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چکيده
تحقیق حاضر با هدف شناخت عوامل جامعه شناختی مؤثر بر بیگانگی شغلی معلمان انجام شده
است .روش این مطالعه پیمایشی و جامعة آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران ،بالغ بر
 548نفر ،و حجم نمونه  74نفر بود .با مداقه بر تحقیقات پیشین و مبانی نظری موجود
اعتماد ،مشارکت ،حمایت ،مسئولیتپذی ری اجتماعی ،و رضایت از زندگی عوامل مرتبط با متغیر
بیگانگی شغلی در نظر گرفته شد .برای سنجش متغیرهای مستقل از پرسشنامة محققساخته و
برای متغیر بیگانگی شغلی از پرسشنامة گانستر و واگنر استفاده شد و پایایی آن را ضریب آلفای
کرونباخ تأیید کرد .در کنار عوامل فوق ،متغیرهای زمینهای مثل جنس ،سن ،وضعیت تأهل،
سابقة شغلی ،گذراندن دورة آموزش ضمن خدمت ،تحصیالت ،و درآمد نیز مطالعه شد .نتایجْ
رابطه ای معنادار را بین متغیرهای اعتماد ،مشارکت ،حمایت ،مسئولیتپذیری ،و رضایت از
زندگی با بیگانگی شغلی نشان داد .نیز تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد همة متغیرهای این
تحقیق ،به جز متغیر سن افراد مطالعهشده ،رابطهای معنادار با بیگانگی از کار دارند.
واژههاي كليدي :اعتماد ،بیگانگی شغلی ،حمایت ،رضایت از زندگی ،مسئولیتپذیری،
مشارکت.
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مقدمه
با وجود پیشرفتهای اخیر در عرصههای مختلف ،انسانها همچنان مهرههای اصلی سازمان را
تشكیل میدهند؛ به طوری که موفقیت سازمانها در جهت تحقق اهدافشان وابسته به نحوة
نگرش آنان به انسان و چگونگی بهکارگیری این نیروهاست.
تصور برخی اندیشمندان و مدیران قرن  1در باب انسان و کار انسانی بر این بود که
چنانچه کارگران به خود واگذار شوند ،حداقل کار ممكن را انجام میدهند و اتالف وقت
خواهند کرد .راهحل این است که مدیریت کارگران را از نیاز به برنامهریزی برای وظایف خود
آسوده سازد؛ بهخصوص وظایفی که با فكرکردن همراه است .در همین چارچوب تیلور بر آن
بود که مهمترین وسیله برای رسیدن به افزایش تولیدْ پول و پاداش اقتصادی است (توسلی،
.)55 : 58
بعد از بررسیهایی که در کارخانة هاثورن ،وابسته به شرکت وسترن الكتریک امریكا ( 1 1ـ
 ،) 1 1انجام گرفت روشن شد نظریة کالسیکها دیگر اهمیت چندانی ندارد و نمیتواند اثری
در افزایش بازدهی کار و باالبردن سطح تولید سازمانها داشته باشد .کالسیکها فرد را فقط از
جنبة اقتصادی مهم میدانستند و کارگران را همانند ماشینهایی میپنداشتند که باید از نیروی
آنها به مثابة انرژی مكانیكی در جهت باالبردن سطح تولید استفاده کرد .این بررسیها همچنین
نشان داد با دانش روابط انسانی میتوان دریافت چه عواملی در چگونگی رفتار سازمانی افراد
مؤثرند و میتوانند در کاهش یا افزایش بازدهی و تولید اثر بگذارد .مالحظه میشود که پیدایش
نظریة روابط انسانی حرکتی است از گرایشهای مادی و اقتصادی به سوی گرایشهای اجتماعی
و روانی.
از موضوعاتی که صبغة اجتماعیـ روانی دارد مسئلة بیگانگی شغلی است .موضوع رضایت
و نارضایتی و بیگانگی از شغل مخاطب را متوجه این نكته میکند که ،به قول پورتس (: 115
) ،چطور اشكال غیرپولی ،درست مثل حجم داراییها یا حساب بانكی ،میتوانند سرچشمة
مهم قدرت و اثربخشی باشند .این پژوهش به دنبال عوامل متنوع اجتماعیـ روانی است تا
قابلیت کارکرد بالقوة آنها را روشن و فاصلة میان جنبههای جامعهشناختی و اقتصادی را کم کند
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و همزمان توجه سیاستگذاران را جلب کند که به دنبال راهحلهای کمهزینه و غیراقتصادی برای
حل مسائل اجتماعیاند.
گفتنی است بسیاری از پژوهشهایی که در زمینة بیگانگی در ایران صورت گرفته ،به تبع
نظریة مارکسیستی ،عمدتاً به مطالعة بیگانگی با کار در محیطهای کارگری پرداخته است و با
وجود تحقیقاتی که در محیطهای اداری صورت گرفته تحقیق در باب بیگانگی با کار معلمان و
عوامل وابسته به آن ،با وجود ضرورت و اهمیت فراوان آن ،بسیار کم بوده است .به همین دلیل
خأل مطالعه در این زمینه بهشدت احساس میشود .از سوی دیگر ،در مقولة حساسی همچون
آموزشوپرورش ،که با تعلیموتربیت انسانها سروکار دارد ،پیامدهای بیگانگی شغلی میان
معلمان برای جامعه بسیار زیانبار خواهد بود و کاهش راندمان کاری معلمان سبب بروز
نارضایتیهای اجتماعی فراگیر خواهد شد.
آموزشوپرورش ،به منزلة سازمانی که بیشترین مخاطب انسانی را داراست ،و معلمان ،در
مقام عامالن اصلی این سازمان ،در معرض ابتال به این معضل اجتماعیـ روانیاند .بررسیهای
صورتگرفته دربارة معلمان مدارس ایالت متحده و دیگر کشورهای توسعهیافته نشان میدهد
بین یکسوم تا یکدوم معلمان ،در صورت داشتن حق دوبارة انتخاب شغل ،شغل معلمی را
انتخاب نمیکنند .معلمان میگویند با شغلشان و دانشآموزان و همكارانشان احساس بیگانگی
میکنند؛ میگویند کسانی که در مدارساند ،کسانی که در محل آنها زندگی میکنند ،و عموم
مردم از آنها قدردانی نمیکنند (لوینسون و کوکسون .) : 11 ،فاربر تخمین میزند که  1تا
 8درصد معلمان امریكایی از شغلشان نارضایتی شدید دارند و  1تا  8درصد آنها دچار
فرسودگی شغلیاند (فاربر و دیگران .)17 : 15 ،پژوهشهایی که در ایران به بررسی بیگانگی و
فرسودگی و نارضایتی شغلی معلمان (معیدفر و ذهانی 54 ،؛ صابری 51 ،؛ احقر 51 ،؛
صداقتیفرد 55 ،؛ قدسی و دیگران ) 11 ،پرداختهاند نتایجی مشابه نشان میدهند؛ طوری که
بیگانگی شغلی ،به منزلة مسئلهای مهم و غامض ،ذهن بسیاری از اندیشمندان و سیاستگذاران
داخلی را به خود مشغول کرده است که تأثیرات مخرب بزرگی بر جای میگذارد .در این مسیر
شناخت بیگانگی شغلی و جستوجوی عوامل همبسته با آن و یافتن راهحلهایی که بیگانگی
شغلی را حذف کند یا از تأثیر آن بكاهد میتواند از عوارض منفی این مشكل اجتماعی بكاهد و
در نتیجه در افزایش کارآیی نیروی کار و توسعة جامعه مؤثر باشد.
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این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که معلمان چه میزان با کار خود بیگانهاند و
چه عواملی موجب بروز و افزایش بیگانگی شغلی میشود.

اهداف تحقيق
شناسایی رابطة میزان اعتماد ،مسئولیتپذیری ،مشارکت ،و حمایت اجتماعی نیز رابطة رضایت
از زندگی و متغیرهای زمینهای (جنس ،سن ،وضعیت تأهل ،سابقة شغلی ،گذراندن دورة آموزش
ضمن خدمت ،تحصیالت ،درآمد) معلمان با بیگانگی شغلی آنها اهداف این تحقیق بود.

