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چکیده

 . شده است نگاران افغان انجام دلیل دستیابی به میزان و عوامل کاهش رضایت شغلی روزنامهاین تحقیق به

برده است و  در رضایت شغلی نام تأثیرگذارعنوان دو گروه عوامل  و انگیزشی به دارنده نگههرزبرگ از عوامل 

داند؛  این  های کارمندان را عامل رضایت یا نارضایتی شغلی می بروفی چگونگی دستیابی به انتظارات و امید

های کمی و  کرد این تحقیق ترکیبی از روشروی . شده است بر نظریات هرزبرگ و بروفی انجام تحقیق با تکیه

نگاران  شغلی روزنامهآنالین، میزان رضایت  یی اول با استفاده از پرسشنامه کیفی است طوری که در مرحله

های عمقی عوامل کاهش رضایت شغلی نزد  بعد با استفاده از مصاحبه یدست آوردیم و در مرحلهافغان را به

دهد که اکثریت خبرنگاران  نتایج رویکرد کمی این تحقیق نشان می.  و کردیمژورنالیستان افغان را جستج

دهند که نارضایتی  های کیفی این تحقیق نشان می افغان از شغل خود رضایت کامل ندارند و یافته

حقوق کم، تهدیدهای امنیتی،  :ژورنالیستان افغان، مبتنی بر نظریات هرزبرگ، محصول عواملی ازجمله

های انکشافی، نبود مصونیت  ای، ناپایداری منزلت اجتماعی، نبود زمینه تی، نبود آزادی حرفهتبعیض جنسی

ها تأثیرگذاشته  آن  ت روی نارضایتیهای مختلف شدّ شغلی و دسترسی کم به اطالعات است که در درجه

 . است

 واژگانکلیدی

 نگاران افغانروزنامه ی دوعاملی هرزبرگ، رضایت شغلی، نظریه 

mailto:adelkabiri110@gmail.com
mailto:behrawanbashir@gmail.com
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مقدمه

افغانستان امروز با گذر از سالیان متمادی محدودیت و جنگ، تالش برای رشد سریع توسعه و انکشاف 

شوند، چنانچه در  به این هدف شمرده می ها یکی از عمده ابزارهای نیل سانهر ،در این میان.  دموکراسی دارد

درستی  ها به شده است تا اهل رسانه ر گرفتهها تسهیالت زیادی در نظ قانون اساسی و قوانین مرتبط به رسانه

صراحت بر گسترش  قانون اساسی افغانستان به.  بتوانند دموکراسی را در کشور پشتیبانی و احیا کنند

و قانون ( 1۸12وچهارم قانون اساسی افغانستان،  ماده چهارم و سی)دموکراسی و حق آزادی بیان تأکید دارد 

ماده تالش کرده است فضای  4۸فصل و  10به تعقیب قانون اساسی، در قالب های همگانی افغانستان  رسانه

های همگانی افغانستان،  قانون رسانه)ها ایجاد کند  رسانه یهای مستقل و آزادانهمساعدی را برای فعالیت

1۸11.) 

بود، مناسب های اولیه بعد از رفتن طالبان با رشد شدیدی همراه  ها که در سال حال وضعیت رسانه بااین

ها حاکی از وضعیت نامناسب  لمسی وجود دارد و گزارش در این زمینه مشکالت قابل.  خورد به چشم نمی

مصونیت  یکه از کمیته بر اساس آمار غیررسمی.  نگاری در افغانستان هست برای شغل روزنامه ،محیطی

 ینگار تنها از حوزهروزنامه 20د حدو 1۸81آمده، در طول شش ماه اول سال  دست خبرنگاران افغانستان به

های جغرافیایی افغانستان را بیشتر از  این منبع آمار مذکور در دیگر حوزه.  غرب افغانستان ترک شغل کردند

 .این خوانده است

رشته تحصیلی خود  که مطابق با های ژورنالیسم آموختگان دانشکده عده از دانش اندکی توجه به آن

بخشد، طی یک تحقیق اکتشافی اولیه که انجام دادیم، با  سئله تحقیق ما را قوت میشوند، م مصروف کار می

 ژورنالیسم یدانشکده آموختگان نفر از دانش ۸00توجه به امکاناتی که در دست بود توانستیم با تعداد 

از دهد که  و از نوع شغلشان جویای معلومات شویم، نتایج حاصله نشان می دانشگاه هرات تماس گرفته

هایی  ی رسانه هستند و بقیه آنها به شغلحوزه نفر مشغول کار مرتبط در 11ط مجموع سیصد نفر موصوف فق

 .شان ندارد تحصیلیی مشغول هستند که ربطی به رشته
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ای مساعد نشده بود اما  کار رسانه یآموختگان موصوف زمینه هرچند در این میان برای برخی از دانش

