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mediamgt.ir بازی های رایانه ای: ابزاری برای یادگیری زبان دوم

 بررسی عوامل حرفه ای  مؤثر  بر  افزایش 
 انگیزه  شغلی در  مجریان  شبکه 5  

و سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران  
چکیده 

واژة انگیــزش در اصطــالح بــه معنــای پویایــی و حرکــت اســت. از نظــر ســازمانی، انگیــزه عبــارت اســت از عامــل درونــی 
کــه باعــث تغییــر در رفتــار و حرکــت در مســیر پیشــبرد و اهــداف ســازمانی می شــود.  در ایــن تحقیــق بــه بررســی عوامــل 
حرفــه ای مؤثــر بــر افزایــش انگیــزة شــغلی در مجریــان شــبکه 5 و ســالمت ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران در نیمــۀ 
اّول ســال 1399 پرداختــه شــده اســت. ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی، از نظــر روش  انجــام، توصیفی-پیمایشــی و 
از نــوع هم بســتگی اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش شــامل کلیــۀ مجریــان شــبکه 5 و ســالمت ســیمای جمهــوری اســالمی 
ایــران در نیمــۀ اّول ســال 1399 بــوده کــه تعــداد آن هــا 75 نفــر اســت. جهــت بــرآورد حجــم نمونــه از جــدول کرجســی و 
مــورگان اســتفاده و 63 نفــر به عنــوان حجــم نمونــه بــرآورد شــد. نمونه هــای پژوهــش بــه روش نمونه گیــری در دســترس 
انتخــاب شــده اند. ابــزار گــردآوری داده هــای تحقیــق شــامل پرســش نامۀ انگیــزش شــغلی »هاکمــن و اولدهــام« )1975( 
ــا  ــه ب ــق ک ــای تحقی ــل داده ه ــج به دســت آمده از تحلی ــوده اســت. نتای ــه ای ب ــل حرف ــاخته، عوام و پرســش نامۀ محقق س
اســتفاده از نرم افــزار SPSS نســخه 25 و توســط آزمــون رگرســیون خطــی و ضریــب هم بســتگی پیرســون نشــان داد کــه 
از بیــن عوامــل حرفــه ای، دو عامــِل اهمیــت دادن بــه تخصــص و ســالمت جــّو ســازمانی انگیــزش شــغلی کارکنــان را تبییــن 
و پیش بینــی می کننــد.  همچنیــن از بیــن شــش عامــل انتخاب شــده، ارتبــاط چهــار عامــِل داشــتن تخصــص، احســاس 
ارزشــمندی، تحــول محیــط ســازمانی و ســالمت جــّو ســازمانی بــا انگیــزش شــغلی مجریــان شــبکه 5 و ســالمت ســیمای 
جمهــوری اســالمی ایــران اثبــات شــده و ارتبــاط دو عامــِل امنیــت شــغلی و کیفیــت  کار بــا انگیزش شــغلی رد شــده اســت. 
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1. مقدمه و بیان مسئله
و  پیچیده)3(  نامطمئن،)2(  بی ثبات،)1(  ما  امروز  دنیای 
مبهم)4( توصیف شده است. در این جهان  که به سرعت در 
حال تغییر است، سازمان ها و افراد نیاز به یادگیری مداوم 
دارند. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی، سازمان ها باید 
یادگیری سازمانی و حرفه ای را توسعه دهند؛ که می تواند با 
جذب افراد یادگیرنده به دست آورد. از دیدگاه دوم، یادگیری 
مداوم افراد برای افزایش و حفظ قابلیت اشتغال خود بیشتر 
ضروری است. همان طورکه در تحقیقات قبلی نشان داده 
شده است، تعداد افرادی که مشغول یادگیری مادام العمر 
هستند، به طور قابل توجهی در دنیای امروز افزایش یافته 

است. )کورالس هره رو رودریگزپرادو،)5( 2018(.
در چنین دوره ای، یک سازمان نیاز به جذب و حفظ 
زیرا  نیست،  کار ساده ای  بااین حال،  دارد؛  یادگیرنده  افراد 
ممکن است اهداف، بار مالی داشته، حّتی وقتی افراد انگیزة 
کار دارند. ازآنجاکه افراد یادگیرنده مهارت های خود را به طور 
مداوم افزایش می دهند و »فضای سوم« را برای برخوردهای 
جدید دارند، احتماالً فرصت های شغلی جذاب دیگری پیدا 
می کنند؛ بنابراین، این موضوع دارای ارزشمندی است که 
موردبررسی قرار گیرد که انگیزه چگونه بر نگرش و رفتار 
افراد تأثیر می گذارد. دانشمندان تا جایی  که حوزة دانش 

اجازه می دهد، به این موضوع پرداخته اند.
به  بیشتری  توجه  روان شناسان  و  محققان  اخیراً 
مسائل شغلی کارکنان نشان داده اند. )بیلی و دیگران،)6( 
کارگران  که  بود  آن  از  حاکی  قبلی  مطالعات   )2017
پیدا  دست  باالیی  عملکرد  به  زیاد  احتمال  به  متعهد 
و همکاران،)7(  )ریچ  ندارند.  را  کار  و قصد ترک  می کنند 
رضایت  بااین حال،  ادواردز،)8( 2011(  و  آالرکون  2010؛ 
نیست.  مطلوب شاغلین  نگرش  نشان دهندة  لزوماً  شغلی 
)ون بیک و دیگران،)9( 2011( در مورد افراد شاغل، ظاهراً 

1- volatile
2- uncertain 
3- complex
4- ambiguous
5- Corrales-Herrero & Rodríguez-Prado
6- Bailey et al
7- Rich et al
8- Alarcon & Edwards
9- Van Beek et al

محدودیت های  از  ناشی  می تواند  آن ها  »درگیربودن« 
زمانی یا انگیزة مدیریت برداشت باشد.

