
 

 

 964-933 : 2332پاييز ، 3 شمارة، 2دوره /  رد اریان  مطالعات و تحقيقات اجتماعي

  شناختي مرتبط با بيگانگي شغلي بررسي عوامل جامعه
  امیر رستگارخالد

 مهدی کاوه
 

  مهدی محمدی
 11/9/99: تاریخ پذیرش                      9/11/99: تاریخ دریافت

 چکيده
شناختی مؤثر بر بیگانگی شغلی معلمان انجام شده  ت عوامل جامعهتحقیق حاضر با هدف شناخ

روش این مطالعه پیمایشی و جامعة آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران، بالغ بر . است

با مداقه بر تحقیقات پیشین و مبانی نظری موجود . نفر بود 74 نفر، و حجم نمونه   548 

ری اجتماعی، و رضایت از زندگی عوامل مرتبط با متغیر پذی اعتماد، مشارکت، حمایت، مسئولیت

ساخته و  برای سنجش متغیرهای مستقل از پرسشنامة محقق. بیگانگی شغلی در نظر گرفته شد

برای متغیر بیگانگی شغلی از پرسشنامة گانستر و واگنر استفاده شد و پایایی آن را ضریب آلفای 

ای مثل جنس، سن، وضعیت تأهل،  متغیرهای زمینهدر کنار عوامل فوق، . کرونباخ تأیید کرد

نتایجْ . سابقة شغلی، گذراندن دورة آموزش ضمن خدمت، تحصیالت، و درآمد نیز مطالعه شد

پذیری، و رضایت از  ای معنادار را بین متغیرهای اعتماد، مشارکت، حمایت، مسئولیت رابطه

طالعات نشان داد همة متغیرهای این نیز تجزیه و تحلیل ا. زندگی با بیگانگی شغلی نشان داد

 .ای معنادار با بیگانگی از کار دارند شده، رابطه تحقیق، به جز متغیر سن افراد مطالعه

پذیری،  اعتماد، بیگانگی شغلی، حمایت، رضایت از زندگی، مسئولیت: هاي كليدي واژه

 .مشارکت
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 مقدمه
های اصلی سازمان را  چنان مهره ا همه  انسان ،های مختلف های اخیر در عرصه وجود پیشرفتبا 

 ةها در جهت تحقق اهدافشان وابسته به نحو طوری که موفقیت سازمان  به ؛دهند تشكیل می

 .کارگیری این نیروهاست نگرش آنان به انسان و چگونگی به

این بود که  در باب انسان و کار انسانی بر  1 تصور برخی اندیشمندان و مدیران قرن 

دهند و اتالف وقت  رگران به خود واگذار شوند، حداقل کار ممكن را انجام میچنانچه کا

ریزی برای وظایف خود  حل این است که مدیریت کارگران را از نیاز به برنامه راه. خواهند کرد

در همین چارچوب تیلور بر آن . خصوص وظایفی که با فكرکردن همراه است آسوده سازد؛ به

توسلی، )برای رسیدن به افزایش تولیدْ پول و پاداش اقتصادی است  ترین وسیله بود که مهم

  58 :55.) 

ـ 1 1 )هایی که در کارخانة هاثورن، وابسته به شرکت وسترن الكتریک امریكا  بعد از بررسی

تواند اثری  دیگر اهمیت چندانی ندارد و نمی ها کالسیک ةروشن شد نظری ، انجام گرفت(1 1 

از  فقطها فرد را  کالسیک. ها داشته باشد کار و باالبردن سطح تولید سازمان در افزایش بازدهی

از نیروی  دپنداشتند که بای هایی می ن را همانند ماشینادانستند و کارگر اقتصادی مهم می ةجنب

ها همچنین  این بررسی. کردانرژی مكانیكی در جهت باالبردن سطح تولید استفاده  مثابة  ها به آن

توان دریافت چه عواملی در چگونگی رفتار سازمانی افراد  دانش روابط انسانی می د بانشان دا

شود که پیدایش  مالحظه می. توانند در کاهش یا افزایش بازدهی و تولید اثر بگذارد مؤثرند و می

های اجتماعی  های مادی و اقتصادی به سوی گرایش حرکتی است از گرایشروابط انسانی  نظریة

 .و روانی

موضوع رضایت . روانی دارد مسئلة بیگانگی شغلی است ـ  از موضوعاتی که صبغة اجتماعی

: 115 )  کند که، به قول پورتس و نارضایتی و بیگانگی از شغل مخاطب را متوجه این نكته می

توانند سرچشمة  ها یا حساب بانكی، می ، چطور اشكال غیرپولی، درست مثل حجم دارایی( 

روانی است تا  ـ  این پژوهش به دنبال عوامل متنوع اجتماعی. بخشی باشندمهم قدرت و اثر

شناختی و اقتصادی را کم کند  های جامعه ها را روشن و فاصلة میان جنبه قابلیت کارکرد بالقوة آن

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Portes 
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هزینه و غیراقتصادی برای  های کم حل کند که به دنبال راه زمان توجه سیاستگذاران را جلب  و هم

 .اند جتماعیحل مسائل ا

گرفته، به تبع  هایی که در زمینة بیگانگی در ایران صورت  گفتنی است بسیاری از پژوهش

های کارگری پرداخته است و با  نظریة مارکسیستی، عمدتاً به مطالعة بیگانگی با کار در محیط

ن و های اداری صورت گرفته تحقیق در باب بیگانگی با کار معلما وجود تحقیقاتی که در محیط

به همین دلیل . است عوامل وابسته به آن، با وجود ضرورت و اهمیت فراوان آن، بسیار کم بوده 

از سوی دیگر، در مقولة حساسی همچون . شود شدت احساس می خأل مطالعه در این زمینه به

ها سروکار دارد، پیامدهای بیگانگی شغلی میان  وتربیت انسان وپرورش، که با تعلیم آموزش

بار خواهد بود و کاهش راندمان کاری معلمان سبب بروز  ن برای جامعه بسیار زیانمعلما

 .های اجتماعی فراگیر خواهد شد نارضایتی

وپرورش، به منزلة سازمانی که بیشترین مخاطب انسانی را داراست، و معلمان، در  آموزش

های  بررسی. اند روانیـ  مقام عامالن اصلی این سازمان، در معرض ابتال به این معضل اجتماعی

دهد  یافته نشان می گرفته دربارة معلمان مدارس ایالت متحده و دیگر کشورهای توسعه صورت

دوم معلمان، در صورت داشتن حق دوبارة انتخاب شغل، شغل معلمی را  سوم تا یک بین یک

بیگانگی  آموزان و همكارانشان احساس گویند با شغلشان و دانش معلمان می. کنند انتخاب نمی

کنند، و عموم  ها زندگی می که در محل آن اند، کسانی  که در مدارس گویند کسانی  کنند؛ می می

تا  1 زند که  فاربر تخمین می(.  :  11 لوینسون و کوکسون، )کنند  ها قدردانی نمی مردم از آن

ها دچار  درصد آن 8 تا  1 درصد معلمان امریكایی از شغلشان نارضایتی شدید دارند و  8 

هایی که در ایران به بررسی بیگانگی و  پژوهش(. 17:  15 فاربر و دیگران، )اند  فرسودگی شغلی

؛ 51  ؛ احقر، 51  ؛ صابری، 54  معیدفر و ذهانی، )فرسودگی و نارضایتی شغلی معلمان 

ی که دهند؛ طور اند نتایجی مشابه نشان می پرداخته( 11  ؛ قدسی و دیگران، 55  فرد،  صداقتی

ای مهم و غامض، ذهن بسیاری از اندیشمندان و سیاستگذاران  بیگانگی شغلی، به منزلة مسئله

در این مسیر . گذارد داخلی را به خود مشغول کرده است که تأثیرات مخرب بزرگی بر جای می

هایی که بیگانگی  حل وجوی عوامل همبسته با آن و یافتن راه شناخت بیگانگی شغلی و جست

تواند از عوارض منفی این مشكل اجتماعی بكاهد و  بكاهد می  ا حذف کند یا از تأثیر آنشغلی ر

 .در نتیجه در افزایش کارآیی نیروی کار و توسعة جامعه مؤثر باشد
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اند و  این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که معلمان چه میزان با کار خود بیگانه

 .شود انگی شغلی میچه عواملی موجب بروز و افزایش بیگ

 اهداف تحقيق
پذیری، مشارکت، و حمایت اجتماعی نیز رابطة رضایت  شناسایی رابطة میزان اعتماد، مسئولیت

