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چکیده
سازمانها به منظور رقابت نيازمند نيروي انساني متخصص ،مصمم و تصميمگير هستند .از اين رو ،در دو دهه اخير ،توانمندسازي
نيروي انساني به يكي از مباحث کليدي براي سازمانهاي پيشتاز تبديل شده است .يكي از عوامل کليدي در توانمندسازي نگرش
شغلي است .نگرش شغلي سه نوع نگرش را شامل ميشود :رضايت شغلي ،تعهد سازماني و وابستگي شغلي .اين سه نوع نگرش در
ميان روزنامهنگاران که ارزشيابي نسبت به جنبههاي مختلف حرفهشان را در بر ميگيرند ،بر عملكرد حرفهاي تاثير ميگذارند .بر اين
اساس هدف اين تحقيق ،بررسي رابطه اين نگرش با توانمندسازي است.
در اين تحقيق از روش نمونهگيري خوشهاي استفاده شده است .بهاين ترتيب که  41روزنامه از  85روزنامه سراسري چاپ تهران
انتخاب شدند و بين خبرنگارانشان پرسشنامه توزيع شد که در نهايت  686پرسشنامه تكميل شد و مبناي تحقيق قرار گرفت .از
نرمافزار  SPSSبراي تحليل دادهها استفاده شد.
در اين تحقيق مشخص شد بين نگرش شغلي و توانمندسازي رابطه معنيداري وجود دارد و متغيرهاي سبک رهبري و تاثيرگذاري
بر جامعه قوي ترين رابطه را با توانمندي روزنامه نگاران دارند .همچنين يافتههاي توصيفي نشان داد از ميان متغيرهاي رضايت
شغلي ،وضعيت حقوق و دستمزد در بدترين حالت قرار دارد.
واژگان کلیدي :توانمندسازي ،نگرش شغلي ،روزنامه نگاران ،رضايت شغلي ،تعهد سازماني.