و  عوامل حرفه ای  مبهم  ماهیت  با درک  این مطالعه 
انگیزش  نام  قدیمی به  شغلی، برروی یک ساختار نسبتاً 
افراد دارندة مهارت های حرفه ای و  شغلی متمرکز است. 
دارندة فضای حرفه ای و شغلی خاص، ظاهراً مشابه افراد 
و حّتی می توان گفت  باال هستند  انگیزش شغلی  دارای 
را در  انگیزش شغلی  عوامل حرفه ای و شغلی تخصصی، 
آنان تحریک و یا تغییر می دهد. بااین حال، همان طورکه 
بعداً بحث خواهد شد، این دو سازه از هم متمایز هستند. 
انگیزش شغلی  با تمرکز برروی تعامل عوامل حرفه ای و 
می توانیم مکانیزم اساسی تأثیر عوامل حرفه ای بر انگیزش 

شغلی را آشکار کنیم.
مادام العمر  یادگیری  زمینه های  ازآنجاکه  عالوه براین، 
اثر گذارد،  بر مکانیسم کانونی  و کار در سازمان می تواند 
را  حوزه  این  در  مختلف  تحقیقات  داده های  پژوهشگر 
جمع آوری و اقدام به تجزیه وتحلیل مقایسه ای بین کشورها 
کرده است. همان طورکه در ادامه بحث خواهد شد،  هافستد 
مختلف  کشورهای  است  داده  پیشنهاد   )2018  ،1980(

جهان در ابعاد فرهنگی بسیار متفاوت هستند. 
یکی از حوزه های شغلی سخت، حساس و فرساینده 
و درعین حال بسیار ظریف در تمامی دنیا، فضای شغلی 
موجود در رادیووتلویزیون و یکی از حساس ترین نقش ها 
و  به حساسیت  نظر  است.  این حوزه مجریگری خبر  در 
اهمیت وظیفه و کارکرد شبکه های تلویزیونی در جامعه، 
چالشی  و  انگیزشی  به گونه ای  مشاغل  طراحی  ضرورت 
کاماًل احساس می شود. اما قبل  از اقدام به چنین عملی 
بایستی توان بالقوة انگیزشی فعلی این مشاغل را محاسبه 
کرد. در کشور ما مطالعات کمی در این خصوص صورت 

گرفته است. 
ازجمله یکی از پژوهشگران آمریکایی در پژوهشی با 
تلویزیون«،  اخبار  مجری  به  تبدیل شدن  »دالیل  عنوان 
 5 به  و  پرداخته  شغل  این  سختی های  کالبدشکافی  به 
عامل؛ دست وپنجه نرم کردن با چالش ها، رشد تحت فشار، 
ساعات طوالنی کار، پذیرش انتقاد عمومی )فشار عمومی( 
این  نظر  از  است.  کرده  اشاره  شغلی  خطرات  پذیرش  و 
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همۀ  در  مخاطرات  پذیرش  یعنی  خبرنگاری  پژوهشگر، 
برای  را  شرایطی  باید  رسانه  بنابراین  یادآوری شده،  ابعاد 
مجری خبری فراهم سازد تا حداقل فشار محیطی بر وی 
خطر  به  وی  شغلی  غنی  انگیزه های  مبادا  تا  شود  وارد 

بیفتد. )هالبروکس، 2019( 
مدیران سازمان ها باید همواره به یاد داشته باشند که 
ارکان مهم هر سازمانی به  شمار می آید  از  انسانی  نیروی 
منابع  مدیریت  در  صاحب نظران  موردتأکید  همواره  و 
انسانی هستند. مجریان تلویزیونی به عنوان بازوی توانمند 
پیشرفت  و  تحول  در  بسزایی  نقش  صداوسیما،  سیستم 
امور تلویزیون کشور دارند. فراهم کردن انگیزة الزم برای 
انجام کار و توجه به نیروهای انگیزشی مجریان تلویزیونی 
وظایف  پیچیده ترین  از  درعین حال  و  مهم ترین  ازجمله 
مدیران سازمان صداوسیماست. مطالعات نشان می دهند 
و  شغلی  )فردی،  گوناگون  و  متعدد  عوامل  میان  در  که 
بهره وری  و  سازمانی  عملکرد  بر  تأثیرگذار  محیطی( 
کارکنان، انگیزش نیروی انسانی نقش برجسته ای را ایفا 
می کند. شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی 
افزایش  تبع،  به  و  ایشان  عملکرد  بهبود  جهت  کارکنان 
کارایی و اثربخشی عملکرد سازمانی اهمیت شایانی دارد. 

)شاه آبادی و مصطفی نژاد، 1397( 
تا دریابد  این پژوهش به دنبال آن است  نگارنده در 
چه عوامل حرفه ای در شغل مجریگری تلویزیون به عنوان 
مجریان  شغلی  انگیزش  بر  اثرگذار  و  شاخص  عوامل 
مجریان  شغلی  انگیزش  میزان  نیز  هستند؛  تلویزیون 
تلویزیون در شبکه 5 و سالمت سیمای جمهوری اسالمی 
تا  تلویزیون  انگیزش شغلی مجریان  و  است  ایران چقدر 
در  نیز  می کند؛  تبعیت  آنان  حرفه ای  عوامل  از  حد  چه 
کدام یک از ابعاد انگیزش شغلی مجریان تلویزیون مشکل 

و ایراد وجود دارد. 

2. فرضیه های پژوهش 
2-1. فرضیۀ اصلی 

عوامل حرفه ای بر  انگیزة شغلی در مجریان شبکه 5 
و سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران مؤثر هستند. 

2-2. فرضیه های فرعی 

1. امنیت شغلی بر انگیزش شغلی مجریان شبکه 5 
و سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران اثرگذار است. 

2. داشتن تخصص بر انگیزش شغلی مجریان شبکه 
5 و سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران اثرگذار است. 
مجریان  شغلی  انگیزش  بر  ارزشمندی  احساس   .3
شبکه 5 و سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران اثرگذار 

است. 
 5 شبکه  مجریان  شغلی  انگیزش  بر  کار  کیفیت   .4

و سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران اثرگذار است. 
5. تحول محیط سازمانی بر انگیزش شغلی مجریان 
شبکه 5 و سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران اثرگذار 

است. 
مجریان  شغلی  انگیزش  بر  سازمانی  جّو  سالمت   -6
شبکه 5 و سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران اثرگذار 

است. 

