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Abstract  
The aim of this study was to investigate the social undermining and tear of employees and 
its relationship with job alienation of employees of Lorestan General Directorate of 
Education. The study method was descriptive-analytical correlation. The statistical 
population included all the employees of the General Department of Education of Lorestan 
Province in 2016, numbering 371 people, of which 191 people were selected by available 
sampling method. Data collection tools were standard questionnaires of social undermining 
of Duffy et al. (2002) and job alienation of Sedaghatifard and Abdollahzadeh (2009). 
Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation coefficient, Khido, stepwise regression 
were used to analyze the data by SPSS 21 software. Findings showed: A significant 
percentage of employees have experienced two dimensions of undermining with supervisor 
and undermining with co-worker. The coefficient of multiple correlation between social 
undermining of employees and job alienation of employees was equal to 0.438 and its 
coefficient of determination was equal to 0.191. Also, Pearson correlation coefficient 
between supervisor undermining dimension and job alienation (r = 0.405) and peer 
undermining dimension at individual level and job alienation (r = 0.377) at 1% alpha level 
was significant (P<0.001).  
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 بررسی وضعیت سایش اجتماعی کارکنان و رابطة آن با بیگانگی شغلی

  کل آموزش و پرورش لرستان کارکنان اداره

 2اسد یگانه، 1فرانک موسوی

 گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران. 1

 نشگاه فرهنگیان، تهران، ایراندکتری مدیریت آموزشی، دا. 2

 (00/08/9311: ؛ تاریخ پذیرش91/08/9316: تاریخ دریافت)

 چکیده 

کل آموزش و پرورش لرستتان   مطالعة حاضر با هدف بررسی وضعیت سایش اجتماعی کارکنان و رابطة آن با بیگانگی شغلی کارکنان اداره
کتل آمتوزش و پترورش استتان      کارکنان اداره جامعة آماری شامل تمامی. بودتوصیفی تحلیلی از نوع همبستگی روش مطالعه، . انجام شد

گتردآوری  ابزار. انتختا  شتد  گیری در دستتر   نفر به روش نمونه 919نفر بودند که تعداد  309به تعداد  9311لرستان در سال تحصیلی 
بترای  . بتود ( 9388)زاده  فرد و عبداهلل صداقتی ی شغلیو بیگانگ( 2002)سایش اجتماعی دافی و همکاران  های استاندارد ها پرسشنامه داده

. دو ، رگرسیون گام به گتام استتفاده شتد    ضریب همبستگی پیرسون، آزمون خی اسمیرنوف، –آزمون کولموگروف ها  تجزیه و تحلیل داده
تماعی کارکنان و بیگانگی شتغلی  سایش اجها نشان داد ضریب همبستگی چندگانه بین  یافته. تحلیل شد 29SPSSافزار  ها توسط نرم داده

در ابعتاد   ضریب هبستگی پیرسون بتین بعتد ستایش سرپرستت     همچنین،. بود 919/0و ضریب تعیین آن برابر با  838/0برابر با کارکنان 
 = 300/0)فردی از ابعاد سایش اجتماعی و بیگانگی شتغلی   سطح در و بعد سایش همکار( r = 801/0)سایش اجتماعی و بیگانگی شغلی 

r ) داربود درصد معنا 9در سطح آلفای(009/0>P.) 

 . بیگانگی شغلی، حمایت اجتماعی، رفتار سایشی، سایش اجتماعی :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 بر دیکأت با اما هستند، یمتفاوت هایفرهنگ و خو و خلق با یانسان هایهیسرما یدارا هاسازمان

 بروز از یریجلوگ یبرا مناسب یراهکار توانندیم یانسان یرفتارها شناخت و یسازمان فرهنگ

 اتخاذ فتد،یب مخاطره به سازمان اتیح ای ابدی کاهش یسازمان یبهروز شودیم باعث که ییرفتارها

 شودیم باعث تنها نه یتیریمد دانش و یسازمان دانش بر دیکأت(. 5102 همکاران، و  اسکات) کنند

 یبرا یراهکار شودیم موجب بلکه نمانند جا شرفتیپ از ترقاب ةعرص در یامروز هایسازمان که

 نیا در(. 5102 ، لیگ و هپبرن) باشند داشته زین سازمان در یروان و یرفتار هایچالش با مبارزه

 یزندگ کیتار یایزوا به یانسان یروین وریبهره به مربوط مطالعات در یسازمان محققان ،انیم

 یخاص توجه یفرد انیم کینزد روابط اتیجزئ و یاجتماع تتعامال یمنف ابعاد یعنی ،یسازمان

 یمنف یدستاوردها از یکی یاجتماع شیسا. است 2سایش اجتماعی موارد نیا از یکی اند،داشته

نصر )کند یم لیتحم جامعه و هاسازمان بر را ینیسنگ هاینهیهز که است یاجتماع یزندگ

 از است عبارت یاجتماع شیسا از همکاران و   نکوریو فیتعر .(0232اصفهانی و همکاران، 

 و یریگ نشانه خاص فرد کی سمتبه که یعالقگیب و خشم مانند یمنف جاناتیه و احساسات

 یرفتارها ریسا بروز زین و فرد آن یهاتالش و هاتیفعال ها،نگرش یمنف یابیارز شوند،یم تیهدا

 اهداف به دنیرس یبرا را او یهایندتوانم که یو همکاران و سرپرست یسو ازی اراد و یعمد

 یاجتماع تیحما مقابل نقطة ،یاجتماع شیسا(. 5102، 2یتا و درانگ) کنندیم مختل اشیشغل

 توجه یفردنیب متقابل ارتباطات دامنة به که است یمفهوم یاجتماع تیحما ف،یتعر طبق و است

 مواجه آن با فرد که یتعارض نزایم باشد، شتریب یاجتماع شیسا زانیم هرچه ن،یبنابرا دارد؛

 یاجتماع شیسا ای فیضع یاجتماع تیحما صورت، هر در اساس، نیبرا است؛ شتریب شود، یم

                                                           
1. Scott 

2. Hepburn & Gail 

3. Social undermining 

4. Vinokur 

5. Dar Ong & Tay 
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 و دارد جامعه بر یمنف ریتأث ،یطورکلبه و ها آن انیاطراف و دوستان خانواده، کارکنان، بر یمنف ریتأث