 -4دانشجوي دکتري مديريت رسانه ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 -6دانشيار گروه علوم ارتباطات ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست الكترونيک:
msoltanifar@yahoo.com
 -3استاد گروه سنجش واندازهگيري ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران ،ايران
 -1استاديار گروه علوم ارتباطات ،دانشگاه صدا و سيما ،تهران ،ايران
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مقدمه
از دهه  4991تاکنون ،توانمندسازي از جمله مباحث
نويني بوده که مورد توجه پژوهشگران عرصه مديريت،
روانشناسي صنعتي و سازماني قرار گرفته است .به
عقيدهاين پژوهشگران داشتن نيروي انساني توانمند و
کارآمد که بنياد ثروت و داراييهاي حياتي سازمان به
حساب مي آيند ،منافع بسيار زيادي براي کليه مؤسسات
و سازمانها خواهد داشت (عبدالهي ،4351 ،ص .)76
توانمندسازي در مديريت نيز بعد از شكل گيري نهضت
روابط انساني و مطرح شدن مسائلي مختلف براي ارتقاء
شرايط انساني کار مطرح شد .به طور کلي از  4951به
بعداين مفهوم در مطالعات متعددي مورد بررسي و
مطالعه دانشمندان قرار گرفت از جمله کانگر و کاننگو،
اسپريتزر ،توماس و ولتهوس ،کنت بالنچارد ،جان پي
کارلوس و راندلف» (ميري و سبزيكاران ،4359 ،ص
)449
دليل اقبال سازمانها بهاين مقوله نوظهور ،تغيرات عصر
حاضر در عرصه بازار و فناوري است که سازمانها را به
تغير در نگرش سازمانها به نيروي انساني شده و ازاين
رو توانمندسازي مورد توجه قرار گرفته است .چراکه
توانمندسازي با پرورش کارکنان با انگيزه و توانا به
مديراناين امكان را ميدهد که در برابر پوياييهاي
محيط رقابتي به سرعت و به طور مناسب عمل نموده و
موجبات برتري رقابتي را فراهم آورند .ازاينرو امروزه
منابع انساني بزرگترين دارايي هر سازمان است واين
مهم در سازمانهاي خبري دو چندان ميشود چراکه
سرعت تحوالت محيطي دراين صنعت بسيار زياد بوده
است به طوري که در دهه اخير از صنعت رسانه به
عنوان «صنعت در حال ظهور» ياد ميشود .از سوي
ديگر ،رسالت اصلي رسانهها اطالع رساني سريع و
دقيق ،آگاهي بخشي عمومي و همبستگي اجتماعي
است و تحققاين اهداف در گرو سازمانهاي رسانهاي
توانمند و کارامد است .امروزه سازمانهاي رسانهاي در
محيطي به شدت رقابتي فعاليت ميکنند واين امر
ضرورت نوآوري در سبک و سرعت عمل خبرنگاران را
به روشني نشان ميدهد.
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چراکه خروجي و محصولاين سازمانها نسبت
مستقيميبا خالقيتهاي فردي و نوآوريهاي حرفهاي
خبرنگاران دارد .به تعبير پيتر هوران «سازمانهاي
رسانهاي ميانه محورند» ( Moser-Wellman,
 )2007, p 8منظور وي ازاين سخناين است که
نقش اصلي و کليدي بر عهده مديران مياني و حرفهاي
خبرنگار است .در واقع توانمندي خبرنگاران است که
سازمان رسانهاي را توانمند ميسازد و ازاين روست که
امروزه سازمانهاي رسانهاي بزرگ به ضرورت اعطاي
اختيار به خبرنگاران وايجاد گروههاي خبري خودگردان
پي برده اند .به ديگرسخن ،ضرورت مواجهه با تحوالت
فناوري ارتباطي و رقابت رسانهاي و نيز چابک سازي
خبرنگاران ،توانمند سازي آنهاست« .توانمندسازي
نيروي انساني ابزاري محسوب ميشود که مديران
بهوسيله آن قادر خواهند بود بهنحوي کارآمد
سازمانهاي امروزي و با ويژگيهايي مانند رشد اتكا به
ساختار افقي و شبكهاي؛ کاهش فاصله کارکنان از
مديران اداره کنند( ».انصاري و ديگران ،4394 ،ص
.)419
همچنين رشد فناوريهاي جديد ارتباطي و رسانههاي
جديد و اجتماعي در جامعه باعث شده تا سازمانهاي
رسانهاي ناگزير به تدوين استراتژي به منظور ساز و
کارهاي تازهاي از کسب و کار رسانهاي باشند .اين مهم
بيترديد حاکي از نقش محوري خبرنگاراني توانمند
است تا در قالب گروههاي خودگردان بتوانند مستقل و
چابک و سريع توليد محتوا کنند.
مبانی نظري
تعاریف توانمندسازي
ابعاد چندگانه توانمندسازي آن را به مفهومي مشكل
براي تعريف تبديل کرده است .به طور فزاينده اي
نويسندگان از لغات متفاوتي براي توصيف رويكردهاي
مشابه استفاده کرده اند .سوليوان ( )4991نشان مي
دهد تا قبل از  4991توانمندسازي فقط از طريق
مقاالتي که درباره موضوعاتي همچون مديريت
مشارکتي ،کنترل کيفيت جامع ،توسعه فردي ،دواير
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کيفيت و برنامه ريزي استراتژيک تدوين شده بود ،قابل
دسترسي بود .از دهه  4991شمار مقاالتي با عنوان
«توانمندسازي» افزايش يافت ( Honald, 1997, p
 .)202در سالهاي اخير کاربرد اين واژه در سازمانها
گسترش يافته بطوري که از آن به عنوان شعار رايج
مديريتي در اوايل دهه  4991ياد ميکنند .پرکينز و
زيمرمن در مقاله «توانمندسازي ،تحقيقات و کاربرد»
تصريح کرده اند که تعاريف توانمندسازي بسيار گسترده
و متنوع است و محققان در مورد تعريف واحدي به
اجماع نرسيده اند و در تحقيقشان کوشيدهاند که تعاريف
متنوع محققان را درک کنند و تا انجا که ممكن است
روشنتر سازند تا خواننده بتواند مفهومسازي مقاالت
متعدد محققان را با يكديگر مقايسه کند .تئوريهاي
توانمندسازي هم شامل فرايندها و هم نتايج و
دستاوردها ميشود و اعمال ،فعاليتها و ساختارهايي را
پيشنهاد ميدهد که ممكن است در توانمندسازي موثر
باشندPerkins, Zimmerman, 1995, p ( .
.)2
ابعاد توانمندسازي
در يكي از بهترين مطالعات انجام شده در زمينه
توانمندسازي توسط اسپريتزر ،چهار بعد براي
توانمندسازي شناسائي شد .بعدها براساس مطالعات
ميشرا ،يک بعد ديگر نيز به آن افزوده شد و پنج بعد
کليدي توانمندسازي شكل گرفت .پنج بُعد کليدي
توانمندسازي عبارت است از:
4ـ احساس خود اثربخشي يا شايستگي؛ احساس
شايستگي به اين معنا است که کارکنان اعتقاد دارند
مهارت و توانايي الزم را براي انجام کارهاي خود
دارند.
6ـ احساس خودساماني؛ هنگاميکه افراد بهجاياينكه
با اجبار در کاري درگير شوند يا دست از آن کار بكشند،
خود داوطلبانه در وظايف خويش درگير شوند ،احساس
خودساماني ميکنند.
3ـ پذيرفتن شخصي نتيجه؛ افراد توانمند احساس
کنترل شخصي بر نتايج دارند .آنان براين باورند که
ميتوانند با تحت تأثير قرار دادن محيطي که در آن کار

