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 مقدمه

و ارزش،سازمانى فرهنگ های مشترك كاركنان يك سـازمان اسـت كـه بـر نظام اعتقادات

و ارزش بدين؛گذارد رفتار آنان تأثير مى و پايـۀ جهت اعتقادات سـازمانى فرهنگ ها، شالوده

مى به سازمان،اين عوامل. است هم ها قدرت سـازمانى بـرای چنين بيانگر اساس فلسـفۀ دهد؛

و بالنـدگى اسـت مى. رسيدن بـه اثربخشـى و تحقيقـات نشـان و دهـد، سـازمان مطالعـات ها

و مؤثر بوده شركت و موفق دارای فرهنگ قوی بـه نظـر.)26: 1382متين، زارعى(اند های عالى

يك اين واژه دربردارندb،1رابينز و مفاهيمى است كه از سو تأثيرات عميقى بر زندگى افـراد

و از سوی ديگر و ايـن مفـاهيم باورهـايى،جوامع گذاشته هر يـك از ديگـری متـأثر اسـت

و به .صورت نسبى در جامعه پذيرش زيادی دارنـد هستند كه هر يك خصلتى عمومى دارند

.كنـد بـرای كاركنـان مشـخصمىگـرفتن امـور را در سـازمان انجـام سازمانى شيوb فرهنگ

آن همچنين فرهنگ اعضـای در بين همـۀ سازمانى ادراك يكسان از سازمان است كه وجود

و نشان سازمان مشاهده مى از گردد و ثـابتى اسـت كـه سـازمان را دهندb مشخصات معمـول

ــازمان ــى ديگــر س ــايز م مى ها متم ــازمان را مشــخّص ــر س ــاعى ه ــت اجتم و هوي ــد دارد كن

)Robbins,1991: 78(.

ــۀ ــتر جنب ــه بيش ــومى اســت ك ــز مفه ــانگى ني ــتعاره بيگ در. ای دارد اس ــه ــن كلم ــاربرد اي ك

به جامعه و عدم مالحظـۀ شناسى بيشتر و مـوازين بـه كـار مـى معنى سقوط اصول رود اصـول

و انصاری،( به،2ماركس.)1384:45ربانى معنای ضعف قـدرت، وبـر آن را حاصـل بيگانگى را

بىعقالنيــت  و دوركــيم آن را متــرادف مىو بوروكراســى محســنى(كنــد هنجــاری تعريــف

.)60: 1370 تبريزی،

و آسيب مسئلۀ،بيگانگى مسائل های اجتماعى برخاسته از آن، پديدآورندb روز جوامع است

بيگـانگى در محـيط مـدارس. نـدا شـدهبـا آن مواجـهو مشكالتى هستند كه جوامع امروزی 

از نمونه و مشكالت است آسيباين ای مى. ها دهـد كـه ايـن برخى تحقيقات در ايران نشان

و باعـث تنها در ميان دانشنه،نوع از بيگانگى آموزان بلكه در ميان دبيران نيز ريشه دوانيـده
 
1. Robbins 

2. Karl Marx 
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نشانگان فراوانى در ميان دبيران ايرانى ازجملـه دبيـران شـهر. كاهش كارايى آنها شده است

و تحصـيلى دسـته تبريز وجود دارند كه مى بندی توان آنها را ذيل مفهوم بيگانگى آموزشـى

و عــذاب در كــالس درس، عــدم درگير«. كــرد شــدن عميــق در مباحــث كــالس، خســتگى

و غيبت در پژوهش. از جمله اين نشانگان است... های زياد، سرقت علمى های مختلـف كـه

م ازىمورد مدارس ايران طى دو دهۀ اخير صورت گرفته است، مشخّص كنـد كـه مـدارس

هـا، هنجارهـای مناسـب بـا هـا، نگرش كـردن ارزش جمله مدارس دخترانـه بـه جـای درونى

و دانش سـ فرهنگ جهانى مطلوب، شاهد بيگـانگى اجتمـاعى معلّمـان زن اختار، آمـوزان از

و فرهنگ آموزشى دل ذكـايى(انسانى هست-خواه كارگزاران عرصۀ علوم اجتماعى فرآيند

.)1390و اسماعيلى، 

و مشـكالتبه،نيروی انسانى منزله ارزشمندترين سرمايه سازمان در قـرن حاضـر، بـا مسـائل

مسـئله بيگـانگى شـغلى اسـت كـه در ميـزان،يكى از ايـن مشـكالت. روستهای روب عديده

سزايى دارد تا آنجا كه سالمتبه تأثير،شغل در زندگى هر فرد. كارايى فرد اثر زيادی دارد

 bكـه شغل عالوه بـر اين. فرد منوط به شرايط شغلى است كه فرد در آن مشغول استو آيند

روانـى فـرد دارد- های زندگى است، ارتباط مستقيمى با سالمت جسمى وسيله تأمين هزينه

و يادگار،( به،؛ كه در اين زمينه)612: 1393صيف داری، های سـنگين خانـه دليل مسـئوليت زنان

و شغ . قـرار دارنـد) بيگـانگى(لى، بيش از مردان در معـرض ايـن پديـده تعهدات خانوادگى

و خـانوادگى های مسـئوليت،چون عالوه بـر فشـارهای روانـى شـغل، در زنـدگى شخصـى

و زنـدگى، فشـار  و عدم تعادل كار سنگينى را بر دوش دارند كه اين تعارضو تراكم نقش

.كند را بر آنها تحميل مى

ع در حالى بهكه اشاره دقيق به ويژه، در ميان دبيـران واملى كه باعث ايجاد بيگانگى اجتماعى

و ساختار نيروی سازمان؛شود، دشوار است زن مى داللت بر تفاوت فـاحش،ها ولى تركيب

و مردان دارد های مديريتى، تبعيض، تعصـبات مـردان در مـورد زنـان سازی كليشه. بين زنان

و همچنين محروميت زنان از شبكه به های رسمى و طور كلى مردانه غيررسمى بودن سـازمان

عنوان بخشـى از پرسـنل يـك سـازمان، از جملـه ايـن ريزی برای فعاليت زنان بـه عدم برنامه

و نگرش اين تبعيض. موارد هستند هـا بـر اسـتانداردهای پيشـرفت زنـان تـأثير هـا، ادراكـات

و مطمئنــأ بــه مى مىمحــيط تاثيرگــذا عنوان بخشــى از فرهنــگو گذارنــد شــوند؛ر ســازمان
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ــابراين ــد،بن ــه زيســتى ناكــافى در حــوزه ســازمان خــود دارن ــه مــردان تجرب ــان نســبت ب . زن

 سـهمزنان از فرهنگ سازمانى متفاوتى نسبت به مردان برخوردارند كه ايـن بـه،ترتيب بدين

.خود بر ميزان احساس بيگانگى آنها اثرگذار است

و مى و نتـايج مهـم و بـارز جامعهتوان گفـت يكـى از آثـار پـذيری نـاموفق در سـطح افـراد

ــاعى ــاعى اجتم ــای اجتم ــطح نهاده ــد در س و غيركارآم ــامطلوب ــانگى كردن ن ــده، بيگ كنن

و فرهنگى است كه مترادف با بى به اجتماعى كاررفته كه مبين انفصال فـرد از نظـام هنجاری

و انتظارات باورها، ارزش و الگوهای عمل، اهداف فرهنگى جمعـى اسـت؛ كـه ها، هنجارها

. رو هسـتندهمعموالً زنان در محيط كاری خود از جمله دبيران زن در مدارس تبريز با آن روب

افـت تحصـيلى امور شـغلى، در توفيق عدم امورآموزشى، در توفيق توان به عدم از جمله مى

هـای كـاری در محيط كـم شـغلى دبيـران زن، رضـايت آمـدن دختـر، پـايين آمـوزان دانش

و انگيـزه بـه عـدم عالقـه،هويت بحران آموزشى، های سيستم در كاری كم آموزشى، منـدی

و و هاشم(اشاره كرد ... تدريسو شغل معلمى .)57: 1388زاده، علمى

مى،در صورتى كه فرهنگ سازمانى و مثبت باشد باعث شود كـه افـراد از جملـه زنـان قوی

با،دهند دربارb آنچه انجام مى و امور را به نحو احسن انجام دهنـداحساس بهتری داشته . شند

و بهره،به موازات اين موضوع مى عملكرد بهتر ،وری افـزايش سـطح بهـره. شـود وری بيشتر

و كيفيت زندگى شد منجر به بهبود سطح زندگى بهتـر،،حال در عين.و افزايش رفاه خواهد

و افــزايش تــوان انديشــه و كــاری بيگــانگى كمتــر، باعــث رشــد فكــری مىای .شــود انســان

در موجب گريز افراد از فرايندهای يادگيری سازمان،بيگانگى از سازمان آموزشىخود يافته

باعـث،از خودبيگـانگى در محـيط آموزشـى،بـا توّجـه بـه ايـن مسـائل. شـود تمام عمر مى

و جداماندن افراد از جامعۀ دانش محروم مى شدن و هاگنائر،(شود محور ،بنـابراين.)2010هاچر

سازمانى دبيران زن مقطع متوسـطه شـهر هدف از انجام پژوهش حاضر اين است كه فرهنگ

و روان تبريز در ارتباط با بيگانگى اجتماعى از منظر جامعه شـناختى بـرای پاسـخ بـه شـناختى

.سؤاالت ذيل مورد كنكاش قرار گيرد

و ای بـين فرهنگ شناختى چه رابطه از منظر مطالعات جامعه-1 بيگـانگى اجتمـاعى سـازمانى

 دبيران زن مقطع متوسطۀ شهر تبريز وجود دارد؟ مياندر 

در ای بين فرهنگ شناختى چه رابطه از منظر مطالعات روان-2 و بيگانگى اجتمـاعى سازمانى
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 دبيران زن مقطع متوسطۀ شهر تبريز وجود دارد؟ ميان
و شناخت رابطۀ-3 و بيگـانگى اجتمـاعى دبيـران زن مقطـع بـين فرهنگ با مطالعه سـازمانى

و ارتقـاء  و راهكارهـايى بـرای كـاهش بيگـانگى اجتمـاعى متوسطۀ شهر تبريز چه راهبردها

مى توانمندی  توان ارائه داد؟ های رفتار سازمانى

 پژوهش پيشينۀ

و همكاران و«ان در پژوهشى بـا عنـو) 1394(حقيقتيان بررسـى عوامـل اجتمـاعى، سـازمانى

بـه بررسـى،)سازمان جهاد كشاورزی اصـفهان: مورد مطالعه(»فرهنگى با بيگانگى كاركنان

و سازمانى مرتبط با بيگانگى،عوامل اجتماعى و از كار(فرهنگى نتايج. اند پرداخته) از خود