 به منجر تواندیم زمان گذشت با و دهد کاهش کار محل در را کارکنان یزندگ تیفیک تواندیم

دافی، گانستر و  همچنین، .(0231پور،  بخیت، نظری و عبدی) شود سازمان در یمشکالت شیافزا

 همراه و مطلوب روابط حفظ و ایجاد مانع که رفتاری عنوان به اجتماعی را سایش( 5115) 0پاگن

تواند  سایش اجتماعی می براین،بنا. (5102 ،5برین و میکی)اند  کرده تعریف شود، می موفقیت با

شخصی،  های این رفتارها در قالب خصومت. موجب بروز رفتارهای مخرب در سازمان شود

بردن  سازنده، توهین به یکدیگر، ایجاد مانع در رسیدن به اهداف و ازبین خرابکاری، انتقادهای غیر

 اسالم در سازمان خواهد شدکند که موجب ایجاد جوّ ن آبرو و اعتبار دیگران خود را نمایان می

 موجب توانند می پیامدها این (5102) درانگ اعتقاد به (.0231 ،و همکاران نصر اصفهانی)

 حتی و رجوع ارباب مشتریان، مانند ،سازمان خارجی و داخلی عوامل با کارکنان نابهنجار مراودات

یط کار و جوّ اخالقی در مح بیگانگی شغلی ةنتیج در و شغلی سوانح و حوادث بروز خانواده،

 و یبرقرار مانند یموارد هاییتوانا نیا. (0231 همکاران، و اصفهانی نصر) شود  ناسالم در سازمان

 طوربه هستند سازمان در تیمحبوب و اعتبار ،یشغل یهاتیموفق ،یفرد انیم مثبت روابط ینگهدار

 پژوهش جینتا. اندشده انجام هانسازما بر یاجتماع شیسا ریتأث نةیزم در یمختلف یهاپژوهش ،یکل

 یرفتارها و کارکنان نیب در اعتماد جادیا یبرا یشیسا یرفتارها داد نشان (5102) یتا و درانگ

ی شجاع و ،(5113) 2هلگسونمن و ت، سلنالدزیر. دارد تیاهم اریبس کار طیمح در بهتر یکار

 مطالعة جینتا. اندکرده اشاره تعارض بر یاجتماع شیسا ریتأث به (0235 ) فریبهشت و ینیباغ

 رابطة کارکنان یفرد تعارض و یاجتماع شیسا نیب داد نشان (5113) من و هلگسونت، سلنالدزیر

 نیب که دندیرس جهینت نیا به (0235) فریبهشت و ینیباغ یشجاع ،یپژوهش در. داشت وجود مثبت

 شیسا نیب اما دارد؛ دوجو معکوس رابطة یفرد تعارض زانیم و همکار توسط میمستق شیسا

 مطالعات در. دارد وجود میمستق رابطة یفرد تعارض زانیم و همکار توسط یکیزیف و یکالم

                                                           
1. Duffy, Ganster & Pagon 

2. Mickey & Brian  

3. Reynolds, Seltman & Helgeson 
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 بر یاجتماع شیسا یرفتارها ریتأث به ،(0232) ینعام و نوری زین و (5102)همکاران  و اسکات

 با توانندیم نرایمد ،(0232) ینعام و نوری پژوهش براساس. است شده اشاره افراد یشغل یزندگ

 شیسا کاهش یبرا را نهیزم شغل، انجام در یتوانمند شیافزا و شغل بر کنترل فرصت کردن فراهم

  مایر، سمر و هاپفیلد .آورند فراهم کارکنان یشغل یستیبهز و یسازمان یوفادار شیافزا و یاجتماع

 و احساساتبروز وجود سایش اجتماعی کارکنان نسبت به محیط کاری خود به  ندمعتقد( 5113)

 طیمح در افراد یاجتماع مبادالت در توانندیم یمنف احساسات نیا که شودیممنجر  یمنف عواطف

 و گروه کی به داشتن تعلق در افرادی ادیبن ازین به یمنف یاجتماع تعامالت. کنند دخالت زین کار

 احساس خود یارک طیمح در افراد نیا. رساندیم بیآس مطلوب و مثبت یفردنیب روابط حفظ

 باشند نداشته یخشنود و تیرضا احساس شغلشان به نسبت است ممکن و کنندیم ییتنها

 و فرد بر یاجتماع شیسا دیشد عواقب ،یموارد نیچن در .(0231 ،پور ، نظری و عبدیبخیت)

 قرار تیاذ و آزار مورد یجسم لحاظ از فرد که است یزمان از آشکارتر اریبس ،یفردنیب روابط

 یگانگیب خود از (.5113، هلگسون و سلتمن نالدز،یر)شود  و فرد دچار بیگانگی شغلی می ردیگیم

 رتیمغا ماحصل را یشغلی گانگیب خود از وی. دارد مارکس ،یآلمان لسوفیف هاینوشته در شهیر

 یشغلی گانگیب خود از و بر این اعتقاد بود که دانستیم یانسان تیماه و یشغل نقش تیماه انیم

 جهینت در و دهدیم دست از را خود کار ندیفرا و محصول بر کنترل فرد که دهدیم روی ییجا در

از شغل نوعی  بیگانگی به عبارتی، (.0235 الصفی، و نادی) کند ابراز کار در را خود تواندینم

ن شدن اشاره دارد و این به معنای عجین حس شناختی است که به جدایی فرد از کار و محیط کاری

قدرتی، انزوا و از دست دادن هویت در نتیجه بیگانگی احساس بی. با شغل و هویت سازمانی است

شود، که منجر به کاهش تعهد سازمانی، کاهش عملکرد فرد در سازمان و در نتیجه بروز حاصل می

( 0311) 5سیمن (. 023همکاران، درینی و )شود میرفتارهای ضد شهروندی از سوی کارکنان 

 درصدد منیس ابتدا در. است داده هئارا یشغل یگانگیازخودب مورد در را تریتازه ریتفس و ریتعب

                                                           
1. Meier, Semmer & Hupfeld 

2. Seeman 
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 .0: است برآمده یشغل یگانگیب خود از بعد پنج ییشناسا قیطر از مفهوم نیا معنای کردن شفاف