مروري بر پيشينة تحقيق
فاتحیزاده و باغبان ( ) 51در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی با
بیگانگی شغلی و تعارضات کارـ خانواده رابطهای معنادار دارد؛ بدین معنا که سازمانها با
حمایت کارکنان خود قادر خواهند بود بیگانگی و تعارضات را کاهش دهند که رضایت شغلی
را به دنبال دارد.
فاطمه بختیاریزاده ( ) 55در پایاننامة کارشناسیارشد جامعهشناسی دانشگاه چمران اهواز،
با نام «بررسی عوامل اجتماعیـ اقتصادی مؤثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه :کارکنان
پتروشیمی بندر ماهشهر)» ،جامعة آماری پژوهش خود را کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر در
نظر گرفت .نتایج تحقیق او نشان میدهد متغیرهایی مثل پایگاه اقتصادیـ اجتماعی کارکنان،
رضایت شغلی ،مشارکت شغلی ،عدالت سازمانی ،و امنیت شغلی عوامل تأثیرگذار بر متغیر
وابستة بیگانگی از کار بهشمار میروند .همچنین ،نتایج نشان میدهد میانگین میزان
ازخودبیگانگی مردان نسبت به زنان بیشتر است.
بنیفاطمه و رسولی ( ) 11در تحقیق خود با نام «بررسی میزان بیگانگی بین دانشجویان
دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن» دریافتند که متغیرهای اعتماد اجتماعی ،رضایت از زندگی،
اثربخشی اجتماعی ،و میزان دینداری با بیگانگی اجتماعی رابطة منفی معنادار

دارند.

جهانگیری و همكاران (  ) 1در پی بررسی رابطة رضایت از زندگی و بیگانگی دانشجویان
دانشگاه اصفهان برآمدند .نتایجْ رابطة آماری منفی بین رضایت از زندگی خوابگاهی و
ازخودبیگانگی و ابعاد آن را نشان داد .بدین معنا که با افزایش میزان رضایت از زندگی
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خوابگاهی میزان ازخودبیگانگی دانشجویان و ابعاد آن (احساس عدم تعلق و پوچی و بیمعنایی
و دوری از ارزشها و جامعهستیزی) کاهش

مییابد.

افراسیابی و همكاران او (  ) 1در تحقیقی ،با نام «مطالعة رضایت شغلی در ارتباط با
مشارکت اجتماعی و بیگانگی از کار» میان کارکنان شرکت برق فارس ،به این نتیجه رسیدند که
مشارکت به منزلة متغیر اصلی تحقیق از طریق بیگانگی شغلی رابطهای غیرمستقیم با رضایت
شغلی دارد .در این پژوهش مشارکت مهمترین متغیر تبیینکنندة رضایت و بیگانگی شغلی است
و  71درصد تغییرات را تبیین میکند.
نبوی و شهریاری (  ) 1در مقالهای با نام «علل و پیامد تعارض کار و خانواده و بررسی
بیگانگی از کار» ،در میان زنان شاغل در ادارات دولتی شهر اهواز ،به این نتیجه رسیدند که
بیگانگی شغلی با حمایت اجتماعی و انتظارات نقش و کنترل بر کار رابطه دارد .به این معنا که با
افزایش حمایت اجتماعی ،بهوقوعپیوستن انتظارات نقشی ،و کنترل بیشتر بر کارْ بیگانگی کاهش
خواهد یافت.
استفان پال ولترز ( ) 151در پایاننامة دکتری خود ،با نام «بیگانگی ،بیقدرتی ،و انزوای
اجتماعی در میان مأموران تأدیبی ارتش و زندانها» ،سیزده فرضیة مرتبط با بیگانگی ،بیقدرتی،
انزوای اجتماعی ،و روابط آنها با محیط زندان را آزمودند .نتایج این پژوهش برای تأدیب و
جامعهشناسی تربیتی استفاده شد .مطالعات این محقق نشان داد میزان بیگانگی میان کارکنان
جوانتر و با سابقة کمتر بیشتر از کارکنان باسابقه است؛ به گونهای که ناامیدی و یأس از فضای
زندان و شغلْ بسیار دیده میشود.
اوسین ( ) 111در تحقیق خود دریافت که رضایت از زندگی با بیگانگی ،همچنین با برخی
ابعاد آن مانند ازخودبیگانگی ،بیگانگی از خانواده ،بیقدرتی ،پوچگرایی ،فعالیتنداشتن ،و
بیتحرکی رابطة منفی معنادار دارد .تانوجیا ( ) 1 1نیز در تحقیقی به بررسی میزان
ازخودبیگانگی و رضایت از زندگی مردان و زنان سالمند دو شهر کاتاك و بابانسوار پرداخت.
نتایج تحقیق او نشان داد رضایت از زندگی و بیگانگی رابطة منفی معناداری با هم دارند .زنان
سالمند بیش از مردان سالمند احساس بیگانگی میکنند و مردان سالمند بیشتر از زندگی خود
راضیاند.
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مباني نظري
بيگانگي و بيگانگي شغلي
مبانی نظری در باب بیگانگی غنای مطلوبی دارد .از منظر علمی تالشهای متعددی برای رسیدن
به تعریف کاربردی مفهوم بیگانگی انجام شده و نظریههای متعددی مطرح شده است( .جدول ).
جدول  .1خالصة نظریهها در زمينة بيگانگي از كار
چکيدة نظریه

صاحبنظر

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

 .) 5کار بیگانهشده با بیگانهساختن آدمی از طبیعت و از خود ،یعنی از کارکردهای عملی و فعالیت
حیاتیاش ،نوع انسان را از آدمی بیگانه میسازد .کار بیگانهشده زندگی نوعی را بر اساس جهت
زندگی فردی تغییر میدهد (کرایب.)44 : 54 ،
زیمل بر این باور است که زندگی در شهرهای بزرگ (مادرشهرها) موجب فردگرایی ،تقسیم کار،

زیمل

تخصص ،و غلبة روح عینی بر روح ذهنی میشود و انسان را به ازخود بیگانگی سوق میدهد .از
نظر وی ازخودبیگانگی عامل اصلی سرگردانی انسان در جامعههای جدید است (ستوده: 75 ،
.) 4
نظر وبر دربارة عقالیی و بوروکراتیک شدن گریزناپذیر جهان انسانی با مفهوم ازخودبیگانگی مارکس
همانندیهای آشكار دارد .هر دو بر این باورند که شیوههای نوین سازماندهی و کارآیی و تأثیرْ تولید
سازمان را افزایش میدهند و سطح تسلط انسان بر طبیعت را بس باال بردهاند .از طرفی ،به غولهایی
تبدیل شدهاند که آفرینندگانش را به انسانیتزدایی تهدید میکنند (کوزر .) 7 : 77 ،به نظر وبر،

وبر

در جامعة صنعتی و مدرن امروز ،چنان که کارگر از تولید و محصول کارش بیگانه میشود ،محقق از
تحقیق ،کارمند از کار اداری ،معلم از درس ،و دانشمند از موضوع دانش خود بیگانه میشود (وبر،
.) 1 : 74
بلونر ،هرچند بر این باور است که روابط کاری معین به طور عینی رضایت ایجاد میکند ،نظر خود
بلونر

