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مقدمه
اشتغال یکی از اساسیترین فعالیتهای زندگی است و فرد باید سرانجام شغغیی اا
برگزیند و از آن طریق به زندگی خود ادامه دهد .اشتغال از داجه باالیی برخواداا
است ،زیرا هستی فرد و استمراا جامعه به آن بستگی دااد (شفیعآبادی.)2 :1389 ،
اشتغال به معنای امروزی با آنچه دا قرنهای گذشته به آن شغل میگفتنغد ،معنغای
متفاوتی پیدا کرده است .دا گستره بیحدومرز عیوم ،انسان امروز انسانی محصغوا
دا میان اطالعات مختیف است که بهصغوات تصغادفی بغر تعغداد ایغن اطالعغات
افزوده میشود .قرنی اا که هماکنون پشت سر مینهیم ،قرن توسعه عیغوم و فنغون
گوناگون و شکلگیری ااتباط وسیع بین کشغواهای مختیغف اسغت کغه پیشغرفت
چشمگیر وسایل ااتباطجمعی و امکان دستیابی گسترده به منغابع اطالعغاتی باعغ
شده که این دواه از زندگی بشر «عصر ااتباطغات» نغام گیغرد (بغالا .)3 :1388 ،
بنابراین با توجه به این مهم باید بغه نیغروی کغاا آمغوز دیغده ایغن اشغتههغا دا
دانشگاهها توجه ویژه شود .پژوهشگران معتقدند که اضایت شغیی یا عدم اضایت
شغیی بهشدت با عوامل اوانی دا ااتباط بوده و بایغد بغه آن بغه شغکل سغازگاای
عاطفی با شغل و اوضاع اشتغال نگریست؛ اما عدهای دیگر نیز اوضغاع حرفغهای اا
با عوامل جسمانی و اجتماعی مرتبط میدانند (میرموسوی .)4 :1383 ،دانشغجویان
بهعنوان افراد تحصیلکرده اجتماع ،دا حال گذا از سطوح عغالی عیمغی هسغتند و
بهعنوان افراد متخصص دا زمینه صنعت ،خدمات ،و ...دا آینده نزدیغ

و پغا از

فااغالتحصیلشدن وااد گردونه نظام تقسیمکاا میشوند؛ لذا با توجه بغه ایغن مهغم
اهبران ی

کشوا باید مدیریتی مناسب داشته باشد تا برنامهایزی مغدون و توجغه
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بیشتر به بخشهای مواد عالقه فااغالتحصیالن با توجه به تخصص بهدسغتآمغده
آنها اا به سمت نظام تقسغیم کغاا اهنمغود کننغد و دا جهغت افغع مشغکالت و
بیکاایهای پیشاوی دانشجویان و فااغالتحصغیالن تغال

نماینغد .بغا توجغه بغه

توضیحات ذکرشده میتوان گفت هدف پژوهش حاضر پیرامون همین موضغوع دا
میان دانشجویان گروه جامعهشناسی صوات گرفت و پژوهشغگر دا ایغن تحقیغق،
نگر

و دیدگاههای دانشجویان این گروه تحصییی اا نسبت به اینکه چه سغطحی

از توقعاتی اا از آینده کاای خود دااند مواد اازیابی قراا میدهد.
مفاهیم اساسی تحقیق
شغل :شغل از نظر لغوی به معنای به کاا گماادن داجایی و آن موادی اسغت کغه
باع

مشغولیت فرد مغیشغود .فغرد از طریغق اشغتغال ،فعاالنغه دا جریغان تولیغد

مشااکت و پاداشی بهصوات پول نقد یا کاال دایافت میکنغد .شغغل دا ااهنمغایی
شغیی ،گروهی از موقعیتهای مشابه دا ی

موسسه ،ادااه یا کااگاه است که افراد

واجد شرایط میتوانند آن موقعیتهغا اا احغراز کننغد و ویغایف محولغه اا انجغام
دهند .برای مثال دا ی

ادااه ممکن است سغه موقعیغت شغغیی مشغخص بغه نغام

ماشیننویا با شرایط احراز معین و یکسان موجود باشد و سه نفر با خصوصغیات
همسان به این مشاغل گمااده شوند .احراز هر شغغیی بغه ضغوابط و ویژگغیهغای
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
طریق ااهنمایی شغیی ،هماهنگی و تناسب منطقی بین ویژگیهای شاغل با شرایط
و ضوابط احراز شغل ایجاد میشود .از ایناو ،ااهنمایی فغرد بغه انتخغاح صغحی
مشاغل زمانی ممکن خواهد بود کغه توانغاییهغا ،محغدودیتهغا و اغبغتهغای او
مشخص شود و خصوصیات و شرایط الزم برای احراز هر شغیی نیز معغین گغردد.
(شفیعآبادی)137 :1389 ،
استرس :استرا واژهای اسغت دا اصغل بغه معنغی فشغاا و نیغرو .دا جهغان
فیزیکی هرگاه فشاای بر چیغزی یغا دسغتگاهی وااد شغود ،کنشغی اا بغر آن وااد
میکند و ثبات اجزای داونی آن اا برهم میایزد و تنشی اا دا آن پدید میآواد و
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برمغیآشغغوبد و سغغرانجام آن شغغی یغا دسغغتگاه متالشغغی و از وضغغعیت موجغغود
دامیآید .اوانشناسان و دیگر صاحبنظران نیز دابااه استرا میگویند« :اویهغم
جمعشدن اویدادهای زندگی که سازگاای فرد اا با وضع موجود