3. چارچوب نظری 
نظریه های  از  فرضیه ها  تبیین  برای  پژوهش  این  در 
آن ها  به  قبل  بخش  در  که  است  استفاده شده  مختلفی 
به صورت اجمالی اشاره شد. در ادامه نشان داده شده است 
که هر فرضیه با کدام یک از تئوری ها و نظریات مطرح در 
برخی  است.  گرفته  قرار  تبیین  و  موردبررسی  این حوزه 
از  با بیش  برخی دیگر  و  نظریه  با یک  از فرضیه ها فقط 
یک نظریه تبیین شده است. این نظریه ها به شرح جدول 

زیر است: 

4. مدل تحلیلی تحقیق 
براساس چارچوب نظری تحقیق، مدل تحلیلی شکل 

یک ارائه می شود. 

5. پیشینۀ تحقیقاتی 

6. روش
تحقیقات  دسته  از  حاضر  تحقیق  پژوهش:  روش 
پیمایشی از نوع هم بستگی از دسته تحقیقات کّمی بوده 

است.
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جدول 1. نظریات سنجشگر فرضیه های تحقیق 
نظریه نظریه/ نظریه پرداز متغیرهافرضیه

تأثیرعواملحرفهایبرافزایشاصلی
نظریۀهالندانگیزۀشغلی

اگرفردیشغلخودرامتناسبباصفات
شخصیتیاشانتخابکندونسبتبهاین
شغلگرایشونگرشمثبتیداشتهباشد،از
شغلراضیاستودرغیراینصورت،از

شغلخودرضایتینخواهدداشت.

تأثیرامنیتشغلیبرانگیزشفرعی1
شغلی

نظریۀهرزبرگوآلدرفر

عواملمؤثربرانگیزششغلیبهزعم
هرزبرگعبارتانداز:امنیتشغلی،شرایط
کار،مقامومنزلتوطرزتلقیکارکناندر

موردامورو...
ارضاییکنیازممکناستشدتآنرا

افزایشدهد.

نظریۀویژگیهایشغل:تأثیرتخصصبرانگیزششغلیفرعی2
هاکمنوالدهام

ویژگیهایمعّینمیتوانددررفتارو
نگرشهایمربوطبهکارتأثیربگذارد

تأثیراحساسارزشمندیبرفرعی3
انگیزششغلی

نظریۀجاذبه-وسیله-
انتظاروروم

کارکنانبایدتصمیمبگیرندکهآیاآن
بازدههابرایبرانگیختنآنانبهرفتاردر

سطحمعّینارزشکافیدارندیاخیر.)جاذبه(

دونوعانگیزشدرانجامکاروجوددارد:نظریۀکینزبرگتأثیرکیفیتکاربرانگیزششغلیفرعی4
1-انگیزشدرونیکهخودازدومنبع

حاصلمیشود؛
2-انگیزشبیرونیکهباشرایطاشتغال
ومحیطکارارتباطدارد.عواملانگیزش
بیرونیشامل:محیطکار،میزاندستمزدو
پاداشوروابطموجودبینکارگروکارفرما

هستندکهبهکیفیتکاراشارهدارند.
تأثیرتحولمحیطسازمانیبرفرعی5

نظریۀکینزبرگانگیزششغلی

نظریۀهرزبرگتأثیرجّوسازمانیبرانگیزششغلیفرعی6

احساسهایخوبعمومًامربوطبهتجارب
شغلی،محتوایشغلیواحساسهایبدغالبًا
مربوطبهمحیطشغلمیشودوبهعبارتی،
رضایتشغلیبهمحتوایشغلونارضایتی

بهمحیطشغلمربوطمیشود.
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شکل 1. مدل تحلیلی پژوهش 

جامعه و نمونۀ آماری: جامعۀ آماری تحقیق شامل 
سالمت  سیمای  و   5 شبکه  در  تلویزیون  مجریان  کلیۀ 
جمهوری اسالمی ایران در سال 1399 است که براساس 
آمار موجود تعداد آن ها بالغ بر 75 نفر است. حجم نمونۀ 
تحقیق با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر با 63 

انتخاب  به شیوة در دسترس  نمونه ها  و  برآورد شده  نفر 
شده اند. 

با  پژوهش  داده های  داده ها:  جمع آوری  ابزار 
استفاده از دو پرسش نامه گردآوری شده است. پرسش نامۀ 
اّول مربوط به سنجش انگیزش شغلی بوده که بدین منظور 



46

جدول 2. پیشینۀ تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در حوزۀ مشاغل کاذب
تحقیقات داخلی

نتیجهعنوانمحقق/ محققین

یوسفوندورادمهر
)1398(

بررسیرابطۀسرمایهروانشناختیوجّو
سازمانیباانگیزششغلی)موردمطالعه:

شهرخرمآباد(

بینسرمایۀروانشناختیوتمامخردهمؤلفههایآن)امید،
تابآوری،خوشبینیوخودکارآمدی(وجّوسازمانیبا

انگیزششغلیرابطۀمثبتمعناداریوجودداردوهمچنین
سرمایۀروانشناختی)امید،تابآوری،خوشبینیو

خودکارآمدی(وجّوسازمانیباهمبهمیزان42%انگیزش
شغلیراپیشبینیکردند.

رضایی،آصفوکریمی
)1398(

عواملمؤثربرایجادانگیزششغلی
اعضایهیئتعلمیدانشگاهعلوم

پزشکیشیرازبرمبناینظریۀهرزبرگ

عواملبیرونیانگیزششغلیبیشترازعواملدرونی
انگیزشیدربیناعضایهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکی

شیرازمنجربهانگیزششغلیاست.