دیگری مصروف   ای خودشان خواستند که به شغل که باوجود مساعد بودن کار رسانه نفر اظهار داشتند 110

 .  شوند

آموختگان  توجهی از دانش دهد تعداد قابل های تحقیق مقدماتی فوق که نشان میتوجه به یافتهبا 

ری از گی طور تعداد چشم آورند و همین تحصیلی خود روی می یهایی غیر از رشتهنگاری به شغلمهروزنا

کنند، خواستم طی یک تحقیق علمی در سطح کشور پاسخ این پرسش را  ها ترک وظیفه می کارمندان رسانه

جستجو کنم که میزان رضایت شغلی کارمندان رسانه در افغانستان در چه حد است و چه عواملی در کاهش 

 شان نقش دارند؟ رضایت شغلی

های علمی در  های مشابهی که با استفاده از روش تحقیقزمینه انجام دادیم به این  با مطالعاتی که در

 .دست نیافتیم ،شده باشد نگاران افغان انجاممورد عوامل نارضایتی شغلی روزنامه

ها در افغانستان را برای ایجاد فضای  رسانه یمردان و فعالین عرصه تواند دولت ینتایج این تحقیق م

 .ای در افغانستان را بهتر مدیریت کنند یدات رسانهمناسب پشتیبانی کند تا کمیت و کیفیت تول

نظریاتتحقیق

رضایتشغلی

ها از آغاز قرن بیستم افزایش ی مطالعه در مورد ارتباط بین عملکرد کارمندان و رضایت آنمند عالقه

دانشمندان و مدیران به این باور داشتند که اگر نارضایتی شغلی را کاهش دهند ، کارمندان کارایی .  یافت

.  (1811،  و پورتر  الولر)خواهند کرد  ارائهبیشتری 

 او.  مطرح شد (18۸1) نام هوپوکبه یک محقق توسط بار نخستین که است اصطالحی شغلی رضایت

 تعریف شغلی محیطی عوامل از کارکنان رضایت فیزیولوژیکی و روانی یها عنوان جنبه به را شغلی رضایت

-محققان حوزه تعریف اینبر اساس  . کار محیط به کارکنان ذهنی یها عنوان پاسخ به ؛گرید عبارت به ،کند یم

و   ؛ کالیبرگ1812،  وروم)دادند  توسعه را خود هایدیدگاه یشناس جامعه و سازمانی رفتار های روانشناسی،

 .  (2001،  و بیلی  ، جوزف ؛ ریچارد181۸،  لوسکوکو
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 ینظریه و کردند منتشر را کار انگیزه یدوعامل مدل   اسنیدرمن و   ماسنر ،  هرزبرگ ، 1818 سال در

.  (2011 ،  جونز) دادند داشت توسعه قرار مازلو نیازهایمراتب  سلسله تأثیر تحت که را دارنده نگه -انگیزشی

 همکارانش و هرزبرگ ابتدا در.  کرد ایجاد کار به افراد نگرش بر مؤثر عوامل از یدوبعد الگوی یک هرزبرگ

 تحت مختلف عوامل مجموعه دو توسط شغل از رضایت رضایت از شغل و عدم که کردند ایجاد را یا هیفرض

 یریگ اندازه پیوستار واحد یک در اطمینان با توان ینم را رضایت عدم و رضایت بنابراین و گرفت قرار تأثیر

 .  (1881؛ هرزبرگ 2011،   استیلو) کرد

های ها در حوزهسنجی آنی رضایت شغلی کارمندان به نگرشهنیدرزمهرزبرگ طی تحقیقات متعددی 

 دوباره هرزبرگ مطالعه اصلی فرضیه از تحقیقات، آمده دست به هایداده به توجه مختلف کاری پرداخت، با

دسته   دو به شغلی رضایت بر مؤثر عوامل.  یافت تغییر شغلی رضایت یدوعامل ینظریه به سپس و شد تنظیم

 انگیزشی عواملعنوان  به و بود همراه «خودشکوفایی یا رشد به نیاز» با اول یدسته.  شدند تقسیم

 شوندشهرت، پیشرفت، مسئولیت، رشد و ارتقای فردی می :عوامل انگیزشی شامل  .است شده شناخته

« بودن ناخوشایند از جلوگیری به نیاز» به مربوط عوامل دیگر یدسته.  (200۸؛ هرزبرگ 1811هرزبرگ )

 ، سرپرستان با رابطه :شامل یا بهداشتی دارنده نگه عوامل.  شوندمی شناختهدارنده  نگهعوامل  عنوان به واست 

 .  (200۸هرزبرگ ؛ 1811هرزبرگ ) شونددستمزد می و کار شرایط ، فردی بین روابط

های مختلف رضایت شغلی در حوزه یهنیدرزمی هرزبرگ تحقیقات زیادی دوعامل یبا استفاده از نظریه

 است شغلی رضایت در محتوا یها هینظر ترینمهم از یکی هرزبرگ ینظریه.  شغلی صورت گرفته است

 (.2001 ،   دیون)

  لهیوس بهمنطبق با نظریات هرزبرگ، در بحثی مشابه، بروفی معتقد است که رضایتمندی شغلی   

نارضایتی معلول ناکامی  که یدرحالشود، های فرد تعیین می انطباق کامل امیدها و انتظارات با پیشرفت

جام کار بیشتر شود و هرقدر احتمال وقوع موفقیت در ان ،اساس نظریه بروفی بر.  به انتظارات است دنیدررس

که  هرقدرهای فرد و نیازها و انتظارات شغلی او بیشتر گردد و  میزان تطابق و هماهنگی میان توانایی
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و احتمال ابقای او در سازمان بیشتر  افتهی شیافزاهای او در سطح باالتری قرار گیرد، رضایت شغلی او  پاداش

 .(1۸8۸بروفی به نقل از میرزاخانیان ، )شود  می

 شکاف شان یکارنگاران و فضای اساس نظریات بروفی، احتمال دارد میان انتظارات روزنامهبر 

و گاه ترک  افتهی کاهشنگاران افغان شود میزان رضایت شغلی روزنامهی وجود دارد که باعث میتوجه قابل

هرزبرگ  یو یا انگیزشی باشد که در نظریه دارنده نگهتواند ناشی از عوامل  می ها شکافاین .  شغل کنند

های  نگاران رسانهدر این تحقیق با تمرکز بر نظریات فوق، میزان رضایت شغلی روزنامه.  است شده مطرح

نگاران افغان نقش پردازیم که چه عواملی در کاهش رضایت شغلی روزنامه به این می و افغانستان را سنجیده

.تواند مطابقت داشته باشد توسط هرزبرگ می شده مطرحزانی با عوامل دارد و این عوامل به چه می

روشپژوهش

در .  شده است هم از دو رویکرد کمی و کیفی تحقیق استفادهسر  در دو مرحله پشت ،در این پژوهش

جستجوی  به ،آنالین یابتدا با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه ،اول انجام این تحقیق یمرحله

 .  نگاران پرداخته شدمیزان رضایت شغلی روزنامه

که  با توجه به این.  های افغانستان بودندنگاران در رسانهروزنامه یی آماری این پژوهش همهجامعه 

اساس معلومات شفاهی دفتر ای افغانستان در اختیار نبود،  بر ه نگاران رسانههیچ آمار رسمی از تعداد روزنامه

گیریم که  هزار نفر در نظر می 8نگاران را طور نسبی تعداد روزنامه ، به(نی)های آزاد افغانستان  از رسانه حمایت

ن حجم نمونه برای جوامع کوچک، به یبا استفاده از فرمول تعی.  دهند جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می

 .شده است آوری ها جمع دهنده پرسشنامه از پاسخ ۸14تعداد 

گیری صورت گرفت و از همه شهرهای  برفی نمونهبه شکل تصادفی ساده و روش گلوله ین تحقیقدر ا

 .اند آمده دست ها به آباد، هرات یافته بزرگ افغانستان ازجمله کابل، قندهار، مزار شریف، جالل

تیم های عمقی، به جستجوی عواملی پرداخ دوم با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبهی در مرحله

نمونه  ۸0تا  20که بین  با توجه به این.  نگاران افغان نقش داشتندکه در کاهش رضایت شغلی نزد روزنامه

آماری ما در این  ی؛ جامعه(201۸مارشال و دیگران، )شده است  برای انجام تحقیقات کیفی معتبر خوانده
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 12 ی آنهاشده و ازجمله افغانستان انتخابشهرهای  نگاران بودندکه از بزرگنفر از روزنامه ۸0بخش به تعداد 

 .نفر مرد بودند 11نفر زن و 

یپژوهشهاافتهی

 طور خالصه به اطالعات جمعیت ها شامل محتویات این بخش است که در آغاز به توصیف و تحلیل داده

 :میپرداز ها در مورد پرسش تحقیق می آن به تحلیل یافته یو در ادامهشناختی پیمایش پرداخته 

درصد زنان به  21ها در این تحقیق مردها هستند و فقط  دهنده درصد پاسخ 11ها، اساس یافتهبر  

این درصد .  گیرد به مردها تعلق می ،بیشتر بر اساس جنسیت ،فراوانی براینبنا ؛اند دادهپاسخ  ها پرسشنامه

های  ها نسبت به مردها در رسانه تر زن تواند نشانگر حضور پایین می ها دهنده پاسخدر میان  ها زنکمتر 

 .  افغانستان باشد

 

 

نوع رسانه است که این تحقیق بر اساس  دهنده پاسخنگاران جایگاه روزنامه دهنده نشاننمودار فوق 

ی نوع بهتوان که این را هم می های چاپی و آنالین رادیو و تلویزیون هستند و کمتر از رسانه یبیشتر  از رسانه

       .ها در افغانستان دانستحضور واقعی این رسانهمنطبق با 

شهرهای بزرگ در این تحقیق  ازجملههای جغرافیایی افغانستان  مکانی، از تمام حوزه ازلحاظ

 ۸2جنوب غرب با  یرا در این تحقیق از حوزه دهندگان پاسخبیشترین فراوانی  که یطورداشتیم  دهنده پاسخ

۰ 

۵ 

۱۰ 

۱۵ 

۲۰ 

۲۵ 

۳۰ 

۳۵ 

۴۰ 

۴۵ 

 رسانه های آنالین رسانه های چاپی رادیو تلویزیون

 فراوانی پاسخ دهنده ها بر اساس نوع رسانه(: 1)نمودار 



 110                                      نگارانافغانایدربارهرضایتشغلیدرمیانروزنامهمطالعه

 

 .رسد به مشاهده می درصد 1جنوب با ی از حوزه یانفراوو کمترین  درصد

ها رضایت شغلی  دهنده پردازیم که چه میزان از پاسخ حال در این بخش به پاسخ پرسش تحقیق می

های این تحقیق در مورد میزان  یافته دهنده نشانها، نمودار زیر  بعد از تحلیل یافته داشتند، در این رابطه

 :فغان در این تحقیق استنگاران ا رضایت شغلی روزنامه

 

 

را در موقعیت رضایت  ها دهنده پاسخ، بیشترین فراوانی شده مشخصی که در نمودار فوق طور همان

درصد است، در رتبه بعدی بیشترین فراوانی مربوط انتخاب متوسط است که  40۰1شغلی پایین شاهدیم که 

 .اند کردهمیزان رضایت خود را باال توصیف  ها دهنده پاسخدرصد است و بقیه  ۸1۰1

نگاران افغان از شغل خود توان گفت که بیشتر روزنامه می طورقطع بههای این بخش  با توجه به یافته

 .  رضایت ندارند

یابی به دومین بخش پرسش تحقیق  پاسخهای فوق در بخش کمی، به جستجوی  با توجه به یافته

 است؟ تأثیرگذارنگاران افغان عواملی در کاهش میزان رضایت شغلی نزد روزنامهکه چه  یناپرداختیم و 

های  طوری که قبالً با جزئیات مطرح شد، پاسخ  این پرسش را با روش کیفی و انجام مصاحبه همان

یم یافت دستی از عوامل فهرستها به  تحلیل یافته ییجهدرنتنگاران افغان جستجو کردیم، که عمیق با روزنامه

 .نگاران استکه عامل کاهش میزان رضایت شغلی نزد روزنامه

بر  تأثیرگذارعوامل  عنوان بهنگاران های این بخش، مواردی را که روزنامه برای تنظیم بهتر یافته

 :شوند بودند، در انطباق با عوامل هرزبرگ تحلیل کردیم که در ذیل مطرح می برده نامشان  شغلی  نارضایتی

۰.  

۱۰.  

۲۰.  

۳۰.  

۴۰.  

۵۰.  

 باال متوسط پائین

 توزیع فراوانی بر حسب میزان رضایت شغلی(: 2)نمودار 
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شرحجدول

 دارندهعواملنگه.الف

امتیازات ناکافی مادی و معاش کم یکی از عمده :حقوقکموبرخورددوگانهدرتوزیعامتیازات -

ها معاششان  آن اکثریت یها آن را عامل نارضایتی شغلی خود دانستند، به گفته شونده مواردی بود مصاحبه

 .کند زندگی معمولی را کفاف نمی

نگاران مرد ناکافی بودن حقوق و امتیازات را یکی از  نگاران زن نیز مانند روزنامه در این میان روزنامه

سخن از این داشتند که در عین  ؛عالوه برآندانستند،  عمده عوامل تأثیرگذار بر کاهش رضایت شغلی خود می

نگاران مرد بیشتر است و در مقایسه با  ها به روزنامه ان اعتماد و امتیازدهی صاحبان رسانهکارکرد، میز

 .شوند نگاران زن قائل می نگاران مرد، امتیازات کمتری به روزنامه روزنامه

ها در افغانستان خصوصی هستند، عزل  اتفاق رسانه که اکثریت قریب به ازآنجایی:نبودمصونیتشغلی

 نگارانافغانبراساسعواملهرزبرگدرکعواملتأثیرگذاربرکاهشرضایتشغلیروزنامه. هجدولشمار

عوامل نگارانمردروزنامه نگارانزنروزنامه

  حقوق کم و برخورد دوگانه در توزیع

 امتیازات

 نبود مصونیت شغلی 

 ای دخالت مسئولین در امور حرفه 

 کار اجرا نشدن قانون 

 های انکشاف فردی نبود زمینه 

 حقوق کم 

 نبود مصونیت شغلی 

 دخالت مسئولین در امور 

 ای حرفه

 اجرا نشدن قانون کار 

 های انکشاف فردی نبود زمینه 

گه
لن

وام
ع


ده
ارن
د

 

  وجود تهدیدهای امنیتی و امنیت

 فردی 

 ناپایداری منزلت اجتماعی 

  دسترس نبودن اطالعات در 

 وجود تهدیدهای امنیتی 

 ناپایداری منزلت اجتماعی 

  دسترس نبودن اطالعاتدر 

ی
زش

گی
لان

وام
ع
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کند،  ای کار می گیرد و برای فردی که امروز در رسانه ها انجام می بر اساس میل صاحبان رسانه و نصب افراد

ها آن  شونده ، یکی از عمده مواردی را که مصاحبهبر این اساسهیچ ضمانتی در راستای ادامه کار وجود ندارد، 

 .را بر نارضایتی شغلی خود تأثیرگذار دانستند، نبود امنیت شغلی بود

نگاران مرد بود و  در این بخش موضوعات مطروحه توسط ژورنالیستان زن مشابه روزنامه

ها در افغانستان خصوصی هستند، عزل و نصب افراد بر  بودند که چون رسانه بر این نظرها  شونده مصاحبه

یچ ضمانتی در کند، ه ای کار می گیرد و برای فردی که امروز در رسانه ها انجام می اساس میل صاحبان رسانه

، یکی از عمده موارد تأثیرگذار بر نارضایتی شغلی،  نبود امنیت بر این اساسراستای ادامه کار وجود ندارد، 

 .شغلی است

ای بودن مدیران خود داشتند  نفر صحبت از غیرحرفه 11شونده در این بخش،  نفر مصاحبه ۸0از میان 

های  ها و محدودیت ها باعث شده ندانند آزادی بودند که حضور افراد غیر مسلکی در رأس رسانه بر این نظرو 

کنندکه گاه اصول و کارکردهای  کار ما طوری دخالت می سانه چیست و بر اساس آن درر در رای کا حرفه

 .برد ای ما را زیر سوال می حرفه

های  شده در این بخش ورود نامناسب سلیقه ی موارد قبالً مطرح عالوه های زن نیز به شونده مصاحبه

 ،ار بر رضایت شغلی خود خواندند، در این راستاای یکی از عوامل تأثیرگذ را در امور حرفه  مسئولین رسانه

نگاران زن نسبت به  های روزنامه ها به توانایی اعتمادی بیشتر صاحبان رسانه نگاران خانم سخن از بی روزنامه

ای زنان در جوامع سنتی است و این امر را عامل حضور بیشتر  های کلیشه مردان داشتند که ناشی از بازنمایی

 .دانستند ای خود می حبان رسانه در کارهای حرفهسالیق شخصی صا

امور - در ایحرفهدخالتمسئولین های این بخش حکایت از مداخله صاحبان  شونده مصاحبه:

که صاحبان رسانه به دلیل امکانات  ان ازآنجاییای خود داشتند و به گفته ایش حرفه-ها در امور کاری رسانه

ای خالف  ای نیستند و این باعث شده دخالت ایشان در امور کار رسانه اقتصادی موقف گرفتند، اکثراً حرفه

ها یکی از عوامل تأثیرگذار در نارضایتی شغلی خود را  شونده تعدادی از مصاحبه.  ای باشد اصول و اخالق رسانه

 .ای مدیران خود خواندند ناسالم در رسانه و دستورهای غیرحرفه مدیریت و نظارت
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نشدنقانونکار اجرا کارمندان در نظر  را برای توجهی باآنکه قانون کار افغانستان امتیازات قابل:

بر االجرا نیست و  های خصوصی مرعی گفتند که تمام موادات قانون کار در رسانه ها می شونده دارد، مصاحبه

این یکی .  های قانونی محروم هستند االیی از امتیازات کارمند بودن مثل تعطیلیایشان میزان ب این اساس

 .شده است دیگر از عواملی بود که بر نارضایتی شغلی تأثیرگذار خوانده

های افغانستان را یکی از  شده مرتبط به اجرایی نبودن تمام موادات قانون کار در رسانه مباحث مطرح

همه  ایشغلی خود مطرح کردند، باآنکه اجرایی نبودن تمام موادات قانون کار برعوامل تأثیرگذار بر رضایت 

به دلیل  ؛دانستند می پذیر آسیبنگاران خانم در این راستا خود را بیشتر  ساز است اما روزنامه کارمندان مشکل

از های پشتیبانی  ی والدی و همچنان نبودن زمینهمرخص ؛های خاص زنان مثل یمرخصمادر بودن و 

 .غیره و  کودکانشان در محیط رسانه

ها یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر نارضایتی شغلی را  شونده مصاحبه:هایانکشاففردینبودزمینه

ها   رسانه ها آن یبه گفته.  اند ها برای انکشاف کارمندان خوانده های خاص در رسانه ها و استراتژی  نبود برنامه

ظرفیت کارمندان خود استراتژی  یید روزانه محتوا و کسب مفاد هستند و برای ارتقاتول یاندیشه بیشتر در

 .نگاران وجود ندارد رشد و انکشاف برای روزنامه یبه این دلیل زمینه ؛در نظر ندارند خاصی

های افغانستان را یکی  های انکشافی برای کارمندان در رسانه نبود زمینه های خانم نیز، شونده مصاحبه

بر نگاران مرد  نگاران زن هم مانند روزنامه روزنامه.  یگر از عوامل تأثیرگذار بر نارضایتی شغلی خود خواندندد

شان باعث شده هیچ برنامه و استراتژی برای  رشد اقتصادی ند که دید افراطی صاحبان رسانه بربود این نظر

 .  انکشاف کارمندان خود نداشته باشند

عواملانگیزشی.ب

وفردی وجودتهدیدهایامنیتی های این تحقیق نبود امنیت و تهدیدهای خاص  شونده مصاحبه:

شدت تأثیرگذار بر نارضایتی شغلی خود خواندند، اکثر  امنیتی برای خبرنگاران را یکی از عوامل به

ما را آزار  ،عنوان یک دغدغه ذهنی گفتند مشکالت امنیتی در تمام جریان کار روزانه به ها می دهنده پاسخ

مندی ما را به کار  میزان عالقهو ای ما تأثیرگذار بوده  کار رسانه یدهد و این عامل بر کیفیت و انگیزه می
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 .دهد ای کاهش می رسانه

های این تحقیق ازجمله  شونده یکی از عمده عواملی بود که توسط همه مصاحبه ،جنگ و نبود امنیت

عالوه آن تعدادی از زنان ژورنالیست وجود  به.  نارضایتی شغلی عنوان شدعنوان عاملی تأثیرگذار بر  زنان به

 1  شونده عنوان یک مشکل مطرح کردند، از مجموع زنان مصاحبه تهدیدهایی بر امنیت فردی خود را نیز به

خوردند و تهدیدهایی  نفر اظهار داشتند که در جریان کار خود گاه به مشکالتی ناشی از جنسیت خود برمی

ایشان این مورد را نیز به عوامل تأثیرگذار بر نارضایتی شغلی خود .  آید ه از جانب مردان برایشان پیش میک

 .  عنوان کردند

عنوان عامل کاهش رضایت  ها به شونده یکی از مواردی را که مصاحبه :ناپایداریمنزلتاجتماعی

های این بخش  شونده مصاحبه.  ای بود چندان مثبت مردم نسبت به کار رسانه شغلی خود مطرح کردند، دید نه

ها در افغانستان بعد از طالبان، دیدگاه مردم نسبت به منزلت اجتماعی  باور داشتند که در آغاز کار رسانه

ها که  ای در رسانه توجهی از کارمندان غیرحرفه نگاران خیلی خوب و مثبت بود اما جذب تعداد قابل روزنامه

ای از  تولید محتوای رسانه یبسا تحصیالت عالی ندارند، باعث شده این افراد کارکرد مناسبی در پروسه چه

 یکه همه درحالی.  ها کاهش دهند رسانهباور مردم را نسبت به رسالت و کارکردهای مثبت  و خود بروز نداده

این وضعیت علت برای کردند،  د میتأکیخود ی ای در رسانه ور افراد غیرحرفهحضبه  ها شونده مصاحبه

کار  ،تجربه حاضر هستند در بدل معاش اندک ای و کم به این معنا که افراد غیرحرفه ؛اقتصادی قائل بودند

عنوان  ها به دهند از آن مرکز شدید بر عواید اقتصادی رسانه، ترجیح میها به دلیل ت کنند و صاحبان رسانه

 .نیروی بشری الزم استفاده کنند و این باعث شده منزلت اجتماعی کارمندان رسانه نزد مردم پایین بیاید

نگار به مواردی که عامل کاهش منزلت  نگاران زن هم مانند مردان روزنامه روزنامه ،در این بخش

های این تحقیق نشان  های مصاحبه آن یافتهان رسانه شده است تأکید کردند، عالوه بر کارمنداجتماعی 

گرفته از خانواده، این مشکل را های منشأ در افغانستان و محدودیت دهد که به دلیل سنتی بودن جامعه می

 .کنند زنان خبرنگار بیشتر از مردان احساس می

دسترسنبودناطالعاتدر  یقانون دسترسی به اطالعات در افغانستان نافذ است و همهباآنکه :
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نگاران بگذارند اما به گفته  اختیار روزنامه را در طی زمان کوتاهی معلومات موردنیاز منابع موظفند

نگاران  شوندگان این تحقیق، گاه این اصل عملی نیست و به دالیل مختلف منابع خبری با روزنامه مصاحبه

نگاران این وضعیت را عامل  روزنامه.  زنند ه هر نحو ممکن، از دادن اطالعات سرباز میهمکار نبوده و ب

 .دانند های کاری خود خوانده و آن را در نارضایتی شغلی خود تأثیرگذار می بازدارنده در موفقیت

یت شان در دسترسی به اطالعات شکا نگار از محدودیت هم مانند مردان روزنامه نگار های روزنامه زن

 .دانستند ای خود می ی فرا راه موفقیت حرفه داشتند و این مشکل را عامل عمده

عنوان عوامل تأثیرگذار بر نارضایتی  نگاران افغان بههای کیفی با روزنامه عوامل فوق در جریان مصاحبه

شده  دو گروه عوامل مطرح کامل با طور شده بود، به طوری که در جدول تنظیم شغلی مطرح شدند و همان

 .توسط هرزبرگ مطابقت داشت

های این بخش تحقیق، فراوانی هرکدام از عوامل را متفاوت از دیگری نشان  که یافته با توجه به این

 :پردازیم نگاران افغان میداد،در قالب نمودار زیر به چگونگی فراوانی عوامل نارضایتی شغلی نزد روزنامه می

 

-

 

 

۰ 

۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 

9۰ 

۱۰۰ 

۱۲۰ 

تهدیدهای  حقوق کم

 امنیتی

دسترسی کم به  

 اطالعات

نبود مصئونیت  

 شغلی

نبود زمینه های 

 انکشافی

ناپایداری منزلت 

 اجتماعی

نبود آزادی 

 حرفه ای

تبعیض  

 جنسیتی

اجرایی نبودن 

 قانون کار

فراوانیعواملتاثیرگذاربرکاهشرضایتشغلیروزنامه. نمودار

نگارانافغان
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مشخص است بیشترین فراوانی را عوامل تهدیدهای امنیتی و حقوق کم به همراه دارد و چنانچه 

 .شده استداده اجرایی نبودن کامل قانون کار و ناپایداری منزلت اجتماعی تشخیص  ،وانیاکمترین فر

گیرینتیجه

نگاران همنظور دستیابی به میزان و عوامل تأثیرگذار بر کاهش رضایت شغلی روزنام این تحقیق به

عنوان نظریات پشتیبان  بروفی  بهدر این تحقیق از نظریات هرزبرگ و .  شده است های افغانستان انجامرسانه

دارنده  تحقیقاتی که در این راستا انجام داده بود،  از دو گروه عوامل نگه بر اساسشده است، هرزبرگ  استفاده

طور بروفی در این راستا منطبق نبودن  است و همینبرده  و عوامل انگیزشی در راستای رضایت شغلی نام

یق هر دو دانست، که در این تحق فضای کاری با انتظارات و امیدهای کارمندان را عامل نارضایتی شغلی می

 .شده است کار گرفتهنظریه در فضای تحقیق به

-رضایت روزنامهشده است طوری که میزان  در این تحقیق از رویکردهای کمی و کیفی تحقیق استفاده

از رویکرد  نگاران افغان را با استفاده از رویکرد کمی و عوامل تأثیرگذار بر کاهش رضایت شغلی را  با استفاده

 .ایم های عمیق انجام داده کیفی و انجام مصاحبه

ها ترک شغل کردند، رویکرد کمی این تحقیق  توجهی از کارمندان رسانه که میزان قابل با توجه به این

دهند که  های این بخش نشان می نگاران افغان بود، یافتهدنبال دستیابی به میزان رضایت شغلی روزنامه به

های افغانستان از شغل خود رضایت ندارند و میزان رضایت باالتر از  باالتر از چهل درصد از کارمندان رسانه

میزانی از  یدهنده ود نشانوسط قرار دارند که خهای تحقیق هم در حد مت دهنده سی درصد از پاسخ

-درصد روزنامه 10میزان رضایت شغلی باالتر از  :توان گفت ها می این یافته بر اساستواند باشد،  نارضایتی می

 .نگاران افغان پایین و متوسط است که میزان فراوانی است

افغان است، در رویکرد  نگارانمیزان فراوانی از نارضایتی شغلی روزنامه یدهنده نشانآمده  دست آمار به 

نگاران افغان رفتیم که درنتیجه به کیفی این تحقیق به دنبال عوامل تأثیرگذار بر نارضایتی شغلی نزد روزنامه

شغلی خود خواندند؛ این  ها را عوامل تأثیرگذار بر نارضایتی  ها آن دهنده یافتیم که پاسخ گروهی از عوامل دست

حقوق و امتیازات مادی، نبود امنیت شغلی، دخالت غیرقانونی مسئولین  کم بودن :عوامل عبارت بودند از
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های  های خصوصی، نبود برنامه ای تولید محتوا، اجرایی نبودن قانون کار در رسانه حرفه ها در اجرای رسانه

نبودن  در دسترسهای کاری، تهدیدهای امنیتی، ناپایداری منزلت اجتماعی،  انکشاف فردی در محیط

 .کافی، برخوردهای خاص متمرکز بر جنسیت اطالعات

ود موارد فوق بوده وج  ها نگاران افغان از کار در فضای رسانهمسلم است که انتظارات و امیدهای روزنامه

شده توسط  عمالً در حد انتظار ایشان وجود نداشته، طبق مباحث مطرح  فضای کار رسانه است که وقتی

 .ها عامل کاهش رضایت شغلی نزد ایشان شده است بروفی، این نارسایی

تحقیقات خود به دو گروه از عوامل  یطوری که در بخش نظریات مطرح شد، هرزبرگ درنتیجه همان

تأثیرگذار بودند، بر اساس نظریات هرزبرگ، این دو گروه عوامل انگیزشی  یافته بود که در رضایت شغلی دست

های این تحقیق به دست  عوامل بازدارنده رضایت شغلی که در یافته.  شده بودند دارنده خوانده و عوامل نگه

 :شده توسط هرزبرگ دارند انطباق کاملی با عوامل مطرح ،آمدند

 

 

نگار بیشتر از ان و عمق عوامل نارضایتی شغلی نزد زنان روزنامههای تحقیق نشان داد که میز یافته

نگار در شده، تعداد عواملی که زنان روزنامه مطرح( 1)چنانچه در جدول شماره  ؛نگار استمردان روزنامه

نگار از طور در موارد مشابه هم مشکالتی که زنان روزنامه ها مطرح کردند بیشتر بود و همین جریان مصاحبه

عوامل با بازدارنده رضایت شغلی.  4نمودار   

 عوامل انگیزشی

تهدیدهای 
 امنیتی

ناپایداری منزلت 
 اجتماعی

در دسترس نبودن 
 اطالعات

برخوردهای 
 جنسیت محور

 عوامل نگهدارنده

 حقوق کم

 نبود امنیت شغلی

دخالت مسئولین 
 در کار حرفه ای

اجرا نشدن قانون 
 کار

نبود زمینه های 
 انکشافی
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های  نگار مطرح کردند، بنا به یافتهعامل مشترک شاهد بودند، فراتر از مشکالتی بود که مردان روزنامه یک

نگار داشتند، به مشکالت خاصی که نگاران زن بر عالوه مشکالتی که مردان روزنامهکیفی این تحقیق، روزنامه

: د این بخش عبارت بودند ازترین موار های جنسیتی است مواجه بودند، عمده برخاسته از محدودیت

های کاری زنان  به توانایی  اعتمادی صاحبان رسانه ای زنان و بی های کلیشه های برخاسته از بازنمایی برداشت

نگار، نبود فضای مناسب کاری برای حمایت نیازهای نگار، کسب حقوق کمتر از مردان روزنامهروزنامه

 .های والدی و غیره بود یمرخصشدن خاصشان مثل موجودیت کودکستان و یا قائل 

هایتحقیقپیشنهاد

 دهند که نظارت بیشتر قوای مجریه در اجرای درست قانون کار و  های این پژوهش نشان می یافته

تواند میزان باالیی از مشکالت موجود در  نگاران میای روزنامه های حرفه سایر قوانین پشتیبان حقوق و آزادی

 .رنگ کنند نگاران را کمی روزنامهداده و تعدادی از عوامل نارضایتی شغلفضای رسانه را کاهش 

 ای با قاطعیت نگاری و رسانههای روزنامه شود انجمن های کیفی این پژوهش پیشنهاد می بنا بر یافته

امتیازات و به نحو احسن از حقوق، و مسئولیت خود را ادا کرده  ،بر قانون  بیشتر عمل کنند تا بتوانند با تکیه

 .نگاران حمایت کنندای روزنامه فههای حر آزادی

 ها به علت افزایش عواید  دهند، صاحبان تعدادی از رسانه های کیفی این تحقیق نشان می یافته

 یکه ایجاد یک رسانه با توجه به این . گیرند ها را در نظر نمی ای رسانه اقتصادی خود، اصول و کارکرد حرفه

مدت را بر ایجاد  شود عواید کوتاه ها است، پیشنهاد می ای رسانه دار نیازمند عملکرد حرفه امقوی و عواید دو

قدرتمند و پرمخاطب است را فراموش  ییک رسانه گیری یک سیستم عایداتی درازمدت که همانا شکل

 .نکنند
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