و)5از62/2(سـط كمتـر از حـد متو،حاكى از اين است كه ميزان بيگانگى كاركنان اسـت

و سازمانى  اجتماعى، تعهد سـازمانى،-پايگاه اقتصادی(رابطه معناداری بين عوامل اجتماعى

و سن داری، جنسـيت ولى بين ديـن.و بيگانگى اجتماعى مشاهده شده است) پيشرفت شغلى

و همكـاران.و تأهل با بيگانگى رابطه معنـادار مشـاهده نگرديـده اسـت در؛)1393(بيرامـى

و ازخودبيگـانگى تحصـيلى دانشـجويان پژوهشى با عنوان فرهنگ نقـش(سازمانى دانشـگاه

ســازمانى دانشــگاه بــا بــين فرهنگ باهــدف بررســى رابطــۀ) ای اهــداف ســلطه واســطه

. انـد ازخودبيگانگى دانشجويان با توّجه به نقش اهداف سلطه در قالب الگـوی علـى پرداخته

. اثـری منفـى بـر ازخودبيگـانگى تحصـيلى دارد،اف سـلطهنتايج حاكى از آن است كه اهد

و فاصلۀ گريزی، جمع ابهام(ابعاد فرهنگى سازمانى نيز اثری منفى بر اهـداف) قدرت گرايى

و همكـاران. دار نبـوده اسـت اّمـا اثـر مردانگـى معنـى. سلطه داشته است در) 1393(وحيـدا

و تأثيرا«پژوهشى با عنوان هایت آن بر فرهنگ سازمانى در سازمانارزيابى بيگانگى شغلى

و پرورش مشهد: مورد مطالعه(»آموزشى بـا هـدف تبيـين رابطـه) كاركنان ادارات آموزش

و بيگـانگى شـغلى در سـازمان های آموزشـى بـه بررسـى ايـن مهــم ميـان فرهنـگ سـازمانى

ر بيگـانگى نتايج حاصل از تحليل معادالت ساختاری، حاكى از برازش مدل تأثي. اند پرداخته

هایو معناداری مدل بـا توّجـه بـه شـاخص-37/0شغلى بر فرهنگ سازمانى با ضريب تأثير

و پـرورش در بعـد چنين قویهم. برازش بود ترين بار عاملى فرهنـگ سـازمانى در آمـوزش

خروجـى ليـزرل رابطـۀ ميـان بيگـانگى،در نهايـت. بوده اسـت81/0سازگاری با بار عاملى 
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و فرهنگ سا و همكاران. است كردهزمانى را تبيين شغلى ای بـا در مقالـه) 1389(مصطفوی

سازمانى، كيفيّت زنـدگى كـاری، تعهـد سـازمانى بـا بيگـانگى فرهنگ بررسى رابطۀ«عنوان 

بــين هــدف بررســى رابطــۀ بــا»نظــری شــهر شــيراز های متوســطۀ اجتمــاعى مــديران مدرســه

و فرهن(متغيّرهای مستقل  تعهـد سـازمانى با متغيّر ميانجِى) سازمانىگكيفيّت زندگى كاری

 نتـايج نشـان داده اسـت كـه رابطـۀ. انـد با بيگانگى اجتماعى كاركنان در شهر شيراز پرداخته

و معنـــى ســـازمانى بـــا بيگــانگى اجتمـــاعى، بـــين متغيـّــر داری بـــين متغيّــر فرهنگ منفــى

بين كيفيّت كـاری. ده استش سازمانى از طريق متغيّر ميانجى تعهد سازمانى مشاهده فرهنگ

بهو تعهد نيز رابطۀ و معناداری و همكـاران،(آمده اسـت دسـت مثبت .)78-45: 1389مصـطفوی

 كاركنـان عملكـرد بر سازمانى فرهنگ اثر« عنوانباای مطالعهدر،)2013(اليحيىو الحربى

 كـه اند رسـيدهبـه ايـن نتيجـه» مـالزی كشـور در سازمانى در بررسى كاركنان يك سازمان

و همكـاران. است گشته منجر كاركنان عملكرد افزايش به سازمانى فرهنگ ،)2012(شـانتز

و عمـل در قـرن«ای با عنوان در مقاله ، بـه بررسـى»21بيگـانگى از كـار، عقايـد ماركسـيتى

و زيربنای رابطۀ و آزمـايش يـك مـدل اشتغال در جوامع سرمايه ايدئولوژی داری با ساخت

ط كـارل. اند يگانگى پرداختهازخودب برای بررسى آنها از سـه عامـل كـه در اصـل توّسـ

. انـد شـده اسـت، اسـتفاده كرده سـازهای ازخودبيگـانگى مطرح عنوان پـيش ماركس بـه

های خودو آيا يك فرد درك مهارت) های مدرن در محيط(بيگانگى با خود، با محيط

د،را دارد يا نه چنـين ايـن مقالـه بـه بررسـى ايـنهم. اردعدم درك معنا از كار خود را

مىمى مسئله و روحـى شـود؟ پردازد كه آيا ازخودبيگانگى منجـر بـه خسـتگى عـاطفى

از داده شده است كـه آوری يك سازمان توليدی در انگلستان جمع نفر از كاركنان 226ها

و در فقدان صدا، تناسب فرد با  ازخودبيگـانگى منجـر بـه،اين عوامـل. اند بوده... كار، شغل

و سطوح پايين از رفاه كاركنان شده اسـت نتـايج نشـان. در محل كار، خستگى عاطفى

كانونى برای محققان مديريّت منابع انسانى داده است كه ازخودبيگانگى بايد يك نقطۀ

.باشد21 در قرن

 گرفتـه، صـورت ايـراندر بيگـانگىهزمينـدركه هايى پژوهشاز بسياری؛ است گفتنى

 پرداختـه كـارگری هـای محيطدر كاربا بيگانگى مطالعهبه عمدتاً ماركسيستى، نظريهعبَتَ به

 بيگـانگى بـابدر تحقيق،گرفته صورت اداری های محيطدركه تحقيقاتى وجودباو است
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 بـودهكم بسيار آن، فراوان اهميتو ضرورت وجودبا آن،به وابسته عواملو معلمان كار با

تحقيقـات،چنينهم. شودمى احساس شدتبه زمينه ايندر مطالعهخأل،دليل همينبه. است

سـازمانى هافسـتد گرفته دربـاره فرهنـگ سـازمانى بيشـتر بـر پايـه نظريـات فرهنـگ صورت

سـازمانى دنيسـون نامه فرهنگو پرسش) گرايى، فاصله قدرت، مردانگى گريزی، جمع ابهام(

و ابعـاد اند ولى در پژوهشح انجام گرفته اضـر از نظريـه رابينـز پيرامـون فرهنـگ سـازمانى

به. گانه آن بهره برده شده است ده تنهـايى تحقيقات پيرامون فرهنگ سازمانى برای قشر زنان

ــابراين ــه اســت؛ بن ــه روان،صــورت نگرفت و مطالع ــه بررســى ــژوهش حاضــر ب ــناختى پ -ش
دب جامعه و ابعاد آن در بين يران زن مقطع متوسطه شهر تبريـز شناختى رابطه فرهنگ سازمانى

.پردازد با احساس بيگانگى آنها مى

 چارچوب نظری

 !�ز	� � ��ه;^

و ديگـران 1980 شدن در سـال سازمانى از زمان مطرح فرهنگ ، از1توسـط اوچـى، واتـرمن

و قابل مهم در بحــث تــرين ــۀ ترين موضــوعات ــوده اســت زمين ــار ســازمانى ب و مــوريس(رفت

مىو به)110: 1379 ويلكـاكس، هر«:توان گفت صراحت تاريخ به ما آموخته است كه موفقيّت

مى طور معنـاداری تحـت تـأثير فرهنگ شركتى در عملكردش، بـه » گيـرد سـازمانى آن قـرار

كاربرده انسـانى بـه فرهنگ از ديرباز بـرای شـرح كيفيّـت زنـدگى جامعـۀ.)47: 1380 علوی،(

و دربارb مى سـازمانى يـا آن چـه فرهنگ ولـى دربـارb. انـدر گفتهآن سـخن بسـيا شده است

و رفتار مردان در سازمان است تا اين سال خميرمايۀ و كوتاه گفته،ها كار شـده سخن اندك

آنمى،هركسى كه در چند سـازمان متفـاوت كـاركرده باشـد. است دانـد كـه هـر يـك از

مى سازمان م هرچند فعاليت؛باشند ها متفاوت از ديگری مىهای و شابهى انجام دهند يـا كـاال

،حـاكم های زيادی از نظر فرهنـگو جـّو ند ولى دارای تفاوتكن خدمات مشابهى ارائه مى

مى ارزش،عقايد و هنجارهـا و ها كردن هـايى متفـاوت بـرای كـار مكان طور كلـى بـهباشـند

.)Greenberg, 1993: 313(هستند 

1. Ouchi & Waterman & et al 
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ب ای از ارزش سازمانى از مجموعه فرهنگ و شيوه،اورها، دركها، های تفكـر يـا استنباط

و همان چيزی است تشكيل شده انديشيدن كه اعضای سازمان در آنها وجوه مشترك دارند

مى عنوان يك پديده درست، به اعضـای تـازه كه به آن وارد آمـوزش داده يعنـى(شـود كـه

و محســوس ســازمان اســت نمايــان) فرهنــگ .)Daft, 1995: 621(گــر بخــش نانوشــته

يك هرچند واژه،سازمانى فرهنگ و ای مشكل برای تعريف است، اّما شـكل از ايـدئولوژی

و نافذ از عقايد، ارزش مجموعه و رسوم مشترك است ای فراگير .)Hrap, 1922: 86(ها

سـازمانى انجـام داده اسـت، فرهنگ كـه رابينيـز در زمينـۀ تحقيقاتى جديدترين اساس بر

كه هفت  بيان است، سازمانى فرهنگ ماهيّتو جوهر دربرگيرندb مجموع در ويژگى اصلى

حمايـت(گرايـى گرايى، مردم جزئيات، نتيجـه به ريسك، توّجه پذيرشو نوآوری: شود مى

 فـوق مـوارد بـر، عالوه)كاری محافظه(، جسارت، ثبات)همكاری(گرايى، گروه)مديريّت

رهبـری، دهى، سبك پاداش سيستم:ازندا كه عبارت اند شده مطرح نيز ديگری متعدد موارد

 تعارض، الگـوی پديدb با سازمانى، سازش انسجام، كنترل، هويّتو يكپارچگىو هماهنگى

بـه اعتقـاد. دارنـد قـرار پـايين تـا بـاال از پيوسـتاری روی،ها ويژگى اينازيكهر. ارتباطى