برهم میزند،

موجب استرا میشود .داواقع ،تنش ایجادشده و پاسخ به این تنش اویهمافتغه
فرایندی اا به وجود میآواند که به آن استرا میگویند» (ااا و آلتمایر.)1385 ،
دا اصطالح اوانشناسی ،استرا ممکن است بهمنزلغه یغ
ی

واکنش دا مقابل محیطی و یا تعامل بین محر

محغر محیطغی،

و واکنش قیمداد شود.

هانا سییه که از آن بهعنوان پدا استرا نام میبرند ،دا تحقیق بغرای یغافتن
ی

هوامون جدید بهطوا تصادفی دایافت کغه صغدمهدیغدن نسغود دا حقیقغت

پاسخی به محرکی زیانآوا است .وی پدیده کشفشده خغود اا عالمغم سغازگاای
عمومی نامید و حدود ی

دهه بعد دا نوشتههغایش واژه اسغترا اا بغه کغاا بغرد

(لوتانز.)128 :1374 ،
استرس شغلی :هنگامیکه فرد دا محیط کاا با بایدهایی مواجه مغیشغود کغه
ااتباطی با یرفیتهای کنونی با نیازها و خواستههایش ندااد ،دچغاا ناهمغاهنگی و
تعااض میشود و تنها ااه کاهش آن سازگاای شخص با شرایط تازه است.
ااا و آلتمایر استرا شغیی اا این گونه بیان مغیکننغد« :کغنش متقابغل بغین
شرایط کاا و ویژگیهای فردی شاغل بهگونهای است که خواستههای محیط کاا و
دانتیجه فشااهای مرتبط با آن ،بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآیغد
(لوتانز.)36 :1374 ،
تعریف موسسه میی بهداشغت و ایمنغی شغغیی از اسغترا شغغیی« :اسغترا
شغیی وقتی اوی میدهد که بین نیازهای شغیی با توانایی قابییتها و خواستههای
فرد هماهنگی نباشد» .بهعبااتدیگر وقتی آنچه دا ی

شغل از فرد انتظاا مغیاود

با آنچه مواد عالقه و خواسته اوست هماهنگ نباشد ،استرا شغیی اخ مغیدهغد.
داواقع ،استرا شغیی عباات است از« :پاسخهای زیانآوا جسمی و اوانی که دا
زمان عدم تناسب الزامات شغیی با قابییتها ،منغابع یغا نیازهغای خغود شغاغل اخ
میدهد» (بیکر و کاااز .)420 :2004 ،
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نگرش :نگر
است .نگر

طرز تیقی انسان نسبت به جنبههغای مختیغف دنیغای بیرونغی

عباات از اازشیابیهای مثبت و منفی یا احکغام اازشغی مطیغوح یغا

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

مثبت یا منفی دااد ،دا برابر آن واکنش مثبت یا منفی نشان میدهد.

بخشی از این واکنش بهصوات ایهاا عقیده دابااه موضوع و بخش دیگغر ممکغن
است دا اعمال و افتاا او نسبت به آن موضوع جیوهگغر شغود .دانشغمندان عیغوم
اجتماعی یاهراً دا این نکته توافق دااند که نگر

میتواند بهعنوان ی

گرایش و

آمادگی برای پاسخگویی مطیوح یا نامطیوح نسبت به اشیا ،اشغخاص ،مفغاهیم یغا
هر چیز دیگر تیقی شود .بر اساا تعریف باال نکتههایی اا میتوان استنباط کرد که
مفروضات اساسی تعریف نیز بهحساح میآیند .نکته نخست اینکه نگر
اابطه دااد .این اابطه مشخصاً ی

با افتغاا

ااتباط مستقیم خطی نیست ،اما میتغوان انتظغاا

داشت که نگر های افراد تا حدودی قادا به پیشبینی افتااهای آنها باشغد .فغرد
بر اساا نگر

خود نسبت به ی

مقوله این آمادگی اا دااد که بهگونهای خغاص

افتاا کند .نکته دوم اینکه نگر  ،ساختی چندبعغدی دااد کغه مهغمتغرین بعغد آن
بااحساا مشخص نسبت به شیء وابسته است .آن احساا ویژه از نغوع التفغات،
عالقه یا کشش و جاذبه است .یعنی داجه عالقهمندی به یغ

شغیء مغواد عالقغه

(احساا خوشایند) یا بیعالقگی نسبت به چیزی (احساا ناخوشغایند) اا نشغان
میدهد؛ لذا میتوان آن اا بر اوی ی