4

() 114

را بر این فرض استوار میسازد که خود فناوری باعث ازخودبیگانگی میشود؛ نه روابط اجتماعی
تولید در اقتصاد سرمایهداری .او استدالل میکند که همة کارگران به یک اندازه از خود بیگانه نیستند،
زیرا با طیف گستردهای از فناوریهای گوناگون سروکار دارند .ازخودبیگانگی اختاللی کلی است که
از محیطهای بیرونی متعدد و حاالت عاطفی درونی پدید میآید که ناشی از مناسبات بین کارگر و
وضع اجتماعیـ اقتصادی کار است.
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1. Marx
2. Zimel
3. Weber
4. Bluner
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سیمن ( )1 : 187از نخستین اندیشمندانی است که کوشیده است مفهوم بیگانگی را در
قالبی منظم و منسجم تدوین و تعریف کند .به نظر سیمن ،ساختار دیوانساالری (بوروکراسی)
جامعة مدرن شرایطی را ایجاد و ابقا کرده است که در آن انسانها قادر به فراگیری چگونگی
کنترل اعمال و رفتارهای خود نیستند .بهزعم وی ،نحوة کنترل و مدیریت جامعه بر نظام پاداش
اجتماعی به گونهای است که فرد نمیتواند ارتباطی را بین رفتار خود و پاداش مأخوذ از جامعه
برقرار کند و در چنین وضعیتی احساس بیگانگی بر فرد مستولی میشود و او را به کنشی
منفصالنه و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق میدهد .سیمن علل ازخودبیگانگی را بوروکراسی و
ساختار دیوانساالری مدرن و متجانسنبودن رفتار فرد و سیستم پاداش جامعه میداند و پیامد آن
را احساس بیقدرتی و فتور ،تنفر و بیزاری ،بیهنجاری ،پوچی و بیمعنایی ،و انزوا میداند.
سیمن کوشیده ،ضمن بیان تعریفی مفهومی از بیگانگی و مشخصکردن سنخشناسی بیگانگی
(تیپولوژی آلیناسیون) ،صور و انواع تظاهرات رفتار بیگانهگونه را در پنج نوع قابل تمیز نشان
دهد ،که به نظر وی رایجترین و متداولترین صور کاربرد مفهومی واژه در متون جامعهشناسی و
روانشناسی است :الف) احساس بیقدرتی و فتور و سستی ؛ ب) احساس بیمعنایی و پوچی و
بیهودگی ؛ ج) بیهنجاری یا احساس ناهنجاری ؛ د) احساس انزوای اجتماعی4؛ ه) احساس
تنفر یا خودبیزاری.8
مسئوليتپذیري اجتماعي و بيگانگي شغلي
به تعبیر لیونز ( ) 118بسیاری از مسائل اجتماعی بزهكاریها ،جرایم ،و مشكالت رفتاری در
جامعه با سطح نازل احساس مسئولیت فردی و اجتماعی رابطه دارد .هنگامی که از
مسئولیتپذیری صحبت به میان میآید منظور تعهد کاری ،احساس تكلیف ،و وجدان کاری
است .در سازمان باید دید شخص تا چه اندازه حاضر است برای وظایفی که به عهدهاش گذاشته
شده انرژی صرف کند و تا چه اندازه هنگام بروز مشكالت از منافع فردی خود چشم میپوشد
(لهساییزاده و منصوریان .) 11 : 75 ،کاستكاو بالزارووا ( ) 71 : 117نیز مسئولیت اجتماعی
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1. Powerlessness
2. Eaning Lessness
3. Normlessness
4. Social isolation
5. Self estrangement
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را تعهد مداوم برای رفتار به شیوة اخالقی و با بهبود کیفیت زندگی افراد و خانوادههایشان
میدانند که به بهبود اجتماع و جامعه در مقیاس وسیعتر میانجامد.
به نظر پولک ( ) 111مسئولیت اجتماعی مجموعهای از مهارتهای اجتماعی است که طی
فرایند یادگیری آموخته میشود و شخص در چارچوب هنجارهای اجتماعی (عرف) و قوانین و
مقررات انتخابهایی میکند که موجب ایجاد روابط انسانی مثبت ،افزایش تعامالت ،موفقیت ،و
رضایت خاطر میشود (ایمان و جالئیان .) 1 : 51 ،بنابراین ،مسئولیتپذیری اجتماعی در
خالل کار را میتوان از عواملی دانست که با ایجاد روابط انسانی مثبت ،افزایش تعامالت،
موفقیت ،و رضایت خاطرْ بیگانگی شغلی را کاهش میدهد و کیفیت زندگی را بهبود میبخشد.
رضایت از زندگي و بيگانگي شغلي
فردینبرگ (  )4 : 15بر این باور است که رضایت از زندگی با احساس بیگانگی در افراد مرتبط
است و مثبتنبودن نتیجة عملْ نارضایتی تلقی میشود .به نظر فردینبرگ احساس نارضایتی در
فرد سبب میشود وی به احساس انفصال و جدایی از موضوعات پیرامون خود میل کند و خود
را از آنچه قبالً پیوند داشته جدا و منفک ببیند و از درون بین خود و این موضوع کشمكش،
تضاد ،ستیز ،و عدم ارتباط و شناخت احساس کند .فردی که به احساس نارضایتی دچار است
خود را ناتوانتر از آن میبیند که بتواند تغییری در وضعیت خود و شرایط محیط بهوجود آورد.
از اینرو ،احساس نارضایتی به احساس بییاوری و ناامیدی منجر میشود .سرکوبشدن فردیت
و هتک شخصیت فردی ،مشغلة فكری ،بهویژه سروکارداشتن مفرط با مفاهیم تجریدی و
انتزاعی ،نیز غلبة ارزشها و احساسات گروه بر ارزشها و عواطف فرد از عوامل دیگری است
که در نظر وی در بروز بیگانگی و احساس نارضایتی تأثیرگذار است (فردینبرگ11 : 15 ،ـ
.) 1
همچنین ،ارتباط معنادار و منفی بین رضایت از زندگی و بیگانگی از سوی محققان مختلف
اثبات شده است .باالچانداران و همكاران ( ،) 117اوسین ( ،) 111تانوجیا ( ،) 1 1وحیدی و
نظری (  ،) 1محسنی تبریزی (  ،) 5بنیفاطمه و رسولی ( ،) 11و جهانگیری و همكاران
(  ) 1نشان دادهاند که بین رضایت از زندگی و بیگانگی رابطة منفی قوی برقرار است.
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حمایت اجتماعي در كار و بيگانگي شغلي
سازوکار چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی و بیگانگی شغلی را نیز محققان تشریح کردهاند .ری و
میلر منابع حمایت اجتماعی مرتبط با کار را ،که تأثیر منفی تعارض و بیگانگی شغلی افراد را
کاهش میدهند یا در برابر آنها نقش محافظ ایفا میکنند ،به دو دستة کلی بیرون سازمان
(خانواده) و درون سازمان (سرپرست و همكاران) تقسیم میکنند (آمینه .)14 : 117 ،همچنین،
کارلسون و پرو ( )8 : 111با مروری بر تحقیقات انجامشده دربارة حمایت اجتماعیْ منابع عمدة
حمایت اجتماعی در حوزة کاری را حمایت همكاران و سرپرستان میدانند .این دو منبع به دو
طریق عمل میکنند :نخست از طریق تعدیل اثر مثبت محركهای تنشزای موقعیت کاری ،شامل
ابهام و انتظارات نقش کاری بر تعارض کار خانواده؛ و دوم از طریق کاهش تأثیر تعارض بر
بیگانگی از کار .بدین ترتیب حمایت اجتماعی میتواند با تأثیر بر مطلوبیت و خوشایندی محیط
کار احساس تهدیدکنندة محیط را کمتر در فرد ایجاد کند .تعدادی از مطالعات به نقش ارتباطات
اجتماعی برخوردار از حمایت همكار و سرپرست در رابطه با استرس کاری توجه کردهاند.
آرینگتون ( ) 115با تمرکز بر نمونههای ملی اثبات میکند که بین حمایت اجتماعی و استرس
شغلی رابطة منفی وجود دارد .بخش اعظم یافتههای پژوهشی او نشان میدهد بین استرس کاری
کارمندان و همكاران و سرپرستان و زیردستان ارتباط ضعیفی وجود دارد .موربارك (: 111
 )877-845اعالم کرد میان کارمندان خدمات اجتماعی حمایت سرپرست و همكار با کاهش
استرس شغلی پیوند برقرار است .یافتههای پژوهشی ری و میلر (  ،)8 7-811 : 11که بر
نمونهای از معلمان مدرسة ابتدایی انجام شد ،نیز اثبات میکند افزایش ارتباطات به طور معنادار
با کاهش استرس کاری رابطه دارد .همچنین ،کیم و لی ( ) 58- 14 : 111تشخیص دادند میزان
ارتباطات فرسودگی شغلی را شكل میدهد .آنها با مطالعة