 سازمانى فرهنگ از كلى تصويريك،شود ارزيابى اين خصيصه مبنای بر سازمان رابينز، اگر

با. كرد خواهد كردن ايجاد رفتار چگونه از مشتركى فهم،تصوير اين.آيد مى دست به

سهباال موارد به توجه  قـوی، سـازمانى فرهنگ:وجـود دارد سـازمانى فرهنگ حالت بـرای،

. ميانهو ضعيف

و باشـد بيشـتر اساسـى هـای ارزش بـه افـراد التزامو تعهد هرقدر: قوی سازمانى فرهنگ

 بيشـتری تـأثيروتر قـوی سـازمان آن فرهنـگ معتقد باشند،ها ارزش اين به بيشتری اعضای

 نيـاز كاركنـان، رفتـار هـدايت مـديريّت بـرای قوی فرهنگيكدر. دارد اعضا رفتار روی

بپذيرنـد، را فرهنـگ سـازمان وقتى كاركنان زيرا دارد؛ های رسمى رويهو قوانين به كمتری

.شود مى درونى رفتاری راهنماهای

 فقـدان در فراگيـری محـدوديّت علّـت بـه ضـعيف فرهنـگ:ضـعيف سـازمانى فرهنگ

 عنوان به تواند نمىو شود نمى واقع مؤثر شغلى چندان رفتار در كاركنان شديد تعهد احساس

.باشد سازمان تأثيرگذارو افراد وری بهرهو عملكرد ايجاد عامل

. دارنـد قـویو ضـعيف فرهنگ دو حّدفاصلها فرهنگ گونه اين: ميانه سازمانى فرهنگ
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 كـمو تعهـد آنهـا ضـعيف ميـزان كـه باشندمىو بسياری متعهد اعضای تعداد دارای برخى

 انـدك تعداد همين تعهد، ميزان كه دارد متعهد اندكى اعضای تعداد نيز ديگر برخى. است

.)1376رابينيز،(است زيادو قوی

اسـت، در پـژوهش كـرده مشـخّص سـازمانى بـرای فرهنگ ويژگى كـه رابينـز پانزدهاز

 فردی، نوآوری: از اند ويژگى مهم اين نظريه استفاده شده است كه عبارتدهحاضر تنها از 

و هـدايت،،)ريسـك(پـذيری مخاطره حمايـت مـديريت، وحـدت،و يكپـارچگى رهبـری

 حـدی چـه تـا كـه ايـن ارتباطـات هایالگو تعارض، پاداش، سيستم سازمانى، هويّت كنترل،

شـود بـاالی سـازمان مربـوط مى سـطح فرماندهى رسمى مراتب سلسله به ارتباطات سازمانى

و همكاران،( .)230- 229: 1393عبودی

و استقاللى كه افراد درون يك فرهنگ دارا هسـتند نوآوری به ميزان مسئوليت ،، آزادی

يـك ويژگـى،در ايـن صـفت: در توصيف خالقيـت چنـين گفتـه اسـت1مازلو. اشاره دارد

شده ها داده ای كه در بدو تولّد به همه انسان توانايى بالقوه؛اساسى سرشت عادی انسان است

مى ريسك. است شوند تا ابتكار عمل پذيری يا پذيرش مخاطره ميزانى است كه افراد تشويق

و بلنـدپروازی نماينـد اسـتآم كارهای مخاطرهبه به خرج دهند، دست : 1376رابينـز،(يز بزنند

و عكس.)967 ،العملى كه ممكـن اسـت سـازمان در مقابـل آن نشـان دهـد ترس از شكست

و عامل بسيار مهمى در بى و روش تـازه ميلى افـراد بـه ارائـۀ نظـرات جديـد يـا آزمـودن راه

و ابتكار عمل. تجربه نشده است و نظراتـى اسـت كـه كرد معنای مطرحبه،نوانديشى ن عقايد

و سودمندی آنها محرز نگرديده اسـت هنوز به محك آزمايش گذارده نشده و. اند هـدايت

و عملكردهايى را كه انتظـار مـى ميزانى است كه سازمان هدف،رهبری رود انجـام شـود، ها

مى،رهبری.)267: همان(نمايد مشخّص مى يـا يابى افتـد كـه هـدفى بـرای دسـت وقتى اتّفـاق

و برای رسيدن به آن هدف يـا انجـام آن كـار، بـيش از  كاری برای انجام وجود داشته باشد

و.يك نفر الزم باشـد و ايجـاد روحيـه در افـراد در ايـن مواقـع اسـت كـه رهبـر بـا تشـويق

مى گروه و درجـه،يكپـارچگى در سـازمان. كند ها، نتايج دلخواه را كسب ای كـه بـه ميـزان

مىسازماواحدهای درون  .)968:همـان( اشـاره دارد،كننـدن به روشى هماهنگو منسجم عمـل

1. Maslow 
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مى ميزان يا درجه،حمايت و آنهـا ای است كه مديران با زيردستان خود ارتباط برقرار كننـد

مى را ياری مى حمايت،منظور از حمايت مديريت.)986: همان(كنند دهند يا از آنها حمايت

و دادن موفقيت انجاميا كمكى است كه كاركنان برای  و ميـزان آميز كار بـه آن نيـاز دارنـد

مى درجه مى ای كه مديران بـا زيردسـتان خـود ارتبـاط برقـرار و آنهـا را يـاری . دهنـد كننـد

و كنتـرل رفتـارپى،كنترل بردن به اين مطلب است كه سازمان تا چه حدی بـرای سرپرسـتى

و سرپرستى مستقيم  و مقررات مىكاركنان به قوانين بيانگر،هويت.)382: همـان(شود متوّسل

و از آن ،اين مطلب است كه تا چه حدی اعضای سازمان خود را با كّل سازمان يكى دانسته

سـازمانى توان چنين بيان كـرد كـه هويتمى،ديگر بيانبه.)382: همان(كنند كسب هويت مى

،سـازمان مشـغول بـه كـار هسـتندكه در ايـن كه اعضای سازمان تا چه حدی از اين يعنى اين

و غرور مى و خـود را از سـازمان جـدا نمى احساس افتخار بيننـد؛ بلكـه دوسـت دارنـد كنند

مى وقتى مى كه از محّل كار آنها پرسيده و شود يـا خودشـان را معّرفـى كننـد يـا محـّل كـار

سـ چنان. سازمان خود را معّرفى نمايند ازمانى ايجـاد چه سازمان بخواهد در افراد خود تعهـد

طى بايد يك فرآيند سه مرحله،نمايد ؛تعيين هويت است،كه يكى از اين مراحل كندای را

و درونى،ترتيب بدين شـدن ايجاد تعهد سازمانى دارای سـه مرحلـۀ پـذيرش، تعيـين هويـت

مى مرحله،)مرحله دوم(مرحله تعيين هويت. است خواهـد مطـرح ای است كه فـرد خـود را

و به مى،خاطر پيوستن به سازمان بسازد منظور از هويت در اين مبحـث. نمايد احساس غرور

مى،اين است كه افراد تا چه اندازه و از سـازمان كسـب كّل سـازمان را معـّرف خـود داننـد

 بـر) نظيـر حقـوق، ارتقـاء(پرداخـت تا چه حـدی پاداش.)30: 1377 قنبری،(نمايند هويت مى

مى اساس معيار عملكرد كاركنان و غيره صورت .)968: 1376رابينز،(گيرد نه بر اساس روابط

و اثـربخش باشـد در،ديگر عبارت بـه.سيستم پاداش بايـد كـارا تخصـيصو اعطـای پـاداش

عنوان اولـين بـه. ای باشد كه حداكثر بازده را برای سازمان ممكـن سـازد گونه سازمان بايد به

عنوان مكانيسـمى بـه،حى گردد كه اعطای پـاداشقدم در اين راستا، سيستم بايد طوری طرا

و ايجاد انگيزه در كاركنـان، كارسـاز باشـد فرآينـدی اسـت كـه بـر،تعـارض. برای تشويق

مى،اساس آن، شخص الف عمًال از طريـق ايجـاد يـك سلسـله موانـع كنـد تـا مـانع تـالش

فـ گاهى مواقع نيز ارزش.)358:همان(يابى شخص به اهدافش شود دست مخـالف،ردیهـای
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مى. های حاكم بر سازمان است ارزش با مى،افتـد وقتـى چنـين اتّفـاقى خواهنـد تـالش افـراد

ــه ســازمان تحميــل كننــد يــا ايــن كننــد كــه ارزش هــای خــود كــه از ارزش هــای خــود را ب

مى،تعــارض.)Dwive, 1955: 219(بردارند دســت هويــت:شــود از ســه جــزء اصــلى تشــكيل

و ناكامى مشاهده بين گروه گروهى، تفاوت قابل .ها

و اعضای يك گروه بايد خود را متعلّق به آن گـروه بداننـد را(نخست، كاركنان گـروه

 ). معّرف خود بدانند

در مشاهده وجود داشته باشد، ممكـن اسـت گروه بايد تفاوت قابل،ها دوم، بين گروه هـا

ب كـه اعضـای سـاختمان در دوايـر مختلـف اشـند يـا ايـنطبقۀ مختلف يك ساختمان مستقر

اعضـاء بايـد خـود را بـه،كه تعارض در سازمان بـه وجـود آيـد برای اين. سازمان كار كنند

ناكـامى، ). گروه يا دايره خاص را معّرف خود بداننـد(ها يا دواير خاصى متعلّق بدانند گروه

اين است كه اگر يك گروه بـه مقصود از ناكامى. دهندb تعارض است سومين بخش تشكيل

و بـه بن و مستأصـل هدف خود برسند، گروه ديگر به هـدف نخواهنـد رسـيد بسـت رسـيده

.)Daft, 1995: 846(شوند مى

مراتب اختيـار كه ارتباطـات سـازمانى بـه سلسـله استای ميزان يا درجه،الگوی ارتباطى

ا بـه.)Ibid.: 968(شود رسمى محدود مى ،رتباطـات اثـربخش در سـازمانطور عملـى اهميـت

به؛يافته است افزايش مى طور اساسى بـه زيرا مدير جديد در. كنـد عنوان يـك مـرتبط عمـل

كــردن دادن، خوانــدن، نوشــتن، فكر كــردن، گــوشـ صــحبت های ارتبــاطى جنبــه،حقيقـت

از وقـت مقـدار زيـادی. كننـد كه مديران عالى احتماالً به آنها توّجه نمى) ارتباط بين فردی(

و سـطوح سرپرسـتى. دهد مدير را به خود اختصاص مى هر فردی در سطح مـديريت ميـانى

و مسائل ارتباطى صرف مى .)Dwive, 1955: 299(كند وقت فراوانى را روی فرآيند

و نگهداری يك فرهنگ در سـازمان مـؤثر،استيفن رابينز نقش سه عامل را نيز در حفظ

ازا اين سه عامل عبارت. داند مى : ند

(گزينش و توانايى: و استخدام شوند كه دانش، اّطالعات، مهارت هـای افرادی شناسايى

).الزم را داشته باشند

را: مديريّت عالى سازمان و معيارهـايى و كـردار، هنجارهـا مديران ارشد از طريق گفتار
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مىبه كنند كه دست ارائه مى و پـس از طـى سلسـله دست سـ شود ازمان مراتب بـه همـۀ جـای