 اعمال برای محدود آزادی علت به کارکنان در استقالل و خودمختاری فقدان معنای به ،یناتوان

 کی به خود هایتالش دادن ارتباط در یناتوان معنای به یی،معنایب .5 کاری؛ هایتیفعال بر ترلکن

 نظر از که رودیم ادییز انتظار ت،یوضع نیا در که شود فیتعر نیچن هنجاری یب .2 واال؛ هدف

 یاطلبانزو .  دارد؛ وجود نشده دییأت رفتارهای به ازین ن،یمع هایهدف به دنیرس برایی اجتماع

 فردیاش اهداف سمت به را فرد ثر،ؤم شکل به توانندینم رفتاری هنجارهای که فتدیم اتفاق یزمان

 ارضای برای یراه شتریب شغل که دیآیم وجود به یزمان که زارییب خود از .2 د؛کن رهنمون

بروز چنین (.  510، 0کوران) فرد ةبالقو هایتوانمندی بروز برای ابزاری تا ،است یرونیب ازهایین

رفتارهایی به عنوان رفتارهای ضد شهروندی گروهی، بر خالف رفتارهای شهروندی سازمانی که 

 موجب ارتقای عملکرد سازمانی ، اثربخشی سازمان، رضایت و وفاداری مشتری، سرمایة اجتماعی

ارکرد نارضایتی و ترک خدمت کارکنان و مانع ک تواند منجر به افزایششوند و میو نظایر آن می

دارشدن اعتبار آن منجر شود و تبعاتی را نیز برای جامعه و به کاهش درآمد یا خدشه ،سازمان شود

که به این نتیجه دست یافته ( 0232)طالیی  پژوهشیدر  (.0230متین،   زارعی)در پی داشته باشد 

باشند و ننده میک های دولتی شهر ایالم یک امر نگرانبیگانگی از کار کارکنان در سازمانکه است 

 نشان داده شد(  023)طاهری  پژوهشدر  ،همچنین. مایل هستند که سازمان خود را ترک کنند

باشد و از های دولتی شهر ایالم باالتر از حد متوسط میرفتار ضد شهروند تیمی در اکثر سازمان

باشند که دارای می( کارکنان)های دولتی، علل فردی یکی علل بروز این رفتارها در سطح سازمان

 کارکنان ،نیبنابرا. هایی همچون بیگانگی با کار، نداشتن تخصص کافی، انزواطلبی استشاخص

 شهیر بالعکس و اورندین دست به یمنفعت گرفته انجام اقدامات و هاتیفعال از که یهنگام

 و داشت خواهند متقابل واکنش و جبران در یسع کنند، ادراک سازمان در را خود های یناتوان

 خصوص به و سازمان نفعانذی اعمال، نیا راستای در. ابدییم کاهش آنان یسازمان رفتارهای

 رتیمغا کارکنان سازمانی هایارزش نیب هرگاه نیهمچن ،شد خواهند بیآس دچار آموزاندانش

                                                           
1. Curran 
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 را نکارکنا رییگ جهت تواندیم که کندیم یسردرگم جادیا آنان در رتیمغا نیا باشد، داشته وجود

 به که سازمان -فرد تناسب عدم، باشد داشته همراه به را آنان انزوای و اضطراب و کرده مختل

 ،یگانگیب تیموقع نیا و شود کاری یگانگیب موجب تواندیم کند،یم عمل فشارزا عامل کی عنوان

 دؤیم کشور سطح در شده انجام هایپژوهش ةگستر .گذاردیم اثر فرد یسازمان اجتماعیسایش  بر

 به کل آموزش کارکنان اداره سایش اجتماعی کارکنان و رابطه آن با بیگانگی شغلی که است آن

از طرفی، به نظر  .است نگرفته قرار توجه مورد کشور یتیترب و یفرهنگ یاصل گزارانخدمت عنوان

ر، فرسایش شغلی،بیگانگی از کا خروج نیروها از سازمانی به دالیل مختلفی مانند رسد که می

طالیی، )ناپذیر است  تفاوتی سازمانی، تعارض و مشاهده رفتارهای ضد شهروندی اجتناب بی

و ترک خدمت نیروها در مشاغل سازمانی به ویژه در مشاغل کلیدی  به وجود آمدن خأل(. 0232

د کنتواند در روند حرکت یک سازمان اخالل جدی ایجاد مانند مشاغل مدیریتی و حساس می

 بیگانگی شغلی بر تواند می که تأثیراتی از آگاهی و اجتماعی سایش شناخت(. 0230حاج کاظمی، )

 کمک آموزش و پرورش انسانی منابع مدیران و ارشد مدیران به باشد، داشته سازمان کارکنان

 و مناسب کاری محیط کردن فراهم ازجمله پدیده، این کاهش برای مناسبیهای  حل راه تا کند می

 و کارشان قبال کارکنان در تعهد اینکه به توجه با. کنند اتخاذ اجتماعی ثبتم تعامالت ایجاد

 توجه لزوم باشد، تأثیرگذار شغلی عملکرد و شغلی خشنودی زندگی، کیفیت بر تواند می مدیریت

 نظری مبانی بررسی. است ضروری و الزم آموزش و پرورش کارکنان میان در مسئله این به

 ایجاد به منجر است ممکن سازمان سطح در اجتماعی سایش رفتار دهد می نشان پژوهش

ه ب هایی پژوهش زمینه، این در. باشد تأثیرگذار ها آن شغلی زندگی بر و شود افراد بین تعارضات

 پژوهش منسجم به صورت ایران، در که رسد می نظر به اما، ؛گرفته است انجام پراکنده صورت

 نشده است؛ انجام کارکنان بر تمرکز با و آموزش و پرورش سطح در به ویژه و دراین زمینه زیادی

این مطالعه با  راین،بناب .های آموزش و پروزش لرستان نیز از این قاعده مستثنا نبوده استسازمان

 کل اداره کارکنان شغلی بیگانگی با آن ةرابط و کارکنان اجتماعی سایش وضعیت بررسی هدف

های  پیشینة پژوهش فرضیهبه این منظور و با توجه به  .لرستان صورت پذیرفت پرورش و آموزش

 . شود زیر مطرح می
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بین سایش اجتماعی کارکنان و بیگانگی شغلی کارکنان رابطة معنادار  :فرضیة اصلی پژوهش