جنس، سن، وضعیت تأهل، سابقة شغلی، گذراندن دورة آموزش ) ای  از زندگی و متغیرهای زمینه

 .این تحقیق بود ها اهداف معلمان با بیگانگی شغلی آن( ضمن خدمت، تحصیالت، درآمد

 مروري بر پيشينة تحقيق
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی با ( 51  )زاده و باغبان  فاتحی

ها با  معنا که سازمان ای معنادار دارد؛ بدین  خانواده رابطه ـ  بیگانگی شغلی و تعارضات کار

ت را کاهش دهند که رضایت شغلی حمایت کارکنان خود قادر خواهند بود بیگانگی و تعارضا

 .را به دنبال دارد

شناسی دانشگاه چمران اهواز،  ارشد جامعه نامة کارشناسی در پایان( 55  )زاده  فاطمه بختیاری

کارکنان : مورد مطالعه) کار  از   ـ اقتصادی مؤثر بر بیگانگی بررسی عوامل اجتماعی»با نام 

پژوهش خود را کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر در ، جامعة آماری «(پتروشیمی بندر ماهشهر

اجتماعی کارکنان،  ـ  دهد متغیرهایی مثل پایگاه اقتصادی نتایج تحقیق او نشان می. نظر گرفت

رضایت شغلی، مشارکت شغلی، عدالت سازمانی، و امنیت شغلی عوامل تأثیرگذار بر متغیر 

دهد میانگین میزان  نتایج نشان میهمچنین، . روند شمار می وابستة بیگانگی از کار به

 .ازخودبیگانگی مردان نسبت به زنان بیشتر است

 بین دانشجویان بیگانگی میزان بررسی»نام  با خود تحقیق در (11  )رسولی  و فاطمه بنی

زندگی،  از رضایت اجتماعی، اعتماد متغیرهای که دریافتند« آن با مرتبط عوامل و تبریز دانشگاه

 .دارند معنادار رابطة منفی اجتماعی بیگانگی با دینداری میزان و عی،اجتما اثربخشی

در پی بررسی رابطة رضایت از زندگی و بیگانگی دانشجویان (  1  )جهانگیری و همكاران 

 و خوابگاهی از زندگی رضایت بین منفی آماری رابطة نتایجْ. دانشگاه اصفهان برآمدند

زندگی  از رضایت میزان افزایش با که معنا بدین .درا نشان دا آن ابعاد و ازخودبیگانگی
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معنایی  بی و پوچی تعلق و عدم احساس) آن ابعاد و دانشجویان ازخودبیگانگی میزان خوابگاهی

 .یابد می کاهش (ستیزی جامعه و ها ارزش از دوری و

ا مطالعة رضایت شغلی در ارتباط ب»در تحقیقی، با نام (  1  )افراسیابی و همكاران او 

میان کارکنان شرکت برق فارس، به این نتیجه رسیدند که « مشارکت اجتماعی و بیگانگی از کار

ای غیرمستقیم با رضایت  مشارکت به منزلة متغیر اصلی تحقیق از طریق بیگانگی شغلی رابطه

کنندة رضایت و بیگانگی شغلی است  ترین متغیر تبیین در این پژوهش مشارکت مهم. شغلی دارد

 .کند درصد تغییرات را تبیین می 71و 

علل و پیامد تعارض کار و خانواده و بررسی »ای با نام  در مقاله(  1  )نبوی و شهریاری 

، در میان زنان شاغل در ادارات دولتی شهر اهواز، به این نتیجه رسیدند که «بیگانگی از کار

به این معنا که با . رابطه دارد بیگانگی شغلی با حمایت اجتماعی و انتظارات نقش و کنترل بر کار

پیوستن انتظارات نقشی، و کنترل بیشتر بر کارْ بیگانگی کاهش  وقوع افزایش حمایت اجتماعی، به

 .خواهد یافت

قدرتی، و انزوای  بیگانگی، بی»نامة دکتری خود، با نام  در پایان( 151 )استفان پال ولترز 

قدرتی،  ، سیزده فرضیة مرتبط با بیگانگی، بی«ها اناجتماعی در میان مأموران تأدیبی ارتش و زند

نتایج این پژوهش برای تأدیب و . ان را آزمودند ها با محیط زند انزوای اجتماعی، و روابط آن

مطالعات این محقق نشان داد میزان بیگانگی میان کارکنان . شناسی تربیتی استفاده شد جامعه

ای که ناامیدی و یأس از فضای  گونه  ان باسابقه است؛ بهتر و با سابقة کمتر بیشتر از کارکن جوان

 . شود زندان و شغلْ بسیار دیده می

 برخی با همچنین بیگانگی، با زندگی از رضایت که دریافت خود تحقیق در( 111 )اوسین 

 و نداشتن، فعالیت گرایی، پوچ قدرتی، بی خانواده، از بیگانگی مانند ازخودبیگانگی، آن ابعاد

 میزان بررسی به تحقیقی نیز در( 1 1 )تانوجیا  .دارد منفی معنادار رکی رابطةتح بی

 .پرداخت بابانسوار و کاتاك شهر دو سالمند زنان و مردان زندگی از رضایت و ازخودبیگانگی

 زنان .او نشان داد رضایت از زندگی و بیگانگی رابطة منفی معناداری با هم دارند تحقیق نتایج

 خود زندگی از بیشتر سالمند مردان کنند و می بیگانگی سالمند احساس مردان از بیش سالمند

 .اند راضی
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 مباني نظري

 بيگانگي و بيگانگي شغلي

رسیدن  برای متعددی های تالش علمی منظر از. مبانی نظری در باب بیگانگی غنای مطلوبی دارد

 (.  جدول). است شده مطرح یهای متعدد نظریه و شده انجام بیگانگی مفهوم کاربردی تعریف به

 ها در زمينة بيگانگي از كار خالصة نظریه. 1جدول 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Marx 

2. Zimel 

3. Weber 
4. Bluner 

 چکيدة نظریه نظر صاحب

  مارکس

. خودش ریشه دارد ةاشیای آفرید مفهوم الیناسیون نزد مارکس در واماندگی بشر و کمبود کنترل او بر
: 75  مارکس، ) نداند  به این معناست که آدمی خود را کنشگر خویش مارکس باخودبیگانگی برای

یعنی از کارکردهای عملی و فعالیت  ،از خود و ساختن آدمی از طبیعت شده با بیگانه کار بیگانه(. 5  
جهت  ر اساسشده زندگی نوعی را ب کار بیگانه. سازد ن را از آدمی بیگانه میااش، نوع انس حیاتی

 .(44: 54  کرایب، ) دهد زندگی فردی تغییر می

  زیمل

تقسیم کار،   موجب فردگرایی، ( مادرشهرها)  ل بر این باور است که زندگی در شهرهای بزرگزیم
از . دهد شود و انسان را به ازخود بیگانگی سوق می تخصص، و غلبة روح عینی بر روح ذهنی می

: 75  ستوده، ) های جدید است  عامل اصلی سرگردانی انسان در جامعه  نظر وی ازخودبیگانگی
  4 .) 

  وبر

ارکس مشدن گریزناپذیر جهان انسانی با مفهوم ازخودبیگانگی  عقالیی و بوروکراتیک ةنظر وبر دربار
تولید  کارآیی و تأثیرْ و های نوین سازماندهی که شیوه بر این باورنددو  هر. های آشكار دارد ی همانند

هایی  ولغبه  ،از طرفی .اند ردهو سطح تسلط انسان بر طبیعت را بس باال ب دهند میسازمان را افزایش 
به نظر وبر،  (.7  : 77  کوزر، )  دنکن زدایی تهدید می اند که آفرینندگانش را به انسانیت تبدیل شده
شود، محقق از  که کارگر از تولید و محصول کارش بیگانه می صنعتی و مدرن امروز، چنان ةدر جامع

وبر، ) شود دانشمند از موضوع دانش خود بیگانه میو  ،تحقیق، کارمند از کار اداری، معلم از درس
  74 : 1 .) 