. رسد مى

را مسئلۀ مهم اين اسـت كـه افـراد بـا: پذيری جامعه و آن فرهنـگ سـازمان خـو بگيرنـد

ــا. رعايــت نماينــد موجــب،پــس از اســتخدام،فرهنــگ ســازمان آشــنا نباشــند اگــر افــراد ب

مى مخدوش و عــاداتى و رعايــت. شــود كــه در ســازمان رايــج اســت شــدن باورهــا پــذيرش

مىپ سازمانى را جامعه فرهنگ .)1387بنيانيان،(نامند ذيری كاركنان

 بيگانگى اجتماعى


a	�� د�Cروی �� ���� 
� �!�;� 

bمشترك تعابير همهدرچهآنو كار رفته است به بسياری انديشمندان توّسط،1بيگانگى واژ 

شناسـى، های جامعه در نظريـه. اسـت ديگـر چيـز از چيـزی جـدايىو نـوعى انفصـال است،

:بحث است رويكرد متمايز قابلبيگانگى در سه 

در كه معتقـد اسـت؛رويكرد ستيز: الف بيگـانگى علـل سـاختاری دارد؛ يعنـى بيگـانگى

و فرهنگى منشأ دارد معتقد اسـت كـه بيگـانگى زمـانى2لوكاچ. ساختار اقتصادی، اجتماعى

مى در جامعه به هورتـون،(شود كه انسان به ابزار تبديل شود عنوان يك فرآيند اجتماعى ظاهر

و ازخودبيگـانگى-شناس آلمانى جامعه-اّما زيمل.)1964 فردگرايى را الزمۀ زندگى مدرن

 اصـلى عامـل خـود بيگـانگىاز،وی از نظـر.)1382شـارون،(دانـد را پيامـد حتمـى آن مى

.)243: 1378 ستوده،( است جديد امعوج در انسان سرگردانى

مىداری دچـار از خود همه نهادهای عمده جامعه سرمايه،به اعتقاد ماركس . باشـند بيگـانگى

روسـت؛ امـا پس انسان در تمام نهادهايى كه گرفتارشان شده است، با از خودبيگانگى رو به

از خودبيگانگى در محيط كار از اهميت بيشتری برخـوردار اسـت؛ چراكـه،از نظر ماركس

به در صورت بروز از خودبيگانگى در محيط ُ های كاری، فرد به كار پ رزحمت عنوان فعاليتى

مىو نفرت مى انگيز و تا سر حد امكان سعى ،فرض مـاركس. از آن دوری جويد،كند نگرد

1. Alienation 

2. Lukacs 
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يابى بـه آنچـه كـه در طبيعـت بـرای بقـايش الزم اسـت، اين بود كه انسان اساساً برای دست

و محتاج همكاری بـا ديگـران اسـت داری، ايـن همكـاری مختـل در نظـام سـرمايه.خواهان

و در واقع، كارگران خود را جدا از ديگران، يا بـدتر از آن، در رقابـت بـا همـد مى گريشود

و رقابت در كارگران، در نظام سرمايه. بينند مى مى انزوا از داری موجـب آن شـود كـه آنـان

،ات مـاركسمفهوم بيگانگى اجتمـاعى در تفكـر.)1387ديلينى،(ساير كارگران بيگانه شوند 

. دادن كنترل بر زندگى اجتماعى است معنى احساس از دست به

و فرهنگـى كه معتقد است؛در رويكرد كاركردگرايى:ب بيگانگى از ساختارهای اجتماعى

و آن را پديده ناشى مى مى شود مى ای تحميلى . كنـد دانند كه ثبات نظام اجتماعى را متزلزل

ع و مرتون نيز مىللدوركيم و فرهنگى جسـتجو كننـد بيگانگى را در ساختارهای اجتماعى

)Runci, 1988(.یو كنـد مى توجـه جامعـهو فـرد رابطـه بـه كـه دوركـيم معنـا اينبه  مسـاله

كه مى مطرح را نابسامانى شـتاب مكـانيكى-اجتمـاعى انسـجام از جوامع انتقال در زمان كند

مى تضعيف ارزش سببو گرفته  اخـالق گسـترش بـه توانـدمى،امـر اين هایپيامد. شود ها

مرتون بيگانگى را با آنـومى. شود ختم بيگانگى به نهايتدرو جمعى جای اخالق به فردی

و در نظر مى و بيگـانگى انسـان؛ عـدم ارتبـاط و از ديدگاه او عامـل اصـلى ناهنجـاری گيرد

و وسايل نهادينه و هماهنگى معقول بين اهداف عقيـده دارد كـه آنـومى شده در جامعه است

هايى كه آنها در ساختار اجتمـاعى اشـغال اجتماعى اثرات متقابل بر افراد با توجه به موقعيت

.گذاردمى،اند كرده

او) بيگانگى(اين اصطالح. كه انديشمند بارز آن وبر است؛رويكرد تفهمى:ج بيـانگر،نـزد

و كنشى است شكل عينى موقعيّت تنهـا جهـانى،ه اين متفكّـر آلمـانىاز ديدگا. های رفتاری

و دگرگون كه به مفهوم تغييريابنده در برابر ما قرار مى شـونده اسـت گيرد، جهانى تغييرپذير

قفس(انسانى جهان شدن گريزناپذير بوروكراتيكو عقاليىهدربار وبر نظر.)1383آشتيانى،(

 كـه باورنـد ايـن بـر،دو هـر.دارد آشكار های ماركس همانندی ازخودبيگانگى مفهومبا)آهنين

 سطحو دهند مى افزايش را توليد سازمان تأثير،و كارآيىو سازماندهى نوين های شيوه

 كـه اند شـده هايى تبـديل غول به طرفى،از.اند برده باال بسيار را طبيعت بر انسان تسلط

 جامعـهدر،به نظر وبر.)317: 1377 كوزر،( كنند مى تهديد زدايى انسانيت به را آفرينندگانش
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از محقـق شود، مى بيگانه كارش محصولو توليد از كارگركه چنان امروز، مدرنو صنعتى

 شـود مى بيگانـه خـود دانـش موضوع از دانشمند درسو از معلم اداری، كار از كارمند تحقيق،

.)293: 1374وبر،(


 ���� �� روی�Cد روان� �!�;� 

 كـه كـرده ابقاءو ايجاد را شرايطى مدرن جامعه ساالری ساختار ديوان،سيمن نظر بنا بر

و به قادرها انسان آن در و اعمـال نتـايجو عواقـب كنتـرل چگـونگى فراگيـری نحـوه

 پاداش نظام بر جامعه مديريّتو عواقب نحوb كنترل،او باوربه. نيستند خود رفتارهای

 در جامعـه پاداشو خود رفتار بين ارتباطى تواند نمى فرد كه استای گونه به اجتماعى

 حـالبهرااوو دهد مى دست به فرد احساس بيگانگى،وضعيّتى چنيندرو كند برقرار

 بـا تـا كوشـيده اسـت،سـيمن.دهـد مى سـوق جامعـه قبـال در ناسـازگارانهو منفصالنه

 ايـن مختلـفابعـاد يـا اشكال شناسى اجتماعى، روان منظر از بيگانگى مفهوم بازكاوی

 آن كاربرد در مزبور مفهوم كه اصلى زمينۀ پنج، منظور اينبهو شناسايى كند را مفهوم

و درجـه،1سيمن.)408: 1378 روزنبرگ،و كوزر(است داده قرار مورد بررسى را دارد ميـزان

مى هر رفتاری را بر اساس پاداش و چـون مـاركس معتقـد اسـت كـه های موردنظر آتى بيند

كـارگر كـار. پاداش منحصراً در خود عمل نهفته نيست بلكه بـه كـار امـری خـارجى اسـت

و از نتـايج كـار خـود مطلـع گـردد كند بدون اين مى كه بـه ارزش كـار خـود واقـف باشـد

مى پنج متغيـر را بـه،سيمن.)68: 1389 تبريزی، محسنى( كنـد كـه عنوان ابعـاد بيگـانگى معرفـى

از عبارت :اند

بى) الف كه در فرد ايـن احتمـال ذهنـى وجـود دارد قدرتى يعنى اين بى:قدرتى احساس

و بـرش اتفـاق  و رويـدادهای كـه دور كه او يا امثـال او از قـدرت كـافى بـرای مهـار پيامـد

و وبـر طـى بحثبى.برخوردار نيست،افتد مى هـايى دربـارb دوری قدرتى را هگل، ماركس

و بهره كارگران از تسلّط واقعى بر سرنوشت اقتصادشان، درماندگى برداری از آنها برای شان
 
1. Seeman 
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مى،وبـر. مقاصدی جز مقاصد خودشان مطـرح كـرده بودنـد كنـد كـه در جامعـۀ اسـتدالل

و اسـتاد دانشـگاه نيـ مىصنعتى دانشمند، كاركنان مدنى شـودز از تسـلّط بـر كـار خـود دور

)Seeman, 1959: 786(.

بى)ب در،هنجاری بى:هنجاری احساس و سرگشـتگى آدمـى اسـت به مفهوم پريشـانى

و هنجارهای اجتماعى، بدين و جنبـۀ برابر قوانين، قواعد  معنى كه هنجارها اقتدار آمرانه

و مـديريّت اخالقـى دسـت مطلوب خود را بر فرد از تواننـد الزم را بـر وی نمىداده

در نظريـۀ نظـم. تواند جهـت رفتـار خـويش را تعيـين كنـد پس فرد نمى. اعمال كنند

ها مانند ويرانگـری، فحشـاء، ها، كژ رفتاری اختالالت رفتاری، نابسامانى اجتماعى كليۀ

و بى... خودكشى، اعتياد و نظارت ناكافى است ناشى از تبريزی، محسنى( هنجاری بيگانگى

1370 :23-24(.