 .وجود دارد

سرپرست از ابعاد سایش اجتماعی کارکنان و  سایش بین بعد :فرضیة فرعی اول پژوهش

 .دار وجود داردابیگانگی شغلی رابطة معن

فردی از ابعاد سایش اجتماعی  سطح در سایش همکار بین بعد :فرضیة فرعی دوم پژوهش

 . دار وجود داردکارکنان و بیگانگی شغلی رابطة معنا

 شناسی تحقیق روش

کل  کارکنان اداره شامل تمامیآماری  ةجامع .بوداز نوع همبستگی  توصیفی تحلیلی مطالعة حاضر،

نفر  030 بودند که تعداد نفر 220 تعداد به 0232درسال تحصیلی  رش استان لرستانآموزش و پرو

محل آموزش و اشتغال به کار در . انتخاب شدند (هدفمند)در دسترس  گیریبه روش نمونه

در پژوهش  .بود پژوهشمحل انجام پژوهش معیار ورود به  ادارةو عدم انتقالی در  پرورش کل

سایش اجتماعی دافی و همکاران  های استاندارد عات از پرسشنامهحاضر، برای گردآوری اطال

برای سنجش . شد استفاده (0211)زاده  فرد و عبدهلل صداقتی و پرسشنامة بیگانگی شغلی( 5115)

، یک یا دوبار، در ماه اخیر هرگزدر ماه اخیر ) ایگزینه 1ای ماده 51 مقیاس از اجتماعی سایش

( 5115) دافی، گانستر و پاگن( هر روز، هر روز تقریباً، چندبار در هفته، بار در هفتهیک تقریباً

 02)فردی  سطح در سایش همکار و( سوال 02)سرپرست  سایش دو بعد شامل که شوداستفاده می

در پژوهشی پایایی کل مقیاس سایش اجتماعی را برابر ( 5115) دافی، گانستر و پاگن. است( سؤال

در پژوهشی پایایی کل ( 0232)نوری و نعامی (. 0232وری و نعامی، ن)گزارش کردند  32/1با 

همچنین، با استفاده از تحلیل عوامل . گزارش کردند 13/1مقیاس سایش اجتماعی را برابر با 

در پژوهشی (  023)آرانی فیاضی و یوسفیان. اندتأییدی روایی آن را در حد مطلوب گزارش کرده

بر این اساس، در پژوهش . گزارش کردند 2/1 3ی را برابر با پایایی کل مقیاس سایش اجتماع

فردی در  سطح در سایش همکار سرپرست و حاضر پایایی کل پرسشنامه و ابعاد آن یعنی سایش

پرسشنامة بیگانگی شغلی از . دست آمدبه 2/1 1و  100/1، 121/1نفری به ترتیب  51یک نمونة 
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، (امتیاز 2)تا تقریباً همیشه ( امتیاز 0)ر طیفی از هیچ وقت ای د گزینه ای پنج گویه 55یک پرسشنامة 

طراحی ( 0323)و بر اساس نظریة بیگانگی ملوین سیمن ( 0211)زاده  فرد عبداهللکه توسط صداقتی

و حداکثر نمره  55حداقل نمرة قابل اکتساب در این پرسشنامه برابر با . شده، استفاده شده است

هدف اصلی این پرسشنامه . است 11ین، میانگین نمرة پرسشنامه برابر با است، بنابرا 001برابر با 

پایایی این مقیاس توسط پژوهشگران . بررسی میزان از خود بیگانگی شغلی در افراد مختلف است

با آزمون ( 0231)پاشا از جمله شریف. استمتعددی محاسبه و در حد قابل قبولی گزارش شده 

در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه در یک نمونة . دست آوردبه (23/1)را آلفای کرونباخ پایایی آن 

آوری  آماری و جمع ةها بر روی نمون پس از اجرای پرسشنامه .دست آمدبه 130/1نفری برابر با  51

فـراوانی،  های آمـار توصیفی شامل ها و روش های آماری از شاخص ها جهت تحلیل داده داده

ضریب  ،فواسمیرن –آزمون کولموگروف  اف معیار و آمار استنباطی شاملدرصد، میانگین، انحـر

 افزار ها توسط نرم داده ،درکل. استفاده شد دو ، رگرسیون گام به گام پیرسون، آزمون خیهمبستگی 

50SPSS تحلیل شد. 

  ی پژوهشهایافته

و انجام گرفت ف ویرناسم –کولموگروف به این منظور آزمون . ها بررسی شد بودن داده ابتدا نرمال

اگر  0 نتایج جدول با توجه به .ها انتخاب شد تحلیل دادهمناسب برای های  ، آزمونبراساس نتایج

 .است  ها دارای توزیع نرمال دادهباشد،  12/1 داری بزرگتر ازامقدار سطح معن
 

 بودن توزيع متغيرهای پژوهش آزمون بررسی نرمال .1 جدول

 داریاسطح معن کولموگروف ةآمار نحراف معیارا میانگین تعداد متغیرها

 511/1 131/1 02/2 12/02 030 سایش سرپرست

 110/1 011/1 23/5 22/02 030 سایش همکار در سطح فردی

 125/1 005/1 21/2  50/0 030 سایش اجتماعی

 120/1 011/1  /30 31/01 030 بیگانگی شغلی
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 12/1از  بیشترها  از آزمونبه دست آمده های  هداد، سطح معناداری تمامی 0جدول با توجه به 

ی ها اید از آزمونب هادارای توزیع نرمال هستند و برای تحلیل های پژوهش داده ،بنابراین. است

 .پارامتریک استفاده شود

 .شود ها بیان می های پژوهش نتایج تحلیل داده در ادامه، براساس فرضیه

داری امعن ةکارکنان و بیگانگی شغلی کارکنان رابطبین سایش اجتماعی  :فرضیة اصلی پژوهش

 .وجود دارد

 های پژوهش هدار بر اساس فرضیامعن ةبا استفاده از تحلیل همبستگی به بررسی وجود رابط

منظور آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیون ساده استفاده شد که نتایج آن به شرح  به .شد پرداخته