ميکنند ،يا نتايجي که توليد ميشود ،تغييرايجاد کنند.
پذيرفتن شخصي نتيجه ،عبارت است از اعتقادات فرد
در يک مقطع مشخص از زمان در مورد توانايي اش
برايايجاد تغيير در جهت مطلوب.
1ـ معنيدار بودن؛ اپلبام وهانگر معتقدند ،معني دار
بودن فرصتي است که افراد حساس ميکنند اهداف
شغلي مهم و با ارزشي را دنبال ميکنند( .عبدالهي و
همكاران ،4358 ،صص )81-88
8ـ اعتماد؛ سرانجام افراد توانمند داراي حسي بهنام
اعتماد هستند و مطمئن هستند که با آنان منصفانه و
يكسان رفتار خواهد شد،اين افراد،اين اطمينان را حفظ
ميکنند که حتي در مقام زيردست نيز نتيجه نهايي
کارهايشان منصفانه خواهد بود( .وتن ،4996 ،به نقل از
محمدي ،بغدادي)4396 ،
نگرش شغلی
نگرش فرد نسبت به کارش نشان دهنده ارزشيابي
منفي يا مثبتي است که وي درباره جنبههاي محيط
کاري اش دارد .تحقيقاتي که در رفتار سازماني وجود
دارد در رابطه با سه نوع نگرش است :رضايت شغلي،
تعهد سازماني و وابستگي شغلي.
الف – رضايت شغلي :رضايت شغلي به نگرش کلي فرد
درباره شغلش اطالق ميشود .کسي که رضايت شغلي
او در سطح باال باشد به کارش نگرش مثبت دارد ولي
کسي که از کارش ناراضي است نگرشش نسبت به
شغلش منفي است .يک سازمان ميتواند با ارائه
کارهاي هماورد طلب به کارکنان (شغل غني) ،برقراري
سيستم حقوق و مزاياي عادالنه ،فراهم نمودن شرايط
کاري مناسب ،برقراري ارتباطات مناسب ،شيوه رهبري
مناسب ،برقراري تناسب بين شغل و شاغل رضايت
شغلي افراد را باال ببرد( .رابينز ،4375 ،ص )16در زمينه
بررسي رضايت شغلي ،متغيرهاي پنج گانه موجود در
پرسشنامه مينه سوتا مبناي تحقيق قرار گرفتند که البته
بجز متغير نوع شغل که براي اين تحقيق چندان
مناسب نبود ،چهار متغير ديگر يعني :حقوق و دستمزد،
جو سازماني ،پيشرفت شغلي ،سبک رهبري مبناي
بررسي رضايت شغلي قرار گرفتند .بر اساس تعريف
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جورج و جونز متغير تاثير اجتماعي نيز به عنوان يكي از
متغيرهاي رضايت شغلي در نظر گرفته شد.
ب – تعهد سازماني :تعهد سازماني عبارتست از
وضعيتي که در آن يک کارمند با سازمان خاصي و
اهدافش هويت پيدا ميکند ،خود را با آن معرفي
ميکند ،و دوست دارد عضويتش را در آن سازمان حفظ
کند .يک سازمان ميتواند با مزاياي قانوني و اختياري و
عدالت در پرداخت آنها ،وجود فرصتهاي عادالنه رشد،
وفاداري سازمان به تعهدات خود در قبال کارکنان،
امنيت شغلي ،طراحي مناسب شغل به ميزان تعهد
سازماني بيفزايد( .رابينز ،4375 ،ص )13با توجه به
تعاريف و ادبيات نظري موجود در زمينه تعهد سازماني،
دو متغير مبناي بررسي تعهد سازماني قرار گرفتند:
سازمان را معرف خود دانستن و پذيرش ارزشهاي
سازمان.
ج – وابستگي شغلي :وابستگي شغلي عبارتست از
ميزاني که فرد شغل را معرف خود و کار يا عملكردش
را موجب سربلندي و کسب حيثيت و اعتبارش ميداند.
کارکناني که از نظر سطح وابستگي شغلي در سطح
بااليي هستند به کار خود افتخار ميکنند .وابستگي
شغلي با تاًخير ،غيبت و استعفاي کارکنان رابطه
معكوس دارد و وابستگي شغلي نيز ميتواند با
موئلفههاي ارائه شده در تعهد سازماني افزايش يابد.
(رابينز ،4375 ،ص )13با توجه به تئوري بالو دو متغير
مبناي بررسي وابستگي شغلي قرار گرفتند :احساس
نسبت به شغل و با ارزش و مورد حمايت بودن در
سازمان.
رضایت شغلی
محققان مدتهاست در جست وجوي تعين علل اساسي
رضايت از شغل در سازمان هستند .تاکنون آنها
توانسته اند به رشتهاي از عوامل ثابت و مرتبط با
رضايت شغلي دست يابند ،اما دست يابي به يک الگوي
جامع تجربي تحقق نيافته است .ميتوان به اختصار به
چند عامل که دراين زمينه از اهميت بيشتري
برخوردارند ،اشاره کرد .پورتر و استيرز به چهار عامل
ذيل اشاره کردهاند:
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 -4عوامل سراسري سازمان ،يعني متغيرهايي که به
طور وسيع در مورد بيشتر کارکنان صدق ميکند ،مثل
حقوق و فرصتهاي ارتقا
 -6عوامل بالفصل محيط شغلي :متغيرهايي که
گروههاي شغلي را تشكيل ميدهد ،همانند شيوه
سرپرستي و کيفيت روابط با همكاران ،شرايط کار و
محل کار
 -3عوامل محتوايي يا فعاليتهاي بالفعل شغلي :مانند
قلمرو شغل (ميزان تنوع ،استقالل و مسؤليت) و وضوح
نقش
 -1عوامل فردي :ويژگيهايي که يک فرد را از ديگري
متمايز ميسازد ،همچون سن ،سنوات خدمت و
شخصيت (اعتماد به نفس ،عزم و بلوغ).
در سال  ،4984گينزبرگ و همكارانش رضايت شغلي را
از ديدگاههاي گوناگون مورد توجه قرار دادند .آنها به
دو نوع رضايت شغلي اشاره کردند:
.4رضايت دروني که از دو منبع حاصل ميشود :اول
احساس لذتي که انسان صرفا از اشتغال به کار و
فعاليت عايدش ميشود .دوم لذتي که بر اثر مشاهده
پيشرفت و يا انجام برخي مسؤوليتهاي اجتماعي و به
ظهور رساندن تواناييها و رغبتهاي فردي به انسان
دست ميدهد.
.6رضايت بيروني که با شرايط اشتغال و محيط کار
ارتباط دارد و مدام در حال تغير و تحول است .به عنوان
مثال ،شرايط محيط کار ،ميزان دستمزد و پاداش ،نوع
کار ،و روابط موجود بين کارگر و کارفرما (کارمند و
رئيس) را ميتوان نام برد( .بروس اى .شرتزر 4999 ،به
نقل از ميردريكوندى)4394 ،
تعهد سازمانی
آلن و مير( )4997معتقد بودند که تعهد ،فرد را با
سازمان پيوند مي دهد و اين پيوند احتمال ترک شغل را
در او کاهش مي دهد .آنان در تحقيقات خودشان در
زمينه تعهد سازماني طبقه بندي را ارائه دادند که در
مقايسه با ابعاد تعهد سازماني که ديگران به آن پرداخته
اند ،جامع تر و کامل تر است .اين طبقه بندي به شرح
زير است:
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 -4تعهد عاطفي :در بردارنده پيوند عاطفي کارکنان به
سازمان مي باشد .به طوري که افراد خود را با سازمان
معرفي مي کنند .در واقع اين نوع تعهد از نوع وابستگي
عاطفي است که بر اساس آن فرد مستخدم هويت
خويش را از سازمان گرفته و به آن احساس تعلق و
وابستگي کرده و از ادامه عضويت در آن لذت مي برد.
کارکناني که تعهد عاطفي را تجربه مي کنند در سازمان
مي مانند.
 -6تعهد مستمر :عبارت است از تعهد فرد به سازمان بر
اساس درک فرد از هزينههاي مرتبط با ترک سازمان.
اين تعهد فرد هزينه ترک سازمان را محاسبه مي کند و
از خود مي پرسد که در صورت ترک سازمان چه
مزايايي را از دست خواهد داد .در واقع افرادي که به
شكل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادي هستند
که علت ماندن آنها در سازمان نياز آنها به ماندن
است.
 -3تعهد هنجاري :عبارت است از احساس اجبار
اخالقي براي ماندن در سازمان .به عبارت ديگر ،افراد
در سازمان مي مانند چون احساس تكليف مي کنند که
نبايد سازمان را ترک کنند و تجربيات افراد قبل از ورود
به سازمان و بعد از ورود به سازمان (مانند اجتماعي
شدن سازماني) از عوامل موثر بر آن است .در اين
صورت کارمند احساس مي کند که بايد در سازمان
بماند و ماندن او در سازمان عمل درستي است.
(ميرکمالي و ديگران ،4359 ،ص )1
مدل ماير و شورمن :به نظر ماير و شورمن تعهد
سازماني دو بعد دارد .آنهااين دو بعد را تعهد مستمر
(ميل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشي (تمايل به
تالش مضاعف) ناميدند.
وابستگی شغلی
در اين زمينه ،روسو ( )4995از «تقويت ادراک عضويت
سازماني» سخن گفته است .به اعتقاد وي ،زماني که
عضويت سازماني به فرد طيف گسترده اي از منابع را
ارائه مي دهد (از جمله وجهه و اعتبار ،حمايت شخصي
و توجه به زندگي خانوادگي) و همچنين مديران با
برقراري ارتباط موثر با کارکنان به آنها توجه بيشتري