 4بلونر
( 114) 

کند، نظر خود  بلونر، هرچند بر این باور است که روابط کاری معین به طور عینی رضایت ایجاد می
شود؛ نه روابط اجتماعی  سازد که خود فناوری باعث ازخودبیگانگی می را بر این فرض استوار می

کند که همة کارگران به یک اندازه از خود بیگانه نیستند،  او استدالل می. داری اقتصاد سرمایهتولید در 
ازخودبیگانگی اختاللی کلی است که . های گوناگون سروکار دارند ای از فناوری زیرا با طیف گسترده

بین کارگر و آید  که ناشی از مناسبات  های بیرونی متعدد و حاالت عاطفی درونی  پدید می از محیط
 .ـ اقتصادی کار است وضع اجتماعی
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است مفهوم بیگانگی را در  از نخستین اندیشمندانی است که کوشیده (  1: 187 )سیمن 

( بوروکراسی) ساالری  به نظر سیمن، ساختار دیوان. قالبی منظم و منسجم تدوین و تعریف کند

ها قادر به فراگیری چگونگی  ن انساناست که در آ جامعة مدرن شرایطی را ایجاد و ابقا کرده 

زعم وی، نحوة کنترل و مدیریت جامعه بر نظام پاداش  به. کنترل اعمال و رفتارهای خود نیستند

تواند ارتباطی را بین رفتار خود و پاداش مأخوذ از جامعه  ای است که فرد نمی اجتماعی به گونه

شود و او را به کنشی  مستولی می برقرار کند و در چنین وضعیتی احساس بیگانگی بر فرد

سیمن علل ازخودبیگانگی را بوروکراسی و . دهد منفصالنه و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق می

داند و پیامد آن  نبودن رفتار فرد و سیستم پاداش جامعه می ساالری مدرن و متجانس ساختار دیوان

. داند معنایی، و انزوا می ، پوچی و بیهنجاری و فتور، تنفر و بیزاری، بی قدرتی را احساس بی

شناسی بیگانگی  کردن سنخ سیمن کوشیده، ضمن بیان تعریفی مفهومی از بیگانگی و مشخص

گونه را در پنج نوع قابل تمیز نشان  ، صور و انواع تظاهرات رفتار بیگانه(تیپولوژی آلیناسیون) 

شناسی و  مفهومی واژه در متون جامعه ترین صور کاربرد ترین و متداول دهد، که به نظر وی رایج

معنایی و پوچی و  احساس بی( ؛ ب قدرتی و فتور و سستی احساس بی( الف: شناسی است روان

احساس ( ه؛ 4احساس انزوای اجتماعی( ؛ د هنجاری هنجاری یا احساس نا بی( ؛ ج بیهودگی

 .8بیزاری تنفر یا خود

 پذیري اجتماعي و بيگانگي شغلي مسئوليت

ها، جرایم، و مشكالت رفتاری در  بسیاری از مسائل اجتماعی بزهكاری( 118 )عبیر لیونز به ت

هنگامی که از . جامعه با سطح نازل احساس مسئولیت فردی و اجتماعی رابطه دارد

کاری  آید منظور تعهد کاری، احساس تكلیف، و وجدان  پذیری صحبت به میان می مسئولیت

اش گذاشته  ص تا چه اندازه حاضر است برای وظایفی که به عهدهدر سازمان باید دید شخ. است

پوشد  شده انرژی صرف کند و تا چه اندازه هنگام بروز مشكالت از منافع فردی خود چشم می

نیز مسئولیت اجتماعی ( 71 : 117 )و بالزارووا کاستكا(. 11 : 75  زاده و منصوریان،  لهسایی)

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Powerlessness 
2. Eaning Lessness 

3. Normlessness 

4. Social isolation 
5. Self estrangement 
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هایشان  خانواده اخالقی و با بهبود کیفیت زندگی افراد و ةرفتار به شیو را تعهد مداوم برای

 .انجامد تر می مقیاس وسیع بهبود اجتماع و جامعه در دانند که به می

اجتماعی است که طی  های از مهارت ای سئولیت اجتماعی مجموعهم( 111 )به نظر پولک 

قوانین و  و (عرف) شخص در چارچوب هنجارهای اجتماعی و شود مییند یادگیری آموخته افر

 و ،ایجاد روابط انسانی مثبت، افزایش تعامالت، موفقیت که موجب کند ی میهای مقررات انتخاب

پذیری اجتماعی در  بنابراین، مسئولیت .(1 : 51  ایمان و جالئیان، ) شود یرضایت خاطر م

یش تعامالت، افزا توان از عواملی دانست که با ایجاد روابط انسانی مثبت، خالل کار را می

 .بخشد دهد و کیفیت زندگی را بهبود می بیگانگی شغلی را کاهش می رضایت خاطرْ و ،موفقیت

 رضایت از زندگي و بيگانگي شغلي

 مرتبط افراد در بیگانگی احساس با زندگی از رضایت که است باور این بر( 4:  15 ) فردینبرگ

 در نارضایتی احساس فردینبرگ نظر به .دشو می تلقی نارضایتی عملْ نتیجة نبودن مثبت و است

خود  و کند میل موضوعات پیرامون خود از جدایی و انفصال احساس به وی شود می سبب فرد

 کشمكش، این موضوع و خود بین درون از و ببیند منفک و جدا داشته پیوند قبالً آنچه را از

 است دچار حساس نارضایتیا به که فردی .کند احساس  شناخت و ارتباط عدم و ستیز، تضاد،

 .آورد وجود به محیط شرایط و خود وضعیت در تغییری بتواند که بیند می آن از تر ناتوان را خود

 فردیت شدن سرکوب. شود می منجر ناامیدی و یاوری بی احساس به نارضایتی احساس رو،  این از

و  تجریدی هیممفا با مفرط سروکارداشتن ویژه به فكری، مشغلة فردی، شخصیت هتک و

 است دیگری عوامل از فرد عواطف و ها ارزش بر گروه احساسات و ها ارزش غلبة نیز انتزاعی،

ـ 11:  15 فردینبرگ، )است  تأثیرگذار نارضایتی احساس و بیگانگی بروز در وی در نظر که

  1.) 

مختلف همچنین، ارتباط معنادار و منفی بین رضایت از زندگی و بیگانگی از سوی محققان 

، وحیدی و (1 1 )، تانوجیا (111 )، اوسین (117 )باالچانداران و همكاران . اثبات شده است

، و جهانگیری و همكاران (11  )فاطمه و رسولی  ، بنی( 5  )، محسنی تبریزی (  1 )نظری 

 .اند که بین رضایت از زندگی و بیگانگی رابطة منفی قوی برقرار است نشان داده(  1  )
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 اجتماعي در كار و بيگانگي شغلي حمایت

ری و . اند سازوکار چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی و بیگانگی شغلی را نیز محققان تشریح کرده

میلر منابع حمایت اجتماعی مرتبط با کار را، که تأثیر منفی تعارض و بیگانگی شغلی افراد را 

به دو دستة کلی بیرون سازمان  کنند، ها نقش محافظ ایفا می دهند یا در برابر آن کاهش می

همچنین، (. 14: 117 آمینه، )کنند  تقسیم می( سرپرست و همكاران)و درون سازمان ( خانواده)

شده دربارة حمایت اجتماعیْ منابع عمدة  با مروری بر تحقیقات انجام( 8: 111 )کارلسون و پرو 

این دو منبع به دو . دانند یحمایت اجتماعی در حوزة کاری را حمایت همكاران و سرپرستان م

زای موقعیت کاری، شامل  های تنش نخست از طریق تعدیل اثر مثبت محرك: کنند طریق عمل می

ابهام و انتظارات نقش کاری بر تعارض کار خانواده؛ و دوم از طریق کاهش تأثیر تعارض بر 

بیت و خوشایندی محیط تواند با تأثیر بر مطلو بدین ترتیب حمایت اجتماعی می. بیگانگی از کار

تعدادی از مطالعات به نقش ارتباطات . کار احساس تهدیدکنندة محیط را کمتر در فرد ایجاد کند

. اند اجتماعی برخوردار از حمایت همكار و سرپرست در رابطه با استرس کاری توجه کرده

ماعی و استرس کند که بین حمایت اجت های ملی اثبات می با تمرکز بر نمونه( 115 )آرینگتون 

دهد بین استرس کاری  های پژوهشی او نشان می بخش اعظم یافته. شغلی رابطة منفی وجود دارد

: 111 )  موربارك. دستان ارتباط ضعیفی وجود دارد کارمندان و همكاران و سرپرستان و زیر

اعالم کرد میان کارمندان خدمات اجتماعی حمایت سرپرست و همكار با کاهش ( 845-877

، که بر (7 8-811:  11 )های پژوهشی ری و میلر  یافته. ترس شغلی پیوند برقرار استاس

کند افزایش ارتباطات به طور معنادار  ای از معلمان مدرسة ابتدایی انجام شد، نیز اثبات می نمونه

تشخیص دادند میزان ( 58 -14 : 111 )همچنین، کیم و لی . با کاهش استرس کاری رابطه دارد

مددکار اجتماعی در کالیفرنیا     ها با مطالعة  آن. دهد ات فرسودگی شغلی را شكل میارتباط