 .استجداول ذیل 
 

 پژوهش اصلی ةآزمون فرضيضريب همبستگی پيرسون برای يج آزمون نتا .2جدول 

 سطح معناداری مقدار ضریب همبستگی پیرسون انحراف معیار میانگین متغیر
 251/0 1/5 1 سایش اجتماعی

 21/1 111/1 
 035/0 301/2 بیگانگی شغلی

سایش بین  است، 12/1کمتر از  که P با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده و اینکه مقدار 

 .داری وجود داردامثبت و معن ةرابط اجتماعی کارکنان و بیگانگی شغلی کارکنان
 

 مدل رگرسيونی ةخالص. 3جدول 

 خطای استاندارد برآورد شده ضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین ضریب همبستگی روش

 0/ 22 012/1 030/1 21/1  روش همزمان

 .از آزمون رگرسیون ساده به روش همزمان استفاده شداصلی  ةتحلیل فرضی برای تجزیه و

سایش اجتماعی ضریب همبستگی چندگانه بین  ،شود مشاهده می 2طور که در جدول  همان

به دست  030/1باشد و ضریب تعیین آن برابر  می 21/1 با  برابرکارکنان و بیگانگی شغلی کارکنان 

متغیر  ةمتغیر مالک بیگانگی شغلی به وسیل از تغییرات واریانس 030/1 ،به عبارت دیگر .آمد

دهد مدل مورد استفاده  می شده نشان شود و ضریب تعیین تعدیل بین سایش اجتماعی تبیین می پیش

 .حساب آورده استه تغییرات در سایش اجتماعی ب 511/1
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 نتايج تحليل واريانس. 4جدول 

 سطح معناداری Fآمارة  میانگین مجذورات درجة آزادی مجموع مجذورات منابع

 111/1 1 /102 312/001 0 325/051 رگرسیون

   02/5  032 31 /2 3 خطا

    031 122/100 کل

اثر رگرسیونی متغیر سایش اجتماعی با متغیر  ،شود می مشاهده  طور که در جدول  همان

سطح  ، در1 /102برابر با  F این اثر رگرسیونی با مقدار. بیگانگی شغلی معنادار بوده است

مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود  ،به عبارت دیگر .دست آمده دار بمعناداری صفر معنا

است که تغییر  او به این معن شودد و موجب عدم تفاوت معنادار کنکه اثر رگرسیونی را خنثی 

آمده،  به دست ةدر رابط .مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست ةنشان داده شده به وسیل

 .بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد
 

 رگرسيونی همزمان ةب معادلضراي. 5جدول 

 سطح معناداری مقدار تی مقدار بتا خطای استاندارد B متغیر

 213/1 5/1 2  222/1 1/ 51 ثابت

 111/1 212/1 21/1  135/1 152/1 سایش اجتماعی

دهد  می بینی متغیر مالک نشان تغیرهای پیش بین را در پیشاز م یکسهم هر  2جدول 

تواند به صورت  می بین سایش اجتماعی شود متغیر پیش می مشاهده 2طور که در جدول  همان

 برابر با متغیر سایش اجتماعی با مقدار بتای .بینی کند داری متغیر مالک بیگانگی شغلی را پیشامعن

داری برای متغیر بیگانگی امعن ةکنند بینی پیش صفر در سطح آلفای ،212/1آمارة تی برابر با  و 21/1 

به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر سایش  ،به عبارت دیگر .آید می شغلی به حساب

 ةدهند شود و نشان می در انحراف معیار متغیر بیگانگی شغلی تغییر ایجاد 21/1  برابر با اجتماعی

داری وجود امثبت و معن ةرابطماعی کارکنان و بیگانگی شغلی کارکنان سایش اجتآن است که 

 .دارد



311                                                        0011 ، پاییز3، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

 هاتوزيع فراوانی و درصد پاسخ افراد با توجه به ميانگين گزينه .6جدول 

 هاگزینه

 شاخص
 هرگز

یک یا دو بار 

 در ماه

تقریباً یک بار 

 در هفته

چند بار در 

 هفته

تقریباً هر 

 روز
 جمع هر روز

 030 01 50  2 1  22 52 فراوانی

 011 2/3  33/01 11/02 51/ 3 11/51 05/ 1 درصد

 

 سايش اجتماعیسرپرست از ابعاد  سايش بعد دربارةدو آزمون خی ةنتيج .7 جدول

 شاخص

 متغیر
 داریسطح معنا درجة آزادی دوخی تعداد

 110/1 2 50/20 030 سرپرست سایش
 

و سطح  2 آزادی ةبا درج 50/20ابر با بر شده دو محاسبهچون خی 2 با توجه به جدول

توان نتیجه گرفت وجود تفاوت است، می( 13/02)دو جدول  بزرگتر از خی درصد 0معناداری 

های درصد اطمینان بین فراوانی 33به عبارتی، با . یید شده استأها تار بین فراوانیادمعن

دار اوه مورد مطالعه تفاوت معندر گرسرپرست از ابعاد سایش اجتماعی  سایش بعد شده در مشاهده

 .وجود دارد
 

 هاتوزيع فراوانی و درصد پاسخ افراد با توجه به ميانگين گزينه .8جدول 

 هاگزینه

 شاخص
 هرگز

یک یا دو بار 

 در ماه

تقریباً یک 

 بار در هفته

چند بار در 

 هفته

تقریباً هر 

 روز

 هر روز

 
 جمع

 030 05 52 20    22 51 فراوانی

 011 51/1  0/ 0 52/01 52/ 1 53/ 1 2/01  درصد

 
 سايش اجتماعیفردی از ابعاد  سطح در سايش همكار بعددو دربارة آزمون خی ةنتيج .9 جدول

 شاخص

 متغیر
 داریسطح معنا درجة آزادی دوخی تعداد

 110/1 2 5 / 1 030 فردی سطح در سایش همکار
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 درصد 0معناداری و سطح  2آزادی  ةدرج با 5 / 1برابر با دو چون خی 3با توجه به جدول 

ها دار بین فراوانیتوان نتیجه گرفت وجود تفاوت معنیاست، می( 13/02)دو جدول  بزرگتر از خی

سایش  بعد بارةشده در های مشاهدهدرصد اطمینان بین فراوانی 33به عبارتی، با . یید شده استتأ