مددکار اجتماعی در کالیفرنیا

دریافتند که ارتباطات با فرسودگی عاطفی پیوند منفی دارد .روابط اجتماعی بر گرایش به ترك
شغل نیز مؤثر تشخیص داده شد .آلت ( ) 5 - 14 : 117بر این باور است که روابط اجتماعی
حمایتی در محل کار یكی از عوامل مشارکتکننده در حفظ و ابقای کارمند است .نیز میان
کارمندان دولت ارتباطات کم گرایش ترك شغل را افزایش میدهد.
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مشاركت اجتماعي و بيگانگي شغلي
بیگانگی و احساس جدایی کارکنان از شغل و وظایف شغلی و سازمانی تحت تأثیر عوامل
مختلف تغییر میکند .یكی از این عوامل ،که کاهش این احساس را به دنبال دارد ،افزایش
مشارکت کارکنان در فرایند تصمیمگیریها و تعیین خطمشی شغلی و سازمانی است .از این
طریق ،می توان احساس تعلق به شغل و سازمان و احساس حرمت و منزلت سازمانی را ارتقا
بخشید و بیگانگی را کاهش داد .بر همین اساس نظریهپردازان و محققان سازمانها عموماً
مشارکت کارکنان را عنصری اساسی و ضروری برای بهبود اثربخشی سازمان و کیفیت کار
کارکنان میدانند (کالبرگ و همكاران .) 111 ،تحقیقات انجامشده (لین 15 ،؛ گمسون 158 ،؛
کورن هاوزر 17 ،؛ دال ) 171 ،در زمینة ارتباط میان بیگانگی سیاسیـ اجتماعی و مشارکت
اجتماعیـ سیاسی نیز نشاندهندة رابطة معنادار میان این دو متغیر است .متغیرهای مشارکت و
بیگانگی پدیدههای پیچیدهایاند که به عوامل و متغیرهایی با وزنهای نسبتاً مختلف وابستهاند؛ با
این حال صاحبنظران علوم اجتماعی و رفتاری کوشیدهاند الگوهایی را برای تبیین مشارکت
سیاسی و اجتماعی مطرح کنند (محسنی تبریزی.)1 : 78 ،
پژوهشی که ادارة مرکزی کار بمبئی برای تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری ،در سال
 ، 117انجام داد نشان میدهد مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و شرکت در حلقههای
کیفیت به میزان قابل توجهی از بیگانگی (از کار) آنها میکاهد و باعث افزایش رضایت شغلی و
درك مثبت از جوّ سازمانی میشود (علمی و هاشمزاده: 55 ،

).

مشارکت یا نگرش مثبت به کار و ابعاد آن میتواند از طریق ارتقای انگیزه و احساس تعلق
به شغل و سازمان از میزان بیگانگی شغلی و سازمانی بكاهد و به افزایش رضایت شغلی بینجامد
(افراسیابی و همكاران .) 71 : 1 ،همچنین ،ریتشلین ( ) 115دریافت که عضویت در
انجمنهای داوطلبانه به کاهش پریشانیهای روانی منجر میشود (لیوکونن و همكاران: 114 ،
 447ـ .) 485
نهایتاً اینكه نتایج متعددی وجود دارد که نشان میدهد چگونه مشارکت اجتماعی میتواند از
بیگانگی شغلی ،بهویژه به کمک تعدیل یا کنترل پیامدهای منفی شغلی مرتبط با آن ،نظیر استرس
کاری و فرسودگی شغلی و تمایل به ترك کار ،بكاهد .همچنین ،معناداری ارتباط مشارکت و
رضایت شغلی ثابت شده است (ظهوری و همكاران 57 ،؛ محسنپور و همكاران 54 ،؛
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حضوری 58 ،؛ شهمیری 71 ،؛ لهساییزاده و منصوریان 75 ،؛ مورگان و وینترود 111 ،؛
ویت و همكاران.) 111 ،
اعتماد اجتماعي و بيگانگي شغلي
اینكه آیا اعتماد اجتماعی تأثیری کاهنده بر بیگانگی دارد یا نه مسئلهای است که ذهن بسیاری را
به خود مشغول کرده است .از نظر اینگلهارت (55 : 111ـ  ،) 1سطوح نسبتاً پایین انتشار
رضایت و اعتماد موجب میشود شخص ،به احتمال زیاد ،نظام ساختار موجود را نپذیرد و دچار
آنومی یا بیگانگی اجتماعی شود .کاترین راس و همكارانش (  )811 : 11یكی از عوامل مرتبط
با بیگانگی را اعتماد اجتماعی پایین در جامعه معرفی کردند .به نظر زتومكا (  ) 1 : 11اعتماد
اجتماعی پایین در جامعه به انزوا و دوری اعضای جامعه از یكدیگر میانجامد و میزان بیگانگی
اجتماعی را افزایش میدهد .همچنین ،گامبتا ( ) 1 : 111بر این باور است که همكاری به
میزان فراوانی به اعتماد نیازمند است و اگر بیاعتمادی در جامعه وجود داشته باشد ،همكاری
افراد شكست میخورد و منجر به بیگانگی اجتماعی میشود.
رابطة اعتماد و استرس کاری آمیخته است .برخی ،نظیر اسپكتور (  ،) 11میگویند افزایش
اعتماد بین سرپرستان و زیردستان برای حفظ محیطی که در آن استرس کاری کنترلپذیر است
ضرورت دارد و به طور معنادار اعتماد با استرس کاری مرتبط است و همچنان که اعتماد افزایش
مییابد محتمل است که استرس کاری کاهش یابد (بویاس و ویند،

81 : 1ـ  .)1پارکر و

دکوتیس (  ) 15پیش از این کشف کرده بودند که رابطة معناداری بین این دو متغیر وجود
ندارد .تیمز و گراهام ( 117ـ  ) 111شواهدی پیش کشیدند که نشان میداد هنگامی که احساس
اعتماد کارمندان افزایش پیدا میکند از فرسودگی شغلی آنها کاسته میشود .ونگ اهمیت اعتماد
را در کاهش افكار مرتبط با ترك سازمان دریافت .یافتههای تحقیق وی ،میان  18کارمند چهار
کارخانه در جنوب چین ،مشخص میکند افزایش اعتماد در سازمان تأثیری منفی و معنادار بر
تمایل به نقل و انتقال شغلی کارمندان دارد (همان).

چارچوب نظري
این پژوهش به جهت تبیین دقیقتر بیگانگی شغلی چارچوبی تلفیقی دارد .براساس مباحث
نظری این تحقیق میتوان گفت در صورت افزایش مشارکت اجتماعی ،اعتماد ،مسئولیتپذیری
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اجتماعی ،رضایت از زندگی ،و حمایتهای اجتماعیْ سالمت روانی معلمان تا حد باالیی تأمین
میشود و بیگانگی شغلی آنها به میزان زیادی پایین میآید .با وجود این ،کارکنان در
چارچوبهای مشارکتی و حمایتهای اجتماعی و با حس مسئولیتی که در جریان تعامالت
اجتماعی بهوجود میآید قابلیتهای خود را افزایش میدهند و در عین بهدستآوردن رضایتْ از
اعتماد اجتماعی برخوردار میشوند که در شبكههای ارتباطی آنها بهوجود آمده است .بدین
ترتیب ،قدرت سازگاری آنها با وضعیت شغلیشان افزایش مییابد و به لحاظ روانی آرامش و
آسایش مطلوبی خواهند داشت و به بیگانگی شغلی دچار نخواهند شد .به عبارت دقیقتر ،عوامل
مذکور آثار فشارهای محل کار ،از جمله احساس بیقدرتی و بیمعنایی و بیهنجاری و انزوا و
تنفر (مؤلفههای بیگانگی شغلی) ،را با افزایش اعتماد و روابط متقابل کاهش میدهند و از طرف
دیگر ،حس امنیت شغلی و احترام متقابل و عزت نفس و در نتیجه رضایت شغلی را باال میبرند.