مي کنند ،کارکنان نيز تعهد بيشتري به سازمان و
وابستگي بيشتري به شغل خود پيدا مي کنند .شويگر و
دنيسي ( )4994نيز در مطالعات خود به اين نتيجه
رسيدند که ارتباطات دو جانبه موثر بين مديريت و
کارکنان از طريق خبرنامهها ،تلفنها ،جلسات هفتگي و
 ...افزايش وابستگي و تعهد شغلي کارکنان وجود دارد.
امروزه مديران سعي مي کنند سبكي را انتخاب کنند که
از تنازع و سلطه پرهيز شود زيرا پژوهشها نشان
ميدهد ارتباطات موثر موجب مشارکت بيشتر کارکنان
و وابستگي شغلي بيشتر مي شود.
نظريه مبادله اجتماعي :اين نظريه از بالو است .در اين
نظريه ،رابطه وابستگي شاغل و شغل رابطه اي همراه
با احترام و اعتماد توصيف مي شود .در هر مبادله
چنانچه افراد درک کنند باارزش و مورد حمايت هستند
و مورد احترام قرار گرفتهاند ،در مقابل تعهد و وابستگي
بيشتري نسبت به شغل از خود نشان مي دهند.
(رضاييان ،رامين مهر ،4391 ،ص)53
روش پژوهش
روش اين پژوهش با توجه به اهداف و ماهيت آن
توصيفي – همبستگي است .تحقيق حاضر از نوع
تحليل ماتريس همبستگي يا کوواريانس مي باشد .در
اين تحقيق از ضريب همبستگي  tکندال که يک آماره
ناپارامتري (در سطح سنجش رتبه اي) است ،استفاده
شد که براي سنجش ميزان تناظر يا مطابقت بين دو
مجموعه رتبه و ارزيابي معني داري اين تناظر به کار
مي رود .اين آماره نشان مي دهد که چه ميزان افزايش
يا کاهش در يک متغير با افزايش و کاهش در متغير
ديگر همراه است .ضريب  tکندال همواره بين  -4و +4
در نوسان است .اگر بين دو رتبه يا دو مجموعه رتبه
توافق کامل وجود داشته باشد (دو رتبه درست همانند
هم باشند) مقدار ضريب  +4خواهد بود .اگر بين دو رتبه
يا دو مجموعه رتبه عدم توافق کامل وجود داشته باشد
(دو رتبه در جهت عكس همديگر قرار مي گيرند ،يعني
پايين ترين رتبه با باالترين و باالترين رتبه با پايين
ترين رتبه متناظر مي شود ).مقدار ضريب  -4خواهد
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بود .در ساير چيدمانها مقدار ضريب بين  -4تا +4
خواهد بود .اما اگر رتبهها به طور کامل مستقل از هم
باشند و افزايش يا کاهش در يكي با افزايش يا کاهش
ديگري مرتبط نباشد ،مقدار ضريب به طور متوسط برابر
با صفر خواهد بود.
براي گرداوري دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و از
نرمافزار  SPSSبراي تحليل دادهها استفاده شد .جامعه
آماري در اين تحقيق خبرنگاران روزنامههاي سراسري
چاپ تهران (بجز روزنامههاي ورزشي) هستند .طبق
بررسي که انجام شد  85روزنامه با توزيع سراسري در
تهران منتشر ميشود .به منظور گرداوري دادههاي مورد
نياز درباره افراد جامعه ،از روش نمونه گيري تصادفي
خوشهاي استفاده شد .ازاين روش زماني استفاده
ميشود که «انتخاب نمونه به صورت مستقيم از
اعضاي جامعه ممكن نيست .کامالً روشن است که در
چنين شرايطي پژوهشگر نميتواند از روشهاي
تصادفي ساده ،منظم يا طبقهاي استفاده کند .نمونه
گيري خوشهاي شبيه نمونه گيري تصادفي ساده است
بااين تفاوت که در نمونه گيري خوشهاي به جاي افراد،
گروهها به صورت تصادفي انتخاب ميشوند .برتري
نمونه گيري خوشهاياين است کهاين روش زماني به
کار برده ميشود که انتخاب نمونه از اعضاي جامعه
متشكل يا غيرممكن است( ».دالور ،4351 ،ص)96
همچنين روش نمونه گيري خوشه اي ،زماني که حجم
جامعه نامعلوم باشد نيز کاربرد دارد .فرمولهاي تعيين
اندازه نمونه متفاوت است .در پژوهشهاي غير آزمايشي
(همبستگي  /پيمايشي) يكي از روشهاي پرکاربرد در
تعيين حجم نمونه براي روش خوشهاي يک مرحله اي
فرمول زير است:
=n
 Nتعداد روزنامههاست که در اين تحقيق تعداد
روزنامهها  85است .واريانس بين روزنامهها در يک
نمونه سه تايي مقدماتي است که عدد  36به دست آمده