 .دار وجود دارداروه مورد مطالعه تفاوت معندر گاز ابعاد سایش اجتماعی فردی  سطح در همکار

سایش اجتماعی کارکنان و بیگانگی شغلی سرپرست از ابعاد  سایش بعدبین  :فرضیة فرعی اول

  .داری وجود داردامعن ةرابط
 

 بيگانگی شغلی سايش سرپرست از ابعاد سايش اجتماعی و ضريب همبستگی بين بعد .11 جدول

 سطح معناداری تعداد ضریب همبستگی پیرسون متغیر وابسته متغیر مستقل

 110/1 030 12/1  بیگانگی شغلی سرپرستسایش 

 سرپرستشده بین بعد سایش  دهد ضریب هبستگی پیرسون محاسبهنشان می 01نتایج جدول 

دار است ادرصد معن 0 معناداری در سطح( r=  12/1 )از ابعاد سایش اجتماعی و بیگانگی شغلی 

(110/1>P) ،شود که با چنین استنباط می ،بنابراین .شود تأیید می دارامعن ةوجود رابط ابراین،بن

مثبت  ةاز ابعاد سایش اجتماعی و بیگانگی شغلی رابط سرپرستدرصد بین بعد سایش  33اطمینان 

از ابعاد سایش اجتماعی میزان  سرپرستبا افزایش سایش  ،به عبارتی. داری وجود دارداو معن

 .یابد ی کارکنان افزایش میبیگانگی شغل

سایش اجتماعی کارکنان و فردی از ابعاد  سطح در سایش همکار بعدبین  :فرضیة فرعی دوم

  .دداری وجود دارامعن ةبیگانگی شغلی رابط
 

 بيگانگی شغلی فردی از ابعاد سايش اجتماعی کارکنان و سطح در سايش همكار ضريب همبستگی بين بعد .11جدول 

 سطح معناداری تعداد ضریب همبستگی پیرسون متغیر وابسته متغیر مستقل

 110/1 031 222/1 بیگانگی شغلی همکارسایش 

فردی  سطح در همکاردهد ضریب هبستگی پیرسون بین بعد سایش نشان می 00نتایج جدول 

ست دار ادرصد معنا 0در سطح معناداری  222/1برابر با  از ابعاد سایش اجتماعی و بیگانگی شغلی
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(110/1>P)درصد بین بعد سایش  33شود و با اطمینان  دار تأیید می، بنابراین، وجود رابطة معنا

از ابعاد سایش اجتماعی و بیگانگی شغلی رابطة مثبت و معناداری وجود  فردی سطح در همکار

گی از ابعاد سایش اجتماعی میزان بیگان فردی سطح در همکاربه عبارتی، با افزایش سایش . دارد

 .یابدشغلی کارکنان افزایش می

 .شود در ادامه، نتیجه تحلیل رگرسیون گام به گام بیان می
 

 Fداری اهای معنضرايب همبستگی چندگانه، ضريب تعيين وآزمون .12جدول 

 هاگام
متغیرهای باقیمانده 

 در تحلیل

ضریب همبستگی 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین
β 

خطای 

 bاستاندارد 
 Fآمارة  بتا

سطح 

 عناداریم

 110/1 1/21 0 -12/1  2/1 2 -020/5 1/ 01 12/1  سایش سرپرست 0

5 
+ سایش سرپرست 

 سایش همکار
 21/1 501/1 30 /1- 52 /1 5 0/1 113/52 110/1 

تحلیل رگرسیون اجراشده در دو گام صورت گرفته است، که در این دو  ،05بر اساس جدول 

ر تحلیل، براساس بیشترین سطح معناداری هر دو بعد شده دبین واردگام از بین متغیرهای پیش

 01به تنهایی حدود  سایش سرپرستاند که در تحلیل باقی مانده سایش همکار سایش سرپرست و

 =10/1Sig < ،0 /21 =, F01 /1)درصد 
5

R ) 50با هم حدود سایش همکار و  سایش سرپرستو 

 =10/1Sig <،113/52 =, F50/1)درصد 
5

R ) به عبارت . کنندبیگانگی شغلی را تبیین میاز واریانس

سایش و  سایش سرپرستثیر دو بعد أدرصد تغییرات بیگانگی شغلی کارکنان تحت ت 50 ،دیگر

 .از ابعاد سایش اجتماعی استهمکار 

 گیریبحث و نتیجه

آن با بیگانگی شغلی  ةبررسی وضعیت سایش اجتماعی کارکنان و رابط حاضر، با هدف ةمطالع

ی، اجتماع شیسا داد نشان پژوهش جینتا. گرفتآموزش و پرورش لرستان انجام  کل اداره کارکنان

بیگانگی  شیافزا موجبی شیسا رفتار وجود کهصورتنیبد است؛ مؤثر بیگانگی شغلی کارکنان

، (0231)پور  هایبخیت، نظری، عبدی نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش. شودیم شغلی کارکنان
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، نادی و الصفی ( 023)، طاهری (0232)، طالیی ( 023)درینیو همکاران  ،(0232) ینعام و نوری

 و رین ،(5102) یتا و درانگ ،(0230)حاج کاظمی  ،(0235) فریبهشت و ینیباغی شجاع، (0235)

مایر، سمر و  ، و(5102)همکاران  و اسکات ،(5113)، سلتمن و هلگسون نالدزیر ،(5101) 0وهرا

 تعامل و روابط موجب توان گفت سایش اجتماعی می ن،یبنابرا. همسو است( 5113)هاپفیلد 

 و انیمشتر همکاران، ریسا ران،یمد مانند سازمان یخارج و یداخل عوامل با کارکنان نابهنجار

 و یفرد یور بهره ت،ینها در و شوند منجر یشغل سوانح و حوادث بروز به و شوند رجوع ارباب

 از یاریبس که شودیم سبب یکار طیمح در ییرفتارها نیچن عاتتب. دهند کاهش را یسازمان

 خود کار بر نکهیای جا به و شوند رانده هیحاش به دهند، دست از را خود کارکردن ةزیانگ کارکنان

 یعصب یفشارها که ییرفتارها. باشند ناسالم یرفتارها نیا با مقابله نگران شتریب شوند، متمرکز

 و درانگ پژوهش جینتا ،شوندیم ها آن ییکارا کاهش به منجر کنند،یم لیتحم افراد بر یدیشد