فرضيههاي تحقيق
با تكیه بر بحثهای مطرحشده و با الهام از شناختی که در زمینة وضعیت معلمان در جامعه
وجود دارد میتوان فرضیههای زیر را مطرح کرد:
ـ هرچه مسئولیتپذیری اجتماعی میان معلمان افزایش پیدا کند بیگانگی شغلی کاهش
مییابد و برعكس؛
ـ هرچه مشارکت اجتماعی میان معلمان افزایش پیدا کند ،بیگانگی شغلی کاهش مییابد و
برعكس؛
ـ هرچه اعتماد اجتماعی میان معلمان افزایش پیدا کند ،بیگانگی شغلی کاهش مییابد و
برعكس؛
ـ هرچه پیوندهای کاری میان معلمان افزایش پیدا کند ،بیگانگی شغلی کاهش مییابد و
برعكس؛
ـ هرچه رضایت از زندگی میان معلمان افزایش پیدا کند ،بیگانگی شغلی کاهش مییابد و
برعكس.
بین متغیرهای زمینهای (سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،درآمد ،گذراندن
آموزش ضمن خدمت) با بیگانگی شغلی رابطهای معنادار وجود دارد.
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مدل نظري تحقيق
بر اساس چارچوب نظری و پیشینة تجربی در زمینة متغیرهای تحقیق ،مدل تجربی تحقیق در
قالب شكل ترسیم میشود.
حمایت اجتماعی در کار
رضایت از زندگی

اعتماد اجتماعی

متغیرهای زمینهای
(جنسیت ،وضعیت
تأهل ،تحصیالت،

بیگانگی شغلی

درآمد ،گذراندن
آموزش ضمن

مسئولیتپذیری اجتماعی

خدمت)
مشارکت اجتماعی

شکل  .1مدل تجربي تحقيق

روششناسي
این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه بود .جامعة آماری این تحقیق شامل
کلیة معلمان شاغل در مقطع ابتدایی مدارس شهر تهران در سال تحصیلی  11ـ 1

بود که

تعداد آنها ،بر اساس آخرین آمار اعالمشده از سازمان آموزشوپرورش شهر تهران 144 ،نفر
بود .از این تعداد  185نفر زن و  511نفر مرد بودند .نمونة تحقیق با استفاده از فرمول
نمونهگیری جامعة محدود به صورت معادلة محاسبه میشود.
معادلة

104421/ 962 0/ 50/ 5  370
0/ 052 10442  1/ 962 0/ 50/ 5

n

بدین ترتیب ،در این تحقیق  71نفر حجم نمونه بودند .برای نمونهگیری از روش خوشهای
استفاده شد .به این صورت که مناطق نوزدهگانة شهر تهران به پنج ناحیة شمال ،جنوب ،مرکز،
شرق ،و غرب تقسیم و از هر ناحیه یک منطقه به صورت تصادفی انتخاب شد (مناطق
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انتخابشده عبارتاند از مناطق ،1 ،1 ،

 .) 1 ،پس از آن در هر منطقه دَه مدرسه به صورت

تصادفی گزینش و بر اساس حجم نمونه دادهها گردآوری شد.
معیارها و مقیاسهای الزم برای سنجش و اندازهگیری مؤلفههای این پژوهش از مطالعات
پیشین اقتباس شد .روش نمرهدهی معیارهای بهکاررفته با استفاده از طیف پنج نقطهای لیكرت
بود .در این تحقیق سعی شد جهت دستیابی به اعتبار الزم در طراحی و استفاده از پرسشنامه،
پس از مطالعة مقدماتی در زمینة موضوع ،تحقیقات انجامشده در این زمینه و نتایج آنها کامالً
بررسی شود .در ضمن ،پس از مشورت با استادان ،پرسشنامهای طراحی شد و آزمون اولیه جهت
آشنایی با نقاط ضعف پرسشنامه بین سی نفر از معلمان پخش شد .سرانجام ،پس از اصالحات
جزئی ،پرسشنامة نهایی تدوین شد و در اختیار معلمان قرار گرفت.

متغير بيگانگي شغلي
ملوین سیمن کوشیده است ضمن بیان تعریفی مفهومی از بیگانگی و مشخصکردن سنخشناسی
بیگانگی (تیپولوژی آلیناسیون) صور و انواع تظاهرات رفتار بیگانهگونه را در پنج نوع قابل تمیز
نشان دهد:
الف) احساس بیقدرتی .تصور اینكه رفتار فرد قادر نیست وی را به هدفی که کنش او بر
اساس آن تجهیز شده هدایت کند .گویههای زیر در پرسشنامه برای سنجش بعد احساس
بیقدرتی طراحی شده است . :در اغلب موارد نمیتوانم دربارة نحوة انجامدادن کارم شخصاً
تصمیم بگیرم؛  .طریقة انجامدادن کارم ساختاریافته است و از آغاز تا پایان کار فرصت
هیچگونه اعمال نظری ندارم.
ب) احساس بیمعنایی .فرد در باور و عقیده دچار ابهام و تردید و شک است .گویههای زیر
در پرسشنامه برای سنجش بعد احساس بیمعنایی طراحی شده است . :واقعاً در کارم به حد
کمال رسیدهام؛  .وقتی سر کار حاضر میشوم احساس خوبی به من دست میدهد.
ج) بیهنجاری یا احساس ناهنجاری .فرد احتمال میدهد فقط کنشهایی وی را به
حوزههای هدف نزدیک میسازد که جامعه آن را تأیید نمیکند .گویههای زیر در پرسشنامه برای
سنجش بعد احساس بیهنجاری طراحی شده است . :تقریباً اکثر اوقات دوست دارم در خانه
بمانم و سر کار حاضر نشوم؛  .فعالیتهای دیگری دارم که از کارم در سازمان مهمتر است.
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د) احساس انزوا .فرد با ارزشهای مرسوم جامعه تعلق احساس نمیکند و از آن منفصل
است و خود را با هر آنچه از نظر جامعه معتبر و ارزشمند است همعقیده و همسو نمیبیند.
گویههای زیر در پرسشنامه برای سنجش بعد احساس انزوا طراحی شده است . :احساس
میکنم هر کسی به فكر خودش است و من منزویام؛  .همكاران اغلب در کارهایی که من
تالش میکنم انجام دهم به من یاری میرسانند.
ه) احساس تنفر یا نفرت از خویشتن .فرد در دنیای صنعتی از فرصت الزم برای خلق و
تولید محصولی که او را راضی و خرسند میسازد برخوردار نیست و گرفتار احساس انزجار از
روابط اجتماعی تولید است (سیمن.)1 : 187 ،گویههای زیر در پرسشنامه برای سنجش بعد
احساس نفرت از خویشتن طراحی شده است . :از انجامدادن کارم احساس سربلندی و غرور
میکنم و این شغل برایم مهم است؛  .نتایج شغلم آثار مهمی بر زندگی و پیشرفت افراد جامعه
دارد.
به طور کلی ،سؤالهای پرسشنامة سنجش میزان بیگانگی از کار معلمان از ترکیب
پرسشنامههای «کنترل کار» گانستر و دوایر  ،پرسشنامة «شناخت شغل» جان واگنر  ،پرسشنامة
«درگیری شغلی» (مشارکت کاری) توماس الداهل 4و کجنر ،8و پرسشنامة «شناخت تیم کاری
جک گیپ» 1جمعآوری و تنظیم شده است .این پرسشنامه پس از سنجش مقدماتی و تعیین
میزان روایی خردهمقیاسهای اصلی آن (محاسبة آلفای کرونباخ) در اختیار پاسخگویان
قرارگرفت.

متغير اعتماد اجتماعي
در این پژوهش اعتماد عبارت است از انتظار همراه اطمینان به اینكه کنشگران اجتماعی در هر
رابطة اجتماعی ،بنا به موقعیتی که در آن قرارگرفتهاند و نقشی که به عهده دارند ،به تعهدات
تلویحی خودآگاهاند ،احساس تعهد دارند ،و به آن عمل میکنند .بنابراین ،میزان اعتماد اجتماعی
در جامعه یعنی میزان عمل کنشگر به تعهدات تلویحی و میزان اطمینان به عمل کنشگران دیگر
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Ganster
2. Dwyer
3. Wagner
4. Lodohel
5. Kenjer
6. Gibb
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به این تعهدات .گویههایی که در پی میآید از شاخصهای اعتماد اجتماعی است که در
پرسشنامه گنجانده شده است« :همكاران خود را تا چه حد قابل اعتماد میدانید؟» «احتماالً این
را شنیدهاید که میگویند امروزه کسی به کسی اعتماد ندارد ،حتی پدر به پسر .شما تا چه حد با
این جمله موافقاید؟»؛ «دوستان خود را تا چه حد قابل اعتماد میدانید؟»

متغير رضایت از زندگي
منظور بازتاب توازن آرزوهای شخص و وضعیتی است که در آن قراردارد .به بیان دیگر ،هر چه
شكاف میان آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر شود رضایت او از زندگی کاهش مییابد.
این متغیر با استفاده از چند گویه در قالب طیف پنج درجهای لیكرت و در سطح سنجش ترتیبی
سنجیده شد؛ گویههایی مانند «میزان رضایت شما از زندگی خانوادگیتان چقدر است؟»« ،به
طور کلی تا چه حد از زندگی خود راضی هستید؟»« ،من از فعالیتهای شغلیام لذت میبرم».