است.

خطاي نمونهگيري قابل تحمل در محاسبه

برآورد که /14در نظر گرفته شده است M .ميانگين
روزنامه نگاران يک روزنامه است که در اينجا  48در
نظر گرفته شده است .بر اين اساس مي توان گفت:
=
در اين تحقيق هر روزنامه به مثابه يک خوشه فرض
شده و از ميان  85روزنامه سراسري چاپ تهران41 ،
روزنامه انتخاب شدند و بين تمام خبرنگاراناين
روزنامهها پرسشنامه توزيع شد که در نهايت 686
پرسشنامه تكميل شد و مبناي تحقيق قرار گرفت.
سواالت و فرضیات
سوال اصلی
4ـ چه رابطهاي بين نگرش شغلي و توانمندسازي
خبرنگاران وجود دارد؟
سواالت فرعی:
6ـ چه رابطهاي بين رضايت شغلي و توانمندسازي
خبرنگاران وجود دارد؟
3ـ چه رابطهاي بين تعهد سازماني و توانمندسازي
خبرنگاران وجود دارد؟
1ـ چه رابطهاي بين وابستگي شغلي و توانمندسازي
خبرنگاران وجود دارد؟
فرضیههاي تحقیق:
4ـ بين نگرش شغلي و توانمندسازي رابطه معني داري
وجود دارد.
6ـ بين رضايت شغلي با توانمندسازي خبرنگاران رابطه
معناداري وجود دارد.
3ـ بين تعهد سازماني با توانمندسازي خبرنگاران رابطه
معناداري وجود دارد.
1ـ بين وابستگي شغلي با توانمندسازي خبرنگاران
رابطه معناداري وجود دارد.
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یافتهها
در اين تحقيق به دليل نرمال نبودن مشاهدات از
آزمون ناپارامتري تاو بي کندال استفاده شده است.
چون ميزان سطح معني داري مساوي  1/111و از
 1/18کمتر است .لذا فرضيه اول تاييد مي شود و بنابر
اين بين نگرش شغلي و توانمندسازي روزنامه نگاران
رابطه معني داري وجود دارد .هم چنين ميزان ضريب
همبستگي تاو کندال دو متغير برابر  1/653است .اين
ميزان ضريب همبستگي بيان کننده ارتباط نسبتا ًقوي
بين دو متغير نگرش شغلي و توانمندسازي است.
(جدول )4
همچنين ضريب همبستگي داراي عالمت مثبت بوده و
بيان کننده اين نكته است که با افزايش نگرش شغلي،
توانمندي روزنامه نگاران نيز افزايش مي يابد.
چون ميزان سطح معني داري مساوي  1/111و از
 1/18کمتر است .لذا فرضيه دوم تاييد مي شود و بنابر
اين بين رضايت شغلي و توانمندسازي روزنامه نگاران
رابطه معني داري وجود دارد .همچنين ميزان ضريب
همبستگي تاو کندال دو متغير برابر  1/711است .اين
ميزان ضريب همبستگي بيان کننده ارتباط قوي بين دو
متغير رضايت شغلي و توانمندسازي است( .جدول )6
هم چنين ضريب همبستگي داراي عالمت مثبت بوده
و بيان کننده اين نكته است که با افزايش رضايت
شغلي ،توانمندي روزنامه نگاران نيز افزايش مييابد.
چون ميزان سطح معني داري مساوي  1/111و از
 1/18کمتر است .لذا فرضيه سوم تاييد مي شود و
بنابر اين بين تعهد سازماني و توانمندسازي روزنامه
نگاران رابطه معني داري وجود دارد .همچنين ميزان
ضريب همبستگي تاو کندال دو متغير برابر 1/696
است .اين ميزان ضريب همبستگي بيان کننده ارتباط
نسبتا ً قوي بين دو متغير نگرش شغلي و توانمندسازي
است( .جدول )3
هم چنين ضريب همبستگي داراي عالمت مثبت بوده
و بيان کننده اين نكته است که هرچه تعهد سازماني
بيشتر مي شود ،توانمندي روزنامه نگاران نيز افزايش
مييابد.