روابط اجتماعی بر گرایش به ترك . دریافتند که ارتباطات با فرسودگی عاطفی پیوند منفی دارد

بر این باور است که روابط اجتماعی (  5 -14 : 117 )آلت . شغل نیز مؤثر تشخیص داده شد

نیز میان . کننده در حفظ و ابقای کارمند است حل کار یكی از عوامل مشارکتحمایتی در م

 .دهد ایش میزکارمندان دولت ارتباطات کم گرایش ترك شغل را اف

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Morbarak 
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 اجتماعي و بيگانگي شغلي مشاركت

تأثیر عوامل   بیگانگی و احساس جدایی کارکنان از شغل و وظایف شغلی و سازمانی تحت

ی از این عوامل، که کاهش این احساس را به دنبال دارد، افزایش یك. کند مختلف تغییر می

از این . مشی شغلی و سازمانی است ها و تعیین خط گیری مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم

توان احساس تعلق به شغل و سازمان و احساس حرمت و منزلت سازمانی را ارتقا  طریق، می

ها عموماً  پردازان و محققان سازمان اساس نظریهبر همین . بخشید و بیگانگی را کاهش داد

مشارکت کارکنان را عنصری اساسی و ضروری برای بهبود اثربخشی سازمان و کیفیت کار 

 ؛158 گمسون،  ؛ 15 لین، )شده  انجام تحقیقات(. 111 کالبرگ و همكاران، )دانند  کارکنان می

 مشارکت و اجتماعی ـ سیاسی بیگانگی میان زمینة ارتباط در (171 دال،  ؛ 17 هاوزر،  کورن

 و مشارکت متغیرهای .است متغیر دو میان این دار معنا رابطة دهندة نیز نشان ـ سیاسی اجتماعی

 با اند؛ وابسته مختلف نسبتاً های وزن با متغیرهایی و عوامل که به اند ای پیچیده های پدیده بیگانگی

 مشارکت تبیین برای را الگوهایی اند کوشیده رفتاری و اجتماعی علوم نظران حال صاحب این

 (. 1: 78  تبریزی،   محسنی)کنند  مطرح اجتماعی سیاسی و

سال  زندگی کاری، در کیفیت تحلیل و تجزیه برای بمبئی کار مرکزی ادارة که پژوهشی

 های حلقه در شرکت و ها گیری تصمیم در کارکنان مشارکت دهد می نشان داد انجام ،117 

 و شغلی رضایت افزایش باعث و کاهد می ها آن (از کار)بیگانگی  توجهی از قابل به میزان کیفیت

 .(  : 55  زاده،  علمی و هاشم)شود  می سازمانی از جوّ مثبت درك

تواند از طریق ارتقای انگیزه و احساس تعلق  مشارکت یا نگرش مثبت به کار و ابعاد آن می

شغلی و سازمانی بكاهد و به افزایش رضایت شغلی بینجامد  به شغل و سازمان از میزان بیگانگی

دریافت که عضویت در ( 115 )همچنین، ریتشلین (. 71 :  1  افراسیابی و همكاران، )

: 114 لیوکونن و همكاران، )شود  های روانی منجر می های داوطلبانه به کاهش پریشانی انجمن

 (.485 ـ 447 

تواند از  دهد چگونه مشارکت اجتماعی می د دارد که نشان مینهایتاً اینكه نتایج متعددی وجو

ویژه به کمک تعدیل یا کنترل پیامدهای منفی شغلی مرتبط با آن، نظیر استرس  بیگانگی شغلی، به

همچنین، معناداری ارتباط مشارکت و . کاری و فرسودگی شغلی و تمایل به ترك کار، بكاهد

؛ 54  پور و همكاران،  ؛ محسن57  مكاران، ظهوری و ه)رضایت شغلی ثابت شده است 
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؛ 111 ؛ مورگان و وینترود، 75  زاده و منصوریان،  ؛ لهسایی71  ؛ شهمیری، 58  حضوری، 

 (.111 ویت و همكاران، 

 اعتماد اجتماعي و بيگانگي شغلي

یاری را ای است که ذهن بس اینكه آیا اعتماد اجتماعی تأثیری کاهنده بر بیگانگی دارد یا نه مسئله

 انتشار پایین نسبتاً سطوح ،(1  ـ 55: 111 ) اینگلهارت نظر از. به خود مشغول کرده است

 دچار و نپذیرد را موجود ساختار نظام احتمال زیاد، به شخص، شود می موجب اعتماد و رضایت

یكی از عوامل مرتبط ( 811:  11 )و همكارانش  راس کاترین. شود اجتماعی بیگانگی یا آنومی

اعتماد  ( 1 :  11 ) به نظر زتومكا. کردند در جامعه معرفی با بیگانگی را اعتماد اجتماعی پایین

میزان بیگانگی  و انجامد میدیگر یكبه انزوا و دوری اعضای جامعه از  اجتماعی پایین در جامعه

به همكاری که است  بر این باور (1  : 111 )همچنین، گامبتا . دهد اجتماعی را افزایش می

همكاری  ،داشته باشد اعتمادی در جامعه وجود اعتماد نیازمند است و اگر بی میزان فراوانی به

 .شود میبیگانگی اجتماعی خورد و منجر به  میافراد شكست 

گویند افزایش  ، می( 11 )برخی، نظیر اسپكتور . کاری آمیخته است  رابطة اعتماد و استرس

پذیر است  رای حفظ محیطی که در آن استرس کاری کنترلاعتماد بین سرپرستان و زیردستان ب

دار اعتماد با استرس کاری مرتبط است و همچنان که اعتماد افزایش  ضرورت دارد و به طور معنا

پارکر و (.  1ـ 81:   1 بویاس و ویند، )یابد محتمل است که استرس کاری کاهش یابد  می

داری بین این دو متغیر وجود  ه رابطة معناپیش از این کشف کرده بودند ک(  15 )دکوتیس 

داد هنگامی که احساس  شواهدی پیش کشیدند که نشان می( 111 ـ 117 )تیمز و گراهام . ندارد

ونگ اهمیت اعتماد . شود ها کاسته می کند از فرسودگی شغلی آن اعتماد کارمندان افزایش پیدا می

کارمند چهار  18 های تحقیق وی، میان  یافته. را در کاهش افكار مرتبط با ترك سازمان دریافت

دار بر  کند افزایش اعتماد در سازمان تأثیری منفی و معنا کارخانه در جنوب چین، مشخص می

 (.همان)تمایل به نقل و انتقال شغلی کارمندان دارد 

 چارچوب نظري
 مباحث براساس. تر بیگانگی شغلی چارچوبی تلفیقی دارد این پژوهش به جهت تبیین دقیق

پذیری  افزایش مشارکت اجتماعی، اعتماد، مسئولیت صورت گفت در توان می تحقیق این نظری
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های اجتماعیْ سالمت روانی معلمان تا حد باالیی تأمین  اجتماعی، رضایت از زندگی، و حمایت

با وجود این، کارکنان در . آید ها به میزان زیادی پایین می شود و بیگانگی شغلی آن می

 تعامالت جریان و با حس مسئولیتی که در اجتماعی های حمایت و مشارکتی های وبچارچ

 از رضایتْ آوردن دست به عین در و دهند افزایش می را خود های آید قابلیت می وجود به اجتماعی

بدین . است آمده وجود به ها آن ارتباطی های شبكه در شوند که می اجتماعی برخوردار اعتماد

 و آرامش روانی لحاظ و به یابد می افزایش شان شغلی با وضعیت ها آن سازگاری قدرت ترتیب،

عوامل  تر، دقیق به عبارت .داشت و به بیگانگی شغلی دچار نخواهند شد خواهند مطلوبی آسایش

هنجاری و انزوا و  معنایی و بی قدرتی و بی کار، از جمله احساس بی فشارهای محل آثار مذکور

 طرف از و دهند کاهش می متقابل روابط و اعتماد افزایش با را ،(بیگانگی شغلیهای  مؤلفه)تنفر 

 .برند باال می را شغلی نتیجه رضایت در و نفس عزت و متقابل احترام شغلی و امنیت حس دیگر،

 هاي تحقيق فرضيه

معلمان در جامعه  وضعیت زمینةشده و با الهام از شناختی که در  های مطرح با تكیه بر بحث