متغير مشاركت اجتماعي
مشارکت اجتماعی نوعی ادراك اجتماعی است که مکمیلیان و چیوز در چهار بعد در نظر
گرفتهاند :عضویت به معنی احساس تعلق به بخشی از جامعه ،فرصت برای تأثیرگذاشتن و
سهیمشدن دوجانبه در تأثیرگذاری ،ارضای نیازهای مردم در زمینة همكاری با دیگران،
سهیمشدن در ارتباطات عاطفی که به روابط مثبت منجر میشود (مکمیلیان و چیوز.) 151 ،
بنابراین ،مشارکت میزانی است که کارکنان احساس میکنند در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای
سازمان و شغل خود دخالت دارند و مسئوالن شرکت در امور شغلی نظر آنان را جویا میشوند.
برای سنجش مشارکت اجتماعی از گویههایی که در پی میآید استفاده شد« :چنانچه بخواهید
برای امر مهمی در مورد کارتان تصمیمگیری کنید تا چه حد مایلاید که در آن مورد با دیگران
مشورت کنید؟»« ،تا چه حد در رویدادهایی که در شهر رخ داده (از قبیل همایشها یا کارهای
عامالمنفعه) مشارکت داشتهاید؟»« ،تا چه حد در یک گروه یا انجمن عضو فعال محسوب
میشوید؟»« ،تاکنون تا چه حد در تشكیل گروه یا انجمنی نقش مؤثر داشتهاید؟»

متغير مسئوليتپذیري اجتماعي
مسئولیتپذیری اجتماعی مجموعهای از مهارتهای اجتماعی است که طی فرایند یادگیری
آموخته میشود و شخص در چارچوب هنجارهای اجتماعی (عرف) و قوانین و مقررات به

بررسي عوامل جامعهشناختي مرتبط با بيگانگي شغلي 444

انتخابی دست میزند که موجب ایجاد روابط انسانی مثبت ،افزایش تعامالت ،موفقیت ،و
رضایت خاطر میشود .برای سنجش مسئولیتپذیری نیز از گویههایی که در پی میآید استفاده
شد« :هنگام فعالیت در انجمنها دوست دارم وظایفی به عهده بگیرم« ،».چنانچه مشاهده کنید
فردی پوست موزی را در کوچه و خیابان بر زمین انداخت ،تا چه میزان مایلاید آن را
بردارید؟»« ،هر شهروندی باید مقداری از وقتش را صرف امور عامالمنفعه کند».

حمایت اجتماعي در كار
منظور از حمایت اجتماعی در کار مجموع کمکها و حمایتهای سرپرستان و همكاران است.
فرد از منابع عمدة حمایت از کار برای ایفای همزمان و موازی نقشهای شغلی و خانوادگی و
کاهش فشار ناشی از آن بهره میگیرد .حمایت مذکور در تحقیق حاضر دو بعد دارد :الف)
حمایت عاطفی به معنای درك همدالنه ،حساسیت به مسائل شغلی ،و جزآن؛ ب) حمایت
ابزاری به معنای همكاری مستقیم و توصیههایی برای کمک به معلمان تا بتوانند مسئولیتهایشان
را به نحو مطلوب انجام دهند .برای سنجش این دو بعد از گویههایی که در پی میآید استفاده
شد« :همكاران اغلب در کارهایی که در تالش انجامدادن آنهایم به من یاری میرسانند« ،».اگر
در انجامدادن کارم مسئلهای برایم پیش بیاید ،همكارانم در رفع آن به من کمک میکنند« ،».تا چه
اندازه پرسنل این سازمان دانش و مهارتهای خود را به دیگران منتقل میکنند و آنها را در
انجامدادن وظایفشان یاری میدهند؟»
برای محاسبة پایایی تحقیق حاضر ،با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآلفای کرونباخ آن محاسبه
شد.
جدول  .9نتایج حاصل از آزمون آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق
مقياسها

ضریب آلفاي كل مقياس

مسئولیتپذیری اجتماعی

1/117

اعتماد اجتماعی

1/5 1

رضایت از زندگی

1/7 4

حمایت اجتماعی در کار

1/751

مشارکت اجتماعی

1/541

بیگانگی شغلی

1/758
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یافتهها و نتایج تحقيق
تحليل توصيفي
با توجه به گستردگی مطالب و جدول توزیع فراوانی ،برخی از نتایج تحقیق بیان میشود .توزیع
فراوانی نشان میدهد  1 /1درصد پاسخگویان زن و  5/4درصد پاسخگویان مرد بودند .کمترین
میزان سن افراد مطالعهشده  ، 8بیشترین میزان  ،11و میانگین سن  4سال بود .از این میان

/

درصد مجرد و  55/1درصد متأهل بودند .بیشتر پاسخگویان ،یعنی  1درصد آنها ،سابقة شغلی
بین  1تا  1سال و  7درصد سابقة شغلی کمتر از  1سال داشتند .بنابراین ،اغلب پاسخگویان
افراد دارای سابقة شغلی زیاد بودند .توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیالت نشان
میدهد  1/5درصد پاسخگویان دیپلم و

/

 4درصد فوق دیپلم و  48/1کارشناسی و

/

درصد

مدرك کارشناسیارشد و باالتر داشتند .بنابراین ،مد متغیر مورد نظر ،یعنی متغیر تحصیالت ،در
نمونة مورد مطالعه تحصیالت کارشناسی بود .دادهها دربارة میزان درآمد حاکی است گروه
درآمدی  811تا  711هزار تومان بیشترین فراوانی را دارد .به عبارت دیگر ،بیشتر افراد
مطالعهشده در این تحقیق درآمدی بین  811تا  711هزار تومان داشتند .همچنین،

/

درصد

افراد مطالعهشده درآمد  111هزار تومان و بیشتر داشتند که کمترین میزان نمونه را به خود
اختصاص میدهد .قریب به اتفاق افراد نمونه ،یعنی  17/درصد پاسخگویان دورة آموزش ضمن
خدمت را گذرانده بودند و فقط  /7درصد آنها سابقة گذراندن چنین دورهای را نداشتند.
تحليل استنباطي
همانطور که در جدول مالحظه میشود بررسیهای آماری نشان میدهد میزان بیگانگی شغلی
افراد مطالعهشده با جنس آنها رابطه دارد .یافتههای بهدستآمده حاکی از آن است که آمارة
 t=- /571و سطح معناداری حاصل (  )S=1/1مطلوب است .این یافتهها به این معناست که
زنان بیگانگی شغلی کمتری در مقایسه با مردان دارند .در واقع ،میزان بیگانگی شغلی میان مردان
بیشتر از زنان است.
همانطور که در جدول

مالحظه میشود بین میزان بیگانگی شغلی افراد مورد مطالعه با

وضعیت تأهل آنها رابطه وجود دارد .یافتههای بهدستآمده حاکی از آن است که آمارة 8

t= /

و سطح معناداری حاصل (  )1/11مطلوب است .این یافتهها به این معناست که افراد مجرد
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بیگانگی شغلی بیشتری در مقایسه با متأهالن دارند .در واقع ،میزان بیگانگی شغلی میان معلمان
مجرد بیشتر از معلمان متأهل است .به این یافته  18درصد اطمینان داریم.
مقایسة میانگینها از طریق آزمون  tنشان میدهد بین میزان بیگانگی شغلی افراد مطالعهشده
با گذراندن یا نگذراندن دورة آموزش ضمن خدمت آنها رابطهای قوی وجود دارد؛ یعنی کسانی
که دورة آموزش ضمن خدمت را گذرانده بودند در مقایسه با کسانی که چنین دورهای را
نگذرانده بودند بیگانگی شغلی کمتری داشتند .یافتهها نشان داد آمارة  t=- 4/1و سطح معناداری
حاصل ( )S= 10111مطلوب است.
نتایج آزمون  tنشان داد بین میزان بیگانگی شغلی افراد مطالعهشده با وضعیت تحصیالت
آنها رابطه دارد .افرادی که تحصیالت باال دارند در مقایسه با افرادی که تحصیالت پایین دارند
کمتر احساس بیگانگی شغلی میکنند .یافتههای بهدستآمده در این تحقیق حاکی از آن است که
آمارة 5

/

= tو سطح معناداری (  )S=1/11مطلوب است.

جدول  .9نتایج آزمون  tدو نمونة مستقل در زمينة بيگانگي شغلي بر حسب جنسيت ،وضعيت
تأهل ،و گذراندن یا نگذراندن دورة آموزشي
متغير مستقل
جنسيت

تأهل
ضمن خدمت
تحصيالت

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

4

5/4

8

1/

1/17

1/ 7

1/8

1/85

8

1 /5

متأهل

1

7/8

8 /8

1/

بلي

11

5

8/8

1/ 1

خير

1

4

مرد
زن

5

مجرد

4

خطاي معيار

آزمون آماري
- /571

=T

S= 1/1

/ 8

=T

1/11

=S

4/1

T= -

1

1

1/111

=S

پایين

1

5/1

8/

1/ 7

/ 5

=T

باال

75

1/7

8/1

1/4

1/11

=S

با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون همبستگی پیرسون مشخص میشود بین دو متغیر سن
معلمان و بیگانگی آنها از شغلشان رابطهای وجود ندارد ( .)sig>1/18به عبارت دیگر ،تفاوت
مشاهدهشده در میزانهای مختلف بیگانگی شغلی معلمان با توجه به سن متفاوت آنها تصادفی
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است و معنادار نیست .بنابراین ،فرضیة  Hصفر مبنی بر نبودنِ رابطه میان دو متغیر مذکور تأیید و
فرضیة  Hرد شد.
بررسی نتایج بهدستآمده از آزمون پیرسون نشان میدهد بین میزان بیگانگی شغلی افراد
مطالعهشده با وضعیت درآمد آنها رابطه دارد .افرادی که درآمد باالتری دارند در مقایسه با
افرادی که درآمد پایینتری دارند کمتر احساس بیگانگی شغلی میکنند .یافتهها حاکی از آن
است که آمارة  P=-1/ 18و سطح معناداری حاصل ( )S=10111مطلوب است.
همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،با توجه به نتایج حاصل از آزمون پیرسون،
مشخص میشود بین دو متغیر سابقة شغلی معلمان و میزان بیگانگی آنها از شغلشان رابطهای
معنادار وجود دارد .این رابطه به این معناست که هر چه سابقة شغلی افراد بیشتر باشد ،میزان
بیگانگی آنها از شغلشان کمتر است و برعكس .به این نتیجه بیش از  18درصد اطمینان داریم.
در این زمینه ضریب همبستگی پیرسون برابر  -1/ 1و سطح معناداری آن (  )1/11مطلوب
است.
جدول  .4نتایج آزمون پيرسون دو نمونة زمينهاي دربارة بيگانگي شغلي بر حسب درآمد و سابقة
شغلي
متغیر مستقل
سن
درآمد
سابقة شغلی

آزمون آماري
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری

1/71
1/

ضریب همبستگی پیرسون

-1/ 18

سطح معناداری

1/111

ضریب همبستگی پیرسون

-1/ 1

سطح معناداری

1/1

همانطور که در جدول  8مالحظه میشود ،با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون پیرسون،
مشخص میشود:
بین دو متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی معلمان و میزان بیگانگی شغلی آنها رابطة معنادار
متوسط و معكوس وجود دارد .به این نتیجه بیش از  11درصد اطمینان داریم .دراینباره ضریب
همبستگی پیرسون برابر  -1/ 14و سطح معناداری آن ( )1/111مطلوب است.
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بین دو متغیر حمایت اجتماعی معلمان و میزان بیگانگی شغلی آنها رابطة معنادار نسبتاً
ضعیف و معكوس وجود دارد .به این نتیجه بیش از  11درصد اطمینان داریم .دراینباره ضریب
همبستگی پیرسون برابر

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

بین دو متغیر مشارکت اجتماعی معلمان و میزان بیگانگی شغلی آنها رابطة معنادار متوسط و
معكوس وجود دارد .به این نتیجه بیش از  11درصد اطمینان داریم .دراینباره ضریب همبستگی
پیرسون برابر  -1 / 7و سطح معناداری آن ( )1/111مطلوب است.
بین دو متغیر اعتماد اجتماعی معلمان و میزان بیگانگی شغلی آنها رابطة معنادار نسبتاً
ضعیف و معكوس وجود دارد .به این نتیجه بیش از  11درصد اطمینان داریم .دراینباره ضریب
همبستگی پیرسون برابر  -1 / 81و سطح معناداری آن ( )1/111مطلوب است.
بین دو متغیر رضایت از زندگی معلمان و میزان بیگانگی آنها از کارشان رابطة معنادار نسبتاً
ضعیف و معكوس وجود دارد؛ به این معنا که هر چه رضایت از زندگی افراد بیشتر باشد میزان
بیگانگی شغلی آنها کمتر است و برعكس .به این نتیجه بیش از  1درصد اطمینان داریم.
دراینباره ضریب همبستگی پیرسون برابر  -1/ 1و سطح معناداری آن ( )1/111مطلوب است.
جدول  .5نتایج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرها با ميزان بيگانگي شغلي
متغير مستقل
مسئوليتپذیري اجتماعي
حمایتهاي كاري
مشاركت اجتماعي
اعتماد اجتماعي
رضایت از زندگي

آزمون آماري
ضریب پیرسون

-1/ 14

سطح معناداری

1/11

ضریب پیرسون

-1/

سطح معناداری

1/111

ضریب پیرسون

-1/ 7

سطح معناداری

1/111

ضریب پیرسون

-1/ 81

سطح معناداری

1/111

ضریب پیرسون

-1/ 1

سطح معناداری

1/11

برای مطالعة تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چندمتغیره
استفاده شد .در این تحلیل روش گامبهگام بهکار رفت .همانگونه که در جدول  1آمده از میان
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. stepwise
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متغیرهایی که وارد این معادله شدند هشت متغیر باقی میماند که به ترتیب عبارتاند از
مشارکت اجتماعی ،درآمد ،آموزش ضمن خدمت ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،اعتماد ،جنس،
سن ،و تأهل .این متغیرها توانستهاند در مجموع  8درصد (  )R =1/8متغیر وابسته را تبیین
کنند .بنابراین  41درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیلة متغیرهای پژوهش تبیین نشد.
جدول  .1تحليل رگرسيون
متغيرهاي پيشگو

B

SE

BETA

T

/1

/78

-

/1 5

R2
-

1/111

1/ 8

1/ 71

-1/ 5

-5/ 41

1/ 1

1/111

-1/ 1

-1/4

1/ 54

1/111

آموزش ضمن خدمت

1/ 1

1/ 84

-1/ 1

-1/17

1/ 44

1/111

مسئوليتپذیري اجتماعي

1/ 81

1/ 1

-1/ 11

- 1/

1/ 17

1/111

اعتماد اجتماعي

1/ 44

1/ 11

- 1/ 1

-1/1

1/4 1

1/111

جنس

/ 11

1/8 4

-1/

-

1/411

1/111

سن

1/

1/41

1/

/5

1/411

1/111

تأهل

- /5 1

1/5

1/ 1

/514

1/8 1

1/111

ثابت
مشاركت اجتماعي
درآمد

1

- /1

8

/

1

/

SIG

تحليل مسير
تحلیل مسیر شیوهای برای مطالعة تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به
صورت سازوکار علّی است .ضرایب مسیرها در شكل مشخص شده است.

شکل  .9مدل تحليل مسير متغيرهاي پژوهش
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بر این اساس ،در جدول  7همة مسیرهای منتهی به متغیر وابسته شناسایی و محاسبه شد تا
اثر کل متغیرهای مستقل بهدست آید .در مجموع میتوان گفت مدل ارائهشده مدلی مناسب برای
تحلیل و تبیین موضوع است.
جدول  .7اثر مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مدل تحليلي
متغير وابسته

 = -10 4تأثیر مستقیم

بیگانگی شغلی

متغيرها

تأثير متغيرهاي مستقل

مشارکت آموزشضمنخدمت = تأثیر غیر مستقیم
آموزش ضمن خدمت

()10 (×)-10 1( = )-101817
()-10 1

= جمع تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم

 =10تأثیر مستقیم

بیگانگی شغلی

مسئولیتپذیری

جنس = تأثیر غیر مستقیم

( )1014(×)-10 1( = )-101
(

جنس

 = )10جمع تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم

 = -10 1تأثیر مستقیم

بیگانگی شغلی

مشارکت مسئولیتپذیری = تأثیر غیر مستقیم

()10 (×)-10 1( = ) -1014 1

مسئولیتپذیری اجتماعی

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

 = -1011تأثیر مستقیم

 = -10تأثیر مستقیم

 = -10 4تأثیر مستقیم
 = 1014تأثیر مستقیم

مشارکت
اعتماد اجتماعی
حمایتهای کاری
رضایت از زندگی
تأهل
سابقة شغلی
درآمد
تحصیالت
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دادههای جدول  7حاکی از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر بیگانگی شغلی است .از
میان متغیرهای موجود ،متغیر مشارکت اجتماعی تعیینکنندگی باالتری دارد ( .)-1/ 1این تعیین
مستقیم و منفی است .متغیر بعدی ،با بتای  ،-1/ 4 1مسئولیتپذیری است که به طور مستقیم و
غیرمستقیم اثرگذار است .درآمد ،با بتای  ،-1/ 4سومین متغیری است که به صورت مستقیم
رابطهای منفی با بیگانگی شغلی دارد .گذراندن آموزش ضمن خدمت به صورت مستقیم و
غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر متغیر مشارکت رابطهای منفی با بیگانگی شغلی دارد .متغیرهای
اعتماد ( ،)-1/ 1حمایت ( ،)-1/ 4رضایت از زندگی (  ،)-1/سابقة شغلی (  ،)-1/جنسیت
(  ،)-1/تأهل ( ،)-1/11و تحصیالت ( )1/14رابطهای تعیینکننده با بیگانگی شغلی دارد.
جنسیت یگانه متغیری است که به طور غیرمستقیم نیز دارای رابطه است و تحصیالت یگانه
متغیری است که رابطة تعیینکنندگی مثبت با بیگانگی دارد.

بحث و نتيجهگيري
کاهش یا افزایش بیگانگی شغلی در افراد یک مجموعه یا سازمان صرفاً تحت تأثیر عوامل
اقتصادی نیست .عوامل غیراقتصادی سهم بیشتری دارد .در پی بررسی گزارة فوق مبانی نظری و
تجربی مطالعه شد و فرضیههایی مبنی بر رابطة رضایتمندی از زندگی ،اعتماد ،مشارکت،
حمایت ،و مسئولیتپذیری اجتماعی با بیگانگی شغلی استخراج شد .همچنان که گذشت،
مؤلفههای اصلی تحقیق رابطهای منفی و معنادار با بیگانگی شغلی معلمان دارند .بنابراین ،میتوان
ادعا کرد برای کاهش بیگانگی معلمان از شغلشان اقداماتی از قبیل تالش در جهت افزایش
مشارکت اجتماعی و افزایش مسئولیتپذیری از سوی معلمان ،ارتقای اعتماد اجتماعی،
حمایتهای کاری ،و افزایش سطح رضایتمندی از زندگی الزم و ضروری است.
یافتههای تبیینی تحقیق نشان میدهد بین میزان بیگانگی شغلی افراد مطالعهشده با گذراندن
یا نگذراندن دورة آموزش ضمن خدمت آنها رابطة قوی وجود دارد .معلمانی که دورة آموزش
ضمن خدمت را گذرانده بودند بیگانگی شغلی کمتری داشتند .در زمینة متغیر زمینهای سابقة
شغلی معلمان نتایجْ رابطهای معنادار بین این متغیر و بیگانگی شغلی آنها نشان داد .بدین معنا
که هر چه سابقة شغلی بیشتر باشد بیگانگی شغلی کمتر است .یافتههای این پژوهش نظر پل
ولترز و نبی لو ( ) 75را تأیید میکند.
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بر اساس یافتههای تحقیق ،بین میزان بیگانگی شغلی افراد مطالعهشده با وضعیت تحصیلی
آنها رابطه وجود دارد .افرادی که تحصیالت باالتری دارند بیشتر احساس بیگانگی شغلی
میکنند .نیز نتایج تحقیق نشان میدهد بین میزان بیگانگی شغلی معلمان مطالعهشده با جنسیت
آنها رابطه وجود دارد .یافتههای تبیینی در زمینة بررسی رابطة متغیرهای زمینهای با متغیر وابستة
تحقیق (بیگانگی شغلی) حاکی از آن است که زنان بیگانگی شغلی کمتری در مقایسه با مردان
دارند .این نتایج با یافتههای حسینزاده و همكاران (  ) 1همخوانی دارد .علت این موضوع
شاید این باشد که مردان بیشتر از زنان درگیر رقابتهای شغلی و بهدستآوردن پستها و
سمتهای باالیند .اما چون این موقعیتها محدود و کمیاب است و امكان دستیابی به آنها برای
همه وجود ندارد مردان بیشتر دچار بیگانگی شغلی میشوند .همچنین ،یافتهها نشان میدهد بین
متغیر زمینهای وضعیت تأهل معلمان و بیگانگی شغلی آنها رابطه وجود دارد .این یافتهها حاکی
از آن است که افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل بیگانگی شغلی احساس میکنند .همچنین ،نتایج
نشان میدهد بین متغیر درآمد معلمان و بیگانگی شغلی رابطه وجود دارد؛ یعنی افرادی که درآمد
باالتری دارند در مقایسه با کسانی که درآمد پایینتری دارند بیگانگی شغلی کمتری احساس
میکنند .همچنان که در بحث مبانی نظری مطرح شد مارکس عامل بیگانگی در کار را اقتصاد
میداند و آن را در روابط تولیدی جستوجو میکند .او امیدوار بود روابطی که مبتنی بر
سوداگری است با رویکارآمدن نظام سوسیالیستی از بین برود .بهزعم ملوین سیمن ،کنترل و
مدیریت جامعه بر نظام پاداش اجتماعی به گونهای است که فرد نمیتواند ارتباطی بین رفتار
خود و پاداش مأخوذ از جامعه برقرار کند .در چنین وضعیتی ،احساس بیگانگی بر فرد مستولی
میشود و او را به کنشی منفصالنه و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق میدهد.
در مجموع ،نتایج تحلیل رگرسیونی بین متغیرهای مستقل و بیگانگی از کار نشان میدهد
متغیرهای تحقیق در مجموع  8درصد متغیر وابسته را تبیین میکند .اطالعات تجربی
بهدست آمده از این تحقیق ،ضمن حمایت از مدل نظری تحقیق ،مؤید آن است که متغیر بیگانگی
شغلی پدیدهای پیچیده است که به تعداد زیادی متغیر با وزنهای متفاوت بستگی دارد که در
شبكهای از روابط علّی به یكدیگر مربوطاند .با وجود این یافتهها و منطبق با مدل نظری
پژوهش ،متغیرهای مشارکت ،مسئولیتپذیری ،اعتماد ،حمایت ،و رضایت از زندگی برای
معلمان سیستمی از پاداش را به همراه دارد و این پاداشها مانع بیگانگی شغلی معلمان خواهد
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شد .اما بر اساس نظر سیمن در صورت فقدان این پاداشها معلمان بیگانگی شغلی بیشتری
تجربه خواهند کرد.
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