 و کارکنان نیب اعتماد جادیا هدف با کار، طیمح در یشیسا یرفتارها کنترل داد نشان (5102) یتا

، سلتمن و هلگسون نالدزیر مطالعة جینتا ن،یهمچن. دارد تیاهم اریبس ها آن نیب تعارضات کاهش

 بود، کارکنان یفرد تعارض و یاجتماع شیسا نیب مثبت رابطة وجود ةدهندنشان که( 5113)

 یوفادار ،یاجتماع شیسا کاهش با که ،(0232)ی نعام و نوری پژوهش جینتا ن،یا بر افزون

 اگر .است حاضر مطالعة جینتا با راستاهم ابد،ییم شیافزا کارکنان یشغل یستیبهز و یسازمان

 سازمان در کارکنان هیاول ازهایین که نیا ای باشد فراتر سازمان تقاضاهای از افراد هایییتوانا

 سطح کاهش به نشود، ارضا کارکنان در یاجتماع منزلت به ازین باالتر مراتب در و نشود برآورده

 سازمان در تناسب عدم نیا معلمان که یهنگام صورت نیا در. انجامدیم کارکنان یشغل زشیانگ

 در زین( 5101) وهرا و رین. شوندیمی شغل یگانگیب خود از دچار انزم مرور به کنند، تجربه را

 خود از دچار کارکنان ریسا از شتریب دهندگان آموزش که دندیرس جهینت نیا به خود پژوهش

 تیوضع که گفت توانیم پژوهش یهاافتهی از بخش نیا لیتحل در .شوندیم یشغل یگانگیب

                                                           
1. Nair & Vohra 
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 عوامل با همراه خودشکوفا، کارکنان توسط هاازمانس که است سریم یهنگام یسازمان مطلوب

 شیسا. شوند اداره دهند، توسعه یسازمان سطوح همة در را ییخودشکوفا که یاکننده تیتقو

 از ،یکار زمان درطول که یبرندها لیتحل و یمنف یرفتارها همة از است عبارت یسازمان یاجتماع

 و یبرقرار مانند ییهاییتوانا فیتضع باعث و شودیم وارد یو بر فرد با کنندگانتعامل یسو

 در تیمحبوب و اعتبار ،یروان بهداشت ،یشغلی هاتیموفق ،یفردانیم مثبت روابط ینگهدار

 منطق در که است یکار روابط با ارتباط دریی رفتارها به مربوط یاجتماع شیسا. شودیم سازمان

 مثبت، یفرددرون روابط در که کنندیم تالش و رندیگیم شکل یکار منطق رونیب و یکار

 مسئله نیا که شوند کار در شرفتیپ از مانع ،یخوشنام و شهرت آوردن دستبه ای یکار تیموفق

 کاهش را آنها یشغل یستیبهز و شودیم سازمان کارکنان انیم تعارضات شیافزا باعث ت،ینها در

 سرپرست توسط افراد یوقت ندعتقدم( 5111) همکاران و یداف. (5105 همکاران، و یداف) دهدیم

 یهاشهیاند که یاسهیمقا تفکر ها، آن ذهن در رند،یگیم قرار یاجتماع شیسا مورد همکارشان ای

 آن با است افتاده اتفاق واقعاً که را یزیچ آن ها آن. ردیگیم شکل شود،یم شناخته یواقع ضد

 اندازه هر که کنندیم سهیمقا دهد، یرو که دانداشته دوست ها آن ای افتادهیم اتفاق دیبا که یزیچ

 تعارضات و شود یم کارکنان در شتریبی منف تیذهن جادیا باعث باشند، دتریشد یشیسا یرفتارها

 دیشد عواقب است معتقد زین (5113)، سلتمن و هلگسون نالدزیر. بخشدیم شدت را ها آن نیب

 از فرد که است یزمان از آشکارتر اریبس ها آن نیب تعارضات و یفردنیب روابط بر یاجتماع شیسا

مایر، سمر و هاپفیلد  دگاهید براساس ن،یا بر افزون. ردیگ قرار تیاذ و آزار مورد یجسم لحاظ

 عواطف و احساسات بروز به منجر خود یکار طیمح به نسبت کارکنان یمنف نگرش ،(5113)

 دخالت زین کار طیمح در افراد یماعاجت مبادالت در توانندیم یمنف احساسات که شود یم یمنف

 نیا به منجر افراد یشغل یمنف یهانگرش ،یموارد نیچن در :توان گفت به طور کلی، می .کنند

 0کول نظر براساس که شوند یاجتماع شیسا دچار و کند رییتغ کار طیمح در رفتارشان که شود یم

                                                           
1. Cole 
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 به .بزنند لطمه کارکنان شغلی متسال به توانندیم صدمات و هابیآس نیا ،(5101) همکاران و

 0232 سال در کارکنان آموزش و پرورش لرستان روی حاضر پژوهش ت،یمحدود کی عنوان

 اطیاحت دیبا گرید یسازمان و یزمان هایگستره به جینتا میتعم در ،نیبنابرا است، رفتهیپذ انجام

 بنابراین، و است یهمبستگ بر یمبتن پژوهش نیا جینتا که، است نیا دوم تیمحدود. شود

 از ساختاری معادالت چند هر ست،ین یمنطق یمعلول و علت صورتبه جینتا ریتفس و کاربست

 و مالک ریمتغ حاضر پژوهش در ،نیهمچن. است برخوردار ونیرگرس به نسبت شترییب استحکام

 نیا در ،شد یبررس یده گزارش خود صورتبهی گانگیب خود از و سایش اجتماعی یعنی واسطه

 فردی یینمامطلوب بر یمبن ،یآزمودن به مربوط ینگرش بیار است ممکن ها،رییگاندازه نوع

 یادشده رهاییمتغی آت هایپژوهش در توانیم تیمحدود نیا بارةدر. باشد شده حاصل ناخواسته

 یشنهادهایپ پژوهش، جینتا براساس ن،یبنابرا. کرد کنترل هاداده لیتحل خالل در و سنجش را

 :شودیم ارائه ریز یردکارب
 بـروز  بـه  منجـر  سـازمان  سـطح  در یشـ یسا یرفتارها وجود حاضر، مطالعة جینتا براساس 

