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اغلیندارایمشاغلغیرمرتبطبارشتهتحصیلیهایشچالش

2، محدثه بهادری1علی شکوری
 

 91/60/9911تاريخ پذيرش:   91/60/9911تاريخ دريافت:  

 چکیده 

شان، یکی از  التحصیالن دانشگاهی و اشتغال آنها در مشاغل غیرمرتبط با رشتۀ تحصیلی بیکاری فارغ

انطباق، پیامدهای مخرب زیادی بر  جه است. این عدمای است که جامعه با آن موا معضالت فزاینده

های متعالی  تحقق توانایی اجتماعی ناشی از عدم -ترینشان اثرات روانی گذارد که یکی از مهم جای می

های نگرشی و عاطفی شاغالن   انسانی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر واکنش

های مذکور مشتمل بر سه مؤلفۀ رضایت شغلی، فشار شغلی  کنشآنهاست. وا  نامرتبط با رشتۀ تحصیلی

و بیگانگی از کار است. براساس ادبیات نظری موجود فرض شده است که مشاغلی که تناسب کمتری 

با رشتۀ تحصیلی مستخدمین آن رشته دارد، در سطح نامطلوب قرار دارند. همچنین ازآنجاکه افراد با 

یابند، لذا فرض شده است که این رابطه از سه دسته  اشتغال می ها های مختلف در سازمان ویژگی

سازمانی متأثر است. در این تحقیق از روش پیمایش آنالین بهره  سازمانی و برون ای، درون عوامل زمینه

ها   اند. یافته نفر از کاربران شبکۀ اجتماعی تلگرام پیمایش شده 044برده شده است و درمجموع تعداد 

های  ای معنادار با واکنش الذکر رابطه  آن حکایت دارد که هر سه گروه از عوامل فوق درمجموع از

ای و  نامطلوب نگرشی و عاطفی دارند. مقایسۀ بین عوامل موردبررسی نشان داد که متغیرهای زمینه

 .های شاغالن دارند تری با واکنش  سازمانی، رابطۀ قوی سازمانی در مقایسه با متغیرهای درون برون

 

 مشاغل نامرتبط با رشتۀ تحصیلی، رضایت شغلی، فشار شغلی، بیگانگی از کار واژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله

فلسفۀ ایجاد مراکز آموزش عالی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص درجهت یافتن پاسخی به نیازهای 

های نظری معطوف است،  تخصص های عملی و متعدد جامعۀ مدرن است. آموزش عالی، به ارائۀ مهارت

که شامل دنیای کار در تمام وجوهش )ازجمله آموزش، فراگیری، تحقیق و حکمرانی( با  طوری به

(. فرض بر این است که این نوع 2441، 2؛ کرا1334، 1ای موردنیاز آن است )بارنت های حرفه صالحیت

پذیری توأم با  و ارتقای اشتغالها  سازی فرصت که کارکردهایی همچون تنوع ها، ازآنجایی آموزش

شدن  های مختلف در پی دارد، در عمل سبب منتفع ها در حوزه های اشتغال را با تأکید بر نوآوری صالحیت

 0گونه که سارکر (. به همین سبب، همان1331، 9؛ گیبونز1334آموختگان و جامعه خواهد شد )بارنت،  دانش

ای فراگیرتر آماده  آموختگان را برای آینده اند دانش ها ملزم دانشگاهاند،   ( تأکید کرده1: 2414و همکارانش )

های دانشگاهی،  تغییر را برآورده سازند. از این منظر، آموزش کنند تا نیازهای این افراد و جامعۀ درحال

ند ا تر دیده شده های دبیرستانی و پایین های دوره ای متفاوت با آموزش لحاظ پیامدی، مرحله ویژه از به

گذاری برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی تلقی  حال، ازآنجاکه آنها نوعی سرمایه (. درعین1330، 5)بست

ها و دانش پیشرفتۀ موردنیاز  شوند، مراکز آموزش عالی، مسئولیت اساسی را در تجهیز افراد با مهارت می

عتی و خدماتی( بر عهده های دولتی، عمومی و خصوصی )اعم از تجاری، صن ها و مناصب در بخش موقعیت

(. بدیهی است ایفای این مسئولیت در پاسخ به نیازها را 2443، 6؛ دیوید1933دارند )گیلیس و همکاران، 

 باید در توانایی این مراکز در تربیت کمّی و کیفی آنها جستجو کرد.

یافته و  های عالی و درنتیجه سیاست غالب کشورها اعم از توسعه آموزش  رغم اهمیت توسعۀ علی

ها و  ها و مراکز مرتبط آموزش، امروزه بیشتر این مراکز، آموزش توسعه مبنی بر توسعۀ دانشگاه درحال

طور گسترده در ادبیات اشاره  طور که پیوسته و به اند. همان مواجه  هایی عدیده محصوالتشان با چالش

آموختگان این مراکز  ها و دانش وزشپذیری کمّی و کیفی آم ها، با انطباق شود، محور اساسی این چالش می

؛ 2441؛ کرا، 1333؛ گیل و وست، 2414با نیازهای واقعی جامعه در ارتباط است )سارکر و همکاران، 

دیگر، آیا افرادی که سطح تحصیالت و تخصص معینی دارند، در مشاغل مرتبط  عبارت (؛ به1931عزیزی، 

دسترس است و این افراد به نیازهای  ی مرتبط برای آنها قابلها دیگر، آیا جایگاه سخن  شوند یا به مشغول می

 دهند؟ های شغلی پاسخ می واقعی جایگاه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
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ای گستردۀ دانشگاهی  های یارانه حال امروزه، در اغلب کشورها، ازجمله کشور ما که سیاست بااین

اهی را روانۀ بازار کار التحصیالن دانشگ و هرساله طیفی عظیم از فارغ (216: 1912کنند )اوبرین،  اعمال می

التحصیل  شود. ما پیوسته سیل عظیم بیکاران فارغ ها به شکلی آشکار دیده میانطباق کنند، این عدم می

پس از  اند و یا برای گریز از بیکاری، به ادامۀ تحصیل در مقاطع باالتر پرداخته دانشگاهی را شاهدیم که

شان نیازی ندارد  لی را بپذیرند که لزوماً به سطوح تحصیلیهای متفاوت بیکاری، مجبورند مشاغ گذران دوره

دهند که در سال  دسترس نشان می شان مطابق نیست؛ برای مثال، آمارهای قابل و یا با رشتۀ دانشگاهی

هزار نفر بالغ شده 15به چهارمیلیون و  1936هزار نفر بوده است که در سال 135تعداد دانشجویان  1953

ای بیش  برابر و دکترای حرفه5/19تعداد دانشجویان دکتری بیش از  1936تا  1935ل است. همچنین از سا

که تعداد کل دانشجویان  برابر است، درحالی94لیسانس این رقم حدود  از دوبرابر شده است. در مقطع فوق

 های مختلف(. ریزی توسعه، سال برابر شده است )مؤسسۀ پژوهش و برنامه5/3در این مدت 

های رسمی نشان  گونه که گزارش سازند، همان های کمّی را برمال می آمارها افزایش هرچند این

دهد ولی افزایش دوبرابری نرخ بیکاری دارندگان مدارک دانشگاهی، حاکی از این واقعیت است که این  می

نستند شغلی را اند و حتی بااینکه بخشی از آنها توا التحصیالن در ایران به سرمایۀ انسانی تبدیل نشده فارغ

های نامرتبط با رشتۀ  های دولتی و خصوصی( به دست آورند، عمدتاً در اشتغال در بخش رسمی )سازمان

توان  ارتباط، در بازار آزاد خیلی آشکار است؛ برای مثال، می شان بوده است )همان(. البته این عدم تحصیلی

های  تورسیکلت، رانندگی در آژانسبه اشتغال در مشاغلی همچون مسافرکشی با سواری شخصی و مو

ها برای  ترین گزینه تلفنی، داللی، بقالی و رجوع به شغل پدر اشاره کرد که دردسترس تاکسی

التحصیالن است و آنها نه از روی عالقه و انتخاب آزادانه و براساس تخصصشان، بلکه از روی ناچاری  فارغ

 آورند. و استیصال به این مشاغل روی می

شود مشتمل بر پیامدهایی  طور مرسوم در ادبیات اشاره می انطباق بیش از همه و به این عدمآنچه در 

؛ 1933)گیلیس، ها و جامعه است  وری پایین کار، اتالف نیروی کار و تحمیل هزینه بر سازمان همچون بهره

کوچکِ پیدای  این موارد فقط بخش رسد (. به نظر می2443، 1؛ بیگز و تانگ1313؛ بیلی، 1331گیبونز، 

کند ولی بخش بزرگ آن که خود را در زیر آب پنهان کرده، کمتر  کوه یخ است که ابتدا خود را آشکار می

اجتماعی است که خود را در  -مورد توجه بوده است. درواقع، این بخش همان پیامدهای مخرب روانی

که در دنیای جدید،  (. ازآنجایی1934سازد )گامبرگ،  های متعالی انسانی نمایان می تحقق توانایی عدم

توجه از مطالعات میدانی  گیرد، لذا بخشی قابل ها صورت می کرده غالباً در سازمان اشتغال افراد تحصیل

های صنعتی(، رضایت شغلی، فشار شغلی، بیگانگی و  مرتبط، به مناسبات کار در سازمان )عمدتاً در سازمان

، 2؛ وکسلی و یوکی1913امیر ساالری اند )برای مثال،  متمرکز شدهای و سازمانی مؤثر بر آن  عوامل زمینه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Biggs and Tang 

2 Wexley & Yuki 
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رو، مطالعۀ حاضر به این پیامدها و عوامل مؤثر  ؛ ازاین(2445، 2؛ اسمیت1939؛ زند، 2445، 1؛ ون کور1310

پرداخته و با الهام از اندیشمندانی همچون اسمیت، مارکس و گامبرگ که به نقش آسیبی ماهیت کار 

های نگرشی و عاطفی شاغالن  اند، واکنش تطابقش با استعدادها و عالیق انسانی پرداخته ملحاظ عد  از

تطابق را مطالعه کرده است. همچنین  ترین معرف این عدم عنوان مهم شان به غیرمرتبط با رشتۀ تحصیلی

، 0بیر ؛2441و همکاران،  9؛ اکرون2449؛ ون کوور و همکارانش، 1911کورمن، براساس ادبیات موجود )

 رضایت شغلی، فشار شغلی و بیگانگی راها مشتمل بر  ( سه بعد اصلی این واکنش2443، 5؛ دیوید2440

دیگر، این تحقیق در پی آن است که ببیند افرادشاغل در در مشاغل  عبارت محور پژوهش قرار داده است؛ به

انی و غیرسازمانی متأثرند؟ به ها از چه عوامل سازم های نگرشی دارند و این واکنش غیرمرتبط چه واکنش

شود؛ در بخش نخست، براساس ادبیات موجود و  همین سبب، مباحث این مقاله به چهار بخش تقسیم می

نظران مختلف، بعد مفهومی کار، ماهیت کار و اثرات آن توضیح داده شده است. هدف  های صاحب دیدگاه

بحث روش پرداخته، عمدتاً بر مباحثی  مباحث، نیل به چهارچوب مفهومی پژوهش است. بخش دوم به

گیری، تعریف مفاهیم، تعیین اعتبار و روایی آنها و نحوۀ سنجش روابط بین متغیرها  همچون شیوۀ نمونه

اند. ابتدا  ها نیز به دو صورت ارائه شده ها تأکید دارد. این یافته ترین یافته متمرکز است. بخش سوم بر مهم

است. بخش آخر،  های مرتبط، روابط بین متغیرها تحلیل شده  براساس آماره اند، سپس ها توصیف شده داده

مفهومی و  -های تجربی بندی تحقیق پرداخته است که مشتمل بر استنتاج تحقیق براساس یافته به جمع

 سیاستگذاری است. -های پژوهشی همچنین ارائۀ توصیه

 چارچوب مفهومی

ی نگرشی و عاطفی مرتبط با کار که به دلیل کیفیت آن ها های تبیینی واکنش در این بخش به سازه

ایم. نقطۀ عزیمت ما اشاره به اهمیت و ماهیت انسانی کار  شود پرداخته ازسوی شاغالن نامناسب تلقی می

تواند پیامدهایی مهم برای شاغالن در پی داشته باشد و در  است تا مشخص شود چگونه کیفیت کار می

ها یعنی رضایت، فشار و بیگانگی از کار را از بعد  د. سپس سه سازۀ عمدۀ واکنشهای آنها نمایان شو واکنش

های اجتماعی، از  شده و منطق حاکم بر پژوهش ایم. در آخر براساس مطالعات انجام تبیینی مطرح کرده

 ایم. گیری کرده ها از متغیرهای متعدد، چهارچوب مطالعه را نتیجه منظر تأثیرپذیری این واکنش

اش از سایر حیوانات  ی غالب در ادبیات وجود دارد که کار را ویژگی ذاتی نوع انسان و وجه ممیزهگرایش

که از طریق کار مولد برای   عنوان یک نوع  ها طبیعت اصلی خود را به انسان»زعم مارکس،   داند. به  می

است که برای افراد  (. کار، فعالیتی15: 1331گامبرگ، « ) کنند شود محقق می انجام می …اهداف خود

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
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دهد، رابطۀ او را  کند، نظمی به زندگی انسان می کند، اوقاتشان را تنظیم می  ارزش، هویت و نظم ایجاد می

هایش معنادار است یا خیر.  گوید آیا افکار و دیدگاه  کند، دنیایی که به انسان می با دنیای واقعی تنظیم می

 (.2441، 1ی انسان در جامعه است )السوان و گاروددرواقع، کار وجه اشتراک و شرط الزم زندگ

که نامتناسب باشد  کند، درصورتی رغم اینکه کار، در زندگی انسانی نقش سازنده و بااهمیت ایفا می علی

های  انطباق توانایی تناسب به عدم تواند به همان نسبت تأثیر مخرب بر جای بگذارد. بخشی از این عدم می

کند،  گونه که اسمیت تأکید می کند؛ برای مثال، همان ر کارهای فروتر ارتباط پیدا میویژه د فرد با کار به

دهد...  هیچ مجالی برای اعمال ادراکاتش نمی»پاافتاده،  اشتغالِ صِرف فرد در انجام چند عمل ساده و پیش

ز آنچه برای تر ا تر و جاهل دهد و عموماً به موجودی کودن او بالطبع عادت چنین کاری را از دست می

تر از  (؛ برای اینکه پیمودن مسیری ساده99: 1931)گامبرگ، « شود مخلوق انسانی ممکن است تبدیل می

(. 99اش دارد )همان:  هایی که فرد آموخته است، تأثیری تحقیرکننده بر فرد و توسعۀ روشنفکری توانایی

های پیچیده و متعالی انسان،  توانایی تبیین این موضوع، از منظر سنت ارسطویی، بدین گونه است که تحقق

برد. چون کار باالترین خیر است که در کار اجتماعی به  گیرد و او از این امر لذت می از طبیعت او نشئت می

هویت خود را ابراز »... واسطۀ این ماهیت کار  کند و ما به مفهوم ارائۀ خدمت به دیگران نمود پیدا می

(. از منظر سنت مارکسی که بر ماهیت انسانی و 51)همان: « رسیم کنیم و به خودشکوفایی می می

شود، این تأثیر بدان سبب است که شرط اصلی آزادی این نیست که کار  بخشی کار تأکید می رهایی

های واقعی انسانی  ضرورت دارد، بلکه این است که آیا مبتنی بر انتخاب آزادانه و کامالً مرتبط با توانایی

 (.51-52)همان: « کنیم انسانیم درحقیقت، احساس می»قط در این نوع فعالیت است که است یا نه. ف

ها و عالیق   انطباق کار با توانایی توجه از پیامدهای عدم بخشی قابل -طور که قبالً اشاره شد همان -حال بااین

 کند. ر بازتاب پیدا میافراد در سه سازۀ عمدۀ مرتبط به هم یعنی رضایت شغلی، فشار شغلی و بیگانگی از کا

های رایج درزمینۀ چیستی پیامد مشاغل غیرمرتبط )توانایی، تخصص یا عالقۀ فرد(  یکی از تبیین

خصوص تا حد زیادی به کیفیت شغل و ادراک شاغل از  ها دراین رضایت شغلی است. محور اصلی دیدگاه

واسطۀ آن تأمین شود  ازهای اساسی بهکه کار از روی ناچاری باشد حتی اگر نی آن اشاره دارند. درصورتی

های فرد چندان محرکی  خصوص کارهای غیرمرتبط با توانایی لزوماً به رضایت واقعی منتهی نخواهد شد؛ به

( کاری 14: 1931چون چنین کاری، به قول پال گامبرگ )کند و عایدی متعالی را دربرندارد،  ایجاد نمی

گونه  کری را ارتقا دهد و نه حسی از فضیلت را ایجاد کند؛ و همانتواند توسعۀ روشنف مسماست که نه می بی

میانجی شرایط  واسطۀ سختی کار، بلکه به اذهان افراد الزاماً نه به« کرختی»گوید  که اسمیت می

شوند و از تأمل دربارۀ چیزی متعالی  کننده مشغول می ناچار در فعالیتی کسل کننده است که آنها به تحمیق

 (.02دهد )همان:  شان به حماقت سوق می ند. تنزل شأن افراد در کار، آنها را در کل زندگیمان  بازمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
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طور  های فوق، برخی نظریات به کند، در کنار تبیین تا آنجا که به هدف این مطالعه ارتباط پیدا می

یقات میدانی لحاظ مفهومی برای تحق  اند که به تری به تبیین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرداخته مشخص

اند؛ برای مثال، براساس نظریۀ دوعاملی هرزبرگ، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، بر دو دسته  رهنمودبخش

عوامل انگیزشی. درواقع، هرزبرگ عوامل  -یا نگهدارنده و ب 1عوامل بهداشتی -شوند؛ الف تقسیم می

داند که با نیازهای  میانگیزشی را که جزء عوامل درونی فردند، محرک رشد، پیشرفت و موفقیت 

(، کار با 1331شود. طبق نظر گامبرگ ) خودشکوفایی مازلو هماهنگی دارد و به خشنودی شغلی منجر می

مسما و متعالی توأم با آزادی عمل، عامل اصلی در درک مطلوب فرد از کار است. عوامل بهداشتی ازنظر 

تحقق مطلوب  کاری فرد شاغل است که با عدمطورکلی شامل شرایط  اند که به هرزبرگ جزء عوامل بیرونی

حال، این عوامل بهداشتی با نیازهای زیستی،  این شرایط، ناخشنودی شغلی را رقم خواهد زد که درعین

کنندۀ عوامل  ارتباط نیست. براساس مطالعات تجربی، هرچند این عوامل نقش تعدیل امنیت و تعلق مازلو بی

 (.1933؛ مقیمی، 1933کند )رابینز،  های شغلی را فراهم می نگرش نخست را دارند ولی وجودشان تغییر

های شغلی با  کند تطابق ویژگی از زاویۀ دیگر، به نظر ویکتور وروم آنچه رضایت شاغل را تعیین می

ها و آرزوهای شغلی  دیگر، اگر بین خواسته عبارت (؛ به125-3: 1936آبادی،  انتظار و خواستۀ اوست )شفیع

اش اختالف وجود نداشته باشد وی رضایت خواهد داشت. برعکس، اگر  وردهای واقعیفرد و دستا

 (.06: 1310، 2هایش باشد ناراضی خواهد بود )واکسی و یوکی های شغلی وی کمتر از میزان خواسته ویژگی

ر ها تحت تأثیر قرا ( آنچه در دنیای امروز بیش از همه، کارکنان را در سازمان2441به باور الوسون )

گیری  زعم وی، شکل  کند. به نوبۀ خود هویت اجتماعی آنها را تعریف می دهد هویت شغلی است که به می

های شخصی مرتبط با شغل و اکتشاف فعال و سپس تعهد شغلی  ها و ارزش هویت شغلی، سنجش مهارت

شناساند، فواید کار  برای فردی که خود را از طریق کار می(. 54: 1910شود )مشهدی فراهانی،   را شامل می

گذارد. برای این افراد نقش کاری به جزئی بسیار مهم  مثابه پدیدۀ شخصی اساسی خود را به نمایش می به

خوبی ایفا کنند. این مسئله  های اجتماعی را به توانند سایر نقش شود و آنها گاه نمی شان بدل می از زندگی

رو، افرادی که احساس  (؛ ازاین51: 1939بینجامد )زکی، تعادل در روابط انسانی  نوعی عدم تواند به  می

شان رضایت دارند. اینکه فرد  شناسند اغلب از کار و زندگی کنند و خود را با شغلشان می هویت شغلی می

کند که  ها و عالیق با فعالیتی ارتباط پیدا می رسد، تا حد زیادی به تطابق مهارت چگونه به این احساس می

ای با بیگانگی نیز تبیین  گونه بودن فرد در محیط کار مرتبط است که به که به احساس مهمدهد  انجام می

 (.1913پور و همکاران،  شود )قلی می

های شاغل با شغلش، به بیگانگی از کار  تطابق توانایی اجتماعی واکنش به عدم -سازۀ دوم پیامد روانی

گیری و جداافتادگی اشاره دارد. واژۀ بیگانگی را  شود که ازنظر مفهومی، به انفصال، کناره مربوط می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
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شد به کار برد. بعد از  اش ناشی می بار هگل برای توضیح انسان از طبیعت و خود که از خودآگاهی نخستین

اقتصادی مبتنی بر استثمار و مالکیت خصوصی  -وی مارکس این واژه را عمدتاً در ارتباط با نظام اجتماعی

های انسانی از خالق و نهایتاً  مارکس جوهر بیگانگی، در جدایی محصول و فرآوردهاستفاده کرد. به نظر 

قدرتی است که انسان کنترل خود را بر  سلطۀ آنها بر خالقشان نهفته است. نتیجۀ بیگانگی، احساس بی

به دهد و انسان خالق و سازنده،  های مرتبط با سرنوشت خود از دست می حوادث، رخدادها، اشیا و سازمان

تر از آن اینکه همۀ چیزها غیر از خود هستند  شود. مهم شود که ازجانب دیگران کنترل می موجودی بدل می

ارتباط رشتۀ  (. این جداافتادگی، در عدم2-9: 1939و اینکه فعالیت نیز چیزی غیر از خودش است )گیدنز، 

دهد و به قول سیمن  ن میتخصصی و تحصیلی فرد با شغلش )موضوع این مطالعه( خودش را بیشتر نشا

تواند تأثیر بگذارد.  ای که در آنها کنش متقابل دارد نمی های اجتماعی کند در وضعیت فرد احساس می

کند هیچ راهنمایی در سلوک و عقیده  است و احساسی است که فرد فکر می« معنایی بی»درواقع، آن همان 

شود )محسنی  بهره می از فعالیت خویش بی  ارضاکننده تنها از داشتن هر نوع احساس رو، او نه ندارد؛ ازاین

خاطری به شغل یا سازمان ندارد و در شرایط اشتغال فرد آن را فعالیت  (، هیچ تعلق90: 1963تبریزی، 

 (.03-51: 1332، 1کند )فینیفتر خشنودکننده احساس نمی

این نظریات، نظریۀ  ترین شود. از مهم های عاطفی، فشار شغلی را شامل می سومین سازۀ واکنش

تناسب فرد  تعاملی فرد و محیط ون هاریسون، کاپالن و فرنچ است. این نظریه، فشار روانی را ناشی از عدم

دهد چرا عواملی  (. یکی از نقاط قوت این مدل آن است که توضیح می23: 1310داند )جانر،  و محیط می

تواند  اند و نیز می زای بسیار مهمیمختاری، عوامل تنشها یا فقدان خود برداری ناکافی از توانایی نظیر بهره

ها باعث  ناقص از مهارت طور کامل توضیح دهد، چراکه استفادۀ  ها را به بحث استفادۀ ناقص از مهارت

ها نیز باعث رضایت اندک و اضطراب  شود. استفادۀ زیاد از مهارت خستگی، افسردگی و رضایت اندک می

های گامبرگ دربارۀ ماهیت  (. این تاحدی با دیدگاه112: 1912کند )اوبرین،  اد نمیگردد اما خستگی ایج می

 انطباق دارد. -که در باال گفته شد -پاافتاده زدای کار ساده و پیش تحمیقی و رضایت

های نگرشی و عاطفی محدودند ولی  دسترس در خصوص واکنش هرچند مطالعات تجربی قابل

جهت،  اند. ازاین بخش سازد که برای تبیین مسئلۀ تحقیق الهام  را آشکار میهای آنها برخی حقایق  یافته

توجه از آنها بر  اند؛ برای مثال، طیفی قابل های مزبور تأیید کرده الذکر را در سازه برخی مناسبات فوق

آن را اند و برعکس  های آنها اشاره کرده های مثبت شاغالن دارای شغل مرتبط با تحصیل و توانایی واکنش

(. 1912؛ موسوی، 2441؛ آکرون و همکاران، 1310؛ جانر و همکاران، 2445اند )اسپکتور،  آور دانسته یاس

کردن متغیرهایی محدود مانند مناسبات  از تحقیقات دربارۀ عوامل سازمانی، با لحاظ  حال، بخشی عمده بااین

ها ازسوی  را مبنا قرار دادند که واکنشدرونی سازمان، برخورد با کارکنان، دستمزدها، ساختار سازمانی 
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ها، تکنولوژی  کند و تا حد زیادی برحسب سازمان، نوع فعالیت کارکنان لزوماً از الگویی واحد تبعیت نمی

؛ 2443؛ گروه مدیریت بازرگانی، 2440طور ماهیت نیروی شاغل متغیر است )بیر،  مورداستفاده و همین

 تواند متفاوت باشد. ها و عوامل تأثیرگذار می باشد که نوع واکنش (. این، شاید بدان معنا1931عزیزی، 

 -لحاظ روانی  توان نتیجه گرفت که کار نامتناسب، پیامدهایی متعدد دارد که به از مباحث فوق می

انطباق رشتۀ  توان در عدم تناسب را می تواند بدان معنا باشد که این عدم اجتماعی غیرسازنده است. این می

های گوناگونی را در پی دارن که  انطباق، واکنش شاغالن با شغلشان مالحظه کرد. قاعدتاً عدمتحصیلی 

های عاطفی نمایان  ها و واکنش اجتماعی دارند که در نگرش -عمدتاً یا در وهلۀ نخست خصلت روانی

اند. ازآنجاکه  یقتحق ها در سه بعد مشتمل بر رضایت، فشار و ازخودبیگانگی از کار قابل شوند. این واکنش می

ناخواه عوامل )درون و برون(  کنند، خواه ها کار می کردگان دانشگاهی در سازمان ویژه تحصیل افراد به

دهند که دارای  کرده افرادی ناهمگن را شکل می ها مؤثرند، چون شاغالن تحصیل سازمانی در بروز واکنش

 ها مؤثر خواهند بود. در بروز این واکنشای   رو، متغیرهای زمینه اند؛ ازاین های متفاوتی زمینه

های نگرشی و عاطفی ایجاد  توان فرض کرد که شغل غیرمرتبط با رشتۀ تحصیلی، واکنش بنابراین، می

های شاغالن متفاوت  طور زمینه سازمانی و همین ها برحسب عوامل درون و برون کند ولی این واکنش می

 خواهند بود.

 روش تحقیق

های پیمایشی از نوع آنالین مبتنی است. مناسبات بین متغیرها و میزان تأثیر  اده از دادهاین تحقیق بر استف

های  ها از طریق آزمون های همبستگی و تفاوت متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته عمدتاً از طریق آماره

متغیره مرتبط یعنی آزمون همبستگی اسپیرمن، پیرسون و آزمون تی دو نمونۀ مستقل و رگرسیون چند

اند. جامعۀ آماری پژوهش، از شاغالن دارای شغل نامرتبط با رشتۀ تحصیلی تشکیل شده است  بررسی شده

امکان دسترسی به فهرست جامعۀ آماری افراد  دلیل عدم که در شبکۀ اجتماعی تلگرام عضویت داشتند. به

های  ق بعد از غربال پرسشنامههای تحقی شماری، داده های تمام منظور پرهیز از هزینه موردمطالعه و به

پذیری نتایج  نظر از تعمیم طور تصادفی گردآوری شد. صرف نفر به 044دریافتی از تعداد نمونۀ تحقیق 

های مرتبط در تحلیل روابط استفاده کرد. برخی  داد که بتوان از آماره پژوهش، این تعداد این امکان را می

ها، کفایت  ها و عملیات آماری مربوط به همبستگی گویهمفاهیم و متغیرهای تحقیق و نحوۀ سنجش آن

 ها نیاز به توضیح دارند که در ادامه به آنها اشاره شده است. ها و اعتبار و روایی گویه نمونه

 متغیرها

های نگرشی و عاطفی است که با توجه به ادبیات، به سه بُعد  ، واکنش متغیر وابسته در این پژوهش

ی و بیگانگی از کار اشاره دارد. رضایت شغلی، به احساس و نگرش مثبت نسبت به رضایت شغلی، فشار شغل
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های مختلف  های داخلی ناشی از موقعیت شود. فشار شغلی به تنش عصبی درنتیجۀ تعارض شغل اطالق می

 معنایی و نبودِ احساس تعلق است. قدرتی، بی شود. بیگانگی از کار به مفهوم بی گفته می

گیری نارضایتی شغلی، فشار شغلی و  به عواملی اشاره دارند که موجب شکل متغیرهای مستقل

ای  های زمینه گیرند: متغیر بندی قرار می شوند که این عوامل در سه دسته ها می بیگانگی از کار در سازمان

سازمانی مانند حقوق و دستمزد، امنیت  های درون مانند سن، جنس، سطح تحصیالت و سابقۀ کار؛ متغیر

فردی، و  کاری، چالش کاری، شرایط کاری، امکان پیشرفت و ترقی، نقش سازمانی، جو سازمانی، روابط بین

سازمانی مانند شرایط اقتصادی خانواده، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی  جایگاه شغل؛ متغیرهای برون

 جامعه، و شرایط سیاسی.

ده از طیف لیکرت و در قالب گویه از پاسخگویان ای، بقیۀ متغیرها با استفا غیراز متغیرهای زمینه به

حال،  اند که برای پرهیز از تطویل بحث، در این بخش از ذکر آنها خودداری شده است. بااین پرسیده شده

اجمال  تفکیک و به ( به5این متغیرها و ابعاد سنجشی آن، در جدول مربوط به آلفای کرونباخ )جدول شمارۀ 

 بیان شده است.

 ملیتحلیل عا

ها، از تحلیل عاملی استفاده شده است.  بردن به متغیرهای زیربنایی و همچنین تلخیص داده منظور پی به

( برای حصول اطمینان از کفایت حجم KMOبرداری ) جهت انجام تحلیل عاملی ابتدا آزمون کفایت نمونه

حلیل عوامل است، برای های آزمون، زیربنای ت  نمونه محاسبه شد. سپس ازآنجاکه همبستگی بین پرسش

اینکه مشخص شود همبستگی بین متغیرها برابر صفر نیست، از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد که 

است،  166/4که مقدارش برابر با  KMOآمده است. براساس نتیجۀ آزمون  1نتایجش در جدول شمارۀ 

که  -اند. همچنین نتیجۀ آزمون بارتلت یهای زیر بنایی و بنیاد تقلیل به تعدادی عامل های تحقیق قابل داده

ها، ماتریس همانی و  دهد که ماتریس همبستگی بین گویه نشان می -است 45/4در سطح خطای کمتر از 

دیگر  های داخل هر عامل، همبستگی باالیی وجود دارد و ازطرف طرف بین گویه واحد نیست؛ یعنی ازیک

 (.1گونه همبستگی وجود ندارد )جدول شمارۀ  ر، هیچهای عامل دیگ های یک عامل با گویه بین گویه

 و بارتلت KMOهای  . آزمون1جدول شماره 

  ها آزمون

 KMO 166/4مقدار آزمون 

 94/526 مقادیر آزمون بارتلت

 65 درجۀ آزادی

 441/4 سطح معناداری
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دهد. ستون اول  ها در تبیین واریانس هر گویه را نشان می سهم مجموعۀ عامل 2مقادیر جدول شمارۀ 

توانند آن را تبیین کنند؛ بنابراین،  دهد که مجموعۀ عوامل می مقدار کل واریانس هر متغیر را نشان می

کنیم که مقدار این  توانند کل واریانس یک متغیر را تبیین کنند، در جدول مالحظه می ها می ازآنجاکه عامل

 است. 1ها برابر با عدد  واریانس برای تمامی گویه

 ها در تبیین واریانس . سهم مجموعۀ عامل2دول شمارۀ ج

 ها مؤلفه مقادیر اولیه شده مقادیر مشاهده

 حقوق 10444 .623

 امنیت شغلی 10444 .631

 ترفیع 10444 .632

 بودن کار چالش 10444 .033

 شرایط کاری 10444 .962

 فردی روابط بین 10444 .522

 جو سازمانی 10444 .569

 جایگاه شغل 10444 .651

دهنده مقداری از واریانس هر متغیر است که مجموعه عوامل موردنظر  ستون دوم جدول، نشان

اند چه  شده توانسته های استخراج دهد که مجموع عامل اند آن را تبیین کنند. این ستون نشان می توانسته

درصد از واریانس گویۀ 1/63اند  ا توانستهه مثال، این عامل عنوان میزان از تغییرات هر گویه را تبیین کنند؛ به

 را تبیین کنند.« شرایط کاری»درصد از واریانس گویۀ 2/96و « امنیت شغلی»

ها  شده از مجموعۀ داده مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی تبیین 9جدول شمارۀ 

دهد  ین مرحلۀ تحلیل عاملی نشان میها را در اول دهد. ستون اول تعداد عامل توسط هر عامل را نشان می

عامل نشان  1که همیشه تعداد آن با تعداد کل متغیرهای واردشده در تحلیل برابر است؛ به همین دلیل 

 اند. عامل باقی مانده 9متغیر وارد تحلیل شدند و پس از استخراج فقط  1داده شده است.درواقع، 

د، به درصد واریانس و درصد تجمعی از واریانس برای ده را نشان می 1بخش دوم که مقادیر ویژۀ اولیه

و یا  1مقدار باالتر از  هایی که ویژه شود، عامل طور که مالحظه می ها اشاره دارد. همان هرکدام از عامل

اند. همچنین مجموع مجذورات بارهای عاملی در بخش سوم  دارند، باالتر از بقیه قرار گرفته 1نزدیک به 

اند  هایی باقی مانده مانده برابر است و عامل های باقی ها با تعداد عامل که تعداد ردیف دهد جدول نشان می

 است. 1مقدارشان باالتر از   که ویژه

طور که از ستون اول  دهد. همان را نشان می 2یافته بخش آخر، مجموع مجذورات بارهای عاملی دوران

مقدار  کاهش یافته و درمقابل، ویژه 53/9به  61/0مقدار عامل اول بعد از دوران، از  مشخص است، ویژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Initial Eigenvalues 
2 Rotation Sums of Squared Loadings 
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مقدار را  ترین ویژه افزایش یافته است. در اینجا نیز همیشه عامل اول بزرگ 51/2به  03/1عامل دوم، از 

گیرند. ستون  ترتیب بعد از آن قرار می های بعدی به کند. عامل دارد و بیشترین واریانس متغیرها را تبیین می

اریانسی اشاره دارد که هر عامل توانسته است نسبت به کل واریانس مجموعۀ متغیرها آن را دوم به مقدار و

مثال، درصد  عنوان دهد؛ به تبیین کند. ستون بعدی، درصد تجمعی از واریانس مقادیر این ستون را نشان می

. درنهایت، های عامل اول و عامل دوم ( برابر است با مجموع درصد واریانس15/06تجمعی عامل دوم )

 1شوند؛ بنابراین، از مجموع  است انتخاب می 1مقدارشان باالتر از  عامل ویژه 9توان گفت که چون  می

درصد 29/53اند  توانسته 1مقدارهای باالتر از  توان ساخت. همچنین این سه عامل با ویژه عامل می 9گویه، 

 از واریانس را تبیین کنند.

 ار و واریانس و درصد تجمعی واریانس و بارهای عاملیمقد . مقادیر ویژه3جدول شمارۀ 

 ردیف

 مقادیر ویژۀ اولیه
مجموع مجذورات بارهای عاملی 

شده استخراج  

مجموع مجذورات بارهای عاملی 

یافته دوران  

 کل
نسبت عامل 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 کل درصد تجمعی نسبت واریانس کل

نسبت 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

1 0.614 95.333 95.333 0.614 95.333 95.333 9.531 23.526 23.526 

2 1.036 11.543 03.541 1.036 11.543 03.541 2.519 13.994 06.156 

9 1.260 3.325 53.290 1.260 3.325 53.290 1.903 14.933 53.290 

0 .345 6.353 60.139       

5 .333 6.105 34.991       

6 .635 5.909 35.611       

3 .613 0.353 14.004       

1 .556 0.236 10.016       

مقدار باالی  دهد. سه عامل اول، ویژه مقدارشان نشان می ها را همراه با ویژه نمودار زیر نیز تعداد عامل

 دارند. 1

 
مقدارشان ها به همراه ویژه نمودار تعداد عامل  
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دهد. در این  عد از چرخش نشان میها را ب ها و عامل ماتریس همبستگی بین گویه 0جدول شمارۀ 

توانند با همدیگر تشکیل عامل مربوطه را بدهند؛  اند، می جدول، مقادیری که در هر عامل نشان داده شده

بودن کار، روابط  هایی همچون چالشی دهد که باالترین بار گویه مثال، این جدول نشان می عنوان به

 ی عامل اول است.فردی، جو سازمانی و جایگاه شغل، بر رو بین

 ها بعد از چرخش ها و عامل . ماتریس همبستگی بین گویه4جدول شمارۀ 

 ها مؤلفه 1 2 3

 حقوق  .323 

 امنیت شغلی  .363 

 ترفیع   .143

 بودن کار چالش .531  .963

 شرایط کاری  .560 

 فردی روابط بین .965 .621 

 جو سازمانی .961 .654 

 جایگاه شغل .363  

 وایی و پایاییر

ریزی  های مراکز دانشگاهی، چارچوبی ابتدایی برای پرسشنامه طرح در این تحقیق با توجه به پرسشنامه 

گردید و بعدازآن با استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی، تغییرات الزم در آن داده شد تا اعتبار الزم برای 

روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که برای  جهت تعیین میزان پایایی، از سنجش متغیرها لحاظ شود.

گیری مورد  های اندازه های پژوهش در مقیاس های متغیرها یا سازه تعیین سازگاری درونی سؤاالت و گویه

توان  دارند، می 34/4های این پژوهش آلفای کرونباخ باالتر از  ازآنجاکه تمام مؤلفه استفاده قرار گرفت.

 (.5ولی برخوردارند )جدول شمارۀ قب گفت که از پایایی قابل

 های موردمطالعه برحسب آلفای کرونباخ . توزیع شاخص5جدول شمارۀ 

 مقدار آلفا ابعاد ها مؤلفه

 

 سازمانی عوامل درون

 

 

 15/4 حقوق

 124 امنیت شغلی

 30/4 ترفیع

 32/4 بودن کار چالشی

 11/4 شرایط کاری

 35/4 فردی روابط بین

 19/4 جو سازمانی

 34/4 جایگاه شغل
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 های موردمطالعه برحسب آلفای کرونباخ . توزیع شاخص5دول شمارۀ ادامه ج

 مقدار آلفا ابعاد ها مؤلفه

 

نقش 

 سازمانی فرد

 31/4 ابهام نقش

 33/4 ناسازگاری نقش

 16/4 باری نقش کم

 10/4 باری نقش گران

 

 های نگرشی و عاطفی  واکنش

 32/4 نارضایتی شغلی

 34/4 فشار شغلی

 39/4 ازخودبیگانگی شغلی

 

 سازمانی عوامل برون

 35/4 شرایط اقتصادی خانواده

 33/4 شرایط اجتماعی

 19/4 شرایط سیاسی

 19/4 شرایط اقتصادی جامعه

 ها یافته

بین  ایم و سپس روابط های جمعیت نمونه و متغیرهای تحقیق پرداخته در اینجا ابتدا به توصیف ویژگی

 ایم. های مرتبط تحلیل کرده متغیرها را با استفاده از آماره

 های عمومی پاسخگویان ویژگی (الف

درصد مرد هستند. ازلحاظ سنی، 52درصد از افراد موردمطالعه زن و 01 دهند که ها نشان می یافته

سال سن دارند.  09درصد نیز باالی 9/25سال و  09تا  99درصد بین 6/51سال،  99تا  13درصد بین 1/29

درصد 2/06دیپلم،  درصد فوق3/94اند. ازنظر تحصیالت  درصد( متأهل3/31بیشترین درصد پاسخگویان )

درصد در رشتۀ 94درصد تحصیالت ارشد و دکتری دارند. ازنظر رشتۀ تحصیلی نزدیک 3/25لیسانس و 

علوم انسانی تحصیل  های درصد در رشته01/02درصد در علوم پایه و کشاورزی و 5/23مهندسی،  -فنی

 (.6اند )جدول شمارۀ  کرده

 ای . توزیع پاسخگویان برحسب متغیرهای زمینه6جدول شمارۀ 

 درصد معتبر تعداد نمونه ها مؤلفه متغیرها

 جنس
 زن
 مرد

139 
243 

01 
52 

 سن

 سال 99تا  13
 سال 09تا  1/99

 و باالتر 1/09
 بدون پاسخ

149 
111 
143 
3 

1/29 
6/51 
9/25 

- 
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 ای . توزیع پاسخگویان برحسب متغیرهای زمینه6دول شمارۀ مه جادا

 درصد معتبر تعداد نمونه ها مؤلفه متغیرها

 وضعیت تأهل

 متأهل

 مجرد

 سایر

 بدون پاسخ

913 

51 

13 

6 

36/31 

29/10 

06/2 

- 

 سطح تحصیالت

 دیپلم فوق

 لیسانس

 ارشد و دکتری

129 

116 

149 

35/94 

5/06 

35/25 

 رشتۀ تحصیلی

 مهندسی -فنی

 علوم پایه و کشاورزی

 علوم انسانی

 بدون پاسخ

143 

31 

151 

00 

45/94 

52/23 

01/02 

- 

 ردۀ شغلی

 تر از کارشناس پایین

 کارشناس

 تراز رئیس اداره و هم

 سایر

115 

193 

02 

146 

19/94 

3/96 

9/11 

2/21 

لی رسد بررسی ماهیت و مشخصات شغ های عمومی پاسخگویان، به نظر می در کنار ویژگی

نشان  3طور که جدول شمارۀ  کند. همان پاسخگویان با ارائۀ اطالعات پایه به درک روابط کمک می

درصد این افراد در 52اند. حدود  وقت درصد تمام62وقت و حدود  درصد از پاسخگویان پاره91دهد، حدود  می

گویان دارای درصد( از پاسخ19درصد در بخش خصوصی شاغل بودند. درصد اندکی )01بخش دولتی و 

سال سابقۀ  5تا  9درصد بین  3/99سال و  5درصد( زیر 62سال( بودند و اغلب آنها ) 3سابقۀ زیاد )باالی 

کار داشتند. ازنظر ردۀ شغلی، بیشتر پاسخگویان در ردۀ شغلی پایین یا کارشناسی قرار داشتند؛ برای مثال، 

درصد رئیس اداره 9/11درصد کارشناس، 3/96د تر از کارشناس، حدو درصد در ردۀ شغلی پایین19/94حدود 

ارتباط  های دیگر قرار داشتند. مهم اینکه بخشی عمده از شاغالن، عدم درصد در رده21تراز و حدود  و هم

درصد مشاغل 3/53دهند،  ها نشان می طور که یافته شان با شغلشان را بیان کردند. همان رشتۀ تحصیلی

 درصد کامالً مرتبط بودند.23ط و فقط حدود درصد تاحدی مرتب0/15ارتباط،  بی
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 های شغلی . توزیع فراوانی ویژگی7جدول شمارۀ 

 درصد معتبر تعداد نمونه ها مؤلفه متغیرها

 وضعیت شغلی
 وقت پاره

 وقت تمام

159 

203 

2/91 

3/62 

 نوع سازمان خدمت

 دولتی

 خصوصی

 نداده جواب

245 

134 

5 

25/52 

5/03 

- 

 

 ردۀ شغلی

 ز کارشناستر ا پایین

 کارشناس

 تراز رئیس اداره و هم

 سایر

 بدون پاسخ

115 

193 

02 

33 

23 

19/94 

3/96 

9/11 

2/21 

 سابقۀ کار

 سال و کمتر 2

 سال 5تا  9

 سال 1تا  6

 سال به باال 3

145 

195 

141 

52 

2/62 

3/99 

4/23 

4/19 

 ارتباط فعالیت شغلی با رشتۀ تحصیلی

 کامالً

 حدوداً

 اصالً

103 

10 

916 

3/26 

0/15 

3/53 

 درصد1/11 فقط که دهد می نشان عاطفی و نگرشی های واکنش مؤلفۀ سه براساس پاسخگویان توزیع

 رضایت خود شغل از درصد(5/60) کم یا درصد(3/29) تاحدی بقیه داشتند، ابراز باال رضایت شغلشان از آنها

 شغلی فشار دربارۀ تاحدی گرایش نای است. شاغالن بین در توجه قابل نارضایتی میزان بیانگر که داشتند

 متحمل را کمتر فشار درصد91 و باال شغلی فشار درصد62 به نزدیک که طوری به است، مشاهده قابل نیز

 باال، بیگانگی درصد00 حدود که طوری به بود، توجه قابل نیز کار از بیگانگی مؤلفۀ در درصدها این اند. شده

 درصدهای این (.1 شمارۀ )جدول اند داشته ابراز را کار از اندکی بیگانی درصد14 حدود و تاحدی درصد06

 نظر به غیرمعمول چندان -شد اشاره آن به باال در که -موردمطالعه افراد شغلی های ویژگی به توجه با باال

 دهد. می نشان وضوح به را خودش روابط، تحلیل در موضوع، این رسد. نمی
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 شغلی فشار شغلی، )رضایت نگرشی واکنش های مؤلفه رحسبب پاسخگویان توزیع .8 شمارۀ جدول

 شغلی( بیگانگی و

 بیگانگی شغلی فشار شغلی رضایت طبقات

 3/3 2/6 5/60 پایین

 5/06 1/91 3/29 متوسط

 3/09 3/61 1/11 باال

 144 144 144 کل جمع

 روابط تحلیل ب(

کردگان  ا رشتۀ تحصیلی تحصیلدنبال فهم و تحلیل این است که مشاغل غیرمرتبط ب این بخش به

تواند در پی داشته باشد. براساس ادبیات موضوع استدالل  های نگرشی و عاطفی می دانشگاهی چه واکنش

ارتباط، پیامدزاست که عموماً در قالب سه مؤلفۀ مرتبط به هم یعنی رضایت، فشار و  شد که این عدم

ای، شرایط اجتماعی و  های زمینه ها از ویژگی شود. فرض بر این بود که این واکنش بیگانگی ظاهر می

 کنند. عوامل سازمانی تبعیت می

اند یا خیر؟ برای پاسخ به  باهم در ارتباط  ابتدا ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا این سه مؤلفه

های عاطفی، از طریق آزمون  های واکنش این سؤال و با توجه به ماهیت متغیرها، رابطۀ بین مؤلفه

ارتباط با رشتۀ  ها را با مشاغل بی ها رابطۀ این مؤلفه بستگی پیرسون بررسی شد. نتیجۀ تحلیل دادههم

رفت، این تأیید در رابطۀ منفی و معناداری آماری منعکس است  طور که انتظار می تحصیلی تأیید کرد. همان

 (.3جدول شمارۀ دهد ) مالحظه )رابطۀ قوی( را نشان می که ضرایب همبستگی نیز با شدت قابل

های نگرشی و عاطفی افراد در   دهندۀ واکنش های تشکیل . همبستگی بین مؤلفه9جدول شمارۀ 

 ارتباط با رشتۀ تحصیلی مشاغل بی

 بیگانگی فشار شغلی رضایت شغلی متغیرها

 رضایت شغلی
 پیرسون

1   
 داری سطح معنا

 فشار شغلی
 -56/4 پیرسون

1  
 444/4 داری سطح معنا

 بیگانگی
 63/4 -59/4 پیرسون

1 
 444/4 441/4 داری سطح معنا
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 ارتباط عاطفی و نگرشی های واکنش با فردی، ای/ویژگی زمینه متغیرهای آیا که شد بررسی ادامه در

 این تحلیل نتایج کنند. می تفاوت متغیرها یا ها ویژگی این برحسب ها واکنش این آیا دیگر، عبارت به دارد؟

 دو تی های آزمون نتایج از که طور همان است. آمده 14 شمارۀ جدول در مرتبط، های آماره براساس روابط

 از بیشتر مردان بین در عاطفی، و نگرشی های واکنش فهمید، توان می اسپیرمن همبستگی و مستقل نمونۀ

 مقدار و است 45/4 ضمفرو مقدار از کمتر و 41/4 با برابر آمده دست به داری معنا سطح چراکه است، زنان

 چندان مردان با مقایسه در زنان که معناست بدان این است. مثبت نیز مستقل نمونۀ دو تی آزمون

 تاحدی موضوع این شاید ندارند. شان تحصیلی/تخصصی رشتۀ با شغلشان انطباق عدم به نسبت حساسیتی

 از تر مهم خیلی شغل داشتن هک باشد مربوط شغل به دسترسی در تبعیض و تاریخی های تفاوت منشأ به

 امتیازات حداقل مجدد کسب نوعی شغل داشتن جنسیتی، تاریخی تبعیض با ای جامعه در و است آن نوع

 .دهد می نشان معنادار را رابطه تحصیالت، درخصوص ها داده تحلیل نتایج شود. می تلقی رفته ازدست

 و نگرشی های واکنش و تحصیالت ینب رابطه شدت که دهد می نشان کندال تااوسی پیوندی شاخص

 سطح هرچه که معناست بدان این است. 29/4 با برابر تحصیلی رشتۀ با ارتباط بی مشاغل در عاطفی

 متغیر درخصوص بود. خواهد بیشتر نیز شان عاطفی و نگرشی های واکنش باشد باالتر شاغالن تحصیالت

 پیوندی شاخص دهد، می نشان 14 شمارۀ جدول که طور همان شد. مشاهده مشابه ای رابطه نیز سن

 مشاغل نوع این کارکنان سن هرچه دهد می نشان که است معنادار آماری ازنظر و (-499/4) منفی مقداری

 که است نیز معنا بدان نتیجه این .بود خواهد بیشتر شان عاطفی و نگرشی های واکنش باشد، کمتر

 کنار انطباق عدم با -ناچاری روی از هرچند -مرور به نهاآ چون نیست، گونه این باال سنین در ها واکنش

 کند. می پیدا معنا ها حوزه سایر در و دیگر ای گونه به شان زندگی های اولویت و آیند می

 عاطفی، و نگرشی های واکنش و شغلی مشخصات بین آیا که شد پرداخته امر این بررسی به سپس

 داری معنا )سطح دهد می نشان دار معنا را رابطه ها، داده یلتحل نتیجۀ کل، نه؟در یا دارد وجود رابطه

 که کند می آشکار اسپیرمن همبستگی و مستقل نمونۀ دو تی های آزمون نتایج (.41/4 با برابر آمده دست به

 استخدام وقت تمام که است آنهایی از بیشتر اند، وقت پاره که آنهایی بین در عاطفی و نگرشی های واکنش

 تحصیلی رشتۀ ارتباط عدم که باشد معنا بدان شاید این نیست. متفاوت خیلی رابطه شدت هرچند ،اند  شده

 است. بیشتر وقت پاره مستخدمان دربارۀ تأثیر، این ولی گذارد می گروه دو هر بر را خودش تأثیر ناخواه خواه

 طور به اند غولمش دولتی یا خصوصی بخش در که آنهایی درخصوص مذکور رابطۀ که است ذکر شایان

 احساس رضایت، )عدم واکنشی های مؤلفه دهد، می نشان ها داده تحلیل که طور همان شود. می دیده متفاوت

 واسطۀ به احتماالً که دارد بیشتری شدت اند مشغول غیردولتی بخش در که کسانی دربارۀ بیگانگی( و فشار

 تحلیل عالوه، به باشد. خصوصی بخش در کاری گیری سخت و دولتی بخش در شغلی امنیت احساس

 شدت لحاظ به و دار معنا آماری ازنظر را عاطفی و نگرشی های واکنش با شغلی رتبه رابطۀ ها، داده
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 های واکنش و کار سابقۀ بین توان می را رابطه این مشابهی طور به (.05/4) دهد می نشان مالحظه قابل

 افراد کار سابقۀ هرچه دهد، می نشان اسپیرمن آزمون مقدار که طور همان کرد. مشاهده عاطفی و نگرشی

 سابقۀ رفتن با احتماالً بود. خواهد بیشتر آنها عاطفی و نگرشی های واکنش باشد، کمتر مشاغل نوع این

 این نیست. شرایط از کامل رضایت معنای به حال، درعین شود، می بیشتر شغلی شرایط با انطباق افراد

 شد. مشاهده باال در نیز سن ارۀدرب مشابهی طور به گرایش

 سازمانی( برون و درون های مؤلفه عمومی، های )ویژگی مستقل متغیرهای بین رابطۀ .11 شمارۀ جدول

 تحصیلی رشتۀ با ارتباط بی مشاغل در عاطفی و نگرشی های واکنش با

سطح 
داری معنا  

شاخص 
 پیوندی

 متغیرهای مستقل آزمون/همبستگی مقادیر

Sig = 41/4  - 0/9   جنسیت (tتی ) 

های  ویژگی
 عمومی

Sig = 49/4  TC= 29/4  تحصیالت اسپیرمن 92/4 

Sig = 44/4  TC= -  99/4  05/4  سن اسپیرمن 

Sig = 41/4  - 1/2  (tتی ) 

نوع استخدام 
وقت یا  )تمام
 وقت( پاره

های  ویژگی
Sig = 44/4 شغلی:  - 6/0  (tتی ) 

نوع سازمان 
)دولتی یا 
 خصوصی(

Sig = 44/4  TC= 23/4  -  91/4  سابقۀ کار اسپیرمن 

Sig = 44/4  TC= -  96/4  03/4  ردۀ شغلی اسپیرمن 

Sig = 41/4  TC= 23/4  - 05/4  عوامل دستمزد اسپیرمن 
Sig = 41/4 سازمانی: درون  TC= 93/4  - 53/4  امنیت شغلی اسپیرمن 

Sig = 41/4  TC= 91/4  - 59/4  ترفیع اسپیرمن 

 

Sig = 41/4  TC= 94/4  03/4  اسپیرمن 
بودن  چالشی
 کار

Sig = 41/4  TC= 23/4  59/4-  شرایط کاری اسپیرمن 

Sig = 99/4  TC= 43/4  16/4  اسپیرمن 
روابط 

 فردی بین

Sig = 05/4  TC= 41/4  11/4  جو سازمانی اسپیرمن 

Sig = 41/4  TC= 21/4  - 03/4  اسپیرمن 

وضعیت 
اقتصادی 

 خانواده
عوامل 

 سازمانی: برون

 

Sig = 41/4  TC= 13/4  - 95/4  اسپیرمن 
وضعیت 

 سیاسی جامعه

Sig = 41/4  TC= 21/4  - 01/4  اسپیرمن 

وضعیت 
اقتصادی 

 جامعه
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 طورکلی، به نه، یا دارد رابطه سازمانی عوامل با عاطفی و نگرشی های واکنش آیا اینکه درخصوص اما

 مقدار از کمتر که است 41/4 با برابر آمده دست به داری معنا )سطح کرد تأیید را رابطه وجود ها داده تحلیل

 با منفی رابطۀ شغلی، ترفیعات و امنیت دستمزد، موردمطالعه، سازمانی متغیرهای از است(. 45/4 مفروض

 این است. قوی نسبتاً نیز رابطه شدت کندال، تااوسی پیوندی شاخص براساس دارند. عاطفی های واکنش

 باشد، میسر بیشتر شغلی ترفیعات و باالتر شغلی امنیت مطلوب، زدهادستم هرچقدر که معناست بدان

 دارند. می ابراز خود از کمتری ناخشنودی و کنند می احساس را کمتری کار از بیگانگی کاریو فشار شاغالن

 در نامطلوب نگرشی های واکنش در ها، مشخصه این حضور که گفت بتوان شاید هرزبرگ، بیان به

 همچون متغیرهایی رفت می انتظار که گونه آن برعکس دارد. کننده تعدیل نقش نهگا سه های مؤلفه

 های واکنش با مثبت ای رابطه سازمانی، جو و فردی بین روابط کاری، مناسب شرایط کار، بودن چالشی

 است. ضعیف عمدتاً ها رابطه شدت اول، متغیر دو استثنای به هرچند دارند؛ عاطفی و نگرشی

سازمانی است که  های نگرشی تا چه حد متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی برون واکنش دربارۀ اینکه

دار و نسبتاً باالست؛ یعنی شرایط نامطلوب  ای معنا ها بیانگر رابطه فرد در آن شاغل است، تحلیل داده

شی افراد های نامطلوب نگر اقتصادی خانواده، شرایط مبهم سیاسی و شرایط ناپایدار اقتصادی، در واکنش

کند که در بین این متغیرها، شدت رابطۀ  گذارد. ضرایب همبستگی )ستون دوم( آشکار می نمونه تأثیر می

های افراد موردمطالعه در مقایسه با متغیرهای شرایط سیاسی و  وضعیت اقتصادی خانواده با واکنش

 تر است. مقدم رسد از دیدگاه پاسخگویان اقتصادی کالن جامعه شدیدتر است که به نظر می

 گیری بحث و نتیجه

پرداخته   اجتماعی پدیدۀ شاغالن دارای شغل غیرمرتبط با رشتۀ تحصیلی -این مقاله به پیامدهای روانی

های مختلف و  ای گریبانگیر جامعه شده است. هرچند ممکن است از دیدگاه طور فزاینده  است که امروز به

داشتن شغل در مقایسه با بیکاربودن، مرجح و دارای های کالن،  گذاری خصوص از منظر سیاست به

ولی استدالل مقاله  -هاست ای که بیکاری یکی از ابرچالش ویژه در جامعه به -پیامدهای مثبت فرض شود

تحصیلی( بالنفسه و به  -های فردی )در مطالعۀ ما رشتۀ تخصصی این است که اشتغال غیرمرتبط با توانایی

های جامعۀ ماست. با توجه به این جنبه و براساس یک سنت  واقع، از دغدغهطرز سلبی پیامدزاست و در

کنندۀ کار نامتناسب تأکید  دار فکری و فلسفی که به ارزش ذاتی کار و نقش غیرسازنده و تحمیق ریشه

های نگرشی و عاطفی این نوع اشتغال پرداخته است.  کند، این پژوهش به این پیامدها در قالب واکنش می

 اند از: رضایت، فشار شغلی و بیگانگی از کار. اکنش در سه بعد واکاوی شده است که عبارتاین و

 را مزبور های واکنش تواند می تحصیلی رشتۀ با غیرمرتبط شغل که شد فرض تحقیق، ادبیات از الهام با

 شغل، ماهیت انندم هم به مرتبط و متعدد عناصر از هایی، واکنش چنین اینکه به توجه با باشد. داشته پی در
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 شغلی، های ویژگی با ها واکنش این که است بوده این بر فرض لذا است، متأثر شاغل فرد و شغلی محیط

 اند. مرتبط شاغالن ای زمینه های ویژگی و سازمانی برون و درون عوامل

 تحصیلی رشتۀ با ارتباطی اصالً یا موردمطالعه شاغالن از درصد34 از بیش شغل که داد نشان ها یافته

 مرتبط کارشان آنها درصد94 از کمتر فقط و نبوده توجه قابل ارتباطش اینکه یا است نداشته شان دانشگاهی

 عاطفی، و نگرشی های واکنش به مربوط های مؤلفه همۀ در است. بوده تخصصشان یا تحصیالت با

 پاسخگویان، از درصد12 یکنزد مثال، برای دادند؛ نشان خود از منفی واکنش پاسخگویان، از باال درصدی

 از بیش است. بوده اندک رضایتشان یا درصد(65 )حدود نبودند راضی یا بقیه بودند. راضی خود شغل از

 به درصد34 حدود اند. کرده تحمل را شغلی استرس نحوی به نیز دیگر درصد04 و باال شغلی فشار درصد64

 نتایج با زیادی حد تا ها یافته این بودند. بیگانه خود کار با نحوی به یا بودند دچار کار از باال بیگانگی

 همخوانی (2446) همکاران و لوین و (2441) همکاران و اکرون (،2449) همکاران و کوور ون تحقیقات

 -اقتصادی خاص شرایط به احتماالً که است شدیدتر مراتب  به مطالعه این در ها  واکنش این منتهی دارد،

 ضمنی طور به ما های یافته عالوه،  به است. مرتبط جامعه خاص کار های محیط و جامعه کالن اجتماعی

 و کننده تحمیل را ساده و اجبار روی از ارتباط، بی کار او کند. می تأیید را (1931) گامبرگ های دیدگاه

 این های دهدا همچنین است. مغایر ذاتاً افراد متعالی های توانایی با اینکه برای کند، می تلقی آور کسالت

 بیگانگی و شغلی فشار )رضایت، گانه سه های واکنش اینکه کند؛ می تأیید را (1911) کورمن دیدگاه پژوهش

 هریک و اند مرتبط هم به عامل سه این خصوصاً و است فردی های توانایی با انطباق کم کار مولد کار(، از

  کنند. می بیان را ها واکنش از بخشی

 پاسخگویان عمومی و ای زمینه های ویژگی درخصوص وابسته متغیر با مستقل یمتغیرها رابطۀ تحلیل

 زنان دیگر، عبارت به است؛ زنان از بیشتر مردان بین در عاطفی، و نگرشی های واکنش که کرد آشکار

 و کردند می احساس کمتری نسبتاً استرس تاحدی داشتند شغلی اینکه از و نبودند حساس خصوص دراین

 تفسیر و زنان به نسبت تاریخی تبعیض به توجه با ای نتیجه چنین دانستند. نمی بیگانه خیلی کار با را خود

 درک قابل است شان تاریخی رفتۀ ازدست امتیاز حداقل کسب نوعی خود شغل، داشتن صرف اینکه از آنها

 تحصیالت دارای افراد که داد نشان -رفت می انتظار که گونه آن -فوق رابطۀ تحلیل همچنین نماید. می

 نوع این کارمندان سن هرچه همچنین دهند. می نشان خود از تر سلبی های واکنش دیگران از بیشتر باالتر،

 تاحدی باالتر سن دارای افراد .بود خواهد بیشتر آنها عاطفی و نگرشی های واکنش باشد، کمتر مشاغل

 بر مبنی کند نزدیک مارکس دیدگاه به را ما ایدش ها یافته این دهند. تطبیق شرایط با را خود بودند توانسته

 با کار، اهمیت درنظرگرفتن بدون و مرورزمان به ها ضرورت تأمین برای و ناچاری روی از افراد وقتی اینکه

 لزوماً کارها نوع این شود، می کم حساسیتشان کار، سابقۀ و سن باالرفتن با و کنند می پیدا انطباق آن
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 متعالی زندگی از را انسان که هاست ضرورت با انطباق وسیلۀ و نیستند بخش ییرها و سازنده انسانی،

 کند. می دور انسانی

 عموماً ها داده تحلیل بگذارد، تأثیری ها واکنش بر تواند می آن ماهیت و شغل خود آیا که خصوص دراین

 بیر (،1939) زند (،9131) امیرساالری همچون محققانی های یافته با همسو که کرد تأیید را رابطه وجود

 مثال، برای کرد؛ تر روشن را موارد برخی مطالعه این حال، بااین است. (2446) همکارانش و جانر و (2440)

 مستخدمان از بیش  وقت پاره شاغالن بین در عاطفی و نگرشی های واکنش سلبی های گرایش هرچند

 انطباق عدم گویند، می (1911) کورمن و (2440) بیر که گونه آن نیست. زیاد ها تفاوت ولی است وقت تمام

 نگرشی های واکنش که شد مشخص مطالعه این در است. زده شغلی قرارداد نوع به توجه بدون را خود مُهر

 باالیی ایمنی بخش این در افراد که است سبب  بدین احتماالً که است باالتر غیردولتی بخش در عاطفی و

 خصوصی شبه و خصوصی مؤسسات مدیران دلبخواهی های اراده تابع که نندک می احساس روانی لحاظ به را

 کاری استرس دچار بیشتر اندک، سابقۀ دارای افراد که ساخت آشکار ها داده تحلیل کار، سابقۀ دربارۀ نیست.

 ندارند. شغلشان از رضایتی چندان نیز واسطه این به احتماالً و کارند از بیگانگی و

 رابینز و فایول تیلور، مانند سازمان و مدیریت کالسیک نظران صاحب دیدگاه کل، در ها، داده تحلیل

 سازمانی عوامل بودن دخیل بر مبنی (2443) دیوید و (2440) بیر مانند جدید محققان طور همین و (1933)

 دهادستمز رابطۀ مطالعه این در حال، بااین کند. می تأیید را رفتاری و عاطفی نگرشی، های واکنش در

 از شدیدتر مراتب به ها، واکنش با فنی( لیاقت )براساس شغلی ترفیعات و )باالتر( شغلی امنیت )مطلوب(،

 است. بوده سازمانی جو و فردی بین روابط کاری، مناسب شرایط کار، بودن چالشی همچون متغیرهایی

دار نشان داد که  اها روابط را معن سازمانی، تحلیل داده درخصوص شرایط اجتماعی و سیاسی برون

هایی که  خصوصً در جامعه منطبق با انتظارات نظری پژوهش است. هرچند شرایط کالن جامعه به

 -شود های نگرشی مهم تلقی می  گیری واکنش کند، در شکل ای را تجربه می ها و ناپایداری عدیده  دگرگونی

های این عوامل با  حال، نسبت بااین -کند های این مطالعه نیز آن را تأیید می که تا حد زیادی یافته

شده،  طور که در این تحقیق آشکار شد، از بین شرایط مطالعه تواند یکسان باشد. همان ها لزوماً نمی واکنش

های نگرشی و  وضعیت اقتصادی خانواده در مقایسه با شرایط نامطلوب کالن اقتصادی و سیاسی، با واکنش

 تری دارد. عاطفی رابطۀ قوی

 سیاستی و پژوهشی های دپیشنها

 کرد. مطرح را توصیه دسته دو توان می آن های یافته براساس و مطالعه این دغدغۀ به توجه با

 کردرسند: ذکر  توان می را موارد منظر ازاین که است مطالعاتی های توصیه نخست

 حصیالنالت فارغ اشتغال درخصوصمعضل جامعه دغدغۀ ترین مهم بررسی انگیزۀ با مطالعه این -

 محدود پژوهش یک قالب در مالی و زمانی محدودیت به توجه با که شد آغاز دانشگاهی
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 قبول قابل نتیجۀ به تحقیقات نوع این اینکه برای شود می پیشنهاد و است شده انجام دانشگاهی

 بهتر وگرنه شوند، انجام مکفی و شده تعریف مطالعاتی بودجۀ با کشور کالن سطح در برسد، علمی

 شود. بررسی و انتخاب مؤلفه یک یا بعد یک تاس

 و نماید داده گردآوری به اقدام شده تعیین ازقبل نمونۀ یک با ساده گیری نمونه از بود ناچار مطالعه این -

 شیوۀ و حجم لحاظ )به گیری نمونه پیشرفتۀ و پیچیده های روش از است بهتر پذیری، تعمیم برای

 شود. استفاده ها( سازمان )در عیواق جامعۀ در ها( نمونه انتخاب

 است بهتر فعالیت( نوع و مالکیت لحاظ )به ها سازمان و ها شغل زیاد های تفاوت و تعدد به توجه با -

 تناسب به بعد و گیرد صورت ها سازمان از رسمی( و حقوقی )علمی، موردقبول بندی طبقه ابتدا

 شود. انتخاب آنها از نمونه

 و دارد اشاره وابسته متغیر بر مستقل های متغیر ضمنی تأثیر به که کرد بررسی را ها رابطه مطالعه این -

 مرتبط پیچیدۀ آماری های روش طریق از تأثیرگذاری میزان دیگر، مطالعات در شود می توصیه

 شود. کنکاش

 اند: طرح قابل زیر های توصیه سیاستی، بعد در

 است بهتر اما گیرد می صورت بخشی گذاری یاستس یا ریزی برنامه چارچوب در اشتغال های سیاست -

ریزی آموزشی  برنامه آن، در االمکان  حتی و شود نگریسته آنها به یکپارچه گذاری سیاست قالب در

 با توجه به بازار کار و نیازهای واقعی جامعه صورت گیرد.

که متناسب با کارگیری هر فردی در شغلی  آموختگان در بدو استخدام و به سنجش مهارت دانش -

 اش باشد. رشتۀ تحصیلی

رسد در  آموختگان در قبل از ورود به دانشگاه، چراکه به نظر می ها به دانش شناساندن دقیق رشته -

شدن دوران تحصیل، دانشجو قادر به ارائۀ تعریفی جامع و  ها حتی پس از سپری برخی از رشته

 کامل از رشتۀ خود نیست.

های شغلی مرتبط در جامعه  ه از اشتغال نامرتبط، از تولیدنشدن فرصتتوج طبیعی است بخشی قابل -

حل واقعی و اساسی، توسعه و پیشرفت کالن کشور است. در غیاب  شود؛ بنابراین، راه ناشی می

بهتر است در سطح  -های این مطالعه نیز نشان داده است طور که یافته همان -موارد مذکور

ها و  کنندۀ هرزبرگی درخصوص ایجاد و تقویت انگیزه ی تعدیلها سازمان، از اقدامات و سیاست

های سلبی نگرشی و عاطفی متأثر از شرایط  ها استفاده کرد تا بتوان واکنش تعدیل نامطلوبی

 سازمانی را تعدیل نمود. برون
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