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چکیده
هدف از انجام این پژوهش شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامهنگااران در روزناماههاای
سراسری (بررسی مقایسهای بین  5روزنامه دولتی و  5روزنامه غیر دولتی) است .این پاژوهش باا
روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین روزنامهنگاران  10روزنامه در تهران کاه
در تابستان  1396مشغول به کار بودند انجام شاد .باا توجاه باه اینکاه تعاداد افاراد مشاغول در
تحریریهها متفاوت بود با نمونهگیری هدفمند حدود  150پرسشنامه پیش بینی شده بود ولی باه
دلیل مشکالت موجود و عدم بازگشت پرسشنامهها تنها 100پرسشنامه به صورت کامال تکمیال
شده بود .همچنین برای تحلیل دادهها از نرمافزار تحلیل آماری  spssبرای انجام آزمون استفاده
شده است .آزمونهای استفاده شده شامل همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه باود .در
این پژوهش از نظریههای مربوط به رضایت شغلی انجام گرفته و چارچوب این تحقیق بار اساا
نظریه دوعاملی (انگیزشی-بهداشتی) هرزبرگ است .در این پژوهش  9فرضیه ماورد آزماون اارار
گرفته و نتایج زیر حاصل شد .بین امنیت شغلی ،خدمات رفاهی ،خطمشی روزنامه ،بازنشساتگی،
سطح درآمد و رابطه کاری با رضایت شغلی رابطه وجود دارد ،همچنین بین تحصایالت و رضاایت
شغلی رابطه معناداری پیدا نشد و بین رضایت روزنامههای دولتی و غیردولتی تفاوتی یافات نشاد.
نتیجهگیری که میتوان از این پژوهش کرد این است که ایجاد محایط کااری ایادهآل باا درآماد
خوب با خط فکری مناسب تأثیرات بهتری بر رضایت شغلی دارد تا اینکه بخواهد تحصایالت باا
مؤثر باشد .امنیت شغلی برای روزنامه نگارانی که به صاورت اساتخدام دا ام نیساتن و باه خااطر
گزارشاتی که چاپ میشود و توایف یک روزنامه که همراه با بیکار شادن اعضاای یاک تحریریاه
است از مهم ترین عوامل است .همچنین برای بشر داشتن درآمدی که بتوان با آن مخارج زنادگی
خود را تأمین کرد از دیگر عامل مهم در با بردن میزان رضایت شغلی است.
واژگان کلیدی :رضایت شغلی ،روزنامهنگاران ،نظریه دوعاملی (انگیزشی-بهداشتی)
هرزبرگ ،روزنامههای دولتی و غیردولتی.
 -1کارشناسی ارشد روزنامهنگاری ،دانشگا عالمه طباطبائی m.ehsani68@gmail.com
 -2استاد گرو روزنامه نگاری دانشگا عالمه طباطبائی aliasgharkia@yahoo.com
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مقدمه
پدیده اشتغال از ابتداى زندگى اجتماعى بشر ماورد توجاه باوده اسات .هار یاک از
اندیشمندان به نوعی درباره این مسأله سخن گفته اناد .جامعاهشناساان و روانشناساان در
ارون اخیر ،نظرات متفاوتى درباره کار و شغل ارا ه نمودهاند .جنبههای گوناگون کاار ،اعام
از نابرابرى درکار ،رضایت شغلى ،انگیزه کاار و باا باردن بهارهوری ساازمانهاای کاارى،
هرکدام به نحوى موردتوجه دانشمندان و اندیشمندان علم مدیریت ،جامعه شناسی ،ااتصاد
و روان شناسی ارارگرفته است؛ و اشتغال ازجمله مسا لی است که همواره ذهن انساان هاا،
دولتها و ملتها را به خود مشغول داشته است .هرچند شغل و حرفاه باهظااهر ،باه بعاد
ااتصادی  -معیشتی انسانها مربوط میشود ،ولای باا بعاد فاردی ،خاانوادگی ،اجتمااعی،
سیاسی و فرهنگی آنان نیز ارتباطی تنگاتنگ دارد (میرزا خانیان و جعفری.)98 :1393 ،
کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صاحیح نیاروی انساانی بساتگی
دارد .انسان مهمترین سرمایه هر سازمان و عامل راهبردی هر سازمان به حسااب مایآیاد
(امیری وهمکاران.)5 :1396 ،
بر اسا تحقیقات ویلیام و همکاران ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر سااختههاای
مرتبط اما متمایز استوار است .اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصامیمات مادیران
نیروی انسانی در زمینههاای برناماهریازی ،جا ب و نگهاداری نیاروی انساانی و کااهش
هزینههای ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان  ،به صاورت مشاترک ماورد سانجش
ارار میگیرند که از اهمیت ویژهای برخوردار است( .تحریر و همکاران.)24 :1389 ،
در تعریف و انواع رضایت شغلی بحث ها و نقطه نظرات متفااوتی وجاود دارد کاه در
اینجا می توان به گینزبرگ و همکارانش اشاره کرد کاه باه دو ناوع رضاایت شاغلی اشااره
میکنند .1 :رضایت درونی که از دو نوع منبع حاصل میگردد :اول احسا ل تی که فقط
از اشتغال به کار و فعالیت عاید فرد میشود .دوم ل تی کاه براثار مشااهده پیشارفت و یاا
انجام برخی مسئولیتهای اجتماعی و بروز تواناییها و رغبتها به انسان دسات مایدهاد.
 .2رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هرلحظه در حال تغییار
است .از عوامل رضایت بیرونی بهعنوان مثال شرایط محیط کار ،میزان دساتمزد و پااداش،
نوع کار و روابط بین کارگر و کارفرما را میتوان نام برد .عوامال درونای کاه خصوصایات و
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حا ت فردی را شامل میگردند در مقایسه باا عوامال بیرونای کاه شارایط محایط کاار و
اشتغال را در برمیگیرند از ثبات بیشتری برخوردارند (شفیعآبادی.)124 :1393 ،
همچنین فیشر و هانا رضایت شغلی را عاملی درونای و ناوعی ساازگاری عااطفی باا
شغل و شرایط اشتغال میدانند؛ بدین معنی که اگر شغل موردنظر ل ت کافی را برای فارد
ایجاد کند او از شغلش راضی است .در مقابل ،چنانچه شغل موردنظر رضایت و ل ت کاافی
را به فرد ندهد ،در این حالت ،او از کار خود گالیه میکند و درصادد تغییار آن برمای آیاد
(شفیعآبادی.)123 :1393 ،
«رضایت شغلی مفهومی است که ابعاد ،جنبه ها و عوامل گوناگونی دارد» ازجمله این
عوامل میتوان به صفات کارکنان ،نوع کار ،محیط کاار و رواباط انساانی کاار اشااره کارد.
(فرنقی ،درودی.)162 :1395 ،
همچنین در اینجا لوکه رضاایت شاغلی را سااختاری مرکاب از چهاار عامال اصالی
میداند که عبارت اند از :پاداش (حقوق و شرایط ارتقاا)) ،شارایط شاغل (مزایاای شاغل)،
عوامل انسانی (روابط با مدیران و همکاران) و ویژگیهای شغل.
به دنبال رضایت شغلی و انواع آن میتوان گفت یکی از معضالت و مشکالت اساسای
سازمانها ،ترک خدمت کارکنان به ویژه کارکناان متخصاو و ارزشامند اسات .مادیران و
محققان ،کنارهگیری از کار را پر هزینه و مشکل آفرین و بیشتر با عوااب تهدید کننده کار
آتی سازمان همراه میدانند .بدین جهت موضوع ترک خدمت ،توجه خاص پژوهشاگران و
مدیران را به خود معطوف داشته است ،به گونهای که در یک ارن اخیر بیش از هزار مورد
تحقیق در این موضوع انجام شده است( .هوشمند بهابادی.)10 :1383 ،
همچنین ترک خدمت و نارضایتی در بین روزنامه نگاران و از یک روزنامه به روزنامه
دیگر جا به جا شدن و متناوب کار نکردن در روزنامهها یکی از عواملی است که شااهد آن
هستیم.
روزنامه نگاری به عنوان شاخهای از علوم ارتباطاات و علاوم ارتباطاات از ماتن علاوم
اجتماعی ،سالهاست که حتی در کشور ما از صاورت مجارد خاارج شاده و تخصاوهاای
گوناگونی را در تئوری و عمل میطلبد .سابق بر این ،یعنی زمانی حدود چهار تا پنج دهاه
پیش ،شخصی که اریحه و استعداد نویسندگیاش را میتوانست با نگرش اجتمااعی خاود
وفق دهد ،اادر بود به تنهایی روزنامهای در صفحات محدود منتشر کند .حتای بسایاری از
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نشریات سابقه دار که اینک صدها تن را در زمینههاای مختلاف خباری ،فنای و اداری در
خدمت دارند ،در چهل و پنجاه سال پیش ،در آغاز انتشار ،روزناماه را باا نفارات معادودی
شروع کردند که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمایکارد ،اماا ایان گماان کاه ایناک
می توان حتی یک نشریه کوچک یا حتی بولتن و بروشور را به تنهایی انتشار داد ،بعید باه
نظر میرسد( .بدیعی واندی.)4 :1393 ،
در اینجا مشخو می شود که در جامعه امروزی و با تخصصی شدن بارای انجاام هار
کاری نیروی متخصو خودش را نیازمند است ،که این مسأله ایجاب میکناد هام محایط
بزرگتر و هم تعداد افراد بیشتری به استخدام یک سازمان در بیایند تا بتوانند از پاس کاار
بر بیایند .فراهم کردن رضایت کلی برای نگه داشتن این همه نیروی متخصو برای سر پا
نگه داشتن سازمانها امری مهم تلقی میشود.
ادبیات تحقیق
مفهوم رضایت شغلی
رضایت شغلی یکی از سه نگرش (رضایت شغلی ،وابستگی شغلی ،تعهد ساازمانی) در
رفتار سازمانی است.
از زمان هرزبرگ ( )1959مفهوم رضایت شغلی به صورت چشمگیری مورد چاالش و
تجدید نظر ارار گرفته است .با این حال به نظر می رسد ایان مفهاوم ،مابهم بااای ماناده
است .تعاریف مرتبط با رضایت شغلی نشان میدهد که این مفهوم ،ساه ساازه مجازا ولای
مرتبط با هم را در بر می گیرد که عبارتند از ارزشیابی شغل ،باور داشتن شغل و تجربیات
عاطفی در مورد شغل .کرانی رضایت شغلی را به عنوان یک واکنش عاطفی (یاا هیجاانی)
یک فرد نسبت به شغل خاود تعریاف مایکناد .ایان واکانش عااطفی ناشای از مقایساه
پیامدهای وااعی با تمایالت (انتظارات ،خواستههای) کارمند می باشد .لوکه بیاان مایکناد
رضایت شغلی یک حالت هیجانی مثبت یا خوشایند است کاه ناشای از ارزیاابی شااغل از
شغل یا تجربیات شغلی خود میباشد .بریف نیز معتقد است که رضایت شغلی یک نگارش
نسبت به شغل میباشد( .راوری.)1391:62،
در مدلهای سانتی ،رضاایت شاغلی متاأثر از احساساات افاراد در ماورد شغلشاان
می باشد .در این مدل ها رضایت یا عدم رضایت از شغل به ماهیت شغل محدود نمایشاود،
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بلکه انتظاراتی که افراد از شغل خود دارند نیز روی رضایت تأثیرگ ار میباشاد .بار اساا
تئوری مازلو ،رضایت شغلی از دیدگاه جوابگویی به نیازها مورد توجه ارار گرفته است؛ اماا
3

این دیدگاه بیشتر بر روی تیازهای زمینه ای تأکید دارد تاا فرآینادهای شاناختی (ویال ،
.)2005
در مطالعات اولیه رضایت شغلی ،مفاهیمی چون نگرش شاغلی و رضاایت شاغلی باه
جای یکدیگر به کار گرفته شده که این خود باعث سردرگمی میشده است؛ زیرا بعضای از
محققین آنها را معادل هم و بعضی دیگر منفک از هم می دانستند .وروم بیان میکناد کاه
رضایت شغلی و نگرش شغلی را می توان به جای یکدیگر به کاار گرفات؛ زیارا هار دو باه
جهت دهی عاطفی فرد به سمت کار و نقشای کاه اشاغال کارده اسات ،معطاوف هساتند.
همچنین نگرش مثبت معادل رضایت و نگارش منفای معاادل نارضاایتی در نظار گرفتاه
4

شدهاند( .جیانگ .)20008،
صااحبنظااران معتقدنااد کااه رضااایت شاغلی نااوعی نگاارش اساات و در تعریااف آن
می گویند :رضایت شغلی عبارت است از :نگارش فارد نسابت باه شاغل و باه زباان سااده
چگونگی احسا فرد نسبت به شغلش و جنبههای گوناگون آن .تحقیقات نشان میدهناد
که علت نگرش مثبت و منفی افراد نسبت به شغل و کارشان به شرح زیر است:
 .1عواملی مربوط به سیاستها و رویههای سازمان است؛
 .2عواملی که مربوط به شرایط کار و یا نحوه ارار گرفتن افراد در محل انجاام دادن
کار است؛
 .3عواملی که در ارتباط باشخصیتهای فردی کارکنان است.
 .4به طورکلی رضایت شغلی یک متغیر نگرشی است .درگ شته ،تحقیقاات رضاایت
شغلی بیشتر بر اسا سلسله مراتب نیازهای مازلو انجام مایگرفات و تمرکاز بار ارضاای
نیازهای جسمانی و روانی افراد از ابیل پرداخت حقوق و دستمزد و ادر و منزلت و احترام
به افراد بود ،اما امروزه محققان ،بیشتر به فرآیندهای شاناختی توجاه دارناد تاا نیازهاای
اساسی و بنیادی .بسیاری از محققان معتقدند که مبحث رضاایت شاغلی بایاد بار اساا
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نگرش سیستمی ،در ارتباط با سایر متغیرها در نظر گرفتاه شاود .رویکارد چنادوجهی در
رضایت شغلی که رویکردی شناختی است ،درصدد این است که بیان نماید چه اجزایای از
شغل ایجاد رضایت یا عدم رضایت مینمایند .این موضوع برای بسیاری از ساازمانهاا کاه
خواستار شناسایی زمینههای نارضایتیاناد (تاا پاس از شناساایی ،آنهاا را ارتقاا و بهباود
بخشند) درخور توجه است( .درویش120: 1386 ،و.)121
 .5در متون به نظر می رسد که بیشتر محققان بین این دو تعریف از رضایت شاغلی،
یعنی رضایت به عنوان عاطفه و رضایت به عنوان نگارش ،تنااضای نمای بینناد .بعضای از
محققین جهت توسعه ابازار خاود از جملاه ابازار شااخو توصایف شاغل ،احساساات یاا
واکنش های عاطفی را به عنوان مبنایی جهت تعریاف رضاایت شاغلی انتخااب کارده اناد.
ابزارهایی که بر اسا عاطفه مبنا توسعه یافتهاند با مشکالتی مواجه بوده اند از جمله ایان
که نمی توانستند نگرش افراد را مورد اندازهگیری ارار دهند .جهت رفع این مشاکل ساعی
شد که جز) عاطفه با نگرش به عنوان دو جز) مکمل در ابزارها گنجانده شود .در مدلهای
رضایت شغلی که بعد نگرش اضافه گردید ،واکنشهای عاطفی ،اعتقادات در ماورد اهاداف
و رفتار جهت رسیدن به اهداف نیز اضافه شد .همچنین رضایت شغلی میتواند باه عناوان
یک احسا کلی در مورد شغل مورد اندازهگیری ارار گیارد یاا ایان کاه اجازا) و عناصار
سازنده آن مورد سنجش ارار گیرند .در این رویکرد عالوه بر رضایت کلی ،می توان میازان
رضایت از هر جز) شغل را اندازهگیری کرد( .راوری.)1391،62
در جایی دیگر نظریه پردازان برای تعریف رضاایت شاغلی باه دیادگاه خوشاایند یاا
ناخوشایند کارمند نسبت به کار ،گرایشی عاطفی مثبات نسابت باه شاغل و احساساات و
عواطف درک شده ناشی از تجربیات کاری اشاره میکنند .چاندن رضایت شاغلی را حادی
از احساسات و نگرشهای مثبت افراد نسبت به شغل تعریف کرد .بر اسا تعریف کمپال
رضایت شغلی گرایشی ،تمایل یا حالت درونی شخصی بارای عکاس العمالهاای ارزیاابی
کننده نسبت به موضوعی معین که با احسا مطبوع و نامطبوع فرد نسبت به آن موضوع
همراه است( .امیری وهمکاران .)5 :1396،
رضایت شغلی بیاانگر احساسای مثبات دربااره شاغل اسات کاه در نتیجاه ارزیاابی
ویژگیهای مختلف آن ایجاد میشود .فردی کاه رضاایت شاغلی باا یی دارد ،احساساات
مثبتی درباره شغل خود نشان میدهد ،در حالیکه احساساات فارد ناراضای منفای اسات.
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واتی مردم درباره نگرشهای کارمندان صاحبت مایکنناد ،معماو منظورشاان رضاایت
شغلی است .در وااع این دو عبارت خیلی اواات به جای هم مورد استفاده ارار مایگیرناد.
(رابینز،جاج.)89 :1389 ،
 2-1-1-2تاریخچه رضایت شغلی
مطالعات در زمینه نگرش شغلی از ابل از جنگ جهانی اول آغااز گردیاد و باهطاور
گسترده در اروپا و آمریکا دنبال شد .نهضت روابط انسانی با مطالعات هاثورن 5شروع شاد.
این مطالعات در کارخانه هاثورن وابسته به شرکت وسترن الکتریک وااع در شهر شایکاگو
آمریکا در سال های  192۷ - 1932به وسیله گروهی به سرپرستی التون مایو 6و باهمکاری
روتلییز برگر 7و دیکسون 8انجام گرفت و باه نتاایج چشامگیری منتهای گردیاد .عاده ای
معتقدند که پیدایش مکتب روابط انسانی به وسیله التون ماایو و دساتیارانش اتفااای باود،
زیرا آنان در ابتدا اصد نداشتند آزمایش هایی برای یاافتن رواباط انساانی در ساازمان هاا و
اهمیت آن انجام دهند .بلکه به طور تصاادفی و در حاین پاژوهش بار روی تاأثیر عوامال
فیزیکی و مادی برافزایش کارآیی و رضایت شغلی به این دساتاورد بازرگ جهاانی دسات
یافتند .کشف اهمیت عوامل اجتماعی ،در روابط انسانی مهم ترین یافته مطالعاات هااثورن
است .مطالعات هاثورن موجب تغییر مرکز توجاه کاانون تحقیاق از متغیرهاای فیزیکای و
روانشناسی به متغیرهای روانی  -اجتماعی و ساپس باه عوامال اجتمااعی گردیاد کاه در
مرحله بعد در زمینه روابط انسانی تلقی شد .در ارن بیستم پرودن و مارکس ،کار را جز ی
از وجود آدمی معرفی کردند .به نظر آنان انسان صرفاً برای امر معاش کار نمای کناد ،بلکاه
باید ضمن کار نیازهای روانی او ارضا) شوند و احسا مفید بودن و خالایت در کار داشته
باشد« .امیل دورکیم» نیز در نوشته هایش به اهمیت رضایت شغلی در ایجااد روح جمعای
در جامعه توجه کرده است (شفیعآبادی.)125:1393،

5- Hawthorne
6- Elton Mayo
7- Rutliis Burger
8- Dixon
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تعریف روزنامهنگار
همه اعضای شاغل در تحریریه که به نحوی در تهیه مطالب ،اعم از جست وجو ،تهیه،
انتخاب و تنظیم مطالب خبری دخیل هستند ،شامل خبرنگاار ،نویسانده ،ساردبیر ،دبیار
سرویس ،تنظیمکننده خبر ،گزارشگر ،گزار نویس و(...زکوه روشندل.)13۷5،
روزنامه در عصر اطالعات
روزنامه ها اکنون مدتی است که از سوی رادیو ،تلویزیون و اینترنت به چالش کشایده
شدهاند؛ اما با اینهمه هنوز فرجام تیره و تاری که برای روزنامهها پیشبینی میشاد ،راام
نخورده است .روزنامه های الکترونیک و چاپی اکنون به طارز مساالمت آمیازی باا یکادیگر
زندگی میکنند و هیچگاه کمیت چاپ به اندازه امروز نبوده است؛ اما با این همه ،بسایاری
از روزنامه ها و به ویژه در سال های اخیر در کشورهای صنعتی غرب دچار افات درآماد و از
دست دادن خوانندگان خود شدهاند .آگهیها بهسوی اینترنت سرازیر شده و نسال شایفته
اینترنت هم رو به گسترش اسات .آیاا روزهاای پرشاکوه روزناماه هاا رو باه پایاان اسات
روزنامه ها بیش از چهارصد سال است که در سراسر جهان در حاال شاکل دادن باه افکاار
عمومی هستند و هنوز جزو شکل های محبوب و معتبر رساانه ای در عرصاه اطاالع رساانی
به حساب می آیند .حفظ این مواعیت ،اصلی ترین چالش تولیدکنندگان روزنامه ها است .بار
� فرآینادهای
اسا یافته های تازه ترین پژوهش انجمن جهانی روزناماه هاا کاه درزمیناه
�
روزنامه ای صورت گرفته است ،تیموتی بالدوین مادیرکل ایان انجمان مای گویاد :اماروزه
مدیران روزنامه ها در جهت پاسخ دادن به نیازهای مخاطبان خود به تغییر اطع رو آورده و
چاپ تمام رنگی را در دستور کار خود ارار داده اند .آن ها با نوآوری های گونااگون درصادد
ج ب نسل جوان نیز هستند و یکی ازاین روشها چاپ نسخههای رایگاان بارای متروهاا و
اطارها است .مترو اینترنشنال ناشر سو دی نشریه رایگان مترو روزانه  55میلیون نسخه از
نشریه خود را در  16کشور توزیع میکند و باه هماین خااطر اسات کاه مایتاوان گفات
روزنامهها در آینده موفق خواهند ماند (ااسمی 180:139،و .)181
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مروری بر نظریات
نظریه سلسله مراتب نیازها
بروفی ( )1959نظریههای رضایت شغلی را به سه دسته نیازهاا ،انتظاارات و نقشای
تقسیم کرده است ،که به توضیح آنها میپردازیم.
نظریه نیازها :میزان رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می شود باه دو عامال
بستگی دارد .اول :چه مقدار از نیازها و به چه میزانی از طریق کار و احراز مواعیات ماورد
نظر تأمین میگردد .دوم :چه مقدار از نیازها و به چه میزانی از طریق اشتغال به کار ماورد
نظر تأمین نشده باای میماند .نتیجهای که از بررسی عوامال اول و دوم حاصال مایشاود
میزان رضایت شغلی فرد را معین میکند.
نظریه انتظار :انتظارات فرد در تعیین نوع و میازان رضاایت شاغلی وی بسایار ماؤثر
است .اگر انتظارات فرد از شغلش خیلی زیاد باشد ،درنتیجه رضایت شغلی معمو ً دیرتار و
مشکل تر حاصل میگردد .ل ا رضایت شغلی مفهومی کامالً یکتا و یگانه و انفارادی اسات و
باید در مورد هر فرد بهطور جداگانه عوامل و میزان و نوع آن مورد بررسی ارار گیرد.
نظریه نقش :در این نظریه به دو جنبه ی اجتماعی و روانی توجه می شود .در جنباه
اجتماعی تأثیر عواملی نظیر نظام سازمانی و کارگاهی و شرایط محیط اشتغال در رضاایت
شغلی مورد توجه ارار می گیرد .این عوامل همان شرایط بیرونی رضاایت شاغلی را شاامل
می شود .جنبه ی روانی رضایت شغلی بیشتر به انتظارات و تواعات فارد مرباوط مایگارد.
(شفیع آبادی.)1394 :1۷8 ،
 2-1-4-2نظریه مزلو
شاید درست این باشد که بگوییم نظریه سلسله مراتب نیازها که به وسایله آبراهاام
مزلو ارا ه شد از مشهورترین نظریههای انگیزش اسات .او اساا فار خاود را بار ایان
گ اشت که در درون هر انسان پنج دسته نیاز (به صورت طبقه بنادی شاده) وجاود دارد.
این نیازها عبارتند از -1 :فیزیو لاوییکی کاه شاامل گرسانگی ،تشانگی ،پناهگااه و ساایر
نیازهای فیزیکی میشود -2 .ایمنی که شامل امنیت و محفاو مانادن در برابار خطارات
فیزیکی و عاطفی میشود -3 .اجتماعی که شامل عاطفه ،تعلق خاطر و دوستی مایشاود.
 -4احترام که این نیاز به دو بخش تقسیم میشود :درونی و برونی ،احتارام درونای شاامل
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حرمت نفس ،خودمختاری و پیشرفت؛ و احترام برونی شامل پایگاه ،مقام ،شاهرت و جلاب
توجه میشود -5 .خودشکوفایی که در این نیاز شخصی میکوشد تا همان چیزی شود که
استعداد آن را دارد و آن شامل رشد و دستیابی به همان چیزهایی اسات کاه فارد باالقوه
استعداد رسیدن به آنها رادارد و به اصطالح خود شکوفا میشود .هنگامی که هریک از این
نیازها به مقدار کافی ارضا شود ،نیاز بعدی خودنمایی میکند .توجه به نماودار  ،فارد یاک
سلسله مراتب را طی میکند .از دیدگاه انگیزش ،نظریه مزبور بیانگر این مطلب اسات کاه،
اگرچه هیچ نیازی به صورت کامل ارضا نمیشود ،ولی اگر نیازی باه صاورت اساسای و باه
مقدار زم ارضا شود ،دیگر ایجاد انگیزه نمیکند و باعث تحریک فرد نمیگاردد .بناابراین،
اگر طبق نظریه دانشمند مزبور کسی بخواهد دیگری را تحریک کند باید دریابد که از نظر
سلسله مراتب نیازها ،آن شخصی در کجا ارار دارد و آن گاه در جهت ارضای همان نیازهاا
یا آنها که در سطح با تر ارار دارند اادام نماید .مزلو این نیازها را باه دو دساته رده باا و
پایین تقسیم کرد .نیازهای فیزیولوییکی و امنیات را در رده پاایین ،و نیازهاای اجتمااعی،
احترام و خودشکوفایی را در رده با " ارار داد .این طبقه بندی از آن جهت انجام شد کاه
نیازهای رده با در درون فرد ارضا میشوند ،درحاالی کاه نیازهاای رده پاایین اصاو ً باه
وسیله عوامل برونی ارضا میشوند (مثل دستمزد ،اراردادهاای اتحادیاه و ساابقه خادمت،
اعم از رسمی و اطعی بودن) .در وااع نتیجه طبیعی کاه مایتاوان از طبقاهبنادی مزباور
گرفت این است که به هنگام رونق ااتصاد و وفور نعمت تقریبااً نیازهاای رده پاایین هماه
کسانی که شغلی دا می دارند ،به صورت اساسی و به مقدار کافی ارضا میشود .این نظریاه
با استقبال بسیار زیاد مواجه شد ،به ویژه مادیران ساازمانهاا از آن اساتفادههاای زیاادی
کردند .شاید علت اصلی این موفقیت ،منطقی باشد که در بطن نظریه ارار دارد و ایان کاه
به راحتی اابل درک است .ولی ،متاسفانه تحقیقات نتوانست اابل اعتماد بودن این نظریاه
را به اثبات رساند .مزلو نتوانست پایگاه تجربی و ازمایشی به این نظریه بدهاد ،و آناان کاه
درصدد برآمدند تا از راه تحقیق و پژوهشی ان را به اثبات برساانند ،راه باه جاای نبردناد.
نظریه های پیشین ،به ویژه آنها که از نظر شهودی ،معقول و منطقی به نظر مایرسایدند.
ظاهراً هیچ طرفدار نداشتند .پژوهشگری که در پی اثبات برخی از این نیازها برآمد ،به این
� یاد شده شهرت فراوانی یافته است ولی به ندرت میتوان
نتیجه رسید که «اگرچه نظریه
�
از نظر تجربی ،آن را تأیید کرد» .فراتر این کاه ایان پژوهشاگر گفات« :نتیجاه و شاواهد
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موجود ما را وا میدارد که نتوانیم به صورت غیرمشروط کاربرد نظریاه مزلاو را بپا یریم».
پژوهشگر دیگری نیز به همین نتیجه رسید .درخصوص موارد زیار کسای نتوانساته اسات
مدارک اابل ابولی به دست دهد :پیش بینی دربااره نظام و شایوه سااختاری نیازهاا (در
سلسله مراتب نیازهایی که به وسیله مزلو ارا ه شده است) ،این کاه نیازهاای ارضاا نشاده
ایجاد انگیزش میکنند ،یا اینکه یک نیاز ارضا شده باعث میشود که فرد در جهت ارضاای
نیاز جدید حرکت کند( .پی رابینز.)۷3 :1393،
سلسله مراتب نیازهای مزلو
 3-1-4-2تئوری  Xو تئوری Y
داگال

مک گرگور دو دیدگاه متمایز از انسان ارا ه کرد :یک دیادگاه اصاو منفای

که آن را نوری  Xخواند و یک دیدگاه مثبت که آن را تئوری  Yنامید .مک گرگاور پاس از
مشاهده نوع رفتار مدیران با کارکنان به این نتیجه رسید که یک مدیر از ایان دیادگاه باه
ماهیت نوع انسان توجه میکند که مفروضات خاصی را در نظر گرفته است و بر آن اسا
رفتار خود را با زیردستان تنظیم مینماید .تئوری  Xبراساا

مفروضاات زیار اارار دارد و

مدیر از این زاویه به کارکنان توجه مینماید .1 :کارکنان به صورت فطری و طبیعی کاار را
دوست ندارند و در صورت امکان سعی میکنند از انجام آن اجتناب نمایند .2 .از آنجاا کاه
کارکنان کار را دوست ندارند ،باید آنان را مجبور کرد و کنترل نمود و یاا تهدیاد کارد تاا
بتوان به هدفهای مورد نظر دست یافت .3 .کارکناان از زیار باار مسائولیت شاانه خاالی
میکنند ،ل ا باید به صورت رسمی آنها را هدایت و رهبری کرد .4 .بیشتر کارکنان امنیات
را با تر از عوامل دیگر مربوط به کار ،ارار میدهند .و هیچ نوع جااه طلبای و بلنادپروازی
ندارند.
تئوری  Yبراسا

مفروضات زیر ارار دارد و مدیر از ایان دیادگاه باه کارکناان نگااه

میکند .1 .کارکنان کار را امری طبیعی و همانند تفریح یا بازی میپندارند .2 .کسای کاه
خود را به هدف یا هدفهایی متعهد نموده است دارای نوعی خودرهبری و خاود کنترلای
میباشد .3 .بیشتر افراد میتوانند مسئولیت بپ یرند و حتی در پی پ یرفتن مسائولیتهاا
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برآیند .4 .خالایت ،یعنی توانایی برای گرفتن تصمیمات خوب و بیشتر افراد جامعاه دارای
این ویژگی هستند؛ این امر تنها از ویژگیهای مدیران نیست.
اگر ما دیدگاه مک گرگور را بپ یریم تئوری انگیزش چاه کاربردهاایی دارد بهتارین
پاسخ را میتوان در چارچوبی که به وسیله مزلو ارا ه شد ،مشاهده نمود .اساسی تئاوری X
براین فر

ارار میگیرد که نیازهای رده پایین حاکم بر فرد هستند .مفروضات تئاوری Y

براین اسا

ارار میگیرد که نیازهای رده با تر بر فارد حااکم هساتند .ماک گرگاور بارا

مفروضات تئوری  ، Yنسبت به مفروضات تئوری  Xاز اعتماد پیشنهاد کرد که مشارکت در
تصمیمگیری ،هماورد طلب و روابط کارگری از جمله راه ها یا انگیازش شاغلی فارد را باه
حداکثر رسانید .متأسفانه برای اثبات اابل اعتماد بودن مفروضات تئاوری  Yهایچ مادرک
شناخته شده ای در دست نیست و چون عملیات فارد باران اساا اارار گیارد مای تواناد
موجبات انگیزش او را فراهم آورد .همان گونه که در بخشهای دیگر کتاب خاواهیم باا در
برخی شرایط خاص اسا

یا مفروضات تئوری  Xیا تئوری  Yکاربردهای دارند( .پی رابینز،

.)۷5 :1393
چارچوب نظری
نظریه انگیزشی بهداشتی هرزبرگ
یکی از نظریه های شناخته شده در مورد رضایت شاغلی نظریاه دو عااملی یاا نظریاه
انگیزشی بهداشتی فردریک هرزبرگ هست .نظریه ای که هم مربوط باه عملکارد شاغلی و
هم رضایت شغلی است .استد ل اساسی این نظریه آن اسات کاه یاک شاغل پرمایاه باه
خشنودی میانجامد زیرا شخو را برانگیخته میساازد تاا خاوب کاار کناد و باه حصاول
خشنودی نا ل آید از سوی دیگری شغل کم مایه تنها می تواناد در بهتارین صاورت خاود،
عدم رضایت منجر شود درنتیجه نمیتواند بهعنوان یک انگیزه برای عملکرد به کار رود.
هرزبرگ به دو نوع نیاز به عنوان نیازهای بدنی و نیازهای روانی معتقد است .بر طباق
نظری وی این دو نوع نیاز بر طبق دو اصل متفاوت عمل می کنند .نیازهاای بادنی کاه در
جهت اجتناب از درد و ناراحتی عمل می نماید (عوامل بهداشتی) و عواملی که ایان نیازهاا
را برآورده می سازد می تواند ناراحتی را کاهش داده یا از آن اجتنااب کناد اماا نمای تواناد
موجب رضایت شود .از طرف دیگر نیازهای روانی ،امکانات رشد ،دانش پیشرفت ،خالایات
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فردیت است که بر اسا اصل ل ت عمل مای کناد .ارضااکننده هاای آن کاه برانگیزانناده
خوانده میشود ،میتواند موجب رضایت گردد؛ اما نبود آن نمیتواند موجبات عدم ل ت یاا
ناراحتی را فراهم آورد .ل ا هرزبرگ رضایت را مساتقل از هام مای داناد .نظریاه هرزبارگ
برخالف دیدگاه سنتی که معتقد است رضایت شغلی و نارضایتی شاغل عوامال مشاترکی
دارند و در صورت وجود این عوامل ،رضایت شغلی حاصل و یا فقدان این عوامل ،نارضایتی
به وجود می آید ،معتقد است که نارضایتی از کار نقطه مخالف رضایت نیست و اگر عوامال
نارضایتی از محیط کار ح ف شود الزاماً موجب رضایت شغلی نخواهد شد .اصاو ً دیادگاه
سنتی معتقد بود که رضایت و نارضایتی دو انتهای پیوستار بوده و دارای عوامال مشاترکی
هستند .درحالی که هرزبرگ معتقد بود نارضایتی شغلی تابعی است از محایط ،سرپرساتی،
همکاران و زمینه کلی شغل که آن ها را عوامل بهداشتی یا عوامل ناراضی کنناده گاوییم و
عبارت اند از :امنیت شغلی ،زندگی شخصی ،شرایط کار ،حقوق ،ماهیت و میزان سرپرستی،
خط مشی و ااوانین و مقاررات ساازمان ،رواباط متقابال بااهم کااران ،رواباط متقابال باا
سرپرستان ،روابط متقابل با زیردستان ،مقام و مواعیت.
هرگاه در محیط کار ،عوامل فوق تأمین نشود ،افراد احسا نارضایتی خواهند کارد.
همچنین هرزبرگ معتقد است رضایت شغلی تاابعی اسات از آن فعالیات هاای شاغلی یاا
محتوای شغلی که تالش انگیز و محرک باشند و آن ها را عوامال برانگیزناده یاا انگیزشای
مینامد ،که عبارتاند از :ترفیع و پیشرفت ،مسئولیت ،ماهیت کار (خودکاار) رشاد فاردی،
به رسمیت شناخته شدن ،کسب موفقیت .بنابراین فرد با کسب عوامل فوق در درون خاود
احسا رضایت و خشنودی خواهد کرد ،همواره به کار خود عالاه مناد خواهاد شاد و باه
احتمال زیاد به کوشش های بیشتری دست خواهد زد و باه هماین دلیال باازده شاغلی او
زیادتر خواهد شد .بنابراین از موارد فوق می شود چنین نتیجه گرفت که رضاایت یاا عادم
رضایت بهطور یکجانبه نتیجهی عامل نیست بلکه ماحصل تأثیر و تأثر عوامل فوق است.
بر اسا نظریه هرزبرگ ،در جامعه معاصر نیازهای اساسی مردم تضامین و بارآورده
شده اند ،در نتیجه ،او ً کامروا ی نیازهای پایین تر منجر به خشانودی از شاغل نمای شاود
بلکه فرد را از حالت نارضایتی به حالت بی تفاوتی می کشاند و ثانیاً :خشنودی شغلی به طور
اساسی تابعی از کامروا ی نیازهای با تر مانند است و برای ایجاد رضایت شغلی باید به این
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نیازهای کارکنان پاسخ گفت ،اگرچه عدم ارضای «خودشکوفایی» نیازها نیز به بای تفااوتی
خواهد انجامید نه به نارضایتی.
پیشینه پژوهش
عبدالرضااا زکااوت روشااندل ( )13۷5در پژوهشاای تحاات عنااوان رضااایت شااغلی
روزنامهنگاران (بررسی نگرش روزنامهنگاران نسبت به حرفه روزنامهنگاری) رضاایت شاغلی
روزنامهنگاران در ارتباط با ویژگی های اجتماعی آنان و نگارش روزناماهنگااران نسابت باه
حرفه روزنامهنگاری ،به عنوان عاملی مؤثر بر کیفیت فعالیت وساایل ارتبااطجمعای ،بارای
اولین بار در ایران مورد بررسی ارار گیرد .این تحقیق نشان داد که برخالف تصور عماومی
و با وجود محدودیتها ،تنگناها و کمبودهای مادی و حرفهای ،اکثر روزنامهنگاران از حرفه
خود رضایت شغلی دارند و این رضایت با جنبههای معنوی این حرفه ،ازجمله ایفای نقاش
و وظایف اجتماعی روزنامه نگاران ،تشخو اجتماعی این حرفه ،ارتقاای شاغلی و ...مارتبط
است .نقدی که میتوان به این پژوهش وارد کرد ادیمی بودن آن است.
 عبداهلل مجیدی ( )1380در پژوهشی تحت عنوان رضایت شغلی و عملکرد پاس ازتعریف رضایت شغلی و ابعاد آن و ارا ه یاک الگاو رضاایت شاغلی ،اثربخشای ،کاار آیای و
توسعه به عنوان سایر شاخوهای ارزیابی عمل کرد ماورد بحاث واااع شاده اسات .آنگااه
حا ت مختلفی که بین رضایت شغلی و عملکرد مطارح هسات ،بیاان گردیاده اسات .باا
بررسی این حا ت نتیجه گرفته میشود درصورتیکه به تمام ابعااد رضاایت شاغلی توجاه
گردد و معیاری مناسب برای سنجش عملکرد تعریف شود ،آنگاه می تاوان گفات کاه هام
رضایت شغلی موجب عملکرد بهتر می گردد و هام عملکارد بهتار ،اگار هماراه باا پااداش
منصفانه باشد ،سبب افزایش رضایت شغلی مای شاود .بیشاترین تأکیاد ایان پاژوهش بار
اسمت مادی و پاداش و تأثیرش بر رضایت است و همچنین در حوزه روزناماهنگااری کاار
نشده است.
 علیاصغر مقد  ،مریم مختاری ( )1382در پژوهشی تحت عنوان بررسای عوامالااتصادی ،اجتماعی و جمعیت شناختی مؤثر بر رضایت شغلی روزنامهنگاران روزناماههاای
محلی استان فار در این تحقیق که به شایوه پیمایشای انجاام شاده اسات و باه دلیال
محدود بودن جامعه آماری ،نمونه مورد مطالعه همان جامعه آماری به شمار می آیاد .ایان
تعداد  135نفر است .عمده ترین نظریه های مورد استفاده در ایان پاژوهش نظریاه باالو و
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فیشلر است .بررسی فرضیات نشان داد که از پانزده فرضیه موجود در پژوهش ،یازده ماورد
آن تأیید گردیده است .با ورود کلیه متغیرها در معادله رگرسیونی ،نهایتاً :هفات متغیار در
معادله باای ماندند .نتیجه اینکه جنس ،نوع روزنامه ،میزان دستیابی باه اهاداف ،میازان
حرفه ای بودن شرایط روزنامه نگاری ،حاکم باودن جاو سانساور و سیاسات زدگای ،رفتاار
اجتماعی شهروندان و محل انتشار روزنامه در میزان رضایت روزنامه نگاران دارای بیشترین
تأثیر بوده است  R2این متغیرها  51درصد بوده است .حوزههای مختلفی را مورد پژوهش
ارار داده است .پژوهش خوبی در جای خودش بوده ولی کمی اهداف و نوع متغیرهایی که
در رضایت تأثیر میگ ارد متفاوت بود.
 الهام معینی جزنی ( )1390در پژوهشی تحت عنوان فرصتها و چالشهای پایشروی زنان روزنامه نگار کشور از دیدگاه روزنامه نگااران زن شاهر تهاران باه بررسای برخای
عواملی که سبب ایجاد فرصتها و چالشهایی برای روزنامهنگاران زن میشاود و زمیناه را
برای ترجیح دادن شغل روزنامه نگاری بر دیگر مشاغل بارای روزناماه نگااران زن را فاراهم
می کند ،پرداخته ایم .روش کار ما در ایان تحقیاق پیمایشای اسات و تکنیاک جماع آوری
داده ها نیز پرسشانامه هسات .ماا در ایان بررسای تماامی روزناماه نگااران زن شااغل در
روزنامههای خبر ورزشی ،روزگار ،ایران ،تماشا ،گسترش صانعت ،اطالعاات ،ابارار ،شارای،
فرهیختگان ،جام جم ،آفتاب یزد ،ایران (بخشی ایران زمین) و همشاهری را ماورد مطالعاه
ارار دادیم ،جامعه آماری شامل 192 :روزنامهنگار زن که در تابستان ساال  1390مشاغول
به فعالیت روزنامه نگاری بودهاند .در این راستا برخی از عواملی که منجر به تارجیح شاغلی
توسط روزنامه نگاران زن می شود را مورد بررسای اارار دادیام کاه برخای از فرضایات ماا
پ یرفته شدند و برخی نیز رد شدند .1 :بین محدودیت های خانوادگی روزنامه نگاران زن و
ترجیحات شغلی آنان رابطه وجود ندارد .2.بین محدودیت های اجتماعی روزنامه نگاران زن
و ترجیحااات شااغلی آنااان رابطااه وجااود دارد .3 .بااین محاادودیتهااای کاااری (شااغلی)،
روزنامه نگاران زن و ترجیحات شاغلی آناان رابطاه وجاود نادارد .4 .باین رضاایت شاغلی
روزنامه نگاران زن و ترجیحات شغلی آناان رابطاه وجاود دارد .5 .باین تبعای جنسایتی
روزنامه نگاران زن و ترجیحات شغلی آنان رابطه وجود دارد .4.بین میازان شافافیت ااانون
مطبوعات از نگاه روزنامه نگاران زن و ترجیحات شغلی آناان رابطاه وجاود نادارد .۷ .باین
ارزیابی فرد از وضعیت روزنامه نگاری در ایران و ترجیحات شغلی روزنامه نگااران زن رابطاه

 / 26فصلنامه علوم خبری ،شماره  23پاییز 96

وجود دارد .8 .بین امنیت شغلی روزنامه نگاران زن و ترجیحات شاغلی آناان رابطاه وجاود
ندارد .9 .بین میزان دست یابی به فرصت های برابر روزنامه نگااران زن و ترجیحاات شاغلی
آنان رابطه وجود دارد .به این خاطر که همیشه زنان ما کمرنگ نشان داده مایشاوند ایان
پژوهش به مسا ل زنان پرداخته ولی ما زنان و مردان روزنامهنگاار در کناار هام را بیشاتر
مهم میدانیم.
اهداف پژوهش
اهداف کلی:شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامهنگااران در روزناماههاای سراسار
(بررسی مقایسهای  5روزنامه دولتی با  5روزنامه غیردولتی).
اهداف جز ی این مقاله :شناخت محیط کار بر عملکرد فنی و علمی روزناماه نگااران،
شناخت ارتباط تحصیالت باکار خبرنگااری در روزناماه ،شاناخت نگارش روزناماه نگااران
باوجود فناوریهای جدید و اینترنت ،روزنامهنگاری تنهاا راه درآمادزایی بارای خبرنگااران
است یا خیر  ،دوران بازنشستگی و بعد از بازنشستگی این صنف چگونه است
فرضیات پژوهش
بین امنیت شغلی و رضایت شغلی در بین روزناماه نگااران رابطاه معنااداری وجاود
دارد.
بین خدمات رفاهی و رضایت شغلی روزنامهنگاران رابطه معناداری وجود دارد .
بین خطمشی روزنامه و رضایت شغلی روزنامهنگاران رابطه معناداری وجود دارد .
بین سطح تحصیالت کارکنان و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.
بین شرایط بازنشستگی و رضایت شغلی روزنامهنگاران رابطه معناداری وجود دارد.
بین سطح درآمد کارکنان و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین رضایت شغلی خبرنگاران روزنامه های دولتی و غیر دولتی رابطه معناداری وجاود
ندارد.
بین رابطه کاری و رضایت شغلی در بین روزنامهنگاران رابطه معناداری وجود دارد.
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روش پژوهش
در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده است .روش پیمایشی به این علت که
موضوع مورد نظر ما را به صورت یک االب مناسب درمیآورد که اابل اندازهگیری با طیف
لیکرت است ،متناسب است .این روش ،روش معمول و نتایج آن علمیتر است و اابل
ارجاع است .ویژگیهای بارز پیمایش عبارتاند از شیوهی گرداوری دادهها و روش تحلیل
آنها( .دوا  .)13 :138۷ ،جامعه آماری این پژوهش خبرنگاران  5روزنامه دولتی و 5
روزنامه غیردولتی است؛ که به روزنامهنگاران هر بخش پرسشنامه داده میشود .عالوه بر
خبرنگاران ،دبیر سرویس و سردبیرها هم باید پرسشنامه مربوطه را پر کنند .که با
تالشهای فروان تنها  100پرسشنامه پر شد.
روش نمونهگیری
روش نمونهگیری بهصورت هدفمند انجام میگیرد .به اینگونه که با توجه باه تعاداد
خبرنگاران هر حوزه تعداد پرسشنامه ها متفاوت است .ممکن است در یاک سارویس تنهاا
یک نفر مشغول به کار باشد و همان یک نفر پرسشنامه را پر کند ولای در سارویس دیگار
تعداد افراد زیادتر باشد پس توزیع پرسشنامه متفاوت است .همچنین روزنامه ها باه دلیال
کوچکی و بزرگی تعداد افراد مشغول در تحریریه متفاوت هستند.
این پژوهش از روزنامه نگارانی کاه در تابساتان  1396در روزناماه هاای مربوطاه در
تحریریه مشغول به کار بوده اند ،اساتفاده شاد .پاس از گاردآوری داده هاا از نموناه ماورد
مطالعه به وسیلهی پرسشنامه ،اطالعات کدگ اری و وارد کامپیوتر شده و سپس با اساتفاده
از نرمافزار  spssدر دو سطح توصیفی و استنباطی ماورد تجزیاه و تحلیال اارار گرفات.
آمارهای توصیفی مورداستفاده در این پژوهش عبارت اند از :توزیع فراوانی به منظور بررسی
فرضیه های آزمون مدل تحقیق و در اسمت آمار استنباطی ،با توجاه باه ماهیات و ساطح
پیشرفتهی آمااری همبساتگی پیرساون ، ،آزماون  fبهاره

سنجش متغیرها ،از روش های
گرفتهشده است.

 / 28فصلنامه علوم خبری ،شماره  23پاییز 96

تجزیهوتحلیل دادهها
آمار توصیفی
ابتدا به توصیف مشخصات فردی روزنامهنگاران پرداخته شد  .و بارای دسترسای باه
اطالعات تا حد امکان از جداول و نمودارهای مختلف استفاده گردید.
جدول 1-1 -4توزیع و درصد فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک جنسیت
شاخص آماری جنسیت

فروانی

فروانی درصد

مرد

49

49

زن

51

51

مجموع کل

100

100

جدول 2-1-4توزیع و درصد فراوانی سطح تحصیالت پاسخدهندگان
شاخص آماری

فراوانی

درصد

درصدتجمعی

مرتبه علمی
دیپلم

2

2

2

فوقدیپلم

6

6

8

لیسانس

51

51

59

فوقلیسانس

41

41

100

جمع کل

10

100
0

-

شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامهنگاران در روزنامههای سراسر29 //

جدول 3-1-4توزیع و درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخدهندگان
شاخص آماری

فراوانی

درصد تجمعی

درصد

سابقه شغلی
5-1

22

22

22

6-10

15

15

37

11-15

23

23

60

16-20

24

24

84

 21به باال

16

16

100

بیپاسخ

10

-

-

مجموع کل

100

100

-

جدول شماره 4-1-4توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک وضعیت سنی آنها
سن

فروانی

فروانی درصد

 25-31سال

51

%51

 32-38سال

32

%32

 39-45سال

9

%9

 46-54سال

3

%3

بیپاسخ

5

-

جمع کل

100

%95
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آمار استنباطی
فرضیه اول:
بین امنیت شغلی و رضایت شغلی در بین روزنامهنگاران رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 1-2-4میزان همبستگی بین امنیت شغلی با رضایت شغلی
ضریب همبستگی

شاخص آماری
متغیر

R2

سطح معناداری

پیرسون

رضایت شغلی،

*20/3

049

*04/1

.

امنیت شغلی

**P≤.01 * p≤.05

فرضیه دوم:
بین خدمات رفاهی و رضایت شغلی روزنامهنگاران رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  2-2-4میزان همبستگی بین خدمات رفاهی با رضایت شغلی
شاخص آماری

ضریب همبستگی

متغیر

پیرسون

رضایت شغلی ،خدمات

*23/6

رفاهی

R2

سطح
معناداری

*05/6

023
.

**P≤.01 * p≤.05

شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامهنگاران در روزنامههای سراسر31 //

فرضیه سوم:
بین خطمشی روزنامه و رضایت شغلی روزنامهنگاران رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 3-2-4میزان همبستگی بین خطمشی با رضایت شغلی
شاخص آماری

R2

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

متغیر

رضایت شغلی،

**09/2

**30/3

./003

خطمشی

**Pã .01 * pã .05

فرضیه چهارم:
بین سطح تحصیالت کارکنان و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول 4-2-4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهمنظور بررسی سطح تحصیالت
متغیر

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجموعه

مقدار f

سطح
معناداری

مجذورات
رضایت

بین گروهی

شغلی

/130

3

5
درونگروهی

1/
923

3150/
کل

710

9
0

93 3156/053

/010
35

04
/9

986
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فرضیه پنجم:
بین شرایط بازنشستگی و رضایت شغلی روزنامهنگاران رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  5-2-4میزان همبستگی بین شرایط بازنشستگی با رضایت شغلی
شاخص آماری

ضریب همبستگی پیرسون

R2

سطح معناداری

متغیر

رضایت شغلی ،شرایط

*06/3

*25/01

./014

بازنشستگی

**Pã .01 * pã .05
فرضیه ششم:
بین سطح درآمد کارکنان و رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  6-2-4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهمنظور بررسی سطح درآمد
متغیر

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجموعه

بین گروهی

209/172

2

مقدار f

سطح
معناداری

مجذورات
104/586

رضایت
3/230

شغلی
درونگروهی 2978/934

کل

3188/105

92

94

32/380

/044

شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامهنگاران در روزنامههای سراسر33 //

فرضیه هفتم:
بین رضایت شغلی خبرنگاران روزنامه های دولتی و غیر دولتی رابطه معناداری وجاود
ندارد.
جدول 7-2-4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهمنظور بررسی رضایت شغلی در
روزنامه دولتی و غیردولتی

متغیر

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجموعه

بین گروهی

6/51

1

مقدار f

سطح
معناداری

مجذورات
6/51

رضایت
/190

شغلی
درونگروهی 3181/591

93

3188/105

94

کل

/664

34/21

فرضیه هشتم:
بین رابطه کاری و رضایت شغلی در بین روزنامهنگاران رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  8-2-4میزان همبستگی بین رابطه کاری با رضایت شغلی
شاخص آماری

ضریب همبستگی پیرسون

R2

سطح معناداری

متغیر

رضایت شغلی ،رابطه
کاری

*42/9

*18/4

/000
.

**Pã .01 * pã .05
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بحث و نتیجهگیری
انسان از ابتدا برای برآورده کردن نیازهای خود به ارتباطات و زباان بارای فهمانادن
نیازمند بوده .پیام هایی را برای فهماندن به همدیگر اطالع میداده اند .در طول زماان ایان
نوع پیام دست خور تغییرات شده و اکنون شبکههای اجتماعی و اینترنت روزباهروز ناوع و
سرعت پیامرسانی سرعت بخشیده و در هرجایی که باشی به اخبار دسترسی دارند.
فرضیه اول بیان کرد بین امنیت شغلی و رضایت شغلی در بین روزنامه نگاران رابطاه
معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی پیرسون باه دسات آماده بارای امنیات شاغلی و
رضایت شغلی  r = /203در سطح معناداری  Pã .05معنادار است .ل ا ،بین امنیت شاغلی
و رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .در این پاژوهش ضاریب تعیاین ()R2
4درصد شده است به این معنا که امنیت شغلی 4درصد توانایی پیشبینی رضایت شاغلی
را داشته است .که این نتیجه با پژوهش هاای الهاام معینای جزنای( )1390و آنای میارزا
خانیان( )1393همسو است.
دلیل رابطه معناداری در این پژوهش را میتوان نبود یاک آزماون اساتخدامی بارای
ج ب دا می نیروهای روزنامه نگاری دانست .چون روزنامه نگاران تنها به صاورت مواات و
اراردادی با روزنامههای مورد نظر مشغول به کار میشوند .اکثر روزنامهنگاران رشاتههاای
غیر مرتبط هستند و با این کار میتوان فارغ التحصیالن روزنامه نگاری را که عالاهمند باه
این کار هستند را ج ب کرد .همچنین یک روزنامه گاهی به خاطر تخلف اخالای و اانونی
توایف میشود ،در اینجا سرنوشت تمام اعضای آن تحریریه را تحت تأثیر ارار مایدهاد و
تمام آن افراد را از کار بیکار میکنند .همهی اینها استر هایی که یک روزناماه نگاار در
کارش با آن مواجه است که سبب نارضایتی میشود.
فرضیه دوم بین خدمات رفاهی و رضایت شاغلی روزناماه نگااران رابطاه معنااداری
وجود دارد .با توجه به جدول با میتوان متوجه شد که ضریب همبستگی به دست آماده
برای خدمات رفااهی و رضاایت شاغلی  r = /236در ساطح معنااداری  Pã .05معناادار
است .ل ا ،بین خدمات رفاهی و رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجاود دارد .در ایان
پژوهش ضریب تعیین ( 5 )R2درصد شده است به این معنا که خدمات رفاهی 5درصاد

شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامهنگاران در روزنامههای سراسر35 //

توانایی پیش بینی رضایت شغلی را داشته است ،و این پژوهش با پژوهش محمد اساماعیل
انصاری و همکاران( )1390همسو است.
اکثر روزنامهها به دلیل نبود بودجه در محیطی کوچک و با میزهاای فشارده نیاروی
خود را جا دادهاند .این نوع محیطها در روحیه و نوع کار کردن روزنامه نگاران مؤثر است.
برای تهیه یک گزارش روزنامه نگاران نیازمند محیطی بی استر و باا آراماش باا
برای گرفتن مصاحبه و تهیه گزارش هستند .تهیه یک گزارش نیازمناد تمرکاز با سات و
داشتن محیطی ایده آل به با رفتن این تمرکز مؤثر خواهد بود.
فرضیه سوم بین خطمشی روزنامه و رضایت شغلی روزناماهنگااران رابطاه معنااداری
وجود دارد .با توجه به جدول با میتوان متوجه شد که ضریب همبستگی به دست آماده
برای خطمشی و رضایت شغلی  r = /303در سطح معناداری  Pã .05معنادار اسات .لا ا،
بین خطمشی و رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .در این پژوهش ضاریب
تعیین (9 )R2درصد شده است به این معنا که خطمشای 9درصاد تواناایی پایشبینای
رضایت شغلی را داشته است .که با تحقیقاات مجتبای رجاببیگای و همکاارانش()1385
تطابق دارد.
هر روزنامه و هر مسئول روزناماهای باا یاک خاط فکاری مشاخو یاک روزناماه را
راه اندازی میکند .یک روزنامه نگار باید به نوع خط فکری آن روزناماه توجاه کارده و بعاد
مشغول به کار شود .چون دو نوع خط فکاری مجازا در یاک محایط بارای آن افاراد و آن
سازمان مشکل ساز خواهد بود .پس برای با بردن رضایت شغلی باید به این نکتاه توجاه
کرد و نوع حرکت خود را مشخو کنند تا با ناسازگازی و بی تمایلی باه کاار خاود اداماه
ندهند.
فرضیه چهارم بین سطح تحصیالت کارکنان و رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود
دارد .ب اه منظااور بررساای بااین سااطح تحصاایالت کارکنااان بااا رضااایت شااغلی در بااین
روزنامهنگاران از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد .مطابق با جدول شاماره  4-2-4از
آنجاییکه میزان Fمحاسباتی  /049به دست آمده سطح معناداری ( )si gبرابار اسات باا
 /986و این مقدار از سطح معناداری  /05بیشتر است بیانگر عدم تفاوت معنادار بین سطح
تحصیالت مختلف با رضایت شغلی است .بناابراین فرضایه رد مایشاود.که مشاابه آن در
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پیشینهها وجود ندارد ولی رضایت شغلی باسابقه کاری و ماهیات شاغلی ارتبااط مساتقیم
دارد.
همیشه تحصیالت و ادامه تحصایل در ردههاای باا تر یکای از عوامال مهام طبقاه
اجتماعی است .افراد گاهی برای انجام دادن یک کار در یاک ساازمان نیازمناد تحصایالت
عالیه در آن رشته و تخصو هستند تا بتوانند در آن شغل به کار خاود بپردازناد .در ایان
پژوهش نتایجی که به دست آمد نشان داد که تحصیالت با یا پایین در با باردن میازان
رضایت شغلی روزنامه نگاران مؤثر نیست.
فرضیه پنجم بین شرایط بازنشستگی و رضایت شغلی روزنامهنگاران رابطه معنااداری
وجود دارد .می توان متوجه شد که ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده برای شارایط
بازنشستگی و رضایت شغلی  r = /251در سطح معناداری  Pã .05معنادار است .ل ا ،بین
شرایط بازنشستگی و رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجاود دارد .در ایان پاژوهش
ضریب تعیین (6 )R2درصد شده است به این معنا که شرایط بازنشستگی 6درصد توانایی
پیش بینی رضایت شغلی را داشته است .در این بحث مورد مشابهی را نمیتوان آورد چاون
موضوعی است که در سالهای اخیر به مجلس ارا ه شده است.
همه بعد از چندین سال کاار در یاک ساازمان باه مرحلاهای مایرساند کاه باه آن
بازنشستگی میگویند که در این مرحله افراد از کار خود بیرون میآیناد و در آن ساازمان
دیگر مشغول به کار نیستند .روزنامه نگاران شارایط بازنشساتگی خااص خاود را دارناد و
اینکه بعد از  20تا  25سال کار مکرر در روزنامه به بازنشستگی میرسند .به همان دلیلای
که ذکر شد روزنامه نگاران به دلیل نداشتن شرایط استخدامی ممکن است سالهای مکرر
نتواند در یک روزنامه کار کنند و یا اینکه در یک سال هیچ روزنامهای به کار گرفته نشوند
و این یک سری شرایط پر اضطراب را بارای افاراد فاراهم میکناد و نگرانای بارای آیناده
روزنامهنگاران سبب نارضایتی میشود.
فرضیه ششم بین سطح درآمد کارکنان و رضایت شغلی رابطه معناداری وجاود دارد.
به منظور بررسی بین سطح درآمد باا رضاایت شاغلی در باین روزناماهنگااران از تحلیال
واریانس یکطرفه استفاده شد .مطاابق باا جادول شاماره  4-2-6ازآنجااییکاه میازانF
محاسباتی 3 /230به دست آمده سطح معناداری ( )si gبرابر است با  /044و ایان مقادار

شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامهنگاران در روزنامههای سراسر37 //

از سطح معناداری  /05کمتر است بیانگر تفااوت معناادار باین ساطح درآماد مختلاف باا
رضایت شغلی است .بنابراین فرضیه تأیید میشود .این کار با پژوهشهای محمد اسماعیل
انصاری ( ،)1390مجتبی رجببیگی( ،)1385عبداهلل مجیدی()1380و آنی میارزا خانیاان
( )1393نتایجی مشابهی داشتند و شاید می توان گفت این اصل همیشه بر رضاایت ماؤثر
است و خواهد بود چون در زندگی همه نیازمند پاول بارای رفاع نیازهاای خاود هساتند
بهگونهای حرف اول را برای رضایت میزند.
اطعا همهی انسانها اولین نیازی که آنها را به سمت شغل و کاار کاردن مایبارد باه
دست آوردن درآمد است و اگر این درآمد در حادی نباشاد کاه بتواناد نیازهاای خاود را
برطرف کنند در نتیجه بی انگیزگی در فرد ایجاد میشود و ممکن است یا دو شاغله شاود
یا از سر اجبار به این کار ادامه دهد .پس نباید به این مرحله از کار برسند که عالااه خاود
را با پول عو کنند.
فرضیه هفتم بین رضایت شغلی خبرنگاران روزنامه های دولتی و غیار دولتای تفااوت
معناداری وجود دارد .بهمنظور بررسی این فرضیه از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.
مطابق با جدول شماره  ۷-2-4ازآنجاییکه میزان Fمحاسباتی  /190به دست آمده سطح
معناداری ( )si gبرابر است با  /664و این مقدار از سطح معناداری  /05بیشتر است بیانگر
عدم تفاوت معنادار بین رضایت شغلی روزنامهای دولتی و غیردولتی است .بنابراین فرضایه
رد می شود .هرچند عوامل بسیاری بر رضایت شغلی مؤثرند ولی به اینکه در کدام ساازمان
یا مسیر باشی تأثیر ندارد اگر شرایط مورد نیاز برطارف نشاود در هرجاایی ممکان اسات
درگیری صورت بگیرد.
روزنامههای دولتی و غیردولتی منتخب در پژوهش هر کدام به صورت تصاادفی هام
شامل هر دو جبهه چپ و راست هستند و هم شامل بزرگ و کوچاک باودن ،کاه ایان در
میزان رضایت و نارضایتی مؤثر وااع شدن یاا نشادن تاأثیر دارد .در اینجاا فرضایه ماا رد
میشود و نشان میدهد که رضایت به دولتی بودن و غیردولتی بودن نیست .عوامال دیگار
بیشتر از این موضوع مؤثرتر است.
فرضیه هشتم باین رواباط کااری و رضاایت شاغلی در باین روزناماه نگااران رابطاه
معناداری وجود دارد .میتوان متوجه شد که ضریب همبستگی پیرساون باه دسات آماده
برای رابطه کاری و رضایت شغلی  r = /429در سطح معنااداری  Pã .05معناادار اسات.
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ل ا ،بین رابطه کاری و رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجاود دارد .در ایان پاژوهش
ضریب تعیین (18 )R2درصد شده است به این معنا که رابطاه کااری 18درصاد تواناایی
پیش بینی رضایت شغلی را داشاته اسات .ایان پاژوهش را مای تاوان باا پاژوهش زکاوت
روشندل( )13۷5همسو دانست .عوامل بسیاری بار رضاایت تأثیرگا ار اسات و رضاایت از
یکزمان به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر نیز متفاوت هستند.
رابطه ر یس با زیردست و رابطه همکاران باهم برای ادامه دادن در یک محیط کااری
بسیار مؤثر است .این نوع روابط میتواند در با بردن رضایت اثر بگ ارد .به این خاطر که
هر چه این روابط خوب و بهتر باشد آن شخو میتواند با آرامش به کار خود ادامه دهد و
گاهی رابطه خوب با با دستان میتواند راحت تر مشکالت را حل کند .ولای ناوع رفتاار
رییس با زیر دستانش به صورت خشان و ساخت مایتواناد محیطای خشاک و باه دور از
نظرخواهی و نظردادن دوطرفه برای حل مسا ل و مشکالت و پیشرفت کاری ایجاد کند.
پیشنهادهای پژوهش
 .1برگزاری آزمونهای استخدامی برای ج ب فارغالتحصیالن روزنامهنگاری1..
 .2به فکر انداختن مسئو ن برای با بردن سطح دستمزد روزنامهنگاران2..
. .3محیطهایی مناسب برای انجام کارهای مصاحبه روزنامه نگاران و با بردن
تمرکز کاری در محیط کاری روزنامه نگاران.
 .4ایجاد منبع درآمدی از مردم برای روزنامه نگاران .مانند :دادن ساهمی از مالیاات
به مطبوعات.
محدودیتهای پژوهش
در این پژوهش همانند سایر پژوهشهای دیگر مشکالتی مانع از انجام شایساته کاار
شد .در این بین میتوان به عدم پاسخگویی روزنامهنگاران در پر کردن پرسشانامههاا باود
که یا دلیلشان را مشغله کاری میدانستند یا عالااهای باه پار کاردن نداشاتن .همچناین
بسیاری از مسئو ن روزنامه مانع از ورود پژوهشگر به ساختمان روزنامه شده و دلیلشاان
را مطرح نکرده و باوجود مجوز صادره از دانشگاه بارای انجاام کاار پژوهشای ماانع از کاار
شدند و تنها توانستیم با اساتفاده از پرسشانامه مجاازی و پیادا کاردن شخصای از درون
ساختمان به توزیع آن در بین همکاران خود پرداخته تا بتوانیم اندکی پرسشنامه پارکنیم.

شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامهنگاران در روزنامههای سراسر39 //

همچنین در بین پر کاردن پرسشانامه هاا و ماانع از ورود پژوهشاگر باه سااختمان خاود
مسئو ن پرسشنامه ها را گرفته و بعد از پر کردن آن هاا باا پرسشاگر تماا گرفتاه و در
هنگام تحویل تعدادی از پرسشنامهها پر نشده یا به صورت نااو پر شده بودند .در نهایات
تالشهای ممکن تنها توانستیم  100پرسشنامه پرکنیم .همچنین منابع موجود در حاوزه
رضایت شغلی بسیار بود ولی رضایت شغلی روزنامهنگاران اندک بودند و منابع ماورد نیااز
برای استفاده از آن ها در پژوهش اندک بود .همچنین جای بیشاتری بارای ایان پاژوهش
وجود داشت که به دلیل ارا ه به مواع و فرصت کم نتوانستیم همه جنبههاای آن را ماورد
مطالعه ارار دهیم.
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