پیوستاا از خییی مثبغت تغا خییغی منفغی اا

نمایش میدهد .اوانشناسان اجتماعی معموالً نگر ها اا بهعنوان یکغی از اجغزای
ی

نظام سهجزمی مطالعه کنند که اعتقادات جزء شناختی ،نگر ها جزء عاطفی و

اعمال جزء افتاای آن اا تشکیل میدهند .اعتقادات و باوا داشتهای افراد نسغبت
به اشیا و اموا ،اساا و پایه نگر های آنان اا فراهم مغیآواد .نکتغه سغوم اینکغه
نگر

سازهای ذهنی است ،از ایناو ،بغا آنکغه پیامغدها و نتغایآ آن قابغلمشغاهده

است ،خود نگر ها میموا و قابلاؤیت نیستند .بنابراین مغیتغوان نگغر هغای
افراد اا از اوی ایهااات و افتااهای آنها استنباط کرد .دیگر مشخصه نگغر هغا
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آن است که هموااه متوجغه شغیء یغا موضغوعی اسغت کغه شغخص بغه آن دااای
احساسات و عقاید خاص است .نگر ها اازشیابیهای پایداا اشخاص نسبت بغه
اشیا و موضوعات هستند ،لذا احساا و واکنش موقتی و زودگذا شغخص نسغبت
به اشیا و موضوعات میباشند ،لذا احساا و واکغنش مغوقتی و زودگغذا شغخص
نسبت به ی

موضوع اا نمیتوان نگر

وی محسوح کرد.

عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب
دنیای مشاغل و بازاا کاا با توجه بغه توسغعه جامعغه صغنعتی همغوااه دا تغییغر و
دگرگونی است .بدین معنی که برخی مشاغل از بین میاونغد و مشغاغل جدیغدی
جایگزین آنها میشوند .برای آنکه ااهنمایی و مشاواه شغیی بغا موفقیغت همغراه
شود ،مشاوا شغیی عالوهبر آشنایی با عوامیی که موجب تغییغر دا نغوع مشغاغل و
شاغالن میشود نظیر ااز ها ،میزان ساعات کاا و تحغول جامعغه بایغد دا زمینغه
عوامل مؤثر بر جریان اشتغال نظیر موفقیت ،اضایت ،ساز
آگاهی کافی داشته باشد .اکنون هر یغ

و انگیز

شغیی نیغز

از ایغن عوامغل بغهطغوا مختصغر براسغی

میشود.
 .1تغییر در ارزشهای حاکم :ااز ها و سیاستهای حاکم بر جامعغه ،نغوع و
چگونگی جریان اشتغال اا مشخص میسغازد .بغا تغییغر ااز هغا برخغی مشغاغل
اهمیت و موقعیت خود اا از دست میدهند یا از بین مغیاونغد .دا مقابغل برخغی
مشاغل دیگر اهمیت بیشتری پیدا میکنند یا به وجود میآیند .میتوان گفت هرگاه
دا ااز های جامعه تغییری حاصل گردد ،انتظاا مغیاود نغوع و اهمیغت مشغاغل
دگرگون شود .دا چنین حالتی عدهای از شاغالن قبیی بیکاا میشوند و گروه دیگر
که با وضعیت حاکم هماهنگی دااند به کاا گمااده میشوند .برای مثال اگغر زنغان
از اشتغال دا مشاغل معینی منع شغوند بغهجایشغان مغردان بایغد اسغتخدام گردنغد.
همچنین اگر دگرگونی دا قوانین استخدامی بر اساا ااز های حاکم بغه وجغود
آید ،جابهجایی شاغالن قطعی و امکانپذیر است.
 .2تغییر در میزان ساعات کار :دا مواقعی بغه دالیغل مختیغف تصغمیم گرفتغه
میشود که دا میزان ساعات کاا شاغالن تغییراتی به وجود میآیغد .هرگغاه تعغداد
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بیکااان جامعه افزایش یابد ،احتمال دااد ساعت کاا مویف افراد کاهش داده شغود
تا تعداد بیشتری به کاا گمااده شغوند .چنانچغه تعغداد متخصصغان دا شغغیی کغم
باشد ،ساعات کاا مویف آنان افزایش مییابد .تغییر میغزان سغاعات کغاا مویغف،
عامل کنترلکنندهای دا مواقع بحران بیکاای یا کمبود نیروی انسانی ماهر است.
 .3تغییر جامعه سنتی به صنعتی :بر اثر تحول جامعه از سنتی به صنعتی دا نوع
مشاغل تغییرات چشمگیری به وجود میآید .دا جامعه سنتی ،کااها با دست انجام
میشوند داحالیکه چنین وضعی بغههغیچعنغوان نمغیتوانغد پاسغخگوی نیازهغای
مصرفی فزاینده جامعه صنعتی باشد .با ماشینیشدن کااها عغدهای از کغااگران کغه
به کااهای دستی و ساده مشغول بودند شغل خود اا از دسغت مغیدهنغد و بیکغاا
میشوند .توجه به این موااد و برنامهایزی صحی برای پیشگیری از وقغوع چنغین
بحرانهایی دا جوامع او به اشد از اهمیت باالیی برخواداا است.
 .4سازش شغلی :ساز

