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شهر تهران ميباشد .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامههاي ادراك از عوامل محیط كار با  63سوال در مقیاس هفت سطحي ،و
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سابقهي كار با ويژگيهاي شغلي رابطهي معنادار دارد.
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افزايش هريك ،میزان بیگانگي با كار كاهش مييابد و عامل هويت تكلیف ،ارتباط معنادار مثبت دارد؛ يعني با افزايش هويت
تكلیف ،میزان بیگانگي با كار كاهش مييابد.
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كليدواژهها :عوامل محیط كار ،1بیگانگي با كار ،2ويژگيهاي شغل ،3نقشهاي شغلي ،4كتابخانههاي دانشگاهي


5

مقدمه و طرح مسئله
يكي از عوامل تشكیل دهنده ي موفقیت يك فرد در زندگي اجتماعي كار و تالش جدي ،منظم ،آگاهانه و همراه با برنامهريزي
ميباشد .انسانها داراي اهداف و نیازهاي مشتركي هستند و وجه تمايز آنها از ساير موجودات ،قدرت فكر و انديشه ميباشد كه
قادر است با استفاده از نیروي فكر و استفادهي صحیح و موثر از اعضاي بدن ،از ساير موجودات تمايز يافته و طبیعت را تحت
سیطرهي خويش قرار دهد .بتدريج و با روي آوردن انسان به زندگي اجتماعي ،اهمیت تقسیم كار نمايان گشت و معیارهاي مختلفي
از سوي گروههاي انساني براي آن تدوين شدند .در هر حال مبناي تقسیم كار هرچه باشد مبین اين مسئله است كه آدمي همواره
برنامهريزي و حصول به نتیجهي بهتر را مدنظر داشته است (میرباقري.)1385 ،همین تقسیم كارها كه بر اثر توسعهي جوامع شهري و
رشد صنعت در اين جوامع بوجود آمد ،سبب تخصصي شدن كارها و فعالیت ها گشت و به تدريج فرآيند تولید يك كاال و انجام
خدمات به صورت پاره پاره و منفك از هم شدند.
كار ،عالوه بر جنبههاي مثبتي كه در زندگي فردي و اجتماعي انسانها دارا ميباشد ،اگر از شرايط مناسبي برخوردار نباشد
ممكن است تاثیرات منفي بر جسم و روح و روان افراد داشته باشد.
وضعیت محیط كاري با جنبههاي مختلف سازمانها و موسسات و مهمتر از همه عملكرد كاركنان رابطهاي نزديك دارد
(میرهاشمي.)1386 ،چه بسا ساعاتي كه در محیط كار ميگذرانیم ممكن است بیشتر از ساعاتي باشد كه ميتوانیم در كنار خانواده
باشیم .از اين رو مطالعات و پژوهشهايي در اين حوزه مانند امنیت شغلي ،استرس شغلي ،شادماني شغلي ،فرسودگي شغلي و...
صورت پذيرفته كه در اين تحقیق هم تالش ميكنیم به نوعي در ادامهي اين مسیر رابطهي ادراك از عوامل محیط كار و بیگانگي
با كار را مورد پژوهش قرار دهیم.
به نظر مي رسد اهمیت كتاب ،كتابخانه و كتابدار بر رشد و ترقي كشور و فرهنگ و آموزش جامعه بر كسي پوشیده نباشد؛
بويژه كتابداران كتابخانههاي دانشگاهي كه با قشر وسیعي از دانشگاهیان شامل دانشجويان ،اساتید و پژوهشگران در ارتباط ميباشند
اگر دچار بیگانگي از شغلشان باشند تا چه میزان ميتواند بر روند آموزش و پژوهش و آيندهي كشور تاثیرگذار باشد.
واژهي بیگانگي كه از آن با نام الیناسیون هم ياد ميشود و نخستین بار توسط هگل بكار برده شده است" ،از لحاظ نظري،
مفهومي مشترك در حوزههاي روانشناسي ،جامعهشناسي و فلسفه محسوب ميشود" (نیگرن و گیدالند ،2012 ،نقل در گلپرور،
.)1393در موسسات و سازمانهايي كه بر پايهي نظام اداري خشك و بيروح استوار هستند و چماق انضباط و سیطرهي نفوذ
سازماني و تعديات فردي و گروهي ،كاركنان را از سرشت معنوي و روحي آنها دور مياندازند ،به تدريج شرايط بیگانگي با كار
و ازخودبیگانگي تحقق ميپذيرد (عالقهبند ،1387 ،نقل در آقاسيپور پازواري.)1390 ،
نكته و واقعیت عیني قابل توجه اين است كه كساني كه در فعالیتهاي تخصصي كار ميكنند از جمله كتابداران كتابخانههاي
دانشگاهي ،ممكن است بنا به عوامل سازماني برخاسته از نظام بوروكراتیك مانند تقسیم كار و سلسله مراتب اداري با مسائلي چون
يكنواختي و تكراري بودن كار ،عدم آگاهي از ماهیت وسرانجام كار ،عدم مشاركت در تصمیم گیري هاي سازماني ،فقدان تشويق
و ارتقا شغلي روبرو گردند بطوريكه پس از گذشت زماني نه چندان طوالني احساس دلزدگي از كار به آنها دست داده از نظر
1