چون ميزان سطح معني داري مساوي  1/111و از
 1/18کمتر است .لذا فرضيه چهارم تاييد مي شود و
بنابر اين بين وابستگي شغلي و توانمندسازي روزنامه
نگاران رابطه معنيداري وجود دارد .همچنين ميزان
ضريب همبستگي تاو کندال دو متغير برابر 1/786
است .اين ميزان ضريب همبستگي بيان کننده ارتباط
نسبتا ًقوي بين دو متغير وابستگي شغلي و توانمندسازي
است( .جدول )1
همچنين ضريب همبستگي داراي عالمت مثبت بوده و
بيان کننده اين نكته است که هرچه وابستگي شغلي
بيشتر ميشود ،توانمندي روزنامه نگاران نيز افزايش
مييابد.
نتیجهگیري
از منظر تعهد سازماني ،طبق جدول شماره  4مشخص
شد که حدود  68درصد از پاسخگويان در صورت
مواجهه با شرايط مشابه حاظر به ترک روزنامهشان
هستند و حدود  78درصد از پاسخگويان با درجات
مختلف از ابراز عالقه تا افتخار کردن نسبت به روزنامه
خود ابراز تعهد کرده اند .بر اساس طبقهبندي سه
گانهاي که آلن و مير ( )4997که تعهد سازماني را به
سه موضوع کلي وابستگي عاطفي ،درک هزينهها و
احساس تكليف وابسته ميدانند ،مي توان گفت تعهد
سازماني روزنامه نگاران از نوع تعهد عاطفي است .اين
تعهد در بردارنده پيوند عاطفي کارکنان به سازمان مي
باشد .به طوري که افراد خود را با سازمان معرفي
ميکنند .در روزنامه نگاري نوعي دلبستگي به نام
روزنامه و برند مطبوعاتي ايجاد ميشود و روزنامهنگاران
پس از مدتي هويت حرفه اي خودشان را با نام روزنامه
معرفي مي کنند .اما بر اساس مدل ماير و شورمن که
تعهد سازماني را در دو بعد تعهد مستمر (ميل به ماندن
در سازمان) و تعهد ارزشي (تمايل به تالش مضاعف)
معرفي مي کنند .بايد گفت روزنامه نگاري تعهد مستمر
ايجاد کرده است اما تعهد ارزشي ايجاد نكرده است.
در زمينه وابستگي شغلي بايد گفت که طبق نظريه
مبادله اجتماعي از بالو در هر مبادله چنانچه افراد درک

42

کنند با ارزش و مورد حمايت هستند و مورد احترام قرار
گرفته اند ،در مقابل وابستگي بيشتري نسبت به شغل از
خود نشان ميدهند .بر اين اساس اين که روزنامه نگار
احساس کند روزنامه براي وي ارزش بيشتري قائل
است و مورد حمايت است ،با توانمندسازي وي رابطه
معنيداري دارد و لذا مديريت روزنامه بايد روي اين
مساله حساب کند که توانمند کردن کارکنانش در گرو
حمايت و ارزش دادن به آنهاست .محققين مختلفي از
جمله شويگر و دنيسي ( )4994يكي از مهمترين عوامل
موثر بر وابستگي شغلي را ارتباطات دو جانبه موثر بين
مديريت و کارکنان مي دانند .از اينرو توصيه ميشود
مديران رسانه اي و سردبيران سبكي را در مديريت
انتخاب کنند که مبتني بر مشارکت روزنامه نگاران باشد
و از تنازع و سلطه پرهيز شود زيرا پژوهشها نشان
ميدهد ارتباطات موثر موجب مشارکت بيشتر و
وابستگي شغلي بيشتر ميشود.
از ماتريس همبستگي متغيرها مي توان روابط ذيل را
احصا نمود و با توجه به اين روابط مي توان مدل
مفهومي ذيل را ارائه داد که با توجه به مدل چند نكته
قابل ذکر است:
4ـ آن چنان که بسياري از نوشتههاي روزنامه نگاران
در بخش توضيحات پرسشنامه نشان مي دهند و گفتگو
با روزنامه نگاراني که پرسشنامهها را پر مي کردند و
برخي از سردبيران آن را تصديق مي کرد ،واقعيت اين
است که با وجود گاليههاي آنها از حقوق و دستمزد
پايين ،اما مهمترين مساله براي آنها احساس
تاثيرگذاري بر مردم و نقشآفريني در حل مشكالت
مردم ،بواسطه ديده شدن توسط مردم و نيز امكان بروز
و ظهور استعدادهاي شان و نقش داشتن در
تصميمگيريهاي مختلف در فرايند توليد براي
روزنامهنگاران بسيار مهم هستند .مدل نشان ميدهد
که اين دو متغير يعني يعني احساس تاثيرگذاري بر
جامعه و سبک رهبري با توانمندي روزنامه نگاري
داراي رابطه هستند.
اين مدل نشان ميدهد هر چه سبک مديريتي
سردبيران مشارکتيتر باشد ،تفويض بيشتر باشد روزنامه
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نگار توانمندتر خواهد شد .چيزي که متاسفانه در برخي
از روزنامههاي مطرح کشور از اهميت آن غفلت
ميشود .از اينرو توصيه ميشود مديران رسانهاي و
سردبيران سبكي را در مديريت انتخاب کنند که مبتني
بر مشارکت کارکنان باشد و از تنازع و سلطه پرهيز شود
زيرا اين پژوهش نشان ميدهد ارتباطات موثر و
مشارکت بيشتر کارکنان منجر به توانمندتر شدن
روزنامهنگاران ميشود .همچنين وجود رابطه تنگاتنگ
احساس تاثيرگذاري بر جامعه با توانمندي به روشني
تصريح ميکند که براي داشتن روزنامهنگاران توانمند
آنها بايد بتوانند با انتقاد کردن ،به چالش کشيدن و
مطالبهگري از مسئوالن ،در عرصه عمومي و در ميان
افكار عمومي حضوري فعال و پررنگ داشته باشد يعني
نقش جدي در جامعه ايفا کند .همه شرايط سازماني و
محيطي بايد کمک کنند تا روزنامه نگار مستعد داراي
اعتبار و نام در ميان افكار عمومي باشد .به اختصار
ميتوان از اين مدل مفهومي نتيجه گرفت که الزمه
توانمند شدن روزنامه نگاران اين است که به بازي
گرفته شوند و ديده شوند ،هم در روزنامه (بواسطه
سبک رهبري) و هم در جامعه (بواسطه تاثيرگذاري).
اين ديده شدن و به بازي گرفته شدن براي روزنامه
نگار با توانمندي او ارتباط دارد .همچنين از ماتريس
همبستگي متغييرها روابط و مدل مفهومي را نيز ارائه
نمود( .روابط و مدل)
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توانمندسازي
746
587
851
731
356
618
191
598

ماتریس همبستگی متغیرها (اعداد هزارم اعشار است):
س6
س3
س1
س8
س6
س7
س5
735
819
785
148
641
161
715
738
615
665
547
681
917
738
199
644
631
154
735
615
199
845
864
381
664
665
644
845
816
175
654
547
631
864
816
888
566
681
154
381
175
888
741
917
735
664
654
566
741

س4
735
819
785
148
641
161
715

احساس نسبت به شغل
با ارزش بودن در سازمان

تاثيرگذاري بر جامعه

پذيرش ارزشهاي سازمان

توانمندي روزنامهنگاران
سبک رهبري

پيشرفت شغلي
احساس نسبت به سازمان
حقوق و دستمزد

س4
س6
س3
س1
س8
س6
س7
س5

مطالعات رسانهاي  /سال سیزدهم  /تابستان 1331

44

جدول  - 1آمارههاي آزمون همبستگی بین نگرش شغلی و توانمندسازي
تاو بی کندال

آزمون
متغیر

سطح معنیداري

همبستگی

4/444

4/333

نگرش شغلی
توانمندسازي

جدول  - 2آمارههاي آزمون همبستگی بین رضایت شغلی و توانمندسازي
آزمون
متغیر
رضایت شغلی

تاو بی کندال
سطح معنیداري

همبستگی

4/444

4/144

توانمندسازي

جدول  - 3آمارههاي آزمون همبستگی بین تعهد سازمانی و توانمندسازي
آزمون
متغیر
تعهد سازمانی

تاو بی کندال
سطح معنی داري

همبستگی

4/444

4/332

توانمندسازي

جدول  - 4آمارههاي آزمون همبستگی بین وابستگی شغلی و توانمندسازي
آزمون
متغیر
وابستگی شغلی
توانمندسازي

تاو بی کندال
سطح معنی داري

همبستگی

4/444

4/152
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