جداماندگى يك فرد يا جمعى خـاص از نظـر فرهنگـى،:احساس انزوای اجتماعى)پ

و آن... اجتماعى، اقتصادی هم كاهش يا انحالل مبادالت بين مى ها، د توانـ چنين جداماندگى

مى به علّت عدم توانـد زيـر پاگذاشـتن پـذيرش فـردی از جانـب جامعـه باشـد كـه دليـل آن

وهنجارهای پذيرف علـل بـه ... تۀ جامعه از سوی فرد باشد يا علل سياسى، اقتصادی، اجتماعى

.)380: 1375 بيرو،(وجودآورنده آن باشد 

بى)ت نوعى بيگانگى است كه فرد يا افـراد در ايـن،معنايى در افراد بى:معنايى احساس

و پيامـدهای  و قادر نيستند كه نتـايج و شكو دودلى شده نوع از بيگانگى دچار نوعى ابهام

شده كه در مورد معيارهای مطرح ترديد در اين،به عبارتى. بينى كنند رفتار خود را پيش

بى. در سطح جامعه به چه چيزی اعتقاد داشته يا نداشته باشند فـرد،معنـايى در احسـاس

و عقيده خود و نمى،در باور و شك است و ترديد دانـد كـه بـه چـه اعتقـاد دچار ابهام

توانـد تطبيـق دهـد خـود را بـا اسـتانداردهای جامعـه نمى،ها گيری تصـميمدر.داشته باشـد

.)68: 1370 تبريزی، محسنى(

دراحساس تنفّـر از خويشـتن حـال:احساس تنّفر از خود)ث  تى اسـت كـه فـرد يـا افـراد

هـايى كـه در آن درگيـر آن دسـته از فعاليت شـدِن ها يا بـه اوج كمـال نائل رسيدن به پاداش

و مشاركت دارنـد، دچـار احسـاس نـاتوانى هسـتند و درجـۀ هـر،سـيمن. هستند ميـزان
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مى رفتاری را بر اساس پاداش كه های مورد انتظار آتى و چون ماركس معتقد است بيند

. منحصراً در خود عمل نهفته نيست بلكـه نسـبت بـه كـار امـری خـارجى اسـت،داشپا

و از نتايج كـار خـود مطلـع كه به ارزش كند بدون اينمى كارگر كار كار خود واقف باشد

.)69: همان(گردد 

ج و بيگـانگى كـار در ووبا نگاهى به موارد ذكرشده به بيگانگى اجتمـاعى امـع پيشـرفته

كن سازمان مىهای و انسان توان مشاهده كرد كه با افزايش پيچيدگى ونى، هايى های سازمانى

و سازمانى تالش مى ع كه در جهت تحقق اهداف فردی املى وجود دارد كـه باعـثوكنند،

مى دل و بيگانگى كاركنان های اجتمـاعى بـه مشكلى كه ممكن است تمام نظام؛شود سردی

عيك. مختلفى به آن گرفتار شوند اشكال مىوى از و املى كه باعث شود كاركنان نقـش

و فرصت نگرش و منزلت آنها باال رود و شأن هايى برای بالندگى های جديد اخذ كنند

مى. از طريق فرهنگ سـازمانى اسـت،آنها فراهم شود را پـس تـوان فرهنـگ سـازمانى

و محيط كاری خود نيز مـورد توجـه عنوان به و افزايش سلطه افراد بر خود عاملى برای تغير

و اليتر. قرار داد و قـادر بـه؛اند دريافته)1997(1ماسالچ زمانى كـه كارمنـدان خسـته هسـتند

مى،كردن نيستند كار بى احساس و از نظم استفاده شده كنند كه و قادر اند پذيری خارج بوده

از،اگـر از ايـن مـوارد جلـوگيری نشـود. نيازهای ديگران نيستند به تمركز روی فـرد دچـار

و عمـًال بـر روی فرهنـگ سـازمانى نيـز تأثيرگـذار اسـت  و مصـطفوی(خودبيگانگى شده راد

.)1390همكاران، 

 مدل نظری پژوهش

و چـارچوب نظـری، مـدل نظـری پـژوهش به  صـورت زيـر ارائـه با توّجه به پيشينۀ پـژوهش

:گردد مى

1. Maslach& Leiter 
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 پژوهشاتفرضي

���kۀ ا3.� 

و بيگانگى اجتماعى دبيران زن رابطه وجود دارد رسد بين فرهنگ به نظر مى .سازمانى

�k����1��ت 

مى.1 آن(سازمانى فرهنگرسد بين به نظر بى)و ابعاد دهگانه قـدرتى با ميـزان احسـاس

.دبيران زن رابطه وجود دارد

مى.2 آن(رسد بين فرهنگ سازمانى به نظر بى)و ابعاد دهگانه هنجاری با ميزان احساس

.دبيران زن رابطه وجود دارد

مى.3 آن(رسد بين فرهنگ سازمانى به نظر احسـاس انـزوای بـا ميـزان)و ابعـاد دهگانـه

.اجتماعى دبيران زن رابطه وجود دارد

مى.4 آن(رسد بين فرهنگ سازمانى به نظر بى)و ابعاد دهگانه معنـايى با ميـزان احسـاس

.دبيران زن رابطه وجود دارد

مى.5 آن(سازمانى رسد بين فرهنگ به نظر با ميزان احساس تنفّر دبيـران)و ابعاد دهگانه

.ود داردزن از خود رابطه وج

 شناسى روش

و جامعۀ آماری را كليه دبيران زن مقطع متوسـطۀ1روش مطالعه در پژوهش حاضر پيمايشى

 حجـم نمونـه بـا. انـد نفـر تشـكيل داده 7216بـه تعـداد 93-94شهر تبريز در سال تحصـيلى

و از روش،واحـد تحليـل. شده است نفر انتخاب 373استفاده از فرمول كوكران فـرد بـوده

گويـان بـا اسـتفاده از ابـزار آوری اّطالعات از پاسـخ ای برای جمع گيری تصادفى طبقه نمونه

و پرسـش سـاخته مربـوط بـه فرهنگ نامۀ محقـق پرسش از سـازمانى نامـۀ بيگـانگى اجتمـاعى
 
1. Survey 
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ای درجـه5سـؤاالتى در قالـب طيـف. شده اسـت های استاندارد ملوين سيمن استفاده گويه

ــرای اســتفاده از مقياس1يكــرتل و ب و طــرح ــرات ــر پــس از تغيي ّ ــر متغي ــا ه ــرتبط ب هــای م

2اعتبـار. اند شـده های مناسب انتخاب سازگارنمودن آنها با وضعيّت جامعۀ موردمطالعه گويه

و يــا روايــى طيف و وابســته از طريــق مشــورت بــا اســاتيد هــای ســنجش متغيّرهــای مســتقل

ق های اوليـه كـه طراحـى صـورت كـه گويـه بدين.رارگرفته استكارشناسان امر مورد تأييد

در،شد و كارشناسان و نـامفهوم روايى ظـاهری، منطقى بارهاساتيد و همپوشـانى بودن بـودن

و نظرات اصالحى خودشان را بيان كردنـد، گويـه برخى گويه ها را طبـق نظـر ها نظر داشتند

و در مرتبه دوم ترتيـب اعتبـار بـدين.به تأييد آنها رسـيدندها گويه،اجماعى آنها اصالح شد

ابـزار سـنجش نيـز بـا اسـتفاده از تكنيـك آلفـای3پايـايى. دست آمد صوری ابزار تحقيق به

به كرونباخ مورد پايـايى مناسـب ابـزار،آمده دسـت سـنجش قرارگرفتـه اسـت كـه ضـرايب

و ابعـاد پنج گانۀ فرهنگ سنجش را به ترتيب برای ابعاد ده اجتمـاعى نـۀ بيگـانگىگا سازمانى

به. دهد نشان مى ، حمايـت75/0:، الگـوی ارتبـاط71/0:تعـارض: دست آمده شـامل مقادير

ــديريّت ــرل77/0:م ــويق73/0:، كنت و تش ــاداش ــتم پ ــازمانى، هويّت76/0:، سيس ،83/0:س

و نوآوری و يكپـارچگى،72/0:دهى، جهـت78/0:، خطرپـذيری76/0:خالقيّت :وحـدت

بى79/0:قـدرتىبى، احسـاس79/0 :، احسـاس انـزوای اجتمــاعى71/0:هنجــاری، احسـاس

بى81/0 مقــدار،در كــل. باشــدمى82/0:و احســاس تنفـّـر از خــود78/0:معنــايى، احســاس

و شاخص بيگانگى اجتماعى برابر بـا76/0آلفای كرونباخ شاخص فرهنگ سازمانى برابر با 

نتـايج خـام بـه كـامپيوتر،هـا دآوری دادهپـس از پايـان كـار گـر. برآورد شـده اسـت78/0

و با استفاده نرم انتقال هـایو نيـز آزمون»spss224«افـزار آمـاری بـرای علـوم اجتمـاعى يافته

و تحليـل مسـير مـورد تجزيـه بـه آماری پيرسون، رگرسيون چند متغيّـره بـه روش گام و گام

.تحليل قرارگرفته است

1. Likert 
2. Validity 
3. Reliability 
4. Statistical Package for Social Science 
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ها يافته

�E�3�\ ��.�\ 

و سابقه تدريس، تحصيالت، وضعيت ترين متغيرهای زمينه مهم،قدر اين تحقي ای شامل سن

به. تأهل در نظر گرفته شده است دست آمده كـه متوسـط سـن معلمـان مـورد براساس نتايج

و) قـرار داشـتند 42-37بيشترين درصد از دبيـران زن در گـروه سـنى( سال72/37مطالعه 

بـوده) سـال30بيشـترين سـابقه(سـال62/16مطالعه متوسط سابقه تدريس در معلمان مورد

و،درصد دبيران مورد بررسى29. است درصـد6همچنـين. اند درصد متأهل بوده71مجرد

و5/48از دبيران دارای تحصيالت دكترا،  ارشـد درصد كارشناسـى5/45درصد كارشناسى

. اند داشته

 آزمون فرضيات تحقيق

ـــه ـــاری مناســـب منظور انتخـــاب آزمون ب ـــای آم ـــرایه ـــه ب ـــای وتحليل داده تجزي ه

بودن آنـان هـای تحقيـق بـه لحـاظ نرمـال الزم است تا نوع توزيـع داده،شده گردآوری

-k(اين مورد از آزمون اسميرنوف كولمـوگروف ارزيابى شود كه در s(اسـتفاده شـد .