شغیی که ترکیبی از عوامل اوانی و غیر اوانی اسغت

برای ادامه اشتغال ضروات دااد .ساز

شغیی به حالت سازگاا و نظر مساعد فرد

نسبت به شغیش پا از آغاز اشتغال اطالق میشود .دا ساز

شغیی نظریغههغای

خصیصه -عامل ،اوان پویایی و اشدی مطرح میشود .دا دیدگاه خصیصه -عامل
که به وجود تفاوتهای فردی بین انسانها توجه مغیشغود ،سغاز

شغغیی امغری

انحصاای تیقی میگردد .از دیدگاه اوان پویایی ااضای نیازهغای فغرد کغه محغر
افتاا هستند ،ساز

شغیی اا باع

میشوند .دا نظریه اشدی ،ساز

شغغیی بغا

اشد عمومی فرد هماهنگ و همگام است و دا دواههای مختیف زندگی میزان آن
تغییر میکند.
 .5انگیزش شغلی :برای ادامه اشتغال موفغق ،فغرد بایغد انگیغزهای قغوی بغرای
کااکردن داشته باشد .نظریههای انگیز

شامل محر  -پاسغخ میغزان سغازگاای و

عقیی -استداللی است .دا نظریه محر  -پاسخ اعتقاد بر آن است که انگیغز

بغا

مجموعه شرایط و امکانات محیطی و فردی بهعنوان محر ها ااتباط دااد .پیغروان
نظریه میزان سازگاای ،انگیز

شغیی اا نتیجه میزان هماهنگی و همسازی فرد بغا

عوامل شغیی که به ااضای نیازهایش میانجامد تیقی میکنند .بهرهگیری از عقغل و
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استدالل برای کنترل فشااهای خااجی بهمنظوا نیل به هغدفهغای شغغیی اسغاا
نظریه عقیی -استداللی اا تشکیل میدهد.
 .6موفقیت شغلی :دا موفقیت شغیی که دو مفهوم عمیکغرد و کغااایی مغدنظر
است بر موااد گوناگون ازجمیه پیشرفت دا شغل ،ااتقای مهاات و کسغب داآمغد
بیشتر تأکید میشود .دا موفقیت شغیی نظریههغای اوانغی ،غیغر اوانغی و عمغومی
مطرح میشوند .احساا فرد از میزان کاااییش دا ادای ویغایف محولغه دا زمغره
تعیینکنندههای موفقیت شغیی دا نظریغه اوانغی محسغوح مغیشغود .دا دیغدگاه
عمومی میزان اسیدن به اهداف و ایدهآلهای شغغیی از عوامغل مغؤثر دا موفقیغت
شغیی به شماا میاوند.
 .7رضایت شغلی :اضایت شغیی که احساا مثبغت فغرد نسغبت بغه شغغل و
شرایط اشتغال است ،دا اشتغال موفغق نقغش بغهسغزایی دااد .نظریغههغای نیازهغا،
انتظااات و نقشی دا اضایت شغیی مطرح مغیشغوند .دا نظریغه نیازهغا ،اضغایت
شغیی برابر با میزان نیازهای ااضاشده فغرد از طریغق شغغل مطغرح اسغت .میغزان
توقعات برآوادهشده فرد از شغیش اسغاا نظریغه انتظغااات اا تشغکیل مغیدهغد
(شفیعآبادی.)138-141 :1389 ،
پیامدهای انواع استرس
والتر گییبرت و وییبرت چن استرا اا به سه نغوع منفغی ،خنثغی و مثبغت تقسغیم
میکنند:
 .1استرس منفی :منشأ آن وضعیتهای پرفشاا بههم گغرهخغواده ،تغنشهغای
عصبی و نیازهای شخصی و دیگر اویههای ناخوشایند است مانند :نگرانی ،فشغاا،
تنش ،ناکامی ،خشم ،ترا ،آزاا ،دادسر ،سرسام ،خستگی ،ضربه اوانی ،آشغفتگی
خاطر ،سرداگمی و نااضایتی (گمیچ و چن.)11 :1375 ،
 .2استرس خنثی :نگر ها و افتااهایی اا شامل میشود که ابتغدا احساسغات
اا برمیانگیزند ،اما باید آنها اا خنثی بنامیم چون اگر احساسات اا به نحو مناسبی
کنترل کنیم و دیدگاه صحیحی دا مواد آنها داشته باشیم ،حتی میتوانغد تجغااح
مثبتی به شماا آیند .مانند :تغییر ،مسئیه تعااض ،بحران ،سروصدا ،پول ،فرصتهغا،
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انتظااات و...
 .3استرس مثبت :هیجانهایی که مثبت یا خوشایند تیقی مغیشغوند و موجغب
استرا خوشایند میشوند مانند ااتقا ،چالش ،فرصت ،توسغعه ،پیشغرفت ،تهیغیآ،
بهبود ،خالقیت ،دوستی ،ازدواد ،فرزندان ،انگیز

و...