Perceptions of the work environment
Work alienation
3
Job Characteristics
4
Occupational Role
5
University libraries
2

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره 1و  ،2پیاپی 17و ،18زمستان 94و بهار 95

55

روحي خسته و آزرده مي شوند و با ابعادي از بیگانگي باكار مانند ناتواني ،بيمعنايي ،انزوا و بیزاري از خود مواجه
ميگردند(بكتاشیان.)1382 ،با توجه به جايگاه كتابخانهها در فرهنگ وآموزش جوامع و نقش كتابداران در پیشبرد اهداف فرهنگي،
آموزشي و پژوهشي كشورها ،نیاز به كتابداران متخصص و باانگیزه و به دور از بیگانگي شغلي بیشتر احساس ميشود .كتابداراني
كه دچار بیگانگي با كار شوند ،نميتوانند تاثیر چشمگیري بر ارتقا و تعالي سازمان مادر و به تبع آن بر جامعه بگذارند.
گرچه سهم عمده اي از نظريات ارائه شده در مورد بیگانگي معطوف به كار كارگران در جوامع صنعتي است و به همین دلیل
بسیاري از جامعهشناسان مفهوم ازخودبیگانگي را به مفهوم جدايي كارگران از كارشان ،از محصوالتي كه تولید ميكنند ،از ساير
كارگران و حتي از خودشان نیز بهكار بردهاند (موذني به نقل از شرمن و وود )1372 ،اما برخي پژوهشها (موذني )1382 ،نشان
ميدهد كه سازمان ها ،ادارات و موسسات مختلف نیز از جمله مراكزي هستند كه با پديدهي بیگانگي با كار روبرو هستند؛ چرا كه
از طرفي با كار و روابط اجتماعي و از طرف ديگر هم با فنآوري و ماشیني شدن بخشي از كارها سروكار دارند و كتابخانهها نیز
يكي از مهمترين مراكزي هستند كه در آنها ،روابط اجتماعي و تعامل كتابدار و كاربر بسیار مهم و تعیینكننده ميباشد.
نكتهي مهم اين است كه بیشتر پژوهشهاي مربوط به مولفههاي محیط كار در فرهنگهاي غربي صورت گرفته و با توجه به
جمعیت هاي مورد مطالعه در تحقیقات پیشین ،انجام تحقیق در اين زمینه به شدت احساس ميشد؛ در همین راستا پژوهش حاضر
قصد دارد با درنظر گرفتن متغیرهاي جمعیتي و نیز عوامل محیط كار (مشتمل بر نقشهاي شغلي و ويژگيهاي شغل) به بررسي
بیگانگي با كار در بین كتابداران كتابخانههاي دانشگاههاي آزاد اسالمي شهر تهران بپردازد.
فرضيههاي پژوهش
 .1كتابداران كتابخانههاي دانشگاههاي آزاد اسالمي مستقر در شهر تهران با كار خود بیگانه هستند.
 .2بین نقشهاي شغلي و بیگانگي با كار كتابداران رابطهي معنيداري وجود دارد.
 .3بین ويژگيهاي شغلیو بیگانگي با كار كتابداران رابطهي معنيداري وجود دارد.
پرسشهاي پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش ،اين تحقیق در صدد پاسخگويي به سواالت اساسي زير است:
 .1وضعیت بیگانگي با كار در بین كتابداران كتابخانههاي دانشگاههاي آزاد اسالمي شهر تهران چگونه است؟
 .2بین كدامیك از ويژگيهاي جمعیت شناختي كتابداران با بیگانگي باكار رابطهي معنيداري وجود دارد؟
مفهوم عوامل محيط كار
پژوهشها نشان ميدهد كه شرايط فیزيكي وروان شناختي محیط كار ،در مجموع تاثیر مهمي بر رفتار و نگرشهاي كاركنان
دارد (میرهاشمي .)1386 ،در بسیاري از سازمانها ،افرادي هستند كه تحت شرايط غیرقابلتحمل ،يا حداقل نامطلوب با باالترين
كارايي كار ميكنند ،و در عین حال افرادي هم هستند كه در شرايطي عالي از لحاظ محیط كار ،پايینترين میزان بهرهوري را دارند.
نكته ي اساسي اين است كه اگرچه شرايط فیزيكي محیط كار مهم است اما ،قضیه به همین جا ختم نميشود؛ آثار هرگونه تغییرات
فیزيكي اعمال شده در يك محیط كاري ممكن است تحت تاثیر نحوهي ادراك و انطباق كاركنان با اين تغییرات قرار گیرد و
روشن است كه ادراك هر فرد از واقعیت ،رفتار او را تعیین مي كند .هرچند ادراك همیشه به طور دقیق ،واقعیت عیني يك موقعیت
را منعكس نميسازد .اين موضوع ،اهمیت جنبهي فیزيكي محیط كار را كم نميكند اما نشان ميدهد كه اين عامل بايد همواره
همراه با عوامل ظريفتر و پیچیدهتر روانشناختي در نظر گرفته شود (میرهاشمي.)1386 ،