آزاآمده، سطح معن نتايج به دست براساس مون فـوق در مـورد هـر دو شـاخص از داری

و مقدار آزمـون كولمـوگروف بزرگ05/0 اسـميرنوف بـرای تطـابق توزيـع- تر است

د كـه توزيـع كـرتوان قضاوتمى،بنابراين.دار بوده استانمونه با توزيع نظری غيرمعن

و آزمون پراكندگى نمرات در شاخص هـای پـارامتری های مـورد بررسـى نرمـال اسـت

.ده مناسب بوده استش استفاده
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ده،دول فوقج متغيّـر(سـازمانى گانـۀ فرهنگ نتايج آزمون همبستگى پيرسون بـين ابعـاد

مى) متغيّر وابسته(گانۀ بيگانگىو ابعاد پنج) مستقل طور كـه هويداسـت، همـان. دهد را نشان

و قدرتى دبيران با تمام ابعـاد فرهنگ ميزان احساس بى سـازمانى همبسـتگى معكـوس، منفـى

به داری را داراامعن بى غيـر هستند ُ از ارتبـاط بـين احسـاس ب و عـد كنتـرل كـه دارای قـدرتى

و معن از در سطح خطای كوچك)13/0(داریاهمبستگى مثبت كـه طوریبه؛است01/0تر

ميـزان،چنـين هـم. قـدرتى بيشـتری را دارد با باالبردن هرچه بيشتر كنتـرل، فـرد احسـاس بى

به ابعاد فرهنگهنجاری در دبيران با كليه احساس بى و تشويق غير سازمانى از سيستم پاداش

و معكوسى مشاهده مى از(سازمانى با بهبود ابعاد فرهنگ؛به عبارتى. شود رابطۀ معنادار غيـر

و تشويق بى) سيستم پاداش بى در بين دبيران از ميزان احساس و احساس در قدرتى هنجـاری

ن در جــدول مالحظــه كــرد كــه همــۀ ابعــاد تــوامى،عــالوه بــر ايــن. شــود آنــان كاســته مى

داری با ميزان احسـاس انـزوای اجتمـاعى، احسـاساسازمانى همبستگى معكوس معن فرهنگ

در بى و احساس تنفّر از خويشتن و با بهبـود دبيران زن دبيرستان ميانمعنايى های تبريز دارند

بى،سازمانى در بين آنان ابعاد فرهنگ و ميزان احسـاس انـزوای اجتمـاعى، احسـاس معنـايى

تـوان بيـان كـرد كـهمى،درمجمـوع. كنـد احساس تنفّـر از خويشـتن آنـان كـاهش پيـدا مى

ده) سـازمانى فرهنگ(همبستگى معكوس معناداری بين دو متغيّر مسـتقل  اش بـا گانـهو ابعـاد

بيـانگر ايـن،ضرايب.اش وجود داردنهاگو ابعاد پنج) ميزان بيگانگى اجتماعى(متغيّر وابسته 

در است كه با ترميم فرهنگ . يابـد دبيران ميزان بيگانگى اجتمـاعى كـاهشمى ميانسازمانى

مى(در بررسى رابطۀ فرضـيۀ اصـلى تحقيـق و احسـاس رسـد بـين فرهنگ بـه نظـر سـازمانى

ض،)بيگانگى اجتماعى دبيران رابطه وجود دارد ريب همبستگى بايد اذعان داشت با توجه به

با دست پيرسون به از كوچك(000/0در سطح خطای-21/0آمده برابر اين فرض)01/0تر

باعـث ايجـاد) سـازمانى فرهنگ(مفهوم كه تغييرات در متغيّـر مسـتقل بدين. است شده تأييد

شد) بيگانگى اجتماعى(نوسان در متغيّر وابسته  اعم از فرضـيۀ(تحقيقتپس فرضيا. خواهد

مى) فرعىتو فرضيااصلى  .شوند تأييد
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51/0387/0386/0000/0حمايت مديريّت1

577/0499/0497/0000/0حمايت مديريّت، كنترل2

3
حمايت مديريّت، كنترل،

سازمانىهويّت
62/0582/0579/0000/0

4

حمايت مديريّت، كنترل،

و هويّت سازمانى، وحدت

يكپارچگى

66/0552/0550/0000/0

5

حمايت مديّريت، كنترل،

و هويّت سازمانى، وحدت

يكپارچگى، ريسكو

خطرپذيری،

69/0646/0744/0000/0

6

حمايت مديريّت، كنترل،

و هويّت سازمانى، وحدت

يكپارچگى، ريسكو

خطرپذيری، نوآوری

70/0711/0708/0000/0

7

حمايت مديريّت، كنترل،

و هويّت سازمانى، وحدت

يكپارچگى، ريسكو

خطرپذيری، نوآوری،

الگوی ارتباطى

73/0-713/0-709/0-000/0
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كـه شـاخص بـا توّجـه بـه ايـن. دهـد مى نشـان را رگرسيون اصلى نتايج2 شماره جدول

ُ فرهنگ ب آنسازمانى برحسب ده در مدل رگرسـيونى فقـط از تـأثير،سنجيده شده است،عد

ده ده بعد استفاده و ابعاد و تأثير آنهـا بـر وارد معادلۀ رگرسيونى شده،گانه به ترتيب شده اند

و بعد در تحليل مسير مورد)كل(متغيّر بيگانگى اجتماعى  كـدام اثر هـر،سنجش قرارگرفته

بايـد خاطرنشـان كـرد كـه از رگرسـيون بـه شـيوb. شـده اسـت از متغيّرهای اصـلى محاسـبه

سي،در ايـن شـيوه. شده است گام استفادهبه گام و تشـويق، هـدايت، متغيّرهـای سـتم پـاداش

در،كه تأثير مستقيمى بر متغيّر وابسـته بيگـانگى اجتمـاعى نداشـته اسـت تعارض به دليل اين

 را متغيّرهـا نسـبى اهميت،بتا ضريب جدول رگرسيونى،در. شده است ابتدای معادلۀ حذف

و،بتا بودن بزرگو كند مى بيان  مشـخّص بسـتهوا متغيّـر پيشـگويى در را آن نقـش اهميّـت

و متغيّـر وابسـته) سـازمانى ابعـاد فرهنگ(نتايج تحليل رگرسيونى متغيّرهای مسـتقل. كند مى

ضرايب همبستگى به صورت منفى. آمده است3 شماره در جدول) بيگانگى اجتماعى(

ّـر(اند برآورد شده ولـى در جـدول فقـط) با توّجه بـه همبسـتگى معكـوس بـين دو متغي

گونه كـه در جـدول همان.ن عالمت شده استيتعي) مدل هفت(ها همبستگى كّل متغيّر

بـا همـديگر)7(مجموع متغيّرهای واردشده در مدل رگرسـيونى مـدل،استآمده باال 

مى9/70% و يــا تغييــرات بيگــانگى اجتمــاعى دبيــران را تبيــين بقيــۀ. كننــد از واريــانس

و متغيّرهای ديگری اسـت كـه در مـدل نيامده،واريانس آن سـطح. انـد ناشى از عوامل

مى000/0داری در همۀ متغيّرها برابر معنى و اين نشان دهد كـه تـأثير چندگانـه بوده است

و متغيّرهای مستقل بر متغيّر وابسته يعنى بيگانگى اجتماعى معنى و همبسـتگى قـوی دار است

هر)-73/0(معكوس  7ّبين ّـر وابسـتهر مستقل باقىمتغي و متغي مانده در مدل رگرسيونى

آن،عبارتىبه. دارد وجود و ابعـاد هرچه ميزان برخورداری دبيران زن از فرهنـگ سـازمانى

و محيط كاری آنها بيشتر باشـد، احتمـال از خودبيگـانگى اجتمـاعى در آنهـا در دبيرستان ها

.كمتر است
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19/3002/0-93/3عدد ثابت1

39/20000/0-33/148/0حمايت مديريّت2

90/027/033/11000/0كنترل3

64/12000/0-002/129/0سازمانىهويّت4

و يكپارچگى5 005/126/011/11000/0وحدت

31/9000/0-78/022/0ريسكو خطرپذيری6

و خالقيّت7 30/011/089/4000/0نوآوری

04/004/097/105/0الگوی ارتباطى8

های رگرسيونى مختلف برای متغيّـر بيگـانگى اجتمـاعى آمـده مدل،3شماره در جدول

و به صورتى كه در جدول فوق نشان داده وارد معادلـۀ،شده است، متغيّرها بـه ترتيـب است

و مقادير هر يك با توّجه بـه كنتـرل متغيّـر قبلـى كـه وارد شـده اسـت رگرسيونى مى ،شوند

فقط به مـدل نهـايى اكتفـا(ه بيگانگى را تبيين كنند متغيّر وابست) واريانس(توانند تغييرات مى

و از آوردن مدل هرچـه مقـدار بتـای يـك متغيـر ). های ابتدايى خود داری شـده اسـت شده

از،در پژوهش حاضـر. تر است بينى تغييرات متغير وابسته بيش بيشتر باشد، نقش آن در پيش
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به مؤلفه ، هويـت)27/0(، كنتـرل)-48/0(حمايـت مـديريت،ترتيـب های فرهنگ سازمانى

و يكپارچگى)-29/0(سازمانى و خطرپذيری)26/0(، وحدت ، نوآوری)-22/0(، ريسك

زن)03/0(، الگوی ارتباطى)11/0(و خالقيت ، در تبيين ميـزان بيگـانگى اجتمـاعى دبيـران

دارد كـه فرهنـگ سـازمانى بيـان مـى،رابينـز. داری دارندامقطع متوسطه شهر تبريز سهم معن

مى دادن به نگرش موجب به وجودآمدن يا شكل و رفتـار كاركنـان طـوری كـه شـود، بـه هـا

مى تناسب نگرش،شايستگى و رفتار فرد با فرهنگ سازمانى موجب شـود كـه فـرد بتوانـد ها

 بـا. عنوان عضوی از سازمان درآيد كه خود موجب كـاهش ازخودبيگـانگى خواهـد شـد به

از ها بزرگ كه در تمامى مؤلفهTتوجه به مقدار مى33/2تر شـودكه متغيّرهـای اسـت گفتـه

كـه2 شـماره با توّجه بـه جـدول. مورد نظر در تبيين واريانس متغيّر وابسته نقش داشته است

دهـد بـين مجموعـه اسـت كـه نشـان مى-73/0بـين متغيّرهـا)R(مقدار ضـريب همبسـتگى 

م و . قـوی وجـود دارد) معكـوس(تغيّر وابستۀ بيگانگى اجتماعى همبستگى متغيّرهای مستقل

با چنين مقدار ضريب تعيين تعديل هم كـه ايـن اسـت كـه بـا توّجـه بـه ايـن709/0شده برابر

منظور انعكـاس بيشـتر ميـزان نكـويى بـرازش بـه،شده است ضريب با درجات آزادی تعديل

 انده بـه ايـن مقـدار متغيّرهـای واردشـده توانسـتهبنابراين با توّج.شود مدل از آن استفاده مى

بنـابراين مـابقى ايـن.از تغييرات بيگانگى را در بين دبيران زن در تبريـز تبيـين كننـد9/70%

با توّجه به مقدار آزمون تحليـل. تحت تأثير متغيّرهای خارج از مدل است%)1/29(تغييرات 

از در سطح خطای كوچك 990/230واريانس  مى01/0تر توان نتيجه گرفـت معنادار است،

و يـك متغيّـر) سازمانى ابعاد فرهنگ(متغيّر مستقل10كه مدل رگرسيونى تحقيق مركب از 

و ايـن) بيگانگى اجتمـاعى(وابسته حمايـت مـديريّت، كنتـرل،(متغيّـر7مـدل خـوبى بـوده

ا هويّت و الگـوی و خطرپذيری، نوآوری و يكپارچگى، ريسك ) رتبـاطىسازمانى، وحدت

و نتـايج به تعميم بـه آمده قابـل دسـت قادرند تغييرات ميزان بيگانگى اجتماعى را تبيين كننـد

.جامعه است
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855/016/1 سيستم پاداش

و نوآوری 844/018/1خالقيّت

939/006/1 ارتباطىالگوی

888/012/1 كنترل

و يكپارچگى 933/007/1 وحدت

877/014/1 تعارض

977/002/1حمايت مديريّت

921/008/1 سازمانىهويّت

899/012/1 خطرپذيری

و هدايت 878/013/1 رهبری

مى نتايج مربوط به آزمـون هـم،4 جدول شماره ،مقـدار تـولرانس. دهـد خطـى را نشـان

نسبتى از تغييرات آن متغير مستقل است كه به وسيله ساير متغيرهای مستقل مـدل رگرسـيون

از چه مقـدار تـولرانس كوچـك چنان. شود خطى تبيين نمى و يـا مقـدار عامـل تـورم2/0تر

از بزرگ) VIF(واريانس هم10تر مشـخص طور كـه ولـى همـان. خطى محتمل است باشد،

از امى متغيّرهـای مسـتقل واردشـده در تحليـل بزرگمقدار تلـورانس در تمـگرديد  2/0تـر

،)كننـده اضـافى باشـند بينـى دهنـده يـك پـيش مقادير بسيار كوچك نيستند كه نشـان(است

و متغيّرهـای مسـتقل بنابراين ميزان هم تـابعى خطـى از سـاير متغيّرهـای مسـتقل،خطى پايين

يك VIFچنين مقدارهم. نيستند مىب كه از تقسيم عدد نشـان،شودر مقدار تلورانس حاصل
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بنابراين از طريق اين شاخص نيـز.است10تر از عدد دهد كه در تمامى متغيرها كوچك مى

هم مى تعـداد بـه بـا توّجـه. خطى بين متغيّرهـای مسـتقل تحقيـق پـى بـرد توان به ميزان پايين

) اسـتقالل خطاهـا(سـون متغيّرهای واردشده در معادلۀ رگرسيونى، مقدار آمـارb دوربـين وات

بـين،اسـت5/2تـا5/1كـه بـين دو مقـدار شـده اسـت كـه بـا توّجـه بـه ايـن750/1برابر با

و باقيمانده باقيمانده .ها مستقل هستند های مدل همبستگى وجود نداشته است

 تحليل مسير

طور مسـتقيم بـا سـازمانى بـه مشخّص گرديـده كـه فرهنگ،مطابق نتايج آزمون تحليل مسير

مؤلفــۀ7هــم چنــين.گــذارد واحــد بــر بيگــانگى اجتمــاعى تــأثير مســتقيم مى-34/0

و خالقيـــت، كنتـــرل، حمايـــت مـــديريّت، هويّت(ســـازمانى فرهنگ ســـازمانى، وحـــدت

و ريسك ،11/0،27/0،31/0با مقدار بتای به ترتيـب،) پذيری يكپارچگى، الگوی ارتباطى

بر29/0،26/0،4/0،13/0 اند ولـى مؤلفـۀ بيگانگى اجتماعى دبيـران داشـته، تأثير مستقيمى

و حمايـت  و كنتـرل و هدايت، تعارضو سيستم پاداش تنها از طريق مؤلفه خالقيّـت رهبری

مديريّت، تأثير غيرمستقيمى بر متغير وابستۀ بيگانگى داشته اسـت كـه در رگرسـيون بـه 

عـ های آن بـهو مؤلفـه گام اين سه مؤلفه حذفبه شيوb گام دم معنـاداری از مـدل دليـل

زمـان برابـر بـا كه در مـدل رگرسـيونى همR2چنين با توّجه به مقدارهم. اند شده خارج

با)e(كرد كه ميزان كميّت خطا است، بايد بيان73/0 از كه نشان27/0برابر دهندb ميزانـى

كردن كميّـت مجـذوراند؛ كه بـا واريانس متغيّر است كه متغيّرهای متقّدم آن را تبيين نكرده

مى واريانس تبيين،خطا تـأثير متغيّرهـای،آيـد؛ بنـابراين نشده هر يـك از متغيّرهـا بـه دسـت

شــاخص كــّل،در نهايــت. اســت28/0بــر بيگــانگى اجتمــاعى برابــر بــا)e(خــارج از مــدل 

دليـل بر متغيّـر بيگـانگى اجتمـاعى تـأثير دارد؛ كـه بـه-34/0سازمانى با مقدار بتای فرهنگ

.باشد ضريب منفى، دارای تأثير كاهنده مى

فرهنگ سازماني -34/0بيگانگي اجتماعي
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و نتيجه  گيری بحث

و بيگــانگى بررســى رابطــۀ بــين فرهنگ،هــدف اصــلى از انجــام پــژوهش حاضــر ســازمانى

هـای نتايج مربـوط بـه آماره. اجتماعى در بين دبيران زن مقطع متوسطۀ شهر تبريز بوده است

تعارض، الگوی ارتباطى، حمايت مـديريّت، كنتـرل،(سازمانى گانۀ فرهنگ توصيفى ابعاد ده

و هـدايت، وحـدت سازمانى، خالقيّت، ريسكو خطرپذيری، سيستم پاداش، هويّت رهبری

مى در كل پاسـخ)و يكپارچگى بـاالترين،دهـد كـه بعـد كنتـرل گويان ايـن تحقيـق، نشـان

و تشويق و سيستم پاداش و سـاير ترين ميانگين را به خود اختصـاص داده پايين،ميانگين انـد

د كـه ميـزان كـلكـربايـد اذعـان،در كـل. انـد سازمانى در حـّد متوّسـط بوده ابعاد فرهنگ

در شـهر) دبيران زنـان مقطـع متوسـطه(شاخص فرهنگ سازمانى در بين نمونۀ مورد بررسى

هــای توصــيفى در ميــان چنــين نتــايج حاصــل از آماره هــم. باشــد تبريــز در حــّد متوّســط مى

مى پاسخ بى(دهد كه در بيگانگى اجتماعى با پنج بعد گويان نشان قـدرتى، احسـاس احساس

بى هنجاری، احساس انزوای بى و احسـاس تنفّـر از خـود اجتماعى، احسـاس ، مؤلفـۀ)معنـايى

بى احساس بى و احساس بى قدرتى و احسـاس ترين پـايين،هنجـاری معنايى باالترين ميانگين

بى. انـد نمره را به خود اختصـاص داده و در از ميـان انـواع حـاالت بيگـانگى، انـزوا معنـايى

و تحصيل ديگر، مفهـوم انـزوا عبارت بـه. بارزتر استگانهكرد توضيح وضعيّت روشنفكران

و تحصـيل در نظريۀ سيمن، بيشتر توضيح . كردگان جامعـه اسـت دهندb وضعيّت روشنفكران

هــای ارزش عميقــاً بــا،هــا اند كــه آن ارزش هــای جديــدی آشــنا شــده ارزش ايــن گــروه بــا

ان از شــدن روشــنفكر جدا،منظــور از ايــن مفهــوم. شــدb عمــومى در تعــارض اســت پذيرفته

و فرهنگ خود بيگانه شده اسـت معيارهای فرهنگ . عامه است كه در آن روشنفكر با جامعه

بيگـانگى اجتمـاعى دبيـران توان نتيجه گرفت كه ميـزانمى،با توّجه به نتايج پژوهش حاضر

.های تبريز در حّد متوّسط است زن دبيرستان

و بيگانگى به با توجه به يافتـهدر بررسى رابطه بين متغير فرهنگ سازمانى از دسـت های آمده

و بيگـانگى ضرايب همبستگى پيرسون، بايد اذعان داشت كه بين متغيرهای فرهنگ سازمانى

و معنى صـورت كـه بدين. وجـود دارد-21/0داری با شدت اجتماعى رابطۀ منفى، معكوس

هرانـدازه ميـزان،ديگر عبارتبه.يابد سازمانى، بيگانگى اجتماعى كاهشمى با بهبود فرهنگ
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بـه همـان ميـزان از بيگـانگى اجتمـاعى،سازمانى در دبيران زن شهر تبريز بهبود يابد فرهنگ

مى آن از،شده با توّجه به مباحث بيان. شود هاكاسته فرضيۀ اصلى تحقيـق حاضـر كـه حـاكى

و ميزان بيگانگى اجتماعى است وجود رابطه بين دو متغيّر فرهنگ د قـرار مورد تأيي،سازمانى

و سـطح معنـى بدين. گرفته است ،شـده داری محاسبه صورت بـر اسـاس ضـريب همبسـتگى

در توان گفت كه با افزايش فرهنگ مى دبيران زن از ميزان بيگـانگى اجتمـاعى ميانسازمانى

فرعـــى تحقيـــق در ارتبــاط بـــا متغيـّــر مســـتقلاتضــمناً فرضـــي. شـــود آنــان كاســـته مى

ده فرهنگ( و ابعاد ) بيگانگى اجتمـاعى(با هر يك از پنج بعد متغيّر وابسته)اشنهگا سازمانى

مى طور موقتبه،آمده در اين تحقيق دست با توّجه به نتايج به در بررسـى رابطـه. شوند تأييد

و ابعـاد پـنج بين ابعاد ده بيشـترين مقـدار،گانـۀ بيگـانگى اجتمـاعى گانـۀ فرهنـگ سـازمانى

و انـزوای اجتمـاعى بـا شـّدت همبستگى برای رابطه بين ابعاد سي و ابعـاد-31/0ستم پـاداش

و احساس تنفّر از خود با شّدت .برآورد شده است-27/0هويّت سازمانى

بين متغيّرهـا)R(نتايج رگرسيونى حاكى از آن است كه مقدار ضريب همبستگى،در نهايت

و) ابعـاد فرهنـگ سـازمانى(دهد بين مجموعه متغيّرهـای مسـتقل است كه نشان مى-73/0

و معكوس وجود دارد مقـدار،همچنين. متغيّر وابسته بيگانگى اجتماعى همبستگى نسبتاً قوی

با ضريب تعيين تعديل كه ايـن ضـريب بـا درجـات است كه با توّجه به اين709/0شده برابر

منظور انعكاس بيشتر ميـزان نكـويى بـرازش مـدل از آن اسـتفادهبه،شده است آزادی تعديل

از9/70اند توانسـته،بنـابراين بـا توّجـه بـه ايـن مقـدار متغيّرهـای واردشـده.شود مى درصـد

از ميان متغيّرهـای. دبيران زن در شهر تبريز تبيين كنند ميانتغييرات بيگانگى اجتماعى را در 

ــ ين ابعــاد شــاخص فرهنــگ ســازمانى، ابعــاد حمايــت واردشــده در مــدل رگرســيونى، در ب

و يكپارچگى با مقـادير بتـای بـه ترتيـب  ،-48/0مديريّتى، هويّت سازمانى، كنترل، وحدت

بـا توجـه. اند بيشترين سهم را در تبين بيگانگى اجتماعى دبيران داشته-27/0،26/0،-29/0

 افزايش را توليد سازمان كارآيى،و سازماندهى نوين های به نظريه وبر كه معتقد است شيوه

هـايى غول بـه طرفـى، از انـد ولـى برده بـاال بسـيار را طبيعت بر انسان تسلط سطحو دهند مى

). 317: 1377 كـوزر،( كننـد مى تهديـد زدايى انسانيت به را آفرينندگانش كه اند شده تبديل

 شود، مى بيگانه كارش محصولو توليد از كارگركه چنان امروز، مدرنو صنعتى جامعه در

و از معلم اداری، كار از كارمند از تحقيق، محقق ،خـود دانـش موضـوع از دانشـمند درس
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مى،بنابراين. شود مى بيگانه و مـدرن توانـد اثـری فرهنـگ سـازمانى در ايـن جامعـه صـنعتى

كهبه. كاهنده بر بيگانگى اجتماعى داشته باشد سا به اعتقاد رابينز، مى طوری هـا زمانتوان در

ازبَـتَ كرد كه بـه كردن ايجاد رفتار چگونه از مشتركى فهم ع آن بـه كـاهش بيگـانگى ناشـى

و تغييرات مدرنيته در جامعه نوين امروز فائق آمد و تعهـد قـدر هـر،ترتيـب بدين. عقالنيت

معتقـد هـا ارزش ايـن بـه بيشـتری اعضایو باشد بيشتر اساسى های ارزش به دبيران زن التزام

 فرهنـگ يـكدر. دارد اعضا رفتار روی بيشتری تأثيروتر قوی،سازمان آن فرهنگ باشند،

 دارد؛ های رسـمى رويهو قوانين به كمتری نياز كاركنان، رفتار هدايت مديريّت برای،قوی

شود كه همـراه مى درونى رفتاریانراهنماي بپذيرند، را فرهنگ سازمان وقتى كاركنان زيرا

مى با اين وضعيّت .شود از بيگانگى اجتماعى كاركنان آن سازمان نيز كاسته

به چنين در نتايج آزمون تحليل مسير مشخّص گرديد كه فرهنگ هم طور مسـتقيم بـا سازمانى

 كننـدb بينـى سازمانى پيش فرهنگ. گذارد واحد بر بيگانگى اجتماعى تأثير مستقيم مى-34/0

،سـيمن.. شـده اسـت های آموزشى شـناخته مانبرای كاهش بيگانگى اجتماعى در ساز قوی

معنـا كـه ايـن فـرد اسـت كـه در كـانون داند به اين در نهايت از خودبيگانگى را انتخابى مى

مى گرايش اگـر بخواهـد،بـه عبـارتى. كند كه بايد بشـود های مختلف آن چيزی را انتخاب

دهى آن رفتارها را پـاداش سيستم پاداش،تواند رفتارهايى را در پيش بگيرد كه در جامعه مى

بـا توّجـه بـه نتـايج.فرد عواقب آن را نيز بايـد بپـذيرد،و پشتيبانى نكند ولى در اين صورت

و بـا اسـتناد بـه پژوهش به هـای ذكـر شـده، نقـش مهـم فرهنـگ دست آمده در اين مطالعـه

به سازمانى قوی در ايجاد تغييرات بنيادی در سازمان ى مديران، منظور روياروي های آموزشى

و پويـا های محيطى، درگير با چالش و ايجاد محيطى خالق كردن دبيران زن در امور سازمان

زن،بيان شد؛ بنابراين مهم است كه هم بر رفتـار موضوعى،توّجه به فرهنگ سازمانى دبيران

و هم رفتار سازمانى اثر مى را فردی و بيگانگى اجتمـاعى گذارد كه كاهش بيگانگى از كار

بهد .دنبال داردر ميان زنان

 كارها راه

و آموزش فرهنگ• و مراكـز تربيـت تقويت و ايجـاد سازمانى در دوران متوسـطه معلّم

و ياددهى فرهنگ برایالتحصيالن دانشگاه هايى برای فارغ دوره .سازمانى يادگيری
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و دانشـگاه توسعۀ• و اعتمـاد، در مـدارس و فرهنگ گفتمان، مشـورت و يـادگيری ها

آن اددهى به دبيران به منظور بهبود فرهنگي ها سازمانى

مى به مسئولين آموزش• و گـزينش دبيـران دقّـت وپرورش پيشنهاد شود كه در انتخاب

و هم انگيـزb صـورت گيـرد تـاچنين استفادb كاربردی از تحقيقـات الزم مبذول شود

.محققان از بين نرود

و كسانى كه متولّى اين امـر• مىبه مسئولين از شـود كـه حتى هسـتند توصـيه االمكـان

و پتانسيل و امكانات گيری سـازمانى های منـاطق را در تصـميم تمركزگرايى بپرهيزند

.دخيل دهند

و بيگانگى اجتمـاعى شود متغيرهای ديگری از فرهنگ به محققان توصيه مى• سازمانى

.را در تحقيقات آينده مّدنظر قرار دهند

در به بررسى رابطۀ فرهنگ شود به محققان توصيه مى• و بيگـانگى اجتمـاعى سـازمانى

هم ميان و و با دبيران زن مورد مقايسه قرار بگيرد و دبيران مرد پرداخته چنـين مقـاطع

با شهرهای ديگر نيز مورد و .هم مقايسه گردند بررسى قرارگرفته
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 كتابنامه

.سمت انتشارات:تهران،شناس0 انحرافات جامعه،)1384(حبيب احمدی،.1

و جامعه،)1383(آشتيانى، منوچهر.2 .نشر قطره:ران، تهشناس0 ماکس وبر

.پايگاه رسمى انتشارات سوره:، تهرانسازمان0 فرهنگ،)1387(بنيانيان، حميد.3

و.4 ــو، جــواد؛ ميرنســب، ميرمحمــود ــانى بگل ،)1393(صــالح نجفــى مهســا بيرامــى، منصــور؛ ام

و ازخودبيگانگى تحصيلى دانشجويان، نقش واسطه فرهنگ« ،»ای اهداف سلطه سازمانى دانشگاه

ش راهبرد فرهنگپژوهشى-فصلنامۀ علمى ،28.

.انتشارات كيهان: باقر ساروخانى، تهران: ترجمه، المعارف علوم اجتماع0ةدائر،)1375(بيرو، آلن.5

و.6 كننـدگى بينـى قابليّـت پيش«،)1388(حسـينيان سـيمين جعفری، صديقه؛ يزدی، سيّده منـوره

و فشار روانى شغلى فرهنگ ش3، دورb رفتاری علومپژوهشى-، مجلۀ علمى»سازمانى ،4.

بررسـى برخـى از عوامـل«،)1394(ميرزاييـان الهـهو نژاد، سيّدهاشم حقيقتيان، منصور؛ هاشمى.7

و ســازمانى مــؤثر بــر بيگــانگى كاركنــان  ســازمان جهــاد كشــاورزی: مــورد مطالعــه(اجتمــاعى

ش7، سال مطالعات توسعۀ اجتماع0 ایرانپژوهشى-، مجلۀ علمى»)اصفهان ،2.

و وحيـد: ترجمـه، شناسـ0 های کالسـی� جامعه نظریـه،)1387(ى، تـيم ديلين.8 بهرنـگ صـديقى

نى: طلوعى، تهران .نشر

و بيگانگى تحصيلى دانشـگاهى«،)1390(اسماعيلى محّمدجوادو سعيدذكايى، محّمد.9 ،»جوانان

.16ش، ایران تحقیقات فرهنگ0پژوهشى-فصلنامۀ علمى

و.10 و مشاغل جامعه،)1384(انصاری ابراهيمربانى خوراسگانى، رسول و دیدگاه(شناس0 کار ها
.، انتشارات دانشگاه اصفهان)ها نظریه

و مقايسـۀ ميـزان يـادگيری«،)1382(معينى بشریو جندقى، رضا،متين، حسين زارعى.11 بررسى

و غيرانتفاعى شهر قم .1ش،مدیریت فرهنگ سازمان0، نشريه»سازمانى مدارس دولتى

 انتشارات:تهران،)شناس0 انحرافات جامعه(شناس0 اجتماع0 آسیب،)1378( اّهللاٰ هدايت،ستوده.12

.نور آوای

نى: منوچهر صبوری، تهران: ترجمه، شناس0 ده پرسش از دیدگاه جامعه،)1382( شارون، جونل.13 .نشر

، تعيين فرسودگى شـغلى زنـان شـاغل بـا تأكيـد بـر)1393(يادگارو ميترا صيف، محمدحسن.14
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و نقـش متغير و دانشــگاه دانشــگاه فنـى حرفــه: مــورد مطالعـه(شــناختى روان هــای سـازمانى ای
مجله)آزاداسالمى شيراز و سیاست، ش زن در توسعه ،47.

و جعفر جهانى عامری.15 سازمانى با اثربخشى مدرسه از ديدگاه رابطۀ فرهنگ«،)1391(فر، فرشاد
و دبيـران مـدارس متوسـطۀ شـهر شـيراز رهیـافت� نـو در پژوهشـى-، فصـلنامۀ علمـى»مديران

.15ش، مدیری�ت آموزش�

و فرشـته كاظميـان عبودی، حميد، لطفى.16 نى بـا سـازما رابطـۀ فرهنگ«،)1393(زنگنـه، مصـدق
دانشـگاه جـامع امـام مدیری�ت منابع انسـان�پژوهشى-، فصلنامۀ علمى»توانمندسازی كاركنان

ش7حسين ،21.

از«،)1388( زاده هاشـم لفضـلاابوو محمـود،علمـى.17 و بررسـى رابطـه بـين كيفيـت زنـدگى كـاری
.4ش،شناخت� جامعهمطالعات، فصلنامه»تبريز شهر های دبيرستان دبيران بين در اجتماعى خودبيگانگى

.118ش،تدبیر مجلۀ،»كاركنان های گيری جهتو فرهنگى های ارزش«،)1380(سيّدبابك علوی،.18
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.انتشارات علمى

ادار[: ترجمـه، شناسـ� های بنیـادی جامعه نظریـه،)1387(برنـارد روزنبـرگو كوزر، لـوئيس.21
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و فـرزاد ولـى؛بهرنگـى، محّمدرضـا؛راد، فرشـته مصطفوی.24 ،)1389(زاده عسـگريان، مصـطفى
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