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 مقدمه

زندگی است و فرد باید سرانجام شغغیی اا   یها تیفعال نیتر یاساساشتغال یکی از 
ادامه دهد. اشتغال از داجه باالیی برخواداا  خود یزندگبرگزیند و از آن طریق به 

. (2: 1389آبادی،  است، زیرا هستی فرد و استمراا جامعه به آن بستگی دااد )شفیع
، معنغای  گفتنغد  یمگذشته به آن شغل  یها قرناشتغال به معنای امروزی با آنچه دا 
عیوم، انسان امروز انسانی محصغوا   حدومرز یبمتفاوتی پیدا کرده است. دا گستره 
تصغادفی بغر تعغداد ایغن اطالعغات       صغوات  بهدا میان اطالعات مختیف است که 

، قرن توسعه عیغوم و فنغون   مینه یمپشت سر  اکنون هم. قرنی اا که شود یمافزوده 
ااتباط وسیع بین کشغواهای مختیغف اسغت کغه پیشغرفت       یریگ شکلگوناگون و 

و امکان دستیابی گسترده به منغابع اطالعغاتی باعغ      یجمع ااتباطچشمگیر وسایل 
. (3: 1388نغام گیغرد )بغالا ،    « عصر ااتباطغات »شده که این دواه از زندگی بشر 

دا  هغا  اشغته ایغن   دهیغ د آمغوز  بنابراین با توجه به این مهم باید بغه نیغروی کغاا    
اضایت توجه ویژه شود. پژوهشگران معتقدند که اضایت شغیی یا عدم  ها دانشگاه
با عوامل اوانی دا ااتباط بوده و بایغد بغه آن بغه شغکل سغازگاای       شدت بهشغیی 

اا  یا حرفغه دیگر نیز اوضغاع   یا عدهعاطفی با شغل و اوضاع اشتغال نگریست؛ اما 
دانشغجویان  . (4: 1383)میرموسوی،  دانند یمبا عوامل جسمانی و اجتماعی مرتبط 

ا حال گذا از سطوح عغالی عیمغی هسغتند و    د ،اجتماع کرده لیتحصافراد  عنوان به
افراد متخصص دا زمینه صنعت، خدمات، و... دا آینده نزدیغ  و پغا از    عنوان به
؛ لذا با توجه بغه ایغن مهغم    شوند یم کاا میتقسشدن وااد گردونه نظام  لیالتحص فااغ

مغدون و توجغه    یزیا برنامهاهبران ی  کشوا باید مدیریتی مناسب داشته باشد تا 
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 آمغده  دسغت  بهبا توجه به  تخصص  النیالتحص فااغمواد عالقه  یها بخشیشتر به ب
اهنمغود کننغد و دا جهغت افغع مشغکالت و       کغاا   میتقسغ اا به سمت نظام  ها آن
بغا توجغه بغه     تغال  نماینغد.   النیالتحصغ  فااغاوی دانشجویان و  پیش یها یکاایب

پژوهش حاضر پیرامون همین موضغوع دا  هدف گفت  توان یمشده  توضیحات ذکر
صوات گرفت و پژوهشغگر دا ایغن تحقیغق،     یشناس جامعهگروه میان دانشجویان 

دانشجویان این گروه تحصییی اا نسبت به اینکه چه سغطحی   یها دگاهیدنگر  و 
 .دهد یماز توقعاتی اا از آینده کاای خود دااند مواد اازیابی قراا 

 مفاهیم اساسی تحقیق

و آن موادی اسغت کغه    ییداجاشغل از نظر لغوی به معنای به کاا گماادن  شغل:
. فغرد از طریغق اشغتغال، فعاالنغه دا جریغان تولیغد       شغود  یمغ باع  مشغولیت فرد 
. شغغل دا ااهنمغایی   کنغد  یمپول نقد یا کاال دایافت  صوات بهمشااکت و پاداشی 
مشابه دا ی  موسسه، ادااه یا کااگاه است که افراد  یها تیموقعشغیی، گروهی از 
اا احغراز کننغد و ویغایف محولغه اا انجغام       هغا  تیموقعآن  توانند یمواجد شرایط 

دهند. برای مثال دا ی  ادااه ممکن است سغه موقعیغت شغغیی مشغخص بغه نغام       
با شرایط احراز معین و یکسان موجود باشد و سه نفر با خصوصغیات   اینو نیماش
 یهغا  یژگغ یوسان به این مشاغل گمااده شوند. احراز هر شغغیی بغه ضغوابط و    هم

شخص نیغاز دااد. شغاغل زمغانی احسغاا آاامغش و موفقیغت دا ادای ویغایفش        
خواهد کرد که خصوصیات الزم برای احراز شغغل مغواد نظغر اا داشغته باشغد. از      

با شرایط شاغل  یها یژگیوطریق ااهنمایی شغیی، هماهنگی و تناسب منطقی بین 
ااهنمایی فغرد بغه انتخغاح صغحی       ،او نیا. از شود یمو ضوابط احراز شغل ایجاد 

او  یهغا  اغبغت و  هغا  تیمحغدود ، هغا  ییتوانغا مشاغل زمانی ممکن خواهد بود کغه  
مشخص شود و خصوصیات و شرایط الزم برای احراز هر شغیی نیز معغین گغردد.   