عوامل ایجادکننده استرس شغلی
استرا شغیی معیول عییی است که از منابع مختیف سرچشمه میگیرد .این منغابع
میتواند دا بیرون یا داون سازمان جایی داشته باشد یا مربوط به گروههغای مغؤثر
بر کااکنان یا مربوط به خود افراد باشد.
اغیب گفته میشود :هر چه مقام فرد دا سازمان بیشتر باشد استرا وی بیشتر
خواهد شد .برخی براسیها نشان میدهد کغه دا اغیغب سغازمانهغا ،مغدیران اده
میانی ،استرا بیشتری تجربه میکنند .آنها با تقاضای زیاد فرادستان و فرودسغتان
و زیردستان مواجه هستند ،پا بهتر است گفتغه شغود عمغدتاً دا اده وسغط دیغده
میشود.
دا ی

طبقهبندی عوامل استرازا به چهاا گروه طبقهبندی شدهاند:

 .1عوامل سازمانی :سیاستها ،ساختااها ،شرایط عینی ،مراحل و فرایندها؛
 .2عوامل گروهی :عدم انسجام گروهی ،عدمحمایت اجتماعی؛
 .3عوامل فردی :ابهام و تعااض نقش دا سازمان؛
 .4عوامل فراسازمانی :تغییرات اجتمغاعی ،خغانوادگی ،میغی ،مغالی و فنغاوای
(کوپر.)12 :1977 ،
نگرشهای شغلی
مبح

نگر های شغیی ازجمیه کاابردیترین استفاده مقوله نگر هغا اسغت کغه

توجه عیمای اجتماعی و دانش مدیریت اا به خود جیغب کغرده اسغت .بغه اعتقغاد
دانشمندان بیشترین پژوهش دا حوزه نگر

دا زمینه نگر هایی صغوات گرفتغه

است که با احساا شخص نسبت به شغل وی سروکاا دااند.
نگر های شغیی یا احساسات کیی فرد نسبت به شغیش ،اازیابیها و احکام
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اازشی مطیوح یا نامطیوح داخصوص جنبههای مختیف کاا و شغغل اسغت .سغه
نگر

شغیی اا میتوان شناسایی کرد:

رضایت شغلی ،دلبستگی یا وابستگی شغلی و تعهد سازمانی

«دلبستگی یا وابستگی شغیی» تعیینکننده آن است که ی
حد خود

اا با کاا

و عمیکرد شغییا

فرد از نظر اوانی تا چه

همانند دانسته و بهطوا فعال دا انجام آن مشااکت نمغوده
اا دا احساا خود اازشمندی مهم میداند.

دا این حالت شغل برای فرد از اهمیت باالیی برخواداا است تا بغه حغدی کغه
وی سط عمیکرد و کااایی شغیی خویش اا مبنایی برای اازیابی خود قراا میدهد.
«تعهد سازمانی» نیز همانند وابستگی شغیی است ولی موضغوع و مصغداق آن
بهجای شغل سازمان تخصصی است .پا تعهغد سغازمانی چنغان نگرشغی اا بیغان
میکند که با حاالت و احساا توأم است کغه فغرد طغی آن خغود اا بغا سغازمانی
خاص همانندسازی میکند .تعهد سازمانی مفهومی است که نشان میدهغد کاامنغد
تا چه حد خود

اا با اهداف سغازمانی تطبیغق داده ،عیغویت دا آن سغازمان اا

اازشمند میداند و مایل است با تمام توان جهت نیل به اهداف کیی سازمان تال
نماید .از این نظر تعهد صرف عیویت دا سغازمان متفغاوت اسغت ،چراکغه تعهغد
سازمانی مستیزم ایفای اابطهای فعال بین کاامند و سازمان اسغت؛ بغهگونغهای کغه
کاامند با تمایل باطنی از افتااهای از پیش تعیینشغده مغواد قبغول فراتغر افتغه و
میخواهد با ایفای نقش فعالتر به تحقق اهداف سازمان کم
باالخره سومین نگر

کند.

شغیی ،اضایت شغیی است که بغه نگغر

کیغی فغرد

دابااه شغیش اطالق میشود .کسی که اضایت شغییش دا سط باالیی اسغت بغه
کاا

نگر

نسبت به کاا

مثبت دااد ،ولی کسی که از کاا

ناااضغی اسغت نگغر

وی نیغز

منفی است.

پژوهشهای تجربی متعدد نشان داده است که ایغن سغه نغوع نگغر

شغغیی

(اضایت شغیی ،دل بستگی یا داگیری شغیی و تعهد سغازمانی) هغر کغدام مفهغوم
مستقیی هستند و هرچند با یکدیگر همبستگی دااند ،ولی متمایز میباشغند (دالوا،
.)48 :1387
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تخصص جامعهشناسی
جامعهشناسی جوانترین اشته عیوم اجتماعی است .واژه جامعهشناسی اا دا سغال
 1838اگوست کنت فرانسوی دا کتاح فیسفه اثباتی خود بدعت گذاشت .کنغت اا
عموماً بنیانگذاا جامعهشناسی میدانند .او معتقد بود که عیم جامعهشناسی بایغد بغر
پایه مشاهده منتظم و طبقهبندی استواا شغود .هربغرت اسننسغر انگییسغی دا سغال
 1876نظریه تکامل اجتماعی اا تحول بخشید که پا از پذیر

و اد اولیه ،اکنغون

بهصوات تعدیلشده دوبااه پذیرفته شده است .اسننسر نظریه تکامیی دااوین اا دا
مواد جوامع بشری به کاا بسته بود .او معتقد بود که جوامع انسانی ،از طریغق یغ
تکامل تدایجی ،از ابتدایی به صنعتی تکامل مییابنغد .او دا نوشغتههغایش یغادآوا
شده بود که این جریان ی

فراگرد تکامیی طبیعی است که انسغانهغا نبایغد دا آن

دخالت کنند .امیل دواکغیم دا سغال  1895کتغاح قواعغد او
منتشر کرد و دا آن اوشی اا که دا براسی ماندگاا

جامعغهشناسغی اا

از خودکشی دا گغروههغای

گوناگون به عمل آواده بود ،بهاوشنی شرح داد .دواکیم یکی از پیشغگامان تحغول
جامعهشناسی است .او سخت بر این باوا بود که جوامع بشری با باواداشغتهغا و
ااز های مشتر اعیایشان انسجام مغییابنغد .مغاکا وبببغر نیغز معتقغد بغود کغه
او های عیوم طبیعی اا نمیتوان دابااه مسامل مواد براسی دا عیغوم اجتمغاعی
به کاا بست .وبر استدالل میکرد که چون دانشغمندان اجتمغاعی جهغان اجتمغاعی
محیط زندگی خودشغان اا براسغی مغیکننغد ،همیشغه قغدای برداشغت ذهنغی دا
براس غیهایشغغان دخالغغت دااد .او معتقغغد بغغود کغغه جامعغغهشناسغغان بایغغد فغغااغ از
ااز هایشان کاا کنند و هرگز نباید اجغازه دهنغد کغه تمغایالت شخصغیشغان دا
پژوهشها و نتیجهگیریهایشان دخالت کنند .داا جامعهشناسی دا دهه  1890دا
بسیاای از دانشگاهها ااامغه شغد .دا سغال  ،1895مجیغه آمریکغایی جامعغهشناسغی
انتشاا

اا آغاز کرد و دا  1905انجمن جامعهشناسی آمریکا بنیان گذاشته شد.

رشته جامعهشناسی
عیم جامعغهشناسغی دا قغرن  18و  19مغیالدی بغه وجغود آمغد .اگرچغه از سغنت
عقلگرایی موجود که دا ابتدا توسط فالسفه یونان باستان بنا شده بود بهغره جسغته
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است .واژه فرانسوی  Sociologieنخستینباا دا سال  1837توسغط اگوسغت کنغت
فییسوف فرانسوی ابداع شد ،هرچنغد او اا مؤسغا اشغته عیمغی جامعغهشناسغی
بهحساح نمیآواند .کنت با الهامگغرفتن از عیغم فیزیغ

و مالحظغه موفقیغت آن،

هدفش اا یافتن قوانین هموااه صادق حاکم بر جوامع انسانی توسط اوشی عیمغی
تعریف کرد .کنت دا ابتدا عیمش اا فیزی

اجتماعی نامید ،اما بعدها نغام آن اا بغه
انجام شده بود

جامعهشناسی تغییر داد .او می خواست چیزی مشابه آنچه دا فیزی

اا دا جوامع انسانی پیادهسازی کند .افراد دیگری نیز دا قرن  19مغیالدی (هماننغد
کاال مااکا) بودند که خود اا جامعهشناا نمیخواندند ،ولی امغروزه بغهعنغوان
پایه گذااان این اشته شناخته مغیشغوند .جغدا از ایغن افغراد ،دا قغرن  19مغیالدی
او های مطالعات آماای نیز تدوین شد که بعدها دا تدوین اشته جامعهشناسغی
مواد استفاده قراا گرفت (.)http://fa.wikipedia.org/wiki
جامعهشناسی در ایران
جامعهشناسی دا ایران توسغط غالمحسغین صغدیقی ( 1284ه.

) دا سغال 1317

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
دانشسرای عالی دانشگاه تهران به تدایا جامعهشناسی و تاایخ فیسغفه پرداخغت.
تال های اصیی صدیقی «اشغاعه و کغاابردیکغردن شغناخت عیمغی پدیغدههغای
اجتماعی ،بسترسازی و برپایی ساختااهای سغازمانی مناسغب بغرای توسغعه عیغوم
اجتماعی» بود.
جامعهشناسی دا مقایسه با دیگغر اشغتههغای عیغوم اجتمغاعی (اوانشناسغی،
مغغدیریت ،آمغغوز  ،اقتصغغاد و )...اشغغته دانشغغگاهی نوپغغایی اسغغت و از اسغغتقالل

آکادمی آن بیش از دو سه قرن نمغیگغذاد .دواکغیم نیغز دا کتغاح قواعغد او
جامعهشناسی بهطوا جانانهای از استقالل جامعهشناسی دا مقابل فیسفه دفاع کغرد.
استدالل او این بود که موضوع عیم جامعه واقعیت اجتمغاعی و او

آن آزمغایش

بعد از وقوع است و بنغابراین شایسغته اسغتقالل و متشغکلشغدن دا غالغب اشغته
جدیدی به نام جامعهشناسی است .عیمی که اوابط متقابل اجتمغاعی نسغبتاً پایغداا
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(ساخت اجتماعی) اا دا حالتهای ایستاییشناسی و پویاییشناسغی اجتمغاعی دا
سطوح مختیف جامعهشناختی مواد براسی قراا میدهد و بدینوسییه بغا گغرایش
بهسوی تعهد اجتماعی دا جهت شناخت معیالت و مسامل اجتماعی تال

کغرده

و سغغعی دا افغغع آن دااد .تعریغغف بغغاال حاصغغل برآینغغدی از تعغغاایف گونغغاگون
مطرحشده دا این اشته از دانش بشری است .جامعهشناسی بهعنوان دانش خغاص
عباات از مطالعه و تشکیالت و گردهماییهای اجتماعی و گروههغا دا نظغامهغای
نهادینه آنان ،مطالعه نهادها و سازمانهای آنها ،مطالعه عیغل و نتغایآ تغییغرات دا
نهادها و سازمانهای اجتماعی است .مهمترین واحدهای مواد مطالعغه و پغژوهش
جامعهشناختی ،مجموعهها و زیرمجموعههای اجتماعی نهادها و ساخت اجتمغاعی
گردهمایی ،اوابط ،گروهها و سغازمانهغای اجتمغاعی اسغت .از عیغل اخغتالف دا
تعاایف ااامهشده دا این عیم باید دا دیدگاه نظری و پایگاه مکتب جامعغهشناسغان
جست وجو کرد ،ولی آنچه مغواد توافغق همگغان بغوده ،ایغن اسغت کغه موضغوع
جامعهشناسی دا هر سطحی اعم از خرد و کالن بغه نغاگزیر بایغد بغا او
مطالعه شود .او

عیمغی

عیمغی عبغاات اسغت از شغیوه عینغی مطالعغات شغامل تعیغین

موضوع ،ضبط و جمعآوای دادههای قابل گزاا  ،براسی و کنترلشغده دادههغا و
باالخره گزاا

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

نتیجهگیری
مبح

نگر

شغیی از کاابردیترین و مهمترین مقولههای نگر

است که توجغه

عیمای عیوم اجتماعی و دانش مدیریت اا به خود جیغب کغرده اسغت .بغه اعتقغاد
دانشمندان ،بیشترین پژوهش دا حوزه نگر

دا زمینههایی صوات گرفتغه کغه بغا

احساا شخص نسبت به شغل سروکاا دااند .همچنین اضایت خغاطر از شغغل و
عالقهمندی به کاا فقط از طریق توجه مغدیریت بغه عوامغل انگیزشغی امکغانپغذیر
است .هنگامیکه مدیر توانست نیازهای زیردستان اا بشناسغد ،آنگغاه مغیتوانغد دا
جهت ااضای نیازها گام بردااد .یکی از ویایف اولیه مدیران ،ایجاد انگیزه کااکنان
است ،بهگونهای که عمیکرد آنها اا به باالترین سط ممکن برساند؛ بغهطغوایکغه
کاامندان بتوانند خود مولد دا سازمان باشند و به ابتکااات و خالقیتهای تغازهای
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دست یابند.
نتایآ پژوهش با توجه به مبانی نظری و عمیغی ذکرشغده ،دا داجغه نخسغت
نشاندهنده این است کسب منزلت اجتماعی ،داآمد باال و فرصت پیداکغردن بغرای
خالقیت و ابتکاا دا کاا از اهمیت باالیی برخواداا بوده و از این طریق این نتغایآ
با نظریه پنآگانه سیسیهمراتب نیازهای مازلو مبنیبر نیازهای فیزیولوژیکی ،ایمنغی،
اجتماعی ،عزتنفا و خودشکوفایی هماهنگی داشته و صادق است .همچنغین دا
داجه دوم ،اضایتمندی از شغل دا بین دانشجویان ااتباطات زمانی حاصل میشود
که فرصت ابتکاا و خالقیت اا برای آنها فراهم آواند .اما دا میان پرداز

دادهها

به این نکته میتوان اشااه کرد که دانشجویان دو گروه بدون دا نظر گرفتن شغاغل
یا غیرشاغل بودن دا زمان حال ،نسبت به آینده شغیی که دا انتظاا آنهغا اسغت بغا
توجه به بیشترین پاسخ ،به بهبود وضعیت اعتقاد داشته و نسغبت بغه آینغده شغغیی
خود با توجه به اکود شدید اشتغال دا کشوا و جمعیت باالی تحصیلکرده بیکاا،
امید داانغد و جایگغاه خغود اا دا کغاا مغرتبط بغا اشغته تحصغیییشغان قداتمنغد
میپندااند و از این لحاظ با نظریه دوعامیی هرزبرگ مطابقت داشته اسغت .امغا دا
جای دیگر ،نگر

این دو گغروه نسغبت بغه شغرایط اشغتغال فغااغالتحصغیالن دا

سالهای آینده مثبت نبوده بهطوایکه بیشترین جواح اا به کمبود شغغل و بحغران
وضعیت اشتغال پاسخ دادهاند و دا اینخصوص عمیکرد دولت و دانشغگاه آزاد اا
بسیاا ضعیف میدانند؛ زیرا معتقدند که دولت بحران بیکاای اا دا کشوا با توجغه
به جمعیت باالی جوان و تحصیلکرده حل نکرده و از سوی دیگر دانشگاه آزاد بغا
توجه به این بحران ،یرفیت دانشگاهها اا بدون دا نظر گرفتن مشکل بیکاای ،بغاال
برده است.
پیشنهادها
با توجه به آنکه دا سالهای اخیر ،دانشغگاههغای ایغران بغا اشغد بغاالی جمعیغت
دانشجو مواجه بوده و این نیروی جوان تحصیلکرده پغا از فغااغالتحصغیلشغدن
باید به عرصه بازاا کاا وااد شود ،با اینوجود شاهد آن هستیم که وضعیت توزیغع
کاا و جمعیت جوان فااغالتحصیل هیچ تطابقی با یکدیگر نداشته و نرخ بیکاای اا
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دا کشوا با اشد فزایندهای مواجه کرده است .نتایجی که از این پغژوهش دا میغان
دانشجویان کااشناسی ااشد اشته جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد عیوم و
تحقیقات تهران انجام شد ،به نظغر مغیاسغد دا اغیغب مغوااد دیغدگاه و نگرشغی
متفاوت و نسبتاً منفی نسبت به آینده شغیی خود و دیگر دانشجویان دا سغالهغای
آتی دااند .بنابراین ااامه پیشنهادها و اهنمودهای الزم بغرای حغل ایغن معیغل بغه
افزایش نگر

مثبت و دیدگاه خو بینانهتر آنان کم

خواهد کرد ،لذا توجغه بغه

پیشنهادهای زیر ضروای به نظر میاسد:
 .1مسئوالن نسبت به قوانین مربوط به استخدام افراد ،اشته تحصغییی مغرتبط،
سط تحصیالت و تخصص کافی توجه بیشتری نشان دهند و از استخدام افغرادی
که از طریق آشغنا بغودن ،معرفغی و زد و بنغدهای اسغتخدامی کغه توسغط افغراد دا
سازمانها و ادااات انجغام مغیشغود اا بغه حغداقل برسغانند تغا دیغدگاه و نگغر
دانشجویان نسبت به یافتن شغل مناسب با اشته تحصییی مثبتتر شود و به یغافتن
شغل مناسب خود امید بیشتری داشته باشند .اکثر پاسخگویان بر این باوا بودند که
سازمانها دا جذح دانشجویان با انصاف افتاا نمیکنند و دچغاا نغوعی نغابرابری
هستند.
 .2با توجه به آنکه اکثر پاسخگویان به گذااندن دواههای کااآموزی و انجغام
پروژههای مقطعی برای کسب تخصص بیشتر تأکید دااند ،لذا پیشنهاد میشود کغه
دانشگاه آزاد تدابیری بیندیشد تا دانشجویان ااشد اشته ااتباطات و جامعهشناسغی
بتوانند به ااحتی از طریق دانشگاهها وااد ادااات ،سازمانهای دولتغی و خصوصغی
شوند تا تخصص بیشتر و دانهایت تجربه و سابقه کاای مناسبی اا به دست آواند
و بهااحتی دا سازمانهای مربوطه استخدام شوند.
 .3پیشنهاد میشود تا دانشجویان دا طول دواه تحصیل ،پروژههای مقطعغی و
تحقیقاتی اا با اهبری استادان داوا تخصصی دا قالب کاا کالسغی انجغام دهنغد
که بر تجربه و تخصص دانشجویان بیفزاید.
 .4ابتکاا و خالقیت زمانی حاصل میشود که شرایط استرازای شغیی از هر
شخصی دوا باشد ،یکی از عوامل استرا شغیی افراد شغاغل ،وضغعیت داآمغد و
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برای افراد غیر شاغل ،پیداکردن شغل با داآمغد مناسغب اسغت .اگغر شغرایط مغالی
مساعدی برای افراد فراهم شود خالقیت و ابداعات جدید دا کاا فراهم مغیآیغد و
سازمانها اا به سمت پیشرفت سوق میدهد .لذا به مسئوالن پیشغنهاد مغیشغود از
طرفی وضعیت داآمدها و افغاه حغال شغاغالن اا فغراهم آواده و از طرفغی دیگغر
شرایط استخدام برای افراد فااغالتحصیل اا سهولت بخشغند تغا از ایغن طریغق بغه
پیشرفت سازمانها و دانهایت پیشرفت جامعه کم

شود؛ زیرا کغه مسغئیه داآمغد

مسئیهای است که بهکرات با آن اوبهاو هستیم.
 .5از آنجاییکه پایه و اساا بقغای هغر جامعغهای بغه شغناخت آن جامعغه و
شناخت چالشهای آن بستگی دااد و از طرفغی عصغر ااتباطغات ،عصغر انعکغاا
اخباا صحی و اطالعاسانی است؛ لذا پیشنهاد میشود که اساتید دانشگاهها نسغبت
به شناساندن اهمیت و جایگاه این دو اشته به مردم ،ادااات و سازمانهغای دولتغی
و خصوصی تال

بیشتری داشته باشند تغا دا اسغتخدام فغااغالتحصغیالن ایغن دو

گروه بزاگ عیوم اجتماعی توجه بیشتری شود.
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