 مدیران آمـوزش و پـرورش   شودیم شنهادیپ ن،یبنابرا شوند؛یم کارکنان نیب بیگانگی شغلی

 سـازمان،  سـطح  در یشـ یسا یرفتارها کنترل با و باشند داشته رفتارها نیا به یاژهیو توجه

ـ ازطر توانندیم رانیمد نه،یزم نیدرا. شوند کارکنان نیب تعارض و کشمکش بروز از مانع  قی

 یرفتارهـا  کاهش و یوفادار تعهد، جادیا هدف با نیقوان یاجرا و وضع در عدالت تیرعا

 یشناسـ فـه یوظ حس یالقا ن،یهمچن. کنند اقدام یشیسا رفتار کنترل به نسبت انه،یجو یتالف

 قـرار  یشـ یسا یرفتارها معرض در کهی هنگام ها آن نگرش یریاثرپذ هشکا در کارکنان به

 باشد؛ داشته یمؤثر نقش تواندیم رند،یگیم

 ـ امـدیران   ،یشیسا یرفتارها جادیا بر مؤثر عوامل شناخت با شودیم شنهادیپ  را رفتارهـا  نی

 بـروز  از و کنند اتخاذ ها آن بردننیازب و کنترل یبرا یحیصح یهااستیس و کنند ییشناسا

 هـا پاداش و خدمت جبران یهاستمیس اصالح. کنند یریجلوگ خود سازمان در رفتارها نیا

 توجه و اعتماد بری مبتن یاخالق جو تیتقو ها،پرداخت در یاخالق اصول تیرعا ،ها هیتنب و
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 کـه  هستند ییهااستیس ازجمله نش،یگز هنگام کارکنان یرفتار و یتیشخص یهایژگیو به

 برند؛ کاربه نهیزم نیا در توانندیم کارکنان

 ـ تغ و سـازمان  یاجتمـاع  بافت شناخت با هاسازمان نیا رانیمد شودیم شنهادیپ  عـادات  ریی

 در یاجتمـاع  شیسـا  رفتار با ییارویرو به ها،نگرش رییتغ و هاارزش تیرعا قیطر از افراد

 بپردازند؛ سازمان

 از را کارکنـان  ادراک سازمان، در یشیسا یارهارفت اثربخش ةادار با رانیمد شودیم شنهادیپ 

 بـه  کارکنان نیب تعارضات جادیا در را آن یمنف اثرات و دهند کاهش رفتارها نگونهیا وجود

 یهـا برنامـه  از تواننـد یمـ  رانیمـد  مشـکل،  بروز صورت در نه،یزم نیا در. برسانند حداقل

 و آثـار  ،یاجتمـاع  شیسـا  بـارة در یاخالق و یآموزش یهابرنامه و کنند استفاده یمشاورها

 کنند؛ برگزار احساسات بروز با رابطه در کارکنان تیهدا و آن یامدهایپ

   به منظور کاهش بیگانگی از کار کارکنان، برقراری نظام پیشنهادها و مشارکت دادن در امـور

 .شودمختلف سازمان و بهره بری از پیشنهادها مفید پیشنهاد می

 شودگیری از دادن وظایف تکراری به کارکنان پیشنهاد میایجاد تنوع شغلی و جلو. 

 ها طوری که احساس کنند  تفویض اختیار به کارمندان و ارائه بازخورد از نتایج کار به آن

 .شوداند، پیشنهاد میجزئی از کار بوده

 بـاال  یسـازمان  رفتارهـای  ینـ یبشیپ در را خود توان بخواهد پرورش و آموزش سازمان اگر 

 خـود  از ایواسـطه  نقـش  نیهمچنـ  و سـازمان  -فـرد  تناسـب  نقـش  شودیم شنهادیپ ببرد،

  .ردیبگ نظر در یسازمان شهروندی رفتار ندهاییشایپ عنوان به را یشغل یگانگیب
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 بهزیستی با اجتماعی سایش ارتباط .(0231)پور، کامران  بخیت، معصومه، نظری، شهرام، عبدی

مطالعات مدیریت . فردی میان تعارض میانجیگری با فوتبال نفدراسیو کارکنان شغلی

 .002-025، (2 )3، ورزشی

گری  آفرین در بیگانگی از کار با میانجی بررسی نقش رهبری تحول(. 0230)حاج کاظمی، محبوبه 

کارشناسی  ةنام پایان .(شرکت سهامی بیمه البرز شهر تهران: مورد مطالعه) تعهد سازمانی

 .سمنان ارشد، دانشگاه

 بیگانگی تأثیر بررسی (. 023)محمد، تابان، محمد، شرفی، وحید، و ویسه، سیدمهدی  درینی، ولی

، مدیریت، اقتصاد و حسابداری. تیمی ضد شهروندی رفتارهای بروز بر کارکارکنان از

 (0)، 21-12 . 

 .گاه دانشانتشارات ن :تهران چاپ دوم، .رفتار سازمانی پیشرفته. (0230) زارعی متین، حسن

سطح  بین سایش اجتماعی در ةبررسی رابط(. 0235) فر، ملیکهبهشتی، و باغینی، نفیسهشجاعی

ولین همایش ملی ا  .های اجرایی شهرکرماندستگاه میزان تعارض فردی در و همکار

 .مدیریت کسب و کار

. های دولتی سرابوری در سازمانبررسی رابطة بیگانگی شغلی و بهره(. 0231)پاشا، کریم  شریف

 .گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی سرابدانشکدة مدیریت،  نامة کارشناسی ارشد،پایان

بررسی بیگانگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان (. 0211)زاده، مریم فرد، مجتبی، عبداهللصداقتی

 .3-55، (0)0، سازمانی/ شناسی صنعتیهای روانتازه. کارمندان

 های سازمان در تیمی شهروندی ضد رفتارهای بروز علل واکاوی(.  023) محمدنبی طاهری،

 اسالمی آزاد دانشگاه اجرایی، مدیریت رشتة ارشد، کارشناسی نامة پایان .ایالم شهر دولتی

 .ایالم واحد

ررسی وضعیت بیگانگی از کار کارکنان در سازمان های دولتی شهر ب(. 0232)طالیی، محمدصادق 
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