 :های زیر را مطرح کرد توان فرضیه وجود دارد می

پذیری اجتماعی میان معلمان افزایش پیدا کند بیگانگی شغلی کاهش  ـ هرچه مسئولیت

 یابد و برعكس؛ می

یابد و  شغلی کاهش می اجتماعی میان معلمان افزایش پیدا کند، بیگانگی  ـ هرچه مشارکت 

 برعكس؛

یابد و  شغلی کاهش می مان افزایش پیدا کند، بیگانگی اجتماعی میان معل ـ هرچه اعتماد 

 برعكس؛

یابد و  ـ هرچه پیوندهای کاری میان معلمان افزایش پیدا کند، بیگانگی شغلی کاهش می

 برعكس؛

یابد و  ـ هرچه رضایت از زندگی میان معلمان افزایش پیدا کند، بیگانگی شغلی کاهش می

 .برعكس

تأهل، سطح تحصیالت، درآمد، گذراندن   نسیت، وضعیتسن، ج)ای  بین متغیرهای زمینه

 .ای معنادار وجود دارد با بیگانگی شغلی رابطه( آموزش ضمن خدمت



 

 

 

 

 

 442شناختي مرتبط با بيگانگي شغلي    بررسي عوامل جامعه

  

 

 مدل نظري تحقيق

در  تحقیق تجربی مدل متغیرهای تحقیق، در زمینة تجربی پیشینة و نظری چارچوب بر اساس

 .شود می ترسیم  شكل  قالب
 

 

 مدل تجربي تحقيق. 1شکل 

 شناسي روش

جامعة آماری این تحقیق شامل . این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه بود

بود که   1  ـ 11  کلیة معلمان شاغل در مقطع ابتدایی مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 

نفر   144 پرورش شهر تهران، و شده از سازمان آموزش ها، بر اساس آخرین آمار اعالم تعداد آن

نمونة تحقیق با استفاده از فرمول . نفر مرد بودند 511نفر زن و   185از این تعداد . بود

 .شود محاسبه می  جامعة محدود به صورت معادلة  گیری نمونه

  معادلة 

     

        
370

505096110442050

505096110442
22

2





////

///
n 

 

ای  گیری از روش خوشه مونهبرای ن .نفر حجم نمونه بودند 71 ترتیب، در این تحقیق  بدین 

گانة شهر تهران به پنج ناحیة شمال، جنوب، مرکز،  صورت که مناطق نوزده به این . استفاده شد

مناطق ) شرق، و غرب تقسیم و از هر ناحیه یک منطقه به صورت تصادفی انتخاب شد 

 مشارکت اجتماعی

 رضایت از زندگی

 حمایت اجتماعی در کار 

 بیگانگی شغلی

 اعتماد اجتماعی

 پذیری اجتماعی مسئولیت

ای  متغیرهای زمینه

جنسیت، وضعیت )

تأهل، تحصیالت، 

درآمد، گذراندن 

من آموزش ض

 (خدمت
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مدرسه به صورت  پس از آن در هر منطقه دَه(. 1 ،   ، 1، 1،  اند از مناطق  شده عبارت انتخاب

 .ها گردآوری شد تصادفی گزینش و بر اساس حجم نمونه داده

 مطالعات از پژوهش این یها مؤلفه گیری اندازه و سنجش برای الزم یها اسیمق و معیارها

ی لیكرت ا نقطهرفته با استفاده از طیف پنج  کار دهی معیارهای به روش نمره. پیشین اقتباس شد

شد جهت دستیابی به اعتبار الزم در طراحی و استفاده از پرسشنامه،  در این تحقیق سعی. بود

ها کامالً  شده در این زمینه و نتایج آن پس از مطالعة مقدماتی در زمینة موضوع، تحقیقات انجام

ای طراحی شد و آزمون اولیه جهت  در ضمن، پس از مشورت با استادان، پرسشنامه. بررسی شود

سرانجام، پس از اصالحات . شنامه بین سی نفر از معلمان پخش شدآشنایی با نقاط ضعف پرس

 .جزئی، پرسشنامة نهایی تدوین شد و در اختیار معلمان قرار گرفت

 متغير بيگانگي شغلي
شناسی  سنخ کردن  تعریفی مفهومی از بیگانگی و مشخص بیانضمن است کوشیده  ملوین سیمن

گونه را در پنج نوع قابل تمیز  ع تظاهرات رفتار بیگانهصور و انوا( تیپولوژی آلیناسیون)  بیگانگی

 :نشان دهد

تصور اینكه رفتار فرد قادر نیست وی را به هدفی که کنش او بر . قدرتی احساس بی (الف

های زیر در پرسشنامه برای سنجش بعد احساس  گویه. اساس آن تجهیز شده هدایت کند

دادن کارم شخصاً  توانم دربارة نحوة انجام نمیدر اغلب موارد .  : قدرتی طراحی شده است بی

یافته است و از آغاز تا پایان کار فرصت  دادن کارم ساختار طریقة انجام.  بگیرم؛   تصمیم

 .گونه اعمال نظری ندارم هیچ

های زیر  گویه. شک است تردید و و فرد در باور و عقیده دچار ابهام .معنایی احساس بی (ب

واقعاً در کارم به حد .  : معنایی طراحی شده است جش بعد احساس بیدر پرسشنامه برای سن

 .دهد شوم احساس خوبی به من دست می وقتی سر کار حاضر می.  ام؛  کمال رسیده

را به  ویهایی  کنش دهد فقط احتمال میفرد  .هنجاری ناهنجاری یا احساس  بی (ج

های زیر در پرسشنامه برای  گویه .کند ینمیید أتآن را  سازد که جامعه های هدف نزدیک می حوزه

تقریباً اکثر اوقات دوست دارم در خانه .  : هنجاری طراحی شده است سنجش بعد احساس بی

 .تر است های دیگری دارم که از کارم در سازمان مهم فعالیت.  بمانم و سر کار حاضر نشوم؛ 
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کند و از آن منفصل  نمی احساستعلق  جامعه مرسوم های ارزش بافرد . احساس انزوا (د

. بیند سو نمی عقیده و هم خود را با هر آنچه از نظر جامعه معتبر و ارزشمند است هم است و

احساس .  : های زیر در پرسشنامه برای سنجش بعد احساس انزوا طراحی شده است گویه

من همكاران اغلب در کارهایی که .  ام؛  کنم هر کسی به فكر خودش است و من منزوی می

 .رسانند کنم انجام دهم به من یاری می تالش می

 از فرصت الزم برای خلق و در دنیای صنعتی فرد. ناز خویشت نفرتاحساس تنفر یا  (ه

احساس انزجار از  گرفتارسازد برخوردار نیست و  میتولید محصولی که او را راضی و خرسند 

یر در پرسشنامه برای سنجش بعد های ز گویه(. 1: 187 سیمن، ) روابط اجتماعی تولید است

دادن کارم احساس سربلندی و غرور  از انجام.  : احساس نفرت از خویشتن طراحی شده است

نتایج شغلم آثار مهمی بر زندگی و پیشرفت افراد جامعه .  کنم و این شغل برایم مهم است؛  می

 .دارد

معلمان از ترکیب های پرسشنامة سنجش میزان بیگانگی از کار  به طور کلی، سؤال

، پرسشنامة  جان واگنر« شناخت شغل»، پرسشنامة  و دوایر  گانستر« کنترل کار»های  پرسشنامه

شناخت تیم کاری »، و پرسشنامة 8و کجنر 4توماس الداهل( مشارکت کاری) « درگیری شغلی»

این پرسشنامه پس از سنجش مقدماتی و تعیین . آوری و تنظیم شده است جمع 1«جک گیپ

در اختیار پاسخگویان ( محاسبة آلفای کرونباخ) های اصلی آن  مقیاس یزان روایی خردهم

 .قرارگرفت

 متغير اعتماد اجتماعي

انتظار همراه اطمینان به اینكه کنشگران اجتماعی در هر  اعتماد عبارت است از پژوهشدر این 

به عهده دارند، به تعهدات  و نقشی که اند در آن قرارگرفته اجتماعی، بنا به موقعیتی که ةرابط

بنابراین، میزان اعتماد اجتماعی  .کنند و به آن عمل می دارند، ، احساس تعهداند تلویحی خودآگاه

کنشگر به تعهدات تلویحی و میزان اطمینان به عمل کنشگران دیگر  در جامعه یعنی میزان عمل

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Ganster 

2. Dwyer 
3. Wagner 

4. Lodohel 

5. Kenjer 
6. Gibb 
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اد اجتماعی است که در های اعتم آید از شاخص هایی که در پی می گویه. به این تعهدات

احتماالً این « »دانید؟ همكاران خود را تا چه حد قابل اعتماد می»: پرسشنامه گنجانده شده است

شما تا چه حد با . گویند امروزه کسی به کسی اعتماد ندارد، حتی پدر به پسر اید که می را شنیده