56

سنجش رابطهي ادراك از عوامل محيط كار (نقشهاي شغلي و ويژگيهاي شغل) و بيگانگي با كار در كتابداران دانشگاههاي آزاد شهر تهران

مفهوم بيگانگي
واژهي بیگانگيكاري ،از ريشهي التین  Alien ereبراي اولین بار توسط كارل ماركس در انتقاد از نظام سرمايهداري به صورت
جدي مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت ).(Suarez & Jzoghbi, 2006
بیگانگي با كار به عنوان يك مسئلهي سازماني از سال  1950با عصر ماشیني شدن شروع شد (بالنر،1964 ،شپارد ،1969 ،نقل در
بیگ زاده .) 1392 ،امروزه نیز با ورود تكنولوژي به سازمان ها ،تغییر در ماهیت وظیفهي كار ،تجربهي كاري مرتبط با تكنولوژي،
تمركز برانعطاف سازمانها ،توجه به عامل هاي فردي و شخصیتي و توجه به روابط انساني ،اين امر دوباره مورد توجه قرار گرفته
است .فرد بیگانه با كار ممكن است به طور كلي همكاران ،رئیس ،شغل و سازمان خود را در محیط كار رد كند .از نظر رابطهي
كارمند و مدير ،بیگانگي ،از اخالق كاري ضعیف ،نارضايتي شغلي و يا ناامیدي مشكلي جديتر است (بیگ زاده.)1392،
پيشينه پژوهش
سياف كاليفورد 1و هنري ديامسيكي2بر اساس تحقیقي كه در دانشگاه شیكاگو انجام دادهاند( ،)1929دو عامل را در ايجاد
بیگانگي با كار موثر دانستهاند :يكي ،اختالفات طبقاتي و ديگري اختالفات فرهنگي ،كه البته اختالف طبقاتي را موثرتر از اختالف
فرهنگي دانستهاندبه طوري كه افراد طبقهي باالي جامعه تصور ميكنند كه فرصت رسیدن به اهداف عالي جامعه و تعالي ،فقط حق
طبقهي خودشان است؛ در نتیجه به دلیل مغايرت شرايط جامعه با طرز فكر آنها ،دچار بیگانگي از خودشان ميشوند (موذني،
.)1382
يكي از پژوهشهاي معروف وكالسیك در زمینهي بیگانگي ،پژوهش آيكن 3و هیج 4با عنوان «بیگانگي سازماني :تحلیلي
مقايسهاي» در سال 1966ميباشد.آيكن و هیج به شیوهي پیمايش به بررسي بیگانگي با كار در بین  314نفر از كاركنان  16سازمان
رفاه در آمريكا پرداختهاند .هدف اين پژوهش ،بررسي رابطهي بین ابعاد سازماني– تمركز سازماني و رسمیت سازماني -و دو نوع