اصولاخالقحرفهایمجریگریدراکبریونقدی)1398(
صداوسیما

اینپژوهشبهمفهومشناسیاخالقحرفهایمجریگری
ذیلتعریفاخالقیمنتخب)مسئولیتهایاخالقیفردو
سازماندرقبالذیحقان(پرداختهودرگامبعد،بااحصاء
وشناساییگروههاوعواملمرتبطباحرفۀمجریگری
)صاحبانحق(وحقوقآنها،بارویکرداستقرائی،منشور
اخالقحرفهایمجریگریدرقالبالگوییهشتضلعیرا
ارائهمیدهد.مجریدربرنامههایرادیووتلویزیوندرقبال
حقوقجامعهومنافعملی،مخاطبان،مهمانان،عواملتولید،
مالکانفکر،رقبا،کارفرماوخودحرفۀمجریگری،مسئولیت

اخالقیدارد.

شمسوزابلیزاده
)1397(

نقشگویندۀخبرارتباطگردرجذب
مخاطبوافزایشاثربخشیخبر

تلویزیونی

استفادهازسبکهایجدیدگویندگیخبر،تمایزقائلشدن
بینگویندۀخبروخبرخوانازسویشبکههایخبری

تلویزیونی،مشارکتگویندگانخبردرنگارشوتهیۀخبرو
آشناییگویندگانباعلومرفتاریوارتباطاتغیرکالمی،از
اصولیاستکهگویندۀخبرارتباطگربایددردستورکاری

خویشقراردهد.

علیمحمدپور،نعمتی
وتقیپور
)1396(

شناساییورتبهبندیعواملمؤثربر
انگیزششغلیکارکنانناوگروههایرزمی
دریانوردیهایبلندمدتبااستفادهاز

AHPتکنیک

عواملاصلیمؤثربرانگیزششغلیدریانوردانبهترتیب
عبارتانداز:شرایطمحیطکار،میزانحقوقودستمزد،
نیازهایخاصماهیتشغلی،فراهمکردنامکاناترفاهی،
عواملسازمانی،نحوۀسرپرستیوسبکرهبری،عوامل

رشدوپیشرفت.

شاهآبادیوحسینزاده
بررسیعواملانگیزششغلییوسفآباد)1395(

انگیزهعاملبسیارمهمیدربهبودوارتقایسطحعملکرد
وبرعکسعدمانگیزهباعثکاهشکاراییواثربخشیفرد
وبهتبع،سازمانمیشود.شناختاینعواملدرکبهتر

موضوعواجتنابازعواملکاهندۀانگیزهوتالشدرجهت
فراهمکردنزمینههایارتقایانگیزشودرنتیجهافزایش

کاراییفردیوسازمانیواثربخشیآنرابههمراه
خواهدداشت.
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ذاکریزیارتی،سرافراز،
پیشدار،جمالیو
منتصری)1394(

بررسیعواملمرتبطباانگیزششغلی
شاغلینبخشفناوریاطالعاتومدارک
پزشکیدربیمارستانهایآموزشیشهر

بندرعباس

عواملروانیبیشتریناهمیترابینکارکنانمدارک
پزشکیوفناوریاطالعاتداراهستند؛لذاشناساییو

پرداختنبهاینعواملانگیزشیکهنسبتبهسایرعوامل
بسیارکمهزینهترودستیابیبهآنراحتتراست،ازسوی

مدیرانعالیرتبهکمکشایانیبهپیشرفتهرچهبیشترامر
مستندسازیبیمارستانیخواهدکرد.

ترابی،شایانومحمدی
)1391(

طراحیوبررسیالگوییازپیشایندها
)انگیزشپیشرفت،کنترلشغلی

ویژگیهایشغلی(وپیامدهای)تعهد
سازمانیوعملکردشغلی(انگیزششغلی
درمعلماندبیرستانهایشهرسمنان

بینویژگیشغلیوکنترلشغلیباانگیزششغلیرابطۀ
معناداریوجوددارد.بینانگیزشپیشرفتباانگیزششغلی
رابطۀمعناداریوجودندارد.بینانگیزششغلیباتعهد

سازمانیرابطۀمعناداریوجوددارد،امابینانگیزششغلیبا
عملکردشغلیرابطۀمعناداریوجودندارد.بینکنترلشغلی
ویژگیشغلیباتعهدسازمانیرابطۀمعناداریوجوددارد،اما
بینانگیزشپیشرفتباتعهدسازمانیرابطۀمعناداریوجود
ندارد.بینانگیزشپیشرفت،کنترلشغلیویژگیشغلیبا
عملکردشغلیرابطۀمعناداریوجودداردوانگیزششغلی

درالگویپیشنهادیاثرواسطهایندارد.

تحقیقاتخارجی

نتیجهعنوانمحقق/محققین

کوتزی،شریدرو
شدیدیتالدینیان1

)2019(
تعاملکاریوتعهدشغلیکارکنان:نقش

تعدیلکنندۀمجریانشغلی

روابطشغلیوتعهدشغلیبهطورکلیبرایترجیحاتشغلی
مجریانتلویزیونشبکههایمهمترنسبتبهمجریان
تلویزیونشبکههایمحلیوضعیف،قویتراست.نتایج
مطالعهمیتوانددرزمینۀشناساییمداخالتمنابعانسانی
برایافزایشتعاملوتعهدکارکنانمفیدباشد.ایننتایج
بانشاندادننقشخودپندارههایشغلیافراد)همانطورکه
توسطمجریانتلویزیونمنعکسمیشود(برایمهمترکردن
مشارکتکاریوتعهدشغلیآنها،بینشجدیدیرابه

ادبیاتشغلیاضافهمیکند.

روزمن،ترونوکنکر2
انگیزهورضایتکارکناندرمحلکار)2017(

انگیزۀکارمندانمسنبیشترازانعطافپذیریدرمحلکار
است.استقاللدرکار،روابطخوببینفردیدرمحلکار،
امکانکارباسرعتخودشان،احترامدربینکارمندان،

برخوردبرابرباکارمندانصرفنظرازسنآنهانیزبرروی
انگیزشآناناثرداشتهاست.پیرانازروابطبینفردیدر
شرکترضایتبیشتریدارند.کارآنها،ساعتکاروتوزیع
تعهداتکاریوتسهیلتنظیمخودکارسرعتکارانجامشده
بهترازافرادسنینپایینتربودهاست.انگیزهورضایتبا

افزایشسنافرادتغییرمیکند.

کامبدرون3
)2015(

انگیزششغلی:رابطهبارضایتشغلی،
منبعکنترلوگرایشانگیزه

بینسطحانگیزششغلیورضایتشغلیرابطۀزیادی
وجوددارد.برخیازعواملجمعیتشناختی)موقعیتشغلی،
جنسیت،سن(ویکمنبعکنترلداخلیبررویهردو

تأثیردارد.کارمندانداخلیدرحالیکهعمدتًادارایانگیزۀ
ذاتیهستند،رضایتوانگیزششغلیبیشتریدارند.نتایج
تحقیق،امکاناتصالچنینپدیدههایاساسیرضایتشغلی
وانگیزششغلیمانندمنبعکنترلوجهتگیریانگیزهرا

فراهممیکند.
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کایرسداسیلواوزانلال
پنتیدو4
)2014(

ویژگیهاینوآوریدرخبرنگاری
تلویزیونیومجریگری

مجریانتلویزیونفعالدربخشهایخبریدارایامکانات
وتکنولوژیهایبهروز،ازانگیزۀبیشترکاریبرخوردار
هستند؛چراکهاحساسفشارروانیکمتریمیکنند؛

بنابراین،استفادهازنوآوریدراخبارتلویزیونبربیانمجری
خبریتأثیرداردوبایدموردبررسیمطالعاتیگفتاروزبان

قرارگیرد.

سوروانکاس،وگلیزو
زوتوس5)2014(

انگیزۀروزنامهنگاراندرداخلروزنامههای
محلی

برایبیشترروزنامهنگارانروزنامههایمحلی،امنیتو
روابطشخصیمهمترازپاداشوقوانینارتقادرسازمان

است.

بالی6)2012(
شغلدرحالتغییرروزنامهنگاری:تأثیر

استفادهازرسانههایجدیدواجتماعیبر
میزانانگیزشورضایتشغلیدراتاق

خبرتلویزیون

کارمنداناتاقخبر)مجریانتلویزیون(درموردافزایش
اعتمادبهرسانههایجدیدواجتماعیاحساساتمتفاوتی
دارند،زیرااینامربهتواناییآنهادرتولیدخبرباکیفیت
مربوطمیشود؛اماهمچنیننشانمیدهدکسانیکهبه

دنبالحفظارتباطدربازارکارامروزهستند،نیازبهسازگاری
باتغییرشغلخبرنگاریوخبرپراکنیدارند.

از پرسش نامۀ استاندارد انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام 
 15 شامل  پرسش نامه  این  است.  استفاده شده   )1975(
سؤال در سطح سنجش ترتیبی و براساس طیف لیکرت 
و  انائی  توسط  شغلی  انگیزش  پرسش نامۀ  روایی  است. 
ریسل )2007( موردتأیید قرار گرفته است. همچنین در 
پژوهش وکیلی، گل پرور و آتش پور )1388(، روایی ابزار 
به شیوة روایی هم زمان و در مقایسه با پرسش نامۀ رضایت 
مطالعه  این  نتایج  است.  شده  محاسبه  مینه سوتا  شغلی 
نشان داد که میزان هم بستگی این دو پرسش نامه بیش از 
0/81 بوده و نشان از روایی هم زمان پرسش نامۀ انگیزش 
ابزار  این  پایایی  اولدهام )1975( است.  و  شغلی هاکمن 
توسط انائی و ریسل )2007( با استفاده از ضریب کرونباخ 
تا  وظیفه(  اهمیت  )برای   0/59 با  برابر  و  شده  سنجش 
و  آن  مؤلفه های  سایر  و  شغلی  بازخورد  برای   0/77

خـرده مقیـاس های ایـن پرسش نامه گزارش شده است. 
به   ،)1388( آتش پور  و  گل پرور  وکیلی،  تحقیق  در 
از  ترجمه شده،  پرسش نامۀ  به  دسترسی نداشتن  دلیل 
نسخۀ انگلیسی )هاکمن و اولدهام، 1975 و 1976( طی 
فرایند دومرحله ای )ترجمه و تطبیق محتوایی تخصصی(، 
آلفای  ضریب  و  شده  اجرا  آمادة  و  ترجمه  نسخه  یک 
از  باالتر  بُعد کلی 0/89 و در خرده آزمون ها  کرونباخ در 
پایایی  نیز  پژوهش حاضر  در  است.  به  دست  آمده   0/75
پرسش نامۀ هاکمن و اولدهام )1975( با استفاده از روش 

ضریب آلفای کرونباخ در مرحلۀ مطالعۀ مقدماتی محاسبه 
و در تمامی ابعاد باالتر از 0/70 گزارش شده است. 

پرسش نامۀ  یک  از  حرفه ای  عوامل  سنجش  برای 
است.  شده  استفاده  بیست وشش سؤالی  محقق ساختۀ 
ترکیبی در سه سطح سنجش  به صورت  این پرسش نامه 
اسمی، ترتیبی و فاصله ای تنظیم شده؛ هرچند سؤال آن 
برای  است.  بوده  پژوهش  متغیرهای  از  یکی  سنجشگر 
سنجش روایی این پرسش نامه از دو روش سنجش روایی 
صوری و روایی محتوا استفاده شده است. همچنین برای 
آلفای  ضریب  روش  از  استفاده  با  ابزار،  پایایی  سنجش 
مطالعۀ  مرحلۀ  در  گردآوری شده  داده های  کرونباخ، 
مقدماتی مورداستفاده قرار گرفته و نتایج نشان داده که 
است.  بوده   0/72 از  باالتر  آلفا  ضریب  ابعاد،  تمامی  در 
 SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  داده های جمع آوری شده 
و  خطی  رگرسیون  آزمون های  توسط  و   25 نسخه 

هم بستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شده اند.

7. یافته های تحقیق
7-1.یافته های توصیفی

نتایج به دست آمده از تحقیق، حاکی از آن است که: 
- جنسیت 71/4% از پاسخ گویان مرد و 28/6% زن 

بوده است. 
بیشترین سن  پاسخ گویان 21 سال،  - کمترین سن 
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54 سال و میانگین سنی آنان 36/63 سال بوده است. 
- رشتۀ تحصیلی 34/9% نامشخص، 15/9% مدیریت 
 %12/7 هنر،   %4/8 رسانه،  مدیریت   %6/3 اقتصاد،  و 
علوم   %14/3 کارگردانی،   %4/8 مهندسی،  رشته های 

ارتباطات و 6/3% سایر رشته ها بوده است. 
- کمترین سابقۀ پاسخ گویان 1 سال، بیشترین سابقه 

30 سال و میانگین سابقۀ آنان 11/41 سال بوده است. 
- وضعیت استخدامی 22/2% رسمی و پیمانی، %3/2 

قرارداد ساالنه و 74/6% قرارداد برنامه بوده اند. 
- 96/8% دارای همکاری توافق بدون قرارداد )توافق 
شفاهی( با تهیه کنندگان بوده و 3/2 % فاقد آن بوده اند. 

نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای تحقیق نیز 
به شرح جدول 3 است: 

7-2.یافته های استنباطی
عوامل  اثر  بررسی  دنبال  به  پژوهش  اصلی  فرضیۀ 
حرفه ای بر  انگیزة شغلی در مجریان شبکه 5 و سالمت 
سیمای جمهوری اسالمی ایران بوده و برای این منظور، 
نتایج  است.  شده  استفاده  خطی  رگرسیون  آزمون  از 
به دست آمده از آزمون این فرضیه به شرح جدول 4 است:
نتایج آزمون فرضیه نتایج نشان می دهد 47 درصد از 
از  ناشی  پاسخ گویان  انگیزش شغلی  در  موجود  تغییرات 
درصد  یعنی 47  است؛  موردبررسی  پیش بین  متغیرهای 
پیش بین  متغیرهای  توسط  مالک،  متغیر  تغییرات  از 
است  آن  نشانگر  نیز   f آزمون  نتایج  است.  قابل تبیین 
نتیجه  این  است.  قابل تأیید  رگرسیون  تعیین  که ضریب 

کنار  در  و  علمی  مدل  یک  در  که  است  آن  نشانگر 
تخصص  شغلی،  امنیت  عامِل  شش  قرارگرفتن  یکدیگر 
تحول  کار،  کیفیت  ارزشمندی،  احساس  مجریگری، 
محیط سازمانی و سالمت جّو سازمانی، اثر هم زمان تنها 
دو عامل اهمیت دادن به تخصص و سالمت جّو سازمانی 
بر انگیزش شغلی مجریان تلویزیون اثرگذار است و چهار 
کیفیت  ارزشمندی،  احساس  )امنیت شغلی،  دیگر  عامل 
کار و تحول محیط سازمانی( رد شده است. دلیل این امر 
را می توان در دو عامل جست وجو کرد: اّول کم بودن تعداد 
محدودیت های  جزء  امر  این  که  موردمطالعه  نمونه های 
اساسی تحقیق حاضر و به دلیل کوچک بودن جامعه بوده؛ 
دوم اینکه عوامل قدرتمند اهمیت دادن به تخصص و نیز 
سالمت جّو سازمانی، نقش این عوامل را به محاق برده و 

اثر پررنگ خود را غالب کرده اند. 
دو  این  قدرتمند  نقش  به  نمی توانیم  دیگر  سوی  از 
عامل اشاره نکنیم. در بررسی انجام شده مشخص شد که 
این محتوا  با  از تحقیقات پیشین، فرضیه ای  در هیچ یک 
و نیز به این شیوة آزمون، مورداستفاده قرار نگرفته است 
تا بتوانیم همسویی یا ناهمسویی نتایج را نشان دهیم و 

نتایج تحقیقات پیشین با تحقیق حاضر را مقایسه کنیم.
ضریب  از  استفاده  با  پژوهش  فرعی  فرضیه های 
هم بستگی پیرسون آزمون شده است؛ نتایج به دست آمده 

از آزمون این فرضیه ها به شرح جدول 5 است: 
بین  که  داد  نشان  فرعی  فرضیه های  آزمون  نتایج 
محیط  تحول  ارزشمندی،  احساس  تخصص،  داشتن 

جدول 3. نتایج سنجش متغیرهای تحقیق

خیلی  زیادزیادمتوسطکمخیلی  کممتغیر

46%44/4%9/5%--انگیزششغلی

31/7%46%7/9%9/5%4/8%احساسامنیتشغلی

17/5%31/7%27%15/9%7/9%اهمیتتخصصدرمجریگری

28/6%34/9%28/6%7/9%-احساسارزشمندی

38/1%25/4%22/2%9/5%4/8%کیفیتکار

52/4%20/6%15/9%7/9%3/2%اهمیتتحولمحیطسازمانی

9/5%28/6%14/3%23/8%23/8%نامناسببودنجّوسازمان
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سازمانی و سالمت جّو سازمانی با انگیزش شغلی مجریان 
در سطح معنی داری 0/01 ارتباط معنادار وجود دارد، اما 
بین امنیت شغلی و کیفیت کار با انگیزش شغلی مجریان 

رابطۀ معناداری وجود ندارد. 

8. نتیجه گیری 
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که مؤلفه های 
آن ها  ارتباط  و  حرفه ای  عوامل  برای  درنظرگرفته شده 
دارای  و  بوده  مناسب  زیادی  تا حدود  انگیزش شغلی  با 

می باشد.  شغلی  انگیزش  با  علمی  و  منطقی  ارتباط 
اما  فرضیه ها رد شده اند،  از  برخی  تحقیق  این  در  گرچه 
نمونه  به دلیل کوچک بودن حجم  را  نتیجه  این  می توان 
و باالرفتن مقدار اثر نتایج منفی در رابطه سنجی به شمار 
اثرگذاری  به جز  که  داد  نشان  نتایج  درهرحال،  آورد. 
امنیت شغلی و کیفیت کار که برروی انگیزش شغلی اثر 
اثرگذاری  آن  برروی  مؤلفه ها  سایر  نداشتند،  معناداری 
سازمانی،  محیط  تحول  عامل  مؤثرترین  است:  داشته 
احساس  سوم،  ردة  در  سازمانی،  محیط  سالمت  سپس 

جدول 4: سنجش اثر عوامل حرفه ای بر انگیزۀ شغلی مجریان شبکه 5 و سیمای سالمت ج. ا. ا

rr2r2adjs.efsigBetatsigمتغیرها

 عرض 
)a( از مبدأ

0/7250/5250/4747/2410/320/001

0/138
3/6330/001

1/3750/175امنیت شغلی

اهمیت دادن 
0/2942/9010/005به تخصص

احساس 
0/1591/4310/158ارزشمندی

0/0690/5950/554کیفیت کار

اهمیت 
تحول محیط 

سازمانی
0/199

1/764
0/083

مناسب بودن 
0/4454/1940/001جّو سازمانی

جدول 5. سنجش ارتباط بین امنیت شغلی، داشتن تخصص، احساس ارزشمندی، کیفیت کار، تحول محیط 
سازمانی، سالمت جّو سازمانی با میزان احساس امنیت

نتیجهrP.valueعنوانفرضیهفرضیه

ردفرضیه0/1930/129امنیتشغلیبرانگیزششغلیمجریاناثرگذاراست.فرعی1

تأییدفرضیه0/3690/003داشتنتخصصبرانگیزششغلیمجریاناثرگذاراست.فرعی2

تأییدفرضیه0/4580/001احساسارزشمندیبرانگیزششغلیمجریاناثرگذاراست.فرعی3

ردفرضیه0/2430/055کیفیتکاربرانگیزششغلیمجریاناثرگذاراست.فرعی4

تأییدفرضیه0/4730/001تحولمحیطسازمانیبرانگیزششغلیمجریاناثرگذاراست.فرعی5

تأییدفرضیه0/4630/001سالمتجّوسازمانیبرانگیزششغلیمجریاناثرگذاراست.فرعی6
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mediamgt.ir بررسی عوامل حرفه ای مؤثر بر افزایش انگیزۀ شغلی در مجریان شبکه 5 و سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران  

ارزشمندی و در آخرین رتبه، داشتن تخصص بر انگیزش 
عوامل حرفه ای  که  داد  نشان  نتایج  داشته اند.  اثر  شغلی 
مربوط به سازمان بیش از عوامل حرفه ای مربوط به فرد 

بر انگیزش شغلی اثر دارد. 

9. پیشنهاد های تحقیق 
9-1. پیشنهادهای سازمانی 

می شود:  پیشنهاد  سیما  پژوهش  واحد  به  الف( 
مشکالت،  مسائل،  حوزة  در  بیشتری  تحقیقات 
انگیزش  بر  اثرگذار  عوامل  همچنین  و  محدودیت ها 
به طورخاص  مجریان  و  به طورعام  کارمندان  کلی  شغلی 
انجام داده و از نتایج تحقیقات به صورت کاربردی استفاده 
سیما  پژوهش  واحد  می شود  پیشنهاد  همچنین  کنند. 
بودجۀ خاصی را برای انجام پژوهش های مرتبط با موضوع 

تحقیق حاضر در نظر گیرد.
در  می شود:  پیشنهاد  صداوسیما  دانشکدة  به  ب( 
سازمان  در  حرفه ها  و  مشاغل  علمی  غنی سازی  راستای 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، به تأسیس حرفه ای 
دانشگاهی تمامی رشته ها و نیز رشتۀ مجریگری بپردازد.

ج( به نشریۀ پژوهش های ارتباطی سازمان صداوسیما 
پشتیبانی  علمی  پژوهش های  انجام  از  پیشنهاد می شود: 
کرده و نتایج پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع 
کرده  منتشر  موضوعات  این  بهتر  تشریح  برای  را  حاضر 
مزبور  آماری  جامعۀ  در  پژوهش  انجام  از  بدین ترتیب  و 

حمایت کند.
عالوه  بر  می شود:  پیشنهاد  سیما  مجریان  امور  به  د( 
حرفه ای  زندگی  به  مجریان،  حرفه ای  رفتار  بر  تمرکز 
مجریان نیز توجه کرده، مشکالت مجریان را بررسی کرده 
و به مقامات ذی ربط گزارش دهند. پیشنهاد می شود این 

گزارش ها به صورت دوره ای و یا فصلی انجام گیرد. 
برای  می شود:  پیشنهاد  سیما  آموزش  واحد  به  ه( 
گرفته،  نظر  در  آموزش ضمن خدمت  دوره های  مجریان 
همچنین از تجربیات سایر کشورها در این زمینۀ استفاده 
حرفه ای  رفتار  آموزش  مداوم،  به صورت  و  کرده  را  الزم 

برای مجریان درنظر گیرد. 
صداوسیما  در  حرفه ای  گروه های  مدیران  به  ح( 

در  پژوهشی  نیازمندی های  از  لیستی  می شود:  پیشنهاد 
گروه موردسرپرستی خود تهیه کرده و به واحد پژوهش 
در  حرفه ای  تحقیقات  انجام  پیگیر  و  داده  گزارش  سیما 

این حوزه باشند. 
می شود:  پیشنهاد  سیما  شبکه های  مدیران  به  ط( 
تخصصی  شبکۀ  نیازمندی های  بررسی  به  عالوه برآنکه 
خود توجه می کنند به زندگی حرفه ای مجریان به عنوان 
پرچم داران برنامه های ارائه شده ازطرف شبکه توجه کرده، 
عالوه بر زندگی حرفه ای، حّتی مشکالت موجود در زندگی 
شخصی مجریان را نیز بررسی کرده و به غنای شغلی و 
حرفه ای آنان کمک کنند تا انگیزش حرفه ای در کار آنان 
بهبود یابد؛ چراکه بی شک بخش زیادی از انگیزة شغلی 

مجریان در صحنۀ کار اتفاق می افتد.
می شود:  پیشنهاد  صداوسیما  محترم  ریاست  به  ی( 
تمامی  شغلی  انگیزش  بر  مؤثر  عوامل  به  ویژه  توجه 
کارکنان این مجموعه داشته، همچنین به زندگی حرفه ای 
مجریان توجه مخصوص داشته و عوامل اثرگذار بر انگیزة 
بهبود  در  سعی  و  پیگیری  معاونت ها  طریق  از  را  شغلی 
می شود  پیشنهاد  همچنین  باشد.  داشته  آنان  شرایط 
مجریان  از  استفاده  پیگیر  مجموعه  این  محترم  ریاست 
در  و  بوده  متخصص  و  دانشگاهی  تحصیالت  با  حرفه ای 

این زمینه دستورات الزم را صادر کند.
راستای  در  می شود:  پیشنهاد  سیما  معاونت  به  ک( 
اجرای بهتر سیاست گذاری های سیمای جمهوری اسالمی 
ایران، توجه ویژه ای به شرایط شغلی کارمندان و مخصوصاً 
توجه  نیازهای شغلی مجریان  به  داشته،  مجریان خبری 

خاص کند.
ل( به سیاست گذاران این مجموعه پیشنهاد می شود: 
در راستای حرفه ای سازی و غنی سازی فضای صداوسیما 
غالب  در  را  خود  برنامه ریزی های  کرده،  ویژه  توجه 
به صورت  بلند مدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه های 
در  حرفه ایگری  برروی  و  کرده  طراحی  روشن  و  واضح 
شغلی  شرایط  به  عالوه برآن،  و  داشته  توجه  صداوسیما 
کارمندان و روش های بهبود این شرایط توجه خاص کنند. 
م( به برنامه ریزان صداوسیما پیشنهاد می شود: برای 
ایران  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  در  بهتر  آینده ای 
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کشور  سیاسی  نظام  بلندگوی  و  تپنده  قلب  به عنوان 
توجه خاص داشته، برنامه ریزی های آتی خود را بر محور 
سازمانی  و  توانمندتر  کارمندانی  قدرتمندتر،  مجموعه ای 
در  که  است  ذکر  به  الزم  کنند.  توجه  قبل  از  پرتوان تر 
این برنامه ریزی ها به نیازمندی های شغلی مجریان توجه 
خاص شود؛ همچنین بحث آموزش حرفه ای و تخصصی 

مجریان فراموش نشود. 
9-2. پیشنهادهای کاربردی 

جمهوری  صداوسیمای  سازمان  تأکید  بیشترین   -
مجریان  شغلی  و  کاری  فضای  بهبود  در  ایران  اسالمی 
تلویزیون و سایر کارکنان بوده، سالمت محیط سازمانی و 
تحول محیط سازمانی و سپس استفاده از افراد متخصص 

در این بخش را مدنظر قرار دهند.
الگوگیری  زمینه  این  در  موفق  از سایر کشورهای   -
انگیزش شغلی مجریان تلویزیون  کرده و عوامل مؤثر بر 
را به دقت دنبال کرده و با ایجاد برخی تغییرات، هرچند 
کوچک، در سازمان این امر مهم را اجرایی و در دسترس 

کنند.
امنیت  که  داد  نشان  حاضر  تحقیق  نتیجۀ  اگرچه   -
باید  ولی  ندارد،  شغلی  انگیزش  بر  اثری  چندان  شغلی 
سازمان  ویژگی های  دلیل  به  نتیجه  این  که  پذیرفت 
از  نباید  سازمان ها  و  است  آمده  به  دست   موردمطالعه 
احساس امنیت کارکنان غفلت ورزند؛ چراکه از این گذر، 

لطمات جبران ناپذیری به آنان خواهد شود.
- برای امر مجریگری از افراد دارای تخصص و تبحر 
با پیشینۀ علمی و تحصیالت دانشگاهی مرتبط استفاده 
شود تا نتایج بهتری به دست آید؛ چراکه افراد متخصص 
عملکرد  می توانند  نقش  این  در  باتجربه  افراد  از  بیشتر 

بهتری داشته باشند.
از برخی تکنیک های کم هزینه  با استفاده  - سازمان 
در  ارزشمندی  احساس  کارکنان،  به  عمیق تر  توجه  و 
ارسال  می شود  پیشنهاد  کند.  تقویت  یا  و  ایجاد  را  آنان 
پیامک تولد، در روز تولد فرد و اطرافیان همچون همسر 
و فرزندان، اهدا کادویی هرچند کم قیمت در مناسبت های 
مختلف و نیز یادآوری روزهای مهم زندگی فرد همچون 
سالگرد ازدواج و... یا قراردادن برخی عکس های یادگاری 

در مانیتورهای سازمانی و... می تواند حس خوبی در افراد 
ایجاد کند.

کار  کیفیت  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  اگرچه   -
مجریان تلویزیون اثر عمیقی بر انگیزش شغلی آنان ندارد، 
ولی پیشنهاد می شود با اجرای رتبه بندی شغلی کارکنان، 

کیفیت کار افراد نمره دهی شده و مدنظر قرار گیرد.
- در محیط سازمانی تحوالت فیزیکی و روانی صورت 
پذیرد؛ برای این منظور، می توان از تغییرات دکوراسیون تا 
تغییرات در مقررات و قوانین و نیز از رسانه های قدرتمند 

و انواع دستگاه های ساده تا پیچیده استفاده کرد.
بسیار  جّوی  تا  باشد  داشته  آن  بر  سعی  سازمان   -
کند.  ایجاد  کاری  محیط  در  عاطفی  و  مناسب  دوستانه، 
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