 «دانید؟ میدوستان خود را تا چه حد قابل اعتماد »؛ «اید؟ این جمله موافق

 متغير رضایت از زندگي

به بیان دیگر، هر چه . منظور بازتاب توازن آرزوهای شخص و وضعیتی است که در آن قراردارد

. یابد شكاف میان آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر شود رضایت او از زندگی کاهش می

ترتیبی  سنجش سطح در و تلیكر ای درجه قالب طیف پنج در چند گویه از استفاده با این متغیر

به »، «تان چقدر است؟ میزان رضایت شما از زندگی خانوادگی»هایی مانند  شد؛ گویه سنجیده

 «.برم ام لذت می های شغلی من از فعالیت»، «طور کلی تا چه حد از زندگی خود راضی هستید؟ 

 اجتماعي متغير مشاركت
 نظر در بعد چهار در چیوز و لیانمی که مک است اجتماعی ادراك نوعی اجتماعی مشارکت

 و تأثیرگذاشتن برای جامعه، فرصت از بخشی به تعلق احساس معنی به عضویت: اند گرفته

 دیگران، با زمینة همكاری در مردم نیازهای ارضای در تأثیرگذاری، دوجانبه شدن سهیم

(. 151 چیوز، میلیان و  مک)شود  می منجر مثبت روابط به که عاطفی ارتباطات در شدن سهیم

های  ریزی ها و برنامه گیری کنند در تصمیم بنابراین، مشارکت میزانی است که کارکنان احساس می

. شوند سازمان و شغل خود دخالت دارند و مسئوالن شرکت در امور شغلی نظر آنان را جویا می

ه بخواهید چنانچ»: آید استفاده شد هایی که در پی می گویه از اجتماعی مشارکت سنجش برای

اید که در آن مورد با دیگران  گیری کنید تا چه حد مایل برای امر مهمی در مورد کارتان تصمیم

ها یا کارهای  از قبیل همایش) تا چه حد در رویدادهایی که در شهر رخ داده »، «مشورت کنید؟

سوب تا چه حد در یک گروه یا انجمن عضو فعال مح»، «اید؟ مشارکت داشته( المنفعه عام

 «اید؟ کنون تا چه حد در تشكیل گروه یا انجمنی نقش مؤثر داشتهتا»، «؟شوید می

 پذیري اجتماعي متغير مسئوليت

 فرایند یادگیری طی که است های اجتماعی مهارت از ای مجموعه اجتماعی پذیری مسئولیت

 به مقررات و و قوانین (عرف)اجتماعی  هنجارهای چارچوب در شود و شخص آموخته می
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 موفقیت، و تعامالت، افزایش مثبت، انسانی روابط موجب ایجاد که زند می دست انتخابی

آید استفاده  هایی که در پی می گویه از نیز پذیری مسئولیت سنجش برای .شود می خاطر رضایت

چنانچه مشاهده کنید »، «.ها دوست دارم وظایفی به عهده بگیرم هنگام فعالیت در انجمن»: شد

را  اید آن  موزی را در کوچه و خیابان بر زمین انداخت، تا چه میزان مایل فردی پوست

 «.المنفعه کند هر شهروندی باید مقداری از وقتش را صرف امور عام»، «بردارید؟

 حمایت اجتماعي در كار

. های سرپرستان و همكاران است ها و حمایت منظور از حمایت اجتماعی در کار مجموع کمک

های شغلی و خانوادگی و  زمان و موازی نقش عمدة حمایت از کار برای ایفای همفرد از منابع 

( الف: حمایت مذکور در تحقیق حاضر دو بعد دارد. گیرد کاهش فشار ناشی از آن بهره می

حمایت ( حمایت عاطفی به معنای درك همدالنه، حساسیت به مسائل شغلی، و جزآن؛ ب

هایشان  هایی برای کمک به معلمان تا بتوانند مسئولیت وصیهابزاری به معنای همكاری مستقیم و ت

آید استفاده  هایی که در پی می گویه از این دو بعد سنجش برای .را به نحو مطلوب انجام دهند

اگر »، «.رسانند هایم به من یاری می دادن آن همكاران اغلب در کارهایی که در تالش انجام»: شد

تا چه »، «.کنند برایم پیش بیاید، همكارانم در رفع آن به من کمک می ای دادن کارم مسئله در انجام

ها را در  کنند و آن های خود را به دیگران منتقل می اندازه پرسنل این سازمان دانش و مهارت

 «دهند؟ دادن وظایفشان یاری می انجام

نباخ آن محاسبه ، آلفای کروSPSS افزار برای محاسبة پایایی تحقیق حاضر، با استفاده از نرم

 .شد

 نتایج حاصل از آزمون آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق. 9جدول 
 ضریب آلفاي كل مقياس ها ياسمق

 117/1 پذیری اجتماعی مسئولیت
 1/1 5 اعتماد اجتماعی

 4/1 7 رضایت از زندگی

 751/1 حمایت اجتماعی در کار
 541/1 مشارکت اجتماعی
 758/1 بیگانگی شغلی
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 ها و نتایج تحقيق افتهی

 تحليل توصيفي

توزیع . شود با توجه به گستردگی مطالب و جدول توزیع فراوانی، برخی از نتایج تحقیق بیان می

کمترین . درصد پاسخگویان مرد بودند 5 /4درصد پاسخگویان زن و   1/1دهد  فراوانی نشان می

   / از این میان . سال بود  4انگین سن ، و می11، بیشترین میزان 8 شده  میزان سن افراد مطالعه

ها، سابقة شغلی  درصد آن  1بیشتر پاسخگویان، یعنی . درصد متأهل بودند 1/55درصد مجرد و 

بنابراین، اغلب پاسخگویان . سال داشتند 1 درصد سابقة شغلی کمتر از  7سال و  1 تا  1 بین 

اسخگویان بر حسب سطح تحصیالت نشان توزیع فراوانی پ. افراد دارای سابقة شغلی زیاد بودند

درصد   / کارشناسی و  1/48درصد فوق دیپلم و   4/ درصد پاسخگویان دیپلم و  1 /5دهد  می

بنابراین، مد متغیر مورد نظر، یعنی متغیر تحصیالت، در . ارشد و باالتر داشتند مدرك کارشناسی

رة میزان درآمد حاکی است گروه ها دربا داده. مورد مطالعه تحصیالت کارشناسی بود  نمونة

عبارت دیگر، بیشتر افراد  به . هزار تومان بیشترین فراوانی را دارد 711تا  811درآمدی 

درصد   / همچنین، . هزار تومان داشتند 711تا  811شده در این تحقیق درآمدی بین  مطالعه

میزان نمونه را به خود هزار تومان و بیشتر داشتند که کمترین  111شده درآمد  افراد مطالعه

آموزش ضمن   درصد پاسخگویان دورة 17/ قریب به اتفاق افراد نمونه، یعنی . دهد اختصاص می

 .ای را نداشتند ها سابقة گذراندن چنین دوره درصد آن  /7بودند و فقط   خدمت را گذرانده

 تحليل استنباطي

دهد میزان بیگانگی شغلی  نشان میهای آماری  شود بررسی می مالحظه  که در جدول  طور  همان

آمده حاکی از آن است که آمارة  دست های به یافته. ها رابطه دارد شده با جنس آن افراد مطالعه

571/ -=t و سطح معناداری حاصل  (1/ 1=S )ها به این معناست که  این یافته. مطلوب است

، میزان بیگانگی شغلی میان مردان در واقع. زنان بیگانگی شغلی کمتری در مقایسه با مردان دارند

 .بیشتر از زنان است

شود بین میزان بیگانگی شغلی افراد مورد مطالعه با  می مالحظه  که در جدول   طور همان

 t= /8 آمده حاکی از آن است که آمارة  دست های به یافته. ها رابطه وجود دارد وضعیت تأهل آن

ها به این معناست که افراد مجرد  این یافته. مطلوب است( 1/ 11)و سطح معناداری حاصل 
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در واقع، میزان بیگانگی شغلی میان معلمان . بیگانگی شغلی بیشتری در مقایسه با متأهالن دارند

 .درصد اطمینان داریم 18به این یافته . مجرد بیشتر از معلمان متأهل است

شده  یگانگی شغلی افراد مطالعهدهد بین میزان ب نشان می tها از طریق آزمون  مقایسة میانگین

ای قوی وجود دارد؛ یعنی کسانی  ها رابطه با گذراندن یا نگذراندن دورة آموزش ضمن خدمت آن