بیگانگي–بیگانگي با كار و بیگانگي با روابط موثر -است .نتايج نشان داد كه میان تمركزگرايي و رسمیت ،با بیگانگي با كار
رابطهي نسبتا قوي وجود دارد .بدين معنا كه هرچه میزان تمركزگرايي و رسمیت سازمان افزايش يابد ،بیگانگي با كار بیشتر
مي شود .عالوه بر آن ،تمركزگرايي و رسمیت نه تنها به بیگانگي با كار در افراد بلكه به بیگانگي از روابط با همكارانشان نیز منجر
ميشود (عالمه.)1392 ،
وينتر5و ساروس )2002( 6طي مطالعهاي روي اعضاي هیات علمي دانشگاههاي استرالیا ) ) N=1042يافتند كه متغیرهاي ابهام
نقش ،گرانباري نقش ،تعارض نقش ،سلسله مراتب قدرت با تعهد سازماني همبستگي منفي و معنيدار دارند ،در عین حال،
متغیرهاي مرتبط با ويژگيهاي شغلي ( 4ويژگي آزادي عمل ،ماهیت تكلیف ،پسخوراند و چالش شغلي) و میزان مشاركت اعضاي
هیات علمي در تصمیمگیريها ،با تعهد سازماني همبستگي مثبت ومعنيدار نشان ميدهند( .میرهاشمي.)1386 ،
جوادي و همكاران( )1387در پژوهشي به بررسي جامعهشناختي عوامل محیطي بر بیگانگي با كار پرداختهاند كه نتايج حاصل
نشان داد بین تقسیم كار ،بي قدرتي ،نیاز به كار فقط براي تامین معاش ،احساس رنج و بدبختي به جاي احساس لذت ،احساس
استثمار شدن ،عدم وجود روابط انساني و عدم وجود فرصت هاي شغلي براي ترفیع و كسب امتیازات شغلي پرستاران با بیگانگي با
كار رابطه وجود دارد (جوادي.)1387 ،
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بهزاد شهبازي و همكاران ،در سال  2011طي پژوهشي با عنوان «بررسي رابطهي میان كیفیت زندگي كاري و عملكرد مديران
گروه دانشگاه اصفهان ودانشگاه علوم پزشكي اصفهان» به مطالعهيرابطهي اين دو متغیر پرداخت كه نتايج نشان داد كیفیت زندگي
كاري با عملكرد آنان رابطهي معنادار مثبت دارد ،همچنین نتیجهيآزمون  tهم نشان داد كه تفاوت معنيداري بین كیفیت زندگي
كاري میان مديران گروه در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان وجود ندارد (.)Shahbazi, 2011
در تحقیق ديگري،بیگ زاده ( )1392رابطه ي بیگانگي با كار و عوامل موثