است که در آزمون اولیه )هوش و استعداد تحصیبوده نفر  311اقدام نمودند، بالغ بر 

 اند.داشته

به تاریخ  113شدگان این مرحله در مجله سروش شماره صورت پذیرفت و اسامی پذیرفته 1331این آزمون در خردادماه 

 کنندگی به مرحله بعد راه یافتند.کنندگان شغل تهیهنفر از شرکت 231به چاپ رسید که در مجموع  1331شهریورماه 
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شدگان این مرحله توسط نامه برای گزینش دومین آزمون )گزینش کتبی( صورت پذیرفت که قبول 1331در مهرماه 

نفر را تأیید کرد تا این عده برای انجام مصاحبه تخصصی  17حضوری دعوت شدند و در نهایت واحد گزینش صالحیت 

تلف صداوسیما صورت گرفت و های مخمدیران گروهبا شرکت  1331آماده شوند. مصاحبه تخصصی در اردیبهشت ماه 

 شدگان نهایی این شغل اعالم کرد.نفر را به عنوان قبول 17این کمیته اسامی 

شدگان، اداره کل بازآموزی صداوسیما که مسئولیت آموزش این افراد را بر های استخدامی پذیرفتهبا تکمیل پرونده

 1331/دی ماه/ 22کنندگی را رسماً از تاریخ تهیهشروع دوره کارآموزی شغل  ،عهده داشت، ضمن دعوت کتنی از آنها

 اعالم نمود.

شدگان دوره و در حد دو کالس آموزشی تدارک دید؛ اما از نفر قبول 17ریزی خود را برای اداره کل بازآموزی برنامه

طول کشید، شدن اعالم نهایی نتایج که دقیقاً دو سال همان روزهای تشکیل دوره به دالیل مختلف از جمله طوالنی

شدگان از شرکت در دوره انصراف حاصل نموده و در مجموع یک کالس به امر آموزش اختصاص تعدادی از پذیرفته

شده دیگری از حضور در کالس و ادامه دوره منصرف یافت. ولی در طی هفته اول شروع کالس مجدداً نفرات قبول

 کنندگی ادامه و رسمیت یافت.شدگان شغل تهیهنفر از قبول 21گردیدند؛ به طوری که در نهایت دوره با 

که در آن نقش خانواده، عالقه  است هایی، مبنی بر فرضیهبررسی حاضر که از جامعه آماری فوق صورت پذیرفته است

کنندگی و گرایش به نوع رسانه )رادیو یا تلویزیون( را در میان به کار در صداوسیما، کارآیی رشته تحصیلی در شغل تهیه

ای ها و سؤاالت گوناگون دیگر، دید کلیدهد تا از طریق این فرضیهکنندگی مورد آزمون قرار میشدگان دوره تهیهبولق

 شدگان این دوره توصیف و ارائه دهد.نظرات پذیرفتهاز نقطه

 خالصه نتایج تحقیق

ه در این تحقیق مورد ک کنندگی صداوسیماشده حاضر در دوره کارآموزی شغل تهیهنفر پذیرفته 23مجموع  از -

%( در گروه سنی 11نفر ) 21از این تعداد  اند.%( بوده71نفر مرد ) 13%( و 71نفر زن ) 13اند رفتهبررسی قرار گ

نفر  1%( مجرد و 37) نفر 11سال قرار دارند که  37تا  31%( در گروه سنی 33نفر دیگر ) 3سال و  21تا  21

 باشند.متأهل می ن%( آنا37)

دانشجوی  (%1%( فوق لیسانس و دو نفر )1%( از جامعه آماری دارای مدرک لیسانس، یک نفر )11نفر ) 23 -

های گروه علوم انسانی، مشغول به تحصیل بوده و یا %( آنها در رشته12نفر ) 21باشند؛ که فوق لیسانس می

 هستند.

-شدگان و شغل تهیهذیرفتهرا بین رشته تحصیلی پ داریریق کای اسکوئر، رابطه معنیمحاسبه آماری از ط -

داری بین وضعیت تأهل و دهد، همچنین از طریق محاسبه آماری دیگری ارتباط معنیکنندگی نشان می

گردد، به طوری که افراد متأهل کمتر کنندگی چون خانواده مشاهده میعوامل موثر در انتخاب شغل تهیه
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عکس، افرادی که مجرد هستند، بیشتر تحت تأثیر خانواده اند و بالتحت تأثیر خانواده این شغل را انتخاب نموده

 اند.این شغل را پذیرا شده

%( متولد شهرستان هستند. اما از نظر سکونت 31نفر ) 13%( افراد پذیرفته شده متولد تهران و 21نفر ) 11 -

کن شهرستان %( سا12نفر ) 11%( ساکن تهران و 71نفر ) 17یعنی دهد؛ ارقام عکس این مقادیر را نشان می

یافتن به تعلیمات عالی د رتهران و نیز به دست دی از افراد به سبب امکانات وسیعتوان گفت تعداباشند. میمی

علل دیگر به این شهر روی آورده و احتماالً پس از خاتمه تحصیالت خود در تهران کار پیدا کرده و ساکن 

به مراکز بزرگ شهری در طلب امکانات تعلیماتی،  شوند. این یکی از موارد اساسی روی آوردن افرادمی

 فرهنگی و اقتصادی و در نتیجه تمرکز متخصصین در مرکز است.

دهد. میزان بیسوادی مادران به مراتب های بارزی را نشان میشدگان تفاوتتحصیالت پدر و مادر پذیرفته -

دهد. از نظر تحصیالت عالی تنها ( نشان می%1نفر ) 2%( را در مقابل 31) نفر 1باالتر از پدران است و ارقام 

%( از پدران تحصیالت عالی 12نفر ) 3از مادران در سطح فوق دیپلم مدرک دارد ولی در مقابل  (%1نفر )یک

یافتن به عنوان وسیله دستروزافزون مردم نسبت به اهمیت تعلیم و تربیت فرزندان به)لیسانس( دارند. آگاهی 

بهتر، سبب افزایش تجمع افراد به مؤسسات آموزشی خصوصاً در سطح دانشگاه اعی امکانات شغلی و اجتم

نفر  در سطح فوق دیپلم دارای تحصیالت گردد از بین مادران آنها یککه مشاهده میطوریگردیده است. به

دارای خود دهند باشد؛ حال آنکه جمعیت آماری مورد بررسی که نیمی از آنان را زنان تشکیل میعالیه می

 باشد.لیسانس میتحصیالت لیسانس و بعضاً فوق

پدران مشاغل مختلفی چون کارمندی، کارگری، کشاورز و شغل آزاد دارند، که در این میان بیشترین تعداد  -

دار هستند و تنها یک %( از مادران خانه13نفر ) 27باشد. در مقابل %( می12)نفر  11مربوط به کار کارمندی با 

 ه کار کارمندی مشغول است.%( ب1نفر )

اند. از میان شاغلین %( بیکار بوده21نفر ) 1کنندگی شاغل و تهیه شدگان قبل از شروع دورهنفر از پذیرفته 11 -

تومان بوده  1111تا  3111%( اشتغال آنها در صداوسیما بوده است و میانگین حقوق شاغلین بین  21نفر ) 1

 است.

بار به محیط صداوسیما کنندگی حتی برای یکیرش در آزمون ورودی شغل تهیهنفر قبل از پذ 7%( معادل 11) -

 وارد نشده بودند.

مسائل علمی و تخصصی کنندگی، آگاهی به %( دلیل قبولی خود را در آزمون ورودی شغل تهیه71نفر ) 17 -

یا مرتبط با آن بوده، شان در صداوسیما %( از افراد که شغل قبلی37نفر ) 1دانند. اما رشته تحصیلی خود می

 اند.کنندگی دانستهدلیل قبولی خود را آگاهی نسبی به کار تهیه

بینند و کنندگی را در خود میشغل تهیه «بودنپرداز و خالقایده»%( صفت 71نفر ) 11در میان جامعه آماری  -

کنندگی در توان هعنوان کار دیگری در ارتباط با شغل تهیرا به «تحقیق و نویسندگی»انجام  1%13نفر ) 11

 بینند.خود می
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شدگان شغل داری را بین گرایش به رسانه تلویزیون میان پذیرفتهمحاسبه آماری کای اسکوئر ارتباط معنی -

ماری در انتخاب نوع رسانه، تلویزیون موجب گردیده که جامعه آ دهد. جاذبه تصویریکنندگی نشان میتهیه

تلویزیون را  %( انحصارا17ً)  نفر 22طوری که تلویزیون نشان دهند. بهرادیو یا تلویزیون، گرایش بیشتری به 

عالوه از طریق اند. بهبوده« تفاوتبی»%( نسبت به انتخاب رادیو یاتلویزیون 17نفر )  1انتخاب نموده و تنها 

بت به نس شدگاندار بودن اهمیت تأثیرگذاری تلویزیون در جامعه بین پذیرفتهمحاسبة آماری دیگری معنی

 ها اثبات شده است.سایر رسانه

از میزان « اصالً%( »12)  نفر 21رضایت دارند؛ ولی « تقریباً»%( از دوره 17نفر ) 22زی دربارة دورة کارآمو -

های نامهکمک هزینه دریافتی راضی نیستند. یعنی میزان کمک هزینه پرداختی که در این دوره مطابق آئین

نماید. شدگان را تأمین نمیهیچ عنوان نیازهای اولیه پذیرفتهگردد بهاخت میهای قبلی پردتصویب شده دوره

%( میزان کمک 32نفر ) 13خواهی بنابراین اکثریت افراد از میزان کمک هزینه دریافتی راضی نیستند و در نظر

، رقمی بین %( که متأهل نیز هستند23نفر) 3اند و تومان ذکر نموده 1111تا  3111هزینه متناسب را بین 

 اند.تومان را مناسب دانسته 11111تا  1111

کنندگی تغییری نیافته و شدگان نسبت به شغل تهیهدیدگاه هیچیک از پذیرفته با توجه به مبلغ کمک هزینه، -

طوری اند. بهکنندگی و ورود به سازمان صداوسیما عنوان کرده%( عالقه به حرفه تهیه71نفر ) 17دلیل آن را 

کنندگی که در موقعیت بهتری از شغل تهیه، مادی و اجتماعی شنهاد شغل دیگری که از نظر رفاهیکه اگر پی

کنندگی نیستند. با این وجود در کردن از دوره تهیهنظرباشد را به این افراد بدهند، هیچیک مایل به صرفه

 پرداختند.به ادامه کار قبلی خود می %(33نفر ) 21شدند صورتی که آنها در این آزمون پذیرفته نمی

 7تا  3%( بین 11نفر )  21دادند و ساعت به رادیو گوش میشدگان روزانه تا یک%( از پذیرفته13نفر ) 12 -

 اند.رفتهبار به سینما می%( هر ماه الاقل یک11نفر )  23اند و نشستهساعت به تماشای تلویزیون می

نفر  22دانند و آور میکننده و ماللسیما را خستهوهای فعلی صداشدگان برنامه%( از پذیرفته 11)نفر  21 -

 وجود آید.های صداوسیما بهکنندگان تحولی در برنامه%( امید دارند با ورود آنها به جرگه تهیه17)

به  کار در صداوسیما را نسبتمندی بهثر بودن عالقهآخرین محاسبة آماری کای اسکوئر فرض بیشتر مؤ -

مندی به کار در صداوسیما و کند. بنابراین عالقهشدگان اثبات میتن استعداد هنری در میان پذیرفتهشدا

کنندگی شدگان دوره تهیهاستخدام در این سازمان از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب این شغل نزد پذیرفته

 باشد.می

 پیشنهادات

خوبی کنندگی صداوسیما را بهگان در آزمون ورودی شغل تهیهشدهای تحقیق موجود وضعیت کلی پذیرفتهداده

-باشد. این عالقهکنندگی میمورد تحقیق به شغل تهیه مندی افراددهد. آنچه شایان ذکر است، عالقهنشان می

مندی به میزان فراوانی ناشی از پایگاه اجتماعی استخدام در صداوسیما نزد افکار عمومی و موقعیت این شغل در 
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اندرکاران محترم این دوره و عنوان پیشنهاد بیان داشته تا دستباشد. بدین خاطر در ذیل نکاتی را بهسازمان می آن

 های بعد با هماهنگی و تدبیر بیشتری عمل نمایند.واحدهای مرتبط جهت پویایی دوره

طوری که در جامعه آماری به نش استخدامی و اعالم نتایج نهایی.کردن فاصله بین آزمون ورودی، گزیکوتاه -1

بردند. این انتظار طوالنی یکی از دالیلی بود که سر میسال تمام در انتظار به 2شدگان مورد مطالعه، پذیرفته

 شدگان از حضور در دوره انصراف حاصل نمایند.تعدادی از پذیرفته

قتصادی جامعه عالوه بر ای متناسب با شرایط امتناسب بودن میزان کمک هزینه ماهانه. سقف کمک هزینه -2

کند، به باال بردن انگیزه و کوشش بیشتر مند میشدگان را از یک خودکفایی مالی نسبی بهرهاینکه پذیرفته

های تصویب شده نامهانجامد. چرا که آئینهای کالس و در نهایت به رضایت آنان از دوره میآنان در فعالیت

 ی تعیین میزان کمک هزینه دورة فعلی یا آتی باشد.تواند مالکی براهای قبل نمیبرای دوره

خاطر ماهیت آموزشی دوره الزم است تکیه بیشتر بر کار عملی و استفاده از امکانات و وسائل آموزشی. به -3

ماه( در یک  1شدگان در طول مدت محدود آموزش )امکانات و وسائل آموزشی چنان فراهم آید تا پذیرفته

 های انسانی کارآمد بتوانند در سازمان و حرفه خود ایفای نقش کنند.یهعنوان رماسطح مطلوب به

شدگان و سوابق های فردی و توانائیهای پذیرفتهطوری که کارشناسان دوره با توجه به قابلیتهدایت شغلی. به -1

رد ای که کاربکاری آنها در طول دوره با یک ارتباط مداوم و هدایت شغلی صحیح، افراد را برای رسانه

 باشند، هدایت کنند.توانند داشته مفیدتری در آن می

بودن ضوابط و شرایط دقیق استخدامی. از جمله زمان شروع دوره آموزشی، طول مدت دوره آموزشی، مشخص -7

های تعیین گرایش رادیویی و تلویزیونی و ... در اطالعیه اولیه میزان کمک هزینه پرداختی، انجام تعهد، مالک

 های مربوطه کنند.گیری و ارسال فرما داوطلبان آگاهانه اقدام به تصمیماستخدامی، ت

*** 

( قبل از شروع امتحانات ترم 1331اردیبهشت ماه  31در پایان الزم به ذکر است که پرسشنامه تحقیق فوق در تاریخ )

ینکه بعد از تعیین گرایش کنندگی تلویزیون صورت گرفته است و با توجه به اکنندگی رادیو یا تهیهاول دوره تهیه

-های این تحقیق دیدگاهند؛ دادهشدو پذیرش گرایش تعیین شده منصرف  تعدادی از افراد از ادامه دوره ،شدگانپذیرفته

توان دهد. بنابراین مسلماً با انجام تحقیقی مشابه در زمان حاضر میشدگان را در آن مقطع زمانی نشان میهای پذیرفته

 ◙ موارد نتایج دیگری را حاصل کرد.در بسیاری از 

*** 

انتشار  77الی  73 ص، 713سال سیزدهم شماره ، 1311مهرماه 13شنبه این مقاله در نشریه سروش، نسخه نخست 
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