   (137: 1389، یآباد عیشف)
اسغت دا اصغل بغه معنغی فشغاا و نیغرو. دا جهغان         یا واژهاسترا : استرس

فیزیکی هرگاه فشاای بر چیغزی یغا دسغتگاهی وااد شغود، کنشغی اا بغر آن وااد       
و  آواد یمو تنشی اا دا آن پدید  زدیا یمو ثبات اجزای داونی آن اا برهم  کند یم
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و سغغرانجام آن شغغی یغا دسغغتگاه متالشغغی و از وضغغعیت موجغغود    آشغغوبد یبرمغ 
 هغم  یاو»: ندیگو یمنیز دابااه استرا  نظران صاحب. اوانشناسان و دیگر دیآ یدام
، زند یمشدن اویدادهای زندگی که سازگاای فرد اا با وضع موجود  برهم  جمع

 افتغه  هم یاوو پاسخ به این تنش  جادشدهیاتنش  ،داواقع. شود یمموجب استرا 
 .(1385)ااا و آلتمایر،  «ندیگو یمکه به آن استرا  آواند یمفرایندی اا به وجود 

یغ  محغر  محیطغی،     منزلغه  بهدا اصطالح اوانشناسی، استرا ممکن است 
 ی  واکنش دا مقابل محیطی و یا تعامل بین محر  و واکنش قیمداد شود.

دا تحقیق بغرای یغافتن    ،برند یمپدا استرا نام  عنوان بههانا سییه که از آن 
دیغدن نسغود دا حقیقغت     تصادفی دایافت کغه صغدمه   طوا بهی  هوامون جدید 
خغود اا عالمغم سغازگاای     شده کشفاست. وی پدیده  آوا انیزپاسخی به محرکی 

بغه کغاا بغرد    اا واژه اسغترا   شیهغا  نوشتهعمومی نامید و حدود ی  دهه بعد دا 
 .(128: 1374)لوتانز، 

کغه   شغود  یمغ فرد دا محیط کاا با بایدهایی مواجه  که یهنگام: استرس شغلی
ندااد، دچغاا ناهمغاهنگی و    شیها خواستهکنونی با نیازها و  یها تییرفااتباطی با 
 و تنها ااه کاهش آن سازگاای شخص با شرایط تازه است. شود یمتعااض 

کغنش متقابغل بغین    »: کننغد  یمغ بیان  گونه نیاااا و آلتمایر استرا شغیی اا 
محیط کاا و  یها خواستهاست که  یا گونه بهفردی شاغل  یها یژگیوشرایط کاا و 

برآیغد   ها آنبیش از آن است که فرد بتواند از عهده  ،فشااهای مرتبط با آن جهیدانت
 .(36: 1374)لوتانز، 

اسغترا  »تعریف موسسه میی بهداشغت و ایمنغی شغغیی از اسغترا شغغیی:      
 یها خواستهو  ها تیقابیکه بین نیازهای شغیی با توانایی  دهد یمشغیی وقتی اوی 
 اود یمغ وقتی آنچه دا ی  شغل از فرد انتظاا  گرید عباات به. «فرد هماهنگی نباشد

. دهغد  یمغ استرا شغیی اخ  ،با آنچه مواد عالقه و خواسته اوست هماهنگ نباشد
جسمی و اوانی که دا  آوا انیز یها پاسخ»استرا شغیی عباات است از:  ،داواقع

، منغابع یغا نیازهغای خغود شغاغل اخ      ها تیقابی بازمان عدم تناسب الزامات شغیی 
 .(420 :2004)بیکر و کاااز ،  «دهد یم
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مختیغف دنیغای بیرونغی     یهغا  جنبهنگر  طرز تیقی انسان نسبت به : نگرش
مثبت و منفی یا احکغام اازشغی مطیغوح یغا      یها یابیاازشاست. نگر  عباات از 

چگغونگی احسغاا یغ      هغا  نگر . است نامطیوح دابااه اشیا، اشخاص یا وقایع
فردی که نسبت به یغ    .(46: 1387)دالوا،  دهند یمفرد اا نسبت به چیزی نشان 

. دهد یمدا برابر آن واکنش مثبت یا منفی نشان  ،موضوع نگر  مثبت یا منفی دااد
دابااه موضوع و بخش دیگغر ممکغن    دهیایهاا عق صوات بهبخشی از این واکنش 

دانشغمندان عیغوم    شغود.  گغر  جیوهت به آن موضوع است دا اعمال و افتاا او نسب
ی  گرایش و  عنوان به تواند یمدا این نکته توافق دااند که نگر   یاهراًاجتماعی 

آمادگی برای پاسخگویی مطیوح یا نامطیوح نسبت به اشیا، اشغخاص، مفغاهیم یغا    
کرد که  استنباط توان یماا  ییها نکته باالهر چیز دیگر تیقی شود. بر اساا تعریف 

اینکه نگر  با افتغاا   نخست. نکته ندیآ یم حساح بهمفروضات اساسی تعریف نیز 
انتظغاا   تغوان  یماما  ،ی  ااتباط مستقیم خطی نیست مشخصاًاابطه دااد. این اابطه 

باشغد. فغرد    ها آنافتااهای  ینیب شیپافراد تا حدودی قادا به  یها نگر داشت که 
خغاص   یا گونه بهبر اساا نگر  خود نسبت به ی  مقوله این آمادگی اا دااد که 

بعغد آن   نیتغر  مهغم دااد کغه   یچندبعغد ساختی  ،افتاا کند. نکته دوم اینکه نگر 
مشخص نسبت به شیء وابسته است. آن احساا ویژه از نغوع التفغات،    بااحساا

به یغ  شغیء مغواد عالقغه      یمند قهعالعالقه یا کشش و جاذبه است. یعنی داجه 
نسبت به چیزی )احساا ناخوشغایند( اا نشغان    یعالقگ یب)احساا خوشایند( یا 

آن اا بر اوی ی  پیوستاا از خییی مثبغت تغا خییغی منفغی اا      توان یم؛ لذا دهد یم
یکغی از اجغزای    عنوان بهاا  ها نگر  معموالًاوانشناسان اجتماعی . دهد یمنمایش 

عاطفی و  ءجز ها نگر شناختی،  ءمطالعه کنند که اعتقادات جز یجزم ی  نظام سه
افراد نسغبت   یها باوا داشتاعتقادات و  .دهند یمافتاای آن اا تشکیل  ءاعمال جز

نکتغه سغوم اینکغه     .آواد یمغ آنان اا فراهم  یها نگر به اشیا و اموا، اساا و پایه 
 مشغاهده  قابغل پیامغدها و نتغایآ آن    آنکغه  بغا  ،او نیا از ،ذهنی است یا سازهنگر  

 یهغا  نگغر   تغوان  یمغ نیستند. بنابراین  تیاؤ قابلمیموا و  ها نگر است، خود 
 هغا  نگغر  دیگر مشخصه  د.کراستنباط  ها آنافراد اا از اوی ایهااات و افتااهای 
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آن است که هموااه متوجغه شغیء یغا موضغوعی اسغت کغه شغخص بغه آن دااای         
پایداا اشخاص نسبت بغه   یها یابیاازش ها نگر . تاساحساسات و عقاید خاص 

، لذا احساا و واکنش موقتی و زودگذا شغخص نسغبت   ندهستاشیا و موضوعات 
، لذا احساا و واکغنش مغوقتی و زودگغذا شغخص     باشند یمبه اشیا و موضوعات 

 د.کرنگر  وی محسوح  توان ینمنسبت به ی  موضوع اا 

 بر اشتغال مناسب مؤثرعوامل 

دنیای مشاغل و بازاا کاا با توجه بغه توسغعه جامعغه صغنعتی همغوااه دا تغییغر و       
و مشغاغل جدیغدی    اونغد  یمدگرگونی است. بدین معنی که برخی مشاغل از بین 

ااهنمایی و مشاواه شغیی بغا موفقیغت همغراه     که آن. برای شوند یم ها آنجایگزین 
وجب تغییغر دا نغوع مشغاغل و    بر آشنایی با عوامیی که م شود، مشاوا شغیی عالوه

، میزان ساعات کاا و تحغول جامعغه بایغد دا زمینغه     ها ااز نظیر  شود یمشاغالن 
بر جریان اشتغال نظیر موفقیت، اضایت، ساز  و انگیز  شغیی نیغز   مؤثرعوامل 

مختصغر براسغی    طغوا  بغه آگاهی کافی داشته باشد. اکنون هر یغ  از ایغن عوامغل    
 .شود یم

حاکم بر جامعغه، نغوع و    یها استیسو  ها ااز : حاکم یها ارزشتغییر در . 1
برخغی مشغاغل    هغا  ااز . بغا تغییغر   سغازد  یمچگونگی جریان اشتغال اا مشخص 
. دا مقابغل برخغی   اونغد  یمغ یا از بین  دهند یماهمیت و موقعیت خود اا از دست 
 هرگاهگفت  توان یم. ندیآ یمیا به وجود  کنند یممشاغل دیگر اهمیت بیشتری پیدا 

نغوع و اهمیغت مشغاغل     اود یمغ جامعه تغییری حاصل گردد، انتظاا  یها ااز دا 
و گروه دیگر  شوند یماز شاغالن قبیی بیکاا  یا عدهدگرگون شود. دا چنین حالتی 

. برای مثال اگغر زنغان   شوند یمکه با وضعیت حاکم هماهنگی دااند به کاا گمااده 
مغردان بایغد اسغتخدام گردنغد.      شغان یجا بغه وند از اشتغال دا مشاغل معینی منع شغ 

حاکم بغه وجغود    یها ااز دگرگونی دا قوانین استخدامی بر اساا  گرهمچنین ا
 است. ریپذ امکانشاغالن قطعی و  ییجا جابه ،آید

: دا مواقعی بغه دالیغل مختیغف تصغمیم گرفتغه      تغییر در میزان ساعات کار. 2
. هرگغاه تعغداد   دیغ آ یمکه دا میزان ساعات کاا شاغالن تغییراتی به وجود  شود یم
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احتمال دااد ساعت کاا مویف افراد کاهش داده شغود   ،بیکااان جامعه افزایش یابد
تا تعداد بیشتری به کاا گمااده شغوند. چنانچغه تعغداد متخصصغان دا شغغیی کغم       

میغزان سغاعات کغاا مویغف،     . تغییر ابدی یمباشد، ساعات کاا مویف آنان افزایش 
 دا مواقع بحران بیکاای یا کمبود نیروی انسانی ماهر است. یا کننده کنترلعامل 
: بر اثر تحول جامعه از سنتی به صنعتی دا نوع تغییر جامعه سنتی به صنعتی. 3

. دا جامعه سنتی، کااها با دست انجام دیآ یممشاغل تغییرات چشمگیری به وجود 
پاسغخگوی نیازهغای    توانغد  ینمغ  عنغوان  چیهغ  بغه چنین وضعی  هک یداحال شوند یم

از کغااگران کغه    یا عغده شدن کااها  مصرفی فزاینده جامعه صنعتی باشد. با ماشینی
و بیکغاا   دهنغد  یمغ به کااهای دستی و ساده مشغول بودند شغل خود اا از دسغت  

صحی  برای پیشگیری از وقغوع چنغین    یزیا برنامه. توجه به این موااد و شوند یم
 دا جوامع او به اشد از اهمیت باالیی برخواداا است. ییها بحران
: ساز  شغیی که ترکیبی از عوامل اوانی و غیر اوانی اسغت  سازش شغلی. 4

برای ادامه اشتغال ضروات دااد. ساز  شغیی به حالت سازگاا و نظر مساعد فرد 
 یهغا  هیغ نظر. دا ساز  شغیی شود یمال اطالق نسبت به شغیش پا از آغاز اشتغ

عامل  -. دا دیدگاه خصیصهشود یمعامل، اوان پویایی و اشدی مطرح  -خصیصه
، سغاز  شغغیی امغری    شغود  یمغ توجه  ها انسانفردی بین  یها تفاوتکه به وجود 

. از دیدگاه اوان پویایی ااضای نیازهغای فغرد کغه محغر      گردد یمانحصاای تیقی 
ساز  شغغیی بغا    ،. دا نظریه اشدیشوند یمساز  شغیی اا باع   هستند، افتاا

مختیف زندگی میزان آن  یها دواهاشد عمومی فرد هماهنگ و همگام است و دا 
 .کند یمتغییر 
قغوی بغرای    یا زهیغ انگفغرد بایغد    ،: برای ادامه اشتغال موفغق انگیزش شغلی. 5
اسغخ میغزان سغازگاای و    پ -انگیز  شامل محر  یها هینظرکردن داشته باشد.  کاا
پاسخ اعتقاد بر آن است که انگیغز  بغا    -استداللی است. دا نظریه محر  -عقیی

ااتباط دااد. پیغروان   ها محر  عنوان بهمجموعه شرایط و امکانات محیطی و فردی 
نظریه میزان سازگاای، انگیز  شغیی اا نتیجه میزان هماهنگی و همسازی فرد بغا  

از عقغل و   یریگ بهره. کنند یمتیقی  انجامد یمی نیازهایش عوامل شغیی که به ااضا
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شغغیی اسغاا    یهغا  هغدف نیل به  منظوا بهاستدالل برای کنترل فشااهای خااجی 
 .دهد یماستداللی اا تشکیل  -نظریه عقیی
 مغدنظر : دا موفقیت شغیی که دو مفهوم عمیکغرد و کغااایی   موفقیت شغلی. 6

پیشرفت دا شغل، ااتقای مهاات و کسغب داآمغد    ازجمیهاست بر موااد گوناگون 
اوانغی، غیغر اوانغی و عمغومی      یهغا  هینظر. دا موفقیت شغیی شود یم دیتأکبیشتر 
دا ادای ویغایف محولغه دا زمغره     شییکااا. احساا فرد از میزان شوند یممطرح 
. دا دیغدگاه  شغود  یمغ موفقیت شغیی دا نظریغه اوانغی محسغوح     یها کننده نییتع

دا موفقیغت   مغؤثر شغغیی از عوامغل    یها لآ هدیاان اسیدن به اهداف و عمومی میز
 .اوند یمشغیی به شماا 

: اضایت شغیی که احساا مثبغت فغرد نسغبت بغه شغغل و      رضایت شغلی. 7
نیازهغا،   یهغا  هیغ نظرسغزایی دااد.   هدا اشتغال موفغق نقغش بغ    ،شرایط اشتغال است

اضغایت   ،دا نظریغه نیازهغا  . شغوند  یمغ انتظااات و نقشی دا اضایت شغیی مطرح 
شده فغرد از طریغق شغغل مطغرح اسغت. میغزان        شغیی برابر با میزان نیازهای ااضا

 دهغد  یمغ شده فرد از شغیش اسغاا نظریغه انتظغااات اا تشغکیل      توقعات برآواده
 .(138-141: 1389، یآباد عیشف)

 پیامدهای انواع استرس

ی، خنثغی و مثبغت تقسغیم    والتر گییبرت و وییبرت چن استرا اا به سه نغوع منفغ  
 :کنند یم

 یهغا  تغنش ، خغواده  گغره هم  پرفشاا به یها تیوضعآن  منشأ: استرس منفی. 1
ناخوشایند است مانند: نگرانی، فشغاا،   یها هیاوعصبی و نیازهای شخصی و دیگر 

خستگی، ضربه اوانی، آشغفتگی   ترا، آزاا، دادسر، سرسام،تنش، ناکامی، خشم، 
 .(11: 1375یتی )گمیچ و چن، خاطر، سرداگمی و نااضا

که ابتغدا احساسغات    شود یمو افتااهایی اا شامل  ها نگر : استرس خنثی. 2
اا خنثی بنامیم چون اگر احساسات اا به نحو مناسبی  ها آناما باید  ،زندیانگ یبرماا 

تجغااح   توانغد  یمحتی  ،داشته باشیم ها آن دا موادو دیدگاه صحیحی  مکنی کنترل 
، هغا  فرصت، پول، سروصداتعااض، بحران،  مسئیهمثبتی به شماا آیند. مانند: تغییر، 
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 انتظااات و...
و موجغب   شغوند  یمغ که مثبت یا خوشایند تیقی  ییها جانیه: استرس مثبت. 3

مانند ااتقا، چالش، فرصت، توسغعه، پیشغرفت، تهیغیآ،     شوند یماسترا خوشایند 
 واد، فرزندان، انگیز  و...بهبود، خالقیت، دوستی، ازد

 استرس شغلی ایجادکنندهعوامل 

. این منغابع  ردیگ یماسترا شغیی معیول عییی است که از منابع مختیف سرچشمه 
 مغؤثر  یهغا  گروهدا بیرون یا داون سازمان جایی داشته باشد یا مربوط به  تواند یم

 بر کااکنان یا مربوط به خود افراد باشد.
: هر چه مقام فرد دا سازمان بیشتر باشد استرا وی بیشتر شود یماغیب گفته 
، مغدیران اده  هغا  سغازمان کغه دا اغیغب    دهد یمنشان  ها یبراسخواهد شد. برخی 

با تقاضای زیاد فرادستان و فرودسغتان   ها آن. کنند یممیانی، استرا بیشتری تجربه 
وسغط دیغده    دا اده عمغدتاً ، پا بهتر است گفتغه شغود   ندهست مواجهو زیردستان 

 .شود یم
 :اند شده  یبند طبقهبه چهاا گروه  زا استراعوامل  یبند طبقهدا ی  

 ؛، ساختااها، شرایط عینی، مراحل و فرایندهاها استیس: عوامل سازمانی. 1
 ؛اجتماعی تیحما عدم: عدم انسجام گروهی، عوامل گروهی. 2
 ؛: ابهام و تعااض نقش دا سازمانعوامل فردی. 3
: تغییرات اجتمغاعی، خغانوادگی، میغی، مغالی و فنغاوای      فراسازمانیعوامل . 4
 .(12: 1977)کوپر، 

 شغلی های نگرش

کغه   اسغت  هغا  نگر استفاده مقوله  نیتر یکاابرد ازجمیهشغیی  یها نگر مبح  
توجه عیمای اجتماعی و دانش مدیریت اا به خود جیغب کغرده اسغت. بغه اعتقغاد      

صغوات گرفتغه    ییها نگر دانشمندان بیشترین پژوهش دا حوزه نگر  دا زمینه 
 دااند. سروکاااست که با احساا شخص نسبت به شغل وی 

و احکام  ها یابیاازشغیی یا احساسات کیی فرد نسبت به شغیش،  یها نگر 
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. سغه  اسغت مختیف کاا و شغغل   یها جنبهشی مطیوح یا نامطیوح داخصوص ااز
 شناسایی کرد: توان یمنگر  شغیی اا 

 یا وابستگی شغلی و تعهد سازمانی بستگی دلرضایت شغلی، 

آن است که ی  فرد از نظر اوانی تا چه  کننده نییتع« یا وابستگی شغیی یبستگ دل»
فعال دا انجام آن مشااکت نمغوده   طوا بهحد خود  اا با کاا  همانند دانسته و 

 .داند یماا دا احساا خود اازشمندی مهم  ا  یشغیعمیکرد و 
دا این حالت شغل برای فرد از اهمیت باالیی برخواداا است تا بغه حغدی کغه    

 .دهد یموی سط  عمیکرد و کااایی شغیی خویش اا مبنایی برای اازیابی خود قراا 
نیز همانند وابستگی شغیی است ولی موضغوع و مصغداق آن   « تعهد سازمانی»
شغل سازمان تخصصی است. پا تعهغد سغازمانی چنغان نگرشغی اا بیغان       یجا به
است کغه فغرد طغی آن خغود اا بغا سغازمانی        توأمکه با حاالت و احساا  کند یم

کاامنغد   دهغد  یم. تعهد سازمانی مفهومی است که نشان کند یم یهمانندسازخاص 
تا چه حد خود  اا با اهداف سغازمانی تطبیغق داده، عیغویت دا آن سغازمان اا     

و مایل است با تمام توان جهت نیل به اهداف کیی سازمان تال   داند یماازشمند 
چراکغه تعهغد    ،نماید. از این نظر تعهد صرف عیویت دا سغازمان متفغاوت اسغت   

کغه   یا گونغه  بغه  ؛اسغت امند و سازمان فعال بین کا یا اابطهسازمانی مستیزم ایفای 
و  افتغه فراتغر  مغواد قبغول    شغده  نییتعکاامند با تمایل باطنی از افتااهای از پیش 

 د.کنبه تحقق اهداف سازمان کم   تر فعالبا ایفای نقش  خواهد یم
باالخره سومین نگر  شغیی، اضایت شغیی است که بغه نگغر  کیغی فغرد     

دا سط  باالیی اسغت بغه    شیشغی. کسی که اضایت شود یمدابااه شغیش اطالق 
کاا  نگر  مثبت دااد، ولی کسی که از کاا  ناااضغی اسغت نگغر  وی نیغز     

 نسبت به کاا  منفی است.
تجربی متعدد نشان داده است که ایغن سغه نغوع نگغر  شغغیی       یها پژوهش

مفهغوم   کغدام  هغر یا داگیری شغیی و تعهد سغازمانی(   یبستگ دل)اضایت شغیی، 
)دالوا،  باشغند  یمولی متمایز  ،با یکدیگر همبستگی دااند هرچندستقیی هستند و م

1387 :48). 
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 شناسی جامعه تخصص

اا دا سغال   یشناس جامعهاشته عیوم اجتماعی است. واژه  نیتر جوان یشناس جامعه
بدعت گذاشت. کنغت اا   خود یاثباتکنت فرانسوی دا کتاح فیسفه  اگوست 1838
بایغد بغر    یشناس جامعه عیم . او معتقد بود کهدانند یم یشناس جامعه گذاا انیبن عموماً

انگییسغی دا سغال    هربغرت اسننسغر   د.شغو استواا  یبند طبقهپایه مشاهده منتظم و 
تکامل اجتماعی اا تحول بخشید که پا از پذیر  و اد اولیه، اکنغون   نظریه 1876
اا دا  دااوین سننسر نظریه تکامییاست. ا شده  رفتهیپذدوبااه  شده لیتعد صوات به

بود. او معتقد بود که جوامع انسانی، از طریغق یغ     مواد جوامع بشری به کاا بسته
یغادآوا   شیهغا  نوشغته . او دا ابنغد ی یمتکامل  تکامل تدایجی، از ابتدایی به صنعتی

نبایغد دا آن   هغا  انسغان طبیعی است که  شده بود که این جریان ی  فراگرد تکامیی
اا  یشناسغ  جامعغه کتغاح قواعغد او     1895سغال   دا دواکغیم  امیل ت کنند.دخال

 یهغا  گغروه دا براسی ماندگاا  از خودکشی دا  منتشر کرد و دا آن اوشی اا که
تحغول   شغگامان یپداد. دواکیم یکی از  شرح یاوشن بهگوناگون به عمل آواده بود، 

هغا و   جوامع بشری با باواداشغت  است. او سخت بر این باوا بود که یشناس جامعه
مغاکا وبببغر نیغز معتقغد بغود کغه        .ابنغد ی یمغ مشتر  اعیایشان انسجام  یها ااز 
دابااه مسامل مواد براسی دا عیغوم اجتمغاعی    توان ینمعیوم طبیعی اا  یها او 

که چون دانشغمندان اجتمغاعی جهغان اجتمغاعی      کرد یماستدالل  به کاا بست. وبر
، همیشغه قغدای برداشغت ذهنغی دا     کننغد  یمغ  ا براسغی محیط زندگی خودشغان ا 

شناسغغان بایغغد فغغااغ از  دخالغغت دااد. او معتقغغد بغغود کغغه جامعغغه شغغانیها یبراسغغ
دا  شغان  یشخصغ کاا کنند و هرگز نباید اجغازه دهنغد کغه تمغایالت      شانیها ااز 
دا  1890دا دهه  یشناس جامعهداا  دخالت کنند. شانیها یریگ جهینتو  ها پژوهش

 یشناسغ  جامعغه آمریکغایی   ، مجیغه 1895 سغال  ااامغه شغد. دا   ها دانشگاهبسیاای از 
 بنیان گذاشته شد. آمریکا یشناس جامعهانجمن  1905انتشاا  اا آغاز کرد و دا 

 شناسی جامعهرشته 

از سغنت   اگرچغه مغیالدی بغه وجغود آمغد.      19و  18شناسغی دا قغرن    عیم جامعغه 
ه دا ابتدا توسط فالسفه یونان باستان بنا شده بود بهغره جسغته   گرایی موجود ک عقل
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توسغط اگوسغت کنغت     1837 سال باا دا نخستین Sociologieاست. واژه فرانسوی  
شناسغی   جامعغه  او اا مؤسغا اشغته عیمغی    هرچنغد فییسوف فرانسوی ابداع شد، 

آن،  گغرفتن از عیغم فیزیغ  و مالحظغه موفقیغت      آواند. کنت با الهام نمی حساح به
هدفش اا یافتن قوانین هموااه صادق حاکم بر جوامع انسانی توسط اوشی عیمغی  

اا بغه   اا فیزی  اجتماعی نامید، اما بعدها نغام آن   عیمشتعریف کرد. کنت دا ابتدا 
بود  شده  انجامخواست چیزی مشابه آنچه دا فیزی   شناسی تغییر داد. او می جامعه

مغیالدی )هماننغد    19کند. افراد دیگری نیز دا قرن  یساز ادهیپاا دا جوامع انسانی 
 عنغوان  بغه ولی امغروزه   ،خواندند ینم شناا جامعهکاال مااکا( بودند که خود اا 

مغیالدی   19شغوند. جغدا از ایغن افغراد، دا قغرن       گذااان این اشته شناخته مغی  پایه
اسغی  شن های مطالعات آماای نیز تدوین شد که بعدها دا تدوین اشته جامعه او 

 .(http://fa.wikipedia.org/wikiمواد استفاده قراا گرفت )

 در ایران شناسی جامعه

 1317 ( دا سغال   .ه 1284) شناسی دا ایران توسغط غالمحسغین صغدیقی    جامعه
هجری شمسی بنیان نهاده شد. صدیقی کغه مغدا  دکتغرای خغود اا دا فیسغفه و      
عیوم اجتماعی از دانشگاه پاایا اخذ کغرده بغود، پغا از بازگشغت بغه ایغران دا       

شناسی و تاایخ فیسغفه پرداخغت.    دانشسرای عالی دانشگاه تهران به تدایا جامعه
هغای   دن شغناخت عیمغی پدیغده   کغر  یاشغاعه و کغاابرد  »های اصیی صدیقی  تال 
و برپایی ساختااهای سغازمانی مناسغب بغرای توسغعه عیغوم       یبسترساز ،اجتماعی
 بود.« اجتماعی
عیغوم اجتمغاعی )اوانشناسغی،     یهغا  اشغته ر دیگغ دا مقایسه با  یشناس جامعه

مغغدیریت، آمغغوز ، اقتصغغاد و...( اشغغته دانشغغگاهی نوپغغایی اسغغت و از اسغغتقالل  
قواعغد او   . دواکغیم نیغز دا کتغاح    گغذاد  ینمغ دو سه قرن  آکادمی  آن بیش از

دا مقابل فیسفه دفاع کغرد.   یشناس جامعهاز استقالل  یا جانانه طوا به یشناس جامعه
استدالل او این بود که موضوع عیم جامعه واقعیت اجتمغاعی و او  آن آزمغایش   

دا غالغب اشغته    شغدن  شایسغته اسغتقالل و متشغکل    نیبنغابرا بعد از وقوع است و 
عیمی که اوابط متقابل اجتمغاعی نسغبتاً پایغداا     است. یشناس جامعهجدیدی به نام 
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اجتمغاعی دا   یشناسغ  ییایپوو  یشناس ییستایا یها حالت)ساخت اجتماعی( اا دا 
بغا گغرایش    یهیوس نیبدو  دهد یممواد براسی قراا  یشناخت جامعهسطوح مختیف 

خت معیالت و مسامل اجتماعی تال  کغرده  تعهد اجتماعی دا جهت شنا یسو به
حاصغغل برآینغغدی از تعغغاایف گونغغاگون  بغغاالتعریغغف  و سغغعی دا افغغع آن دااد.

دانش خغاص   عنوان بهشناسی  . جامعهاستدا این اشته از دانش بشری  شده مطرح
 یهغا  نظغام دا  هغا  گروهاجتماعی و  یها ییگردهماعباات از مطالعه و تشکیالت و 

مطالعه عیغل و نتغایآ تغییغرات دا     ،ها آن یها سازمان و العه نهادهانهادینه آنان، مط
واحدهای مواد مطالعغه و پغژوهش    نیتر مهم. استاجتماعی  یها سازماننهادها و 
اجتماعی نهادها و ساخت اجتمغاعی   یها رمجموعهیزو  ها مجموعه ،یشناخت جامعه

از عیغل اخغتالف دا    .اسغت اجتمغاعی   یهغا  سغازمان و  ها گروهگردهمایی، اوابط، 
شناسغان   دا این عیم باید دا دیدگاه نظری و پایگاه مکتب جامعغه  شده ااامهتعاایف 
ایغن اسغت کغه موضغوع      ،مغواد توافغق همگغان بغوده     آنچهکرد، ولی  وجو جست
بغا او  عیمغی    ددا هر سطحی اعم از خرد و کالن بغه نغاگزیر بایغ    یشناس جامعه

شغیوه عینغی مطالعغات شغامل تعیغین      او  عیمغی عبغاات اسغت از     مطالعه شود.
و  هغا  داده شغده  کنترلقابل گزاا ، براسی و  یها داده یآوا جمعموضوع، ضبط و 

 (37: 1384-85باالخره گزاا  نتیجه آزمایش و... )خیعتبری، 

 گیری نتیجه

که توجغه   استنگر   یها مقوله نیتر مهمو  نیتر یکاابردمبح  نگر  شغیی از 
عیمای عیوم اجتماعی و دانش مدیریت اا به خود جیغب کغرده اسغت. بغه اعتقغاد      

 بغا صوات گرفتغه کغه    ییها نهیزمدانشمندان، بیشترین پژوهش دا حوزه نگر  دا 
دااند. همچنین اضایت خغاطر از شغغل و    سروکااشخص نسبت به شغل  احساا
 ریپغذ  امکغان به کاا فقط از طریق توجه مغدیریت بغه عوامغل انگیزشغی      یمند عالقه
دا  توانغد  یمغ  آنگغاه مدیر توانست نیازهای زیردستان اا بشناسغد،   که یهنگاماست. 

جهت ااضای نیازها گام بردااد. یکی از ویایف اولیه مدیران، ایجاد انگیزه کااکنان 
 کغه  یطغوا  بغه سط  ممکن برساند؛  اا به باالترین ها آنکه عمیکرد  یا گونه بهاست، 

 یا تغازه  یها تیخالقکاامندان بتوانند خود مولد دا سازمان باشند و به ابتکااات و 
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 دست یابند.
 نخسغت دا داجغه   ،ذکرشغده با توجه به مبانی نظری و عمیغی   پژوهشنتایآ 

کغردن بغرای    این است کسب منزلت اجتماعی، داآمد باال و فرصت پیدا دهنده نشان
و ابتکاا دا کاا از اهمیت باالیی برخواداا بوده و از این طریق این نتغایآ   خالقیت
بر نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنغی،   نیازهای مازلو مبنی مراتب سیسیه گانه پنآبا نظریه 
همچنغین دا   و خودشکوفایی هماهنگی داشته و صادق است. نفا عزتاجتماعی، 
 شود یمویان ااتباطات زمانی حاصل اضایتمندی از شغل دا بین دانشج ،داجه دوم

 ها دادهاما دا میان پرداز   .فراهم آواند ها آنکه فرصت ابتکاا و خالقیت اا برای 
اشااه کرد که دانشجویان دو گروه بدون دا نظر گرفتن شغاغل   توان یمبه این نکته 

اسغت بغا    هغا  آنبودن دا زمان حال، نسبت به آینده شغیی که دا انتظاا  شاغل یا غیر
توجه به بیشترین پاسخ، به بهبود وضعیت اعتقاد داشته و نسغبت بغه آینغده شغغیی     

بیکاا،  کرده لیتحصخود با توجه به اکود شدید اشتغال دا کشوا و جمعیت باالی 
قداتمنغد   شغان  یییتحصغ امید داانغد و جایگغاه خغود اا دا کغاا مغرتبط بغا اشغته        

دا امغا   هرزبرگ مطابقت داشته اسغت.  یمیدوعاو از این لحاظ با نظریه  پندااند یم
دا  النیالتحصغ  فغااغ نگر  این دو گغروه نسغبت بغه شغرایط اشغتغال       ،جای دیگر

بیشترین جواح اا به کمبود شغغل و بحغران    که یطوا بهآینده مثبت نبوده  یها سال
خصوص عمیکرد دولت و دانشغگاه آزاد اا   و دا این اند دادهوضعیت اشتغال پاسخ 

زیرا معتقدند که دولت بحران بیکاای اا دا کشوا با توجغه   ؛دانند یم بسیاا ضعیف
حل نکرده و از سوی دیگر دانشگاه آزاد بغا   کرده لیتحصبه جمعیت باالی جوان و 
اا بدون دا نظر گرفتن مشکل بیکاای، بغاال   ها دانشگاهتوجه به این بحران، یرفیت 

 برده است.  

 پیشنهادها

ایغران بغا اشغد بغاالی جمعیغت       یهغا  دانشغگاه اخیر،  یها سالدا  که آنبا توجه به 
شغدن   لیالتحصغ  فغااغ پغا از   کرده لیتحصدانشجو مواجه بوده و این نیروی جوان 
شاهد آن هستیم که وضعیت توزیغع   وجود نیا باباید به عرصه بازاا کاا وااد شود، 

هیچ تطابقی با یکدیگر نداشته و نرخ بیکاای اا  لیالتحص فااغکاا و جمعیت جوان 
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دا میغان   پغژوهش نتایجی که از این  .مواجه کرده است یا ندهیفزادا کشوا با اشد 
اسالمی واحد عیوم و  دانشگاه آزاد یشناس جامعهدانشجویان کااشناسی ااشد اشته 

ی دا اغیغب مغوااد دیغدگاه و نگرشغ     اسغد  یمغ تهران انجام شد، به نظغر   تحقیقات
 یهغا  سغال آینده شغیی خود و دیگر دانشجویان دا   بهمنفی نسبت  نسبتاًمتفاوت و 

و اهنمودهای الزم بغرای حغل ایغن معیغل بغه       ها شنهادیپآتی دااند. بنابراین ااامه 
لذا توجغه بغه    ،آنان کم  خواهد کرد تر نانهیب خو افزایش نگر  مثبت و دیدگاه 

 :اسد یمزیر ضروای به نظر  یها شنهادیپ
مسئوالن نسبت به قوانین مربوط به استخدام افراد، اشته تحصغییی مغرتبط،   . 1

سط  تحصیالت و تخصص کافی توجه بیشتری نشان دهند و از استخدام افغرادی  
بغودن، معرفغی و زد و بنغدهای اسغتخدامی کغه توسغط افغراد دا         که از طریق آشغنا 

تغا دیغدگاه و نگغر      اا بغه حغداقل برسغانند    شغود  یمغ و ادااات انجغام   ها سازمان
شود و به یغافتن   تر مثبتدانشجویان نسبت به یافتن شغل مناسب با اشته تحصییی 

اکثر پاسخگویان بر این باوا بودند که  .شغل مناسب خود امید بیشتری داشته باشند
و دچغاا نغوعی نغابرابری     کنند ینمدا جذح دانشجویان با انصاف افتاا  ها سازمان
 هستند.
کااآموزی و انجغام   یها دواهاکثر پاسخگویان به گذااندن  که آنبا توجه به . 2
کغه   شود یمند، لذا پیشنهاد ادا دیتأکمقطعی برای کسب تخصص بیشتر  یها پروژه

 یشناسغ  جامعهتا دانشجویان ااشد اشته ااتباطات و  شدیندیبدانشگاه آزاد تدابیری 
دولتغی و خصوصغی    یها سازمان ،اداااتوااد  ها دانشگاهاز طریق  یااحت بهبتوانند 

تجربه و سابقه کاای مناسبی اا به دست آواند  تیدانهاشوند تا تخصص بیشتر و 
 مربوطه استخدام شوند. یها سازماندا  یااحت بهو 

مقطعغی و   یها پروژه ،تا دانشجویان دا طول دواه تحصیل شود یمپیشنهاد . 3
ی دا قالب کاا کالسغی انجغام دهنغد    تحقیقاتی اا با اهبری استادان داوا تخصص

 .دیفزایبکه بر تجربه و تخصص دانشجویان 
شغیی از هر  یزا استراکه شرایط  شود یمابتکاا و خالقیت زمانی حاصل . 4

یکی از عوامل استرا شغیی افراد شغاغل، وضغعیت داآمغد و     ،شخصی دوا باشد
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شغل با داآمغد مناسغب اسغت. اگغر شغرایط مغالی        پیداکردنبرای افراد غیر شاغل، 
و  دیغ آ یمغ مساعدی برای افراد فراهم شود خالقیت و ابداعات جدید دا کاا فراهم 

از  شغود  یمغ . لذا به مسئوالن پیشغنهاد  دهد یماا به سمت پیشرفت سوق  ها سازمان
طرفی وضعیت داآمدها و افغاه حغال شغاغالن اا فغراهم آواده و از طرفغی دیگغر       

اا سهولت بخشغند تغا از ایغن طریغق بغه       لیالتحص فااغاستخدام برای افراد  شرایط
داآمغد   مسغئیه پیشرفت جامعه کم  شود؛ زیرا کغه   تیدانهاو  ها سازمانپیشرفت 
 یم.هست او اوبهآن با  کرات بهکه  است یا مسئیه
بغه شغناخت آن جامعغه و     یا جامعغه پایه و اساا بقغای هغر    که ییآنجا از. 5
عصغر انعکغاا    ،آن بستگی دااد و از طرفغی عصغر ااتباطغات    یها چالششناخت 

نسغبت   ها دانشگاهکه اساتید  شود یملذا پیشنهاد  ؛است یاسان اطالعاخباا صحی  و 
دولتغی   یهغا  سازمانادااات و  ،به شناساندن اهمیت و جایگاه این دو اشته به مردم

ایغن دو   النیحصغ الت فغااغ و خصوصی تال  بیشتری داشته باشند تغا دا اسغتخدام   
 گروه بزاگ عیوم اجتماعی توجه بیشتری شود.
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