ای را  که چنین دوره که دورة آموزش ضمن خدمت را گذرانده بودند در مقایسه با کسانی  

و سطح معناداری  t=-4 /1ارة ها نشان داد آم یافته. بودند بیگانگی شغلی کمتری داشتند  نگذرانده

 .مطلوب است (=S 10111) حاصل 

شده با وضعیت تحصیالت  نشان داد بین میزان بیگانگی شغلی افراد مطالعه tنتایج آزمون 

که تحصیالت پایین دارند  افرادی که تحصیالت باال دارند در مقایسه با افرادی . ها رابطه دارد آن

آمده در این تحقیق حاکی از آن است که  دست های به یافته. دکنن کمتر احساس بیگانگی شغلی می

 .مطلوب است (=1S/ 11)و سطح معناداری  t= /5    آمارة

دو نمونة مستقل در زمينة بيگانگي شغلي بر حسب جنسيت، وضعيت  tنتایج آزمون . 9جدول 

 یا نگذراندن دورة آموزشي تأهل، و گذراندن 

شود بین دو متغیر سن  آمده از آزمون همبستگی پیرسون مشخص می دست با توجه به نتایج به

به عبارت دیگر، تفاوت  .(<18/1sig)ای وجود ندارد  ها از شغلشان رابطه معلمان و بیگانگی آن

ها تصادفی  متفاوت آن  ختلف بیگانگی شغلی معلمان با توجه به سنهای م شده در میزان مشاهده

 آزمون آماري خطاي معيار راف معيارانح ميانگين تعداد متغير مستقل

 جنسيت
 T= - /571 1/   8 5 / 4  4  مرد

1 /1 =S 1/ 8 7/1  1 /17 5   زن 

 تأهل
 =T  /8  5/1 8 1 /85  4 مجرد

11 /1 S= 1/  8/8 7 / 8 1   متأهل 

 ضمن خدمت
 - =T 4 /1 1/1  8/ 8 5  11  بلي

111/1 S= 1 1  4 1  خير 

 تحصيالت
 =T  /5   7/1  8/  5 /1  1  پایين

11 /1 S= 1/ 4 1/8 1 /7 75  باال 
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صفر مبنی بر نبودنِ رابطه میان دو متغیر مذکور تأیید و  Hبنابراین، فرضیة . است و معنادار نیست

 .رد شد H فرضیة 

دهد بین میزان بیگانگی شغلی افراد  آمده از آزمون پیرسون نشان می دست بررسی نتایج به

افرادی که درآمد باالتری دارند در مقایسه با . ها رابطه دارد  ده با وضعیت درآمد آنش مطالعه

ها حاکی از آن  یافته. کنند تری دارند کمتر احساس بیگانگی شغلی می افرادی که درآمد پایین

 .مطلوب است( S=10111) و سطح معناداری حاصل  =P -18/1 است که آمارة 

شود، با توجه به نتایج حاصل از آزمون پیرسون،  ده میمشاه 4طور که در جدول  همان

ای  ها از شغلشان رابطه شود بین دو متغیر سابقة شغلی معلمان و میزان بیگانگی آن مشخص می

چه سابقة شغلی افراد بیشتر باشد، میزان   این رابطه به این معناست که هر. معنادار وجود دارد

. درصد اطمینان داریم 18به این نتیجه بیش از . برعكس ها از شغلشان کمتر است و بیگانگی آن

مطلوب ( 1/ 11)و سطح معناداری آن  -1/1  در این زمینه ضریب همبستگی پیرسون برابر 

 .است

اي دربارة بيگانگي شغلي بر حسب درآمد و سابقة  دو نمونة زمينه نتایج آزمون پيرسون. 4جدول 

 شغلي

 آزمون آماري متغیر مستقل

 سن
 71/1 ب همبستگی پیرسونضری

 1/   سطح معناداری

 درآمد
 -18/1  ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 سطح معناداری

 سابقة شغلی
 -1/1   ضریب همبستگی پیرسون

 1/ 1 سطح معناداری

آمده از آزمون پیرسون،  دست شود، با توجه به نتایج به می مالحظه 8که در جدول  طور  همان

 :شود مشخص می

ها رابطة معنادار  پذیری اجتماعی معلمان و میزان بیگانگی شغلی آن ن دو متغیر مسئولیتبی

باره ضریب  دراین. درصد اطمینان داریم 11به این نتیجه بیش از . متوسط و معكوس وجود دارد

 .مطلوب است( 111/1)و سطح معناداری آن  -14/1 همبستگی پیرسون برابر 
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معنادار نسبتاً   ها رابطة معلمان و میزان بیگانگی شغلی آن بین دو متغیر حمایت اجتماعی

باره ضریب  دراین. درصد اطمینان داریم 11به این نتیجه بیش از . ضعیف و معكوس وجود دارد

 .مطلوب است( 111/1)و سطح معناداری آن  -1 /   همبستگی پیرسون برابر 

معنادار متوسط و   ها رابطة شغلی آن بین دو متغیر مشارکت اجتماعی معلمان و میزان بیگانگی

باره ضریب همبستگی  دراین. درصد اطمینان داریم 11به این نتیجه بیش از . معكوس وجود دارد

 .مطلوب است( 111/1)و سطح معناداری آن  -1 / 7 پیرسون برابر 

تاً ها رابطة معنادار نسب بین دو متغیر اعتماد اجتماعی معلمان و میزان بیگانگی شغلی آن

باره ضریب  دراین. درصد اطمینان داریم 11به این نتیجه بیش از . ضعیف و معكوس وجود دارد

 .مطلوب است( 111/1)و سطح معناداری آن  -1 /81 همبستگی پیرسون برابر 

ها از کارشان رابطة معنادار نسبتاً  بین دو متغیر رضایت از زندگی معلمان و میزان بیگانگی آن

ود دارد؛ به این معنا که هر چه رضایت از زندگی افراد بیشتر باشد میزان ضعیف و معكوس وج

. درصد اطمینان داریم  1به این نتیجه بیش از . ها کمتر است و برعكس بیگانگی شغلی آن

 .مطلوب است( 111/1)و سطح معناداری آن  -1/1  باره ضریب همبستگی پیرسون برابر  دراین

 پيرسون بين متغيرها با ميزان بيگانگي شغلي نتایج آزمون همبستگي. 5جدول 
 آزمون آماري متغير مستقل

 پذیري اجتماعي مسئوليت
 -14/1  ضریب پیرسون

 1/ 11 سطح معناداری

 هاي كاري حمایت
 -1/    ضریب پیرسون

 111/1 سطح معناداری

 مشاركت اجتماعي
 -1/ 7  ضریب پیرسون

 111/1 سطح معناداری

 اعتماد اجتماعي
 -81/1  ضریب پیرسون

 111/1 سطح معناداری

 رضایت از زندگي
 -1/1   ضریب پیرسون

 1/ 11 سطح معناداری

زمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چندمتغیره  برای مطالعة تأثیر هم

آمده از میان  1گونه که در جدول  همان. کار رفت به  گام به در این تحلیل روش گام. استفاده شد

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. stepwise 
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اند از  ماند که به ترتیب عبارت متغیرهایی که وارد این معادله شدند هشت متغیر باقی می

پذیری اجتماعی، اعتماد، جنس،  مشارکت اجتماعی، درآمد، آموزش ضمن خدمت، مسئولیت

 متغیر وابسته را تبیین( R =1/ 8)درصد   8اند در مجموع  این متغیرها توانسته. سن، و تأهل

 .درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیلة متغیرهای پژوهش تبیین نشد 41بنابراین . کنند

 تحليل رگرسيون. 1جدول 

 تحليل مسير

مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به  ای برای مطالعة تأثیر مستقیم و غیر تحلیل مسیر شیوه

 . است  مشخص شده  ضرایب مسیرها در شكل . صورت سازوکار علّی است

 
 ليل مسير متغيرهاي پژوهشمدل تح. 9شکل 

 B SE BETA T 2R SIG گو متغيرهاي پيش

 111/1 -  /5 1 -  / 78   /1 1 ثابت

 111/1 1/1   -41/5  -1/ 5  71/1  8/1   مشاركت اجتماعي

 111/1 54/1  -1/  4 -1/1    /8   - /  1 درآمد

 111/1 44/1  -1/ 17 -1/ 1  84/1  1 /1   آموزش ضمن خدمت

 111/1 17/1  -1/    -11/1  1/1   81/1  پذیري اجتماعي مسئوليت

 111/1 1/1 4 -1/  1 -1/ 1  11/1  44/1  اعتماد اجتماعي

 111/1 411/1 - /1   -1/    4/1 8  /11  جنس

 111/1 411/1  /  5 1/    1/ 41 1/    سن

 111/1 1/1 8  /514 1/ 1  1/  5 - /1 5 تأهل
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همة مسیرهای منتهی به متغیر وابسته شناسایی و محاسبه شد تا  7بر این اساس، در جدول 

 برای مناسب مدلی شده ارائه مدل گفت توان می مجموع در .دست آید اثر کل متغیرهای مستقل به

 .است موضوع و تبیین تحلیل

 دل تحليلياثر مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي م. 7جدول 
 متغيرها تأثير متغيرهاي مستقل متغير وابسته

 تأثیر مستقیم - =4 10

 تأثیر غیر مستقیم =خدمت  ضمن آموزش مشارکت  بیگانگی شغلی

(101817- )= (10 1-)×(10  ) 

 جمع تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم = (-1 10)

 آموزش ضمن خدمت

 تأثیر مستقیم =  10

 مستقیم تأثیر غیر  =جنس  یریپذ مسئولیت بیگانگی شغلی

(101  - )= (10 1-)×(1014) 

 مستقیم جمع تأثیرات مستقیم و غیر = (    10)

 جنس

 تأثیر مستقیم  =-1 10

 مستقیم تأثیر غیر  =پذیری  مسئولیت مشارکت بیگانگی شغلی

(1014 1-  ) =(10 1-)×(10  ) 

 جمع تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم =( -1 4 10)

 پذیری اجتماعی مسئولیت

 مشارکت تأثیر مستقیم  =-1 10
 اعتماد اجتماعی تأثیر مستقیم  =-1 10
 های کاری حمایت تأثیر مستقیم  =-4 10
 رضایت از زندگی میمستق ریثأت = -  10
 تأهل تأثیر مستقیم = -1011
 سابقة شغلی تأثیر مستقیم  =-  10
 درآمد تأثیر مستقیم = -4 10

 تحصیالت مستقیم تأثیر  =1014
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از . مستقیم متغیرها بر بیگانگی شغلی است حاکی از تأثیرات مستقیم و غیر 7های جدول  داده

این تعیین (. -1/1 )کنندگی باالتری دارد  میان متغیرهای موجود، متغیر مشارکت اجتماعی تعیین

به طور مستقیم و  پذیری است که ، مسئولیت-1/1 4 متغیر بعدی، با بتای . مستقیم و منفی است

، سومین متغیری است که به صورت مستقیم -4/1 درآمد، با بتای . غیرمستقیم اثرگذار است

گذراندن آموزش ضمن خدمت به صورت مستقیم و . ای منفی با بیگانگی شغلی دارد رابطه

رهای متغی. ای منفی با بیگانگی شغلی دارد غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر متغیر مشارکت رابطه

، جنسیت (-1/  )، سابقة شغلی (-1/  )، رضایت از زندگی (-4/1 )، حمایت (-1/1 )اعتماد 

. کننده با بیگانگی شغلی دارد ای تعیین رابطه( 14/1)، و تحصیالت (-11/1)، تأهل (-1/  )

جنسیت یگانه متغیری است که به طور غیرمستقیم نیز دارای رابطه است و تحصیالت یگانه 

 .کنندگی مثبت با بیگانگی دارد ست که رابطة تعیینمتغیری ا

 گيريبحث و نتيجه

تأثیر عوامل  کاهش یا افزایش بیگانگی شغلی در افراد یک مجموعه یا سازمان صرفاً تحت 

در پی بررسی گزارة فوق مبانی نظری و . عوامل غیراقتصادی سهم بیشتری دارد. اقتصادی نیست

مندی از زندگی، اعتماد، مشارکت،  مبنی بر رابطة رضایتهایی  تجربی مطالعه شد و فرضیه

همچنان که گذشت، . پذیری اجتماعی با بیگانگی شغلی استخراج شد حمایت، و مسئولیت

توان  بنابراین، می. ای منفی و معنادار با بیگانگی شغلی معلمان دارند های اصلی تحقیق رابطه مؤلفه

شغلشان اقداماتی از قبیل تالش در جهت افزایش ادعا کرد برای کاهش بیگانگی معلمان از 

پذیری از سوی معلمان، ارتقای اعتماد اجتماعی،  مشارکت اجتماعی و افزایش مسئولیت

 .مندی از زندگی الزم و ضروری است های کاری، و افزایش سطح رضایت حمایت

شده با گذراندن  دهد بین میزان بیگانگی شغلی افراد مطالعه های تبیینی تحقیق نشان می یافته

که دورة آموزش  معلمانی . ها رابطة قوی وجود دارد یا نگذراندن دورة آموزش ضمن خدمت آن

ای سابقة  در زمینة متغیر زمینه. ضمن خدمت را گذرانده بودند بیگانگی شغلی کمتری داشتند

بدین معنا . داد ها نشان ای معنادار بین این متغیر و بیگانگی شغلی آن شغلی معلمان نتایجْ رابطه

های این پژوهش نظر پل  یافته. که هر چه سابقة شغلی بیشتر باشد بیگانگی شغلی کمتر است

 .کند را تأیید می( 75  )ولترز و نبی لو 
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شده با وضعیت تحصیلی  های تحقیق، بین میزان بیگانگی شغلی افراد مطالعه بر اساس یافته

ت باالتری دارند بیشتر احساس بیگانگی شغلی افرادی که تحصیال. ها رابطه وجود دارد آن

شده با جنسیت  دهد بین میزان بیگانگی شغلی معلمان مطالعه نیز نتایج تحقیق نشان می. کنند می

ای با متغیر وابستة  های تبیینی در زمینة بررسی رابطة متغیرهای زمینه یافته. ها رابطه وجود دارد آن

است که زنان بیگانگی شغلی کمتری در مقایسه با مردان حاکی از آن ( بیگانگی شغلی) تحقیق 

علت این موضوع . خوانی دارد هم(  1  )زاده و همكاران  های حسین این نتایج با یافته. دارند

 و ها پست آوردن دست به شغلی و های رقابت درگیر از زنان بیشتر مردان این باشد که شاید

 برای ها آن به امكان دستیابی و است کمیاب و محدود ها موقعیت این چون اما. باالیند های سمت

دهد بین  ها نشان می همچنین، یافته. شوند می شغلی دچار بیگانگی بیشتر مردان وجود ندارد همه

ها حاکی  این یافته. ها رابطه وجود دارد ای وضعیت تأهل معلمان و بیگانگی شغلی آن متغیر زمینه

همچنین، نتایج . کنند ز افراد متأهل بیگانگی شغلی احساس میاز آن است که افراد مجرد بیشتر ا

دهد بین متغیر درآمد معلمان و بیگانگی شغلی رابطه وجود دارد؛ یعنی افرادی که درآمد  نشان می

تری دارند بیگانگی شغلی کمتری احساس  باالتری دارند در مقایسه با کسانی که درآمد پایین

انی نظری مطرح شد مارکس عامل بیگانگی در کار را اقتصاد که در بحث مب  همچنان. کنند می

او امیدوار بود روابطی که مبتنی بر . کند وجو می داند و آن را در روابط تولیدی جست می

زعم ملوین سیمن، کنترل و  به. کارآمدن نظام سوسیالیستی از بین برود سوداگری است با روی

تواند ارتباطی بین رفتار  ای است که فرد نمی گونهمدیریت جامعه بر نظام پاداش اجتماعی به 

در چنین وضعیتی، احساس بیگانگی بر فرد مستولی . خود و پاداش مأخوذ از جامعه برقرار کند

 .دهد شود و او را به کنشی منفصالنه و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق می می

دهد  گانگی از کار نشان میدر مجموع، نتایج تحلیل رگرسیونی بین متغیرهای مستقل و بی

اطالعات تجربی . کند درصد متغیر وابسته را تبیین می  8متغیرهای تحقیق در مجموع 

آمده از این تحقیق، ضمن حمایت از مدل نظری تحقیق، مؤید آن است که متغیر بیگانگی  دست به

ی دارد که در های متفاوت بستگ ای پیچیده است که به تعداد زیادی متغیر با وزن شغلی پدیده

ها و منطبق با مدل نظری  با وجود این یافته. اند ای از روابط علّی به یكدیگر مربوط شبكه

پذیری، اعتماد، حمایت، و رضایت از زندگی برای  پژوهش، متغیرهای مشارکت، مسئولیت

هد ها مانع بیگانگی شغلی معلمان خوا معلمان سیستمی از پاداش را به همراه دارد و این پاداش
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ها معلمان بیگانگی شغلی بیشتری  اما بر اساس نظر سیمن در صورت فقدان این پاداش. شد

 .تجربه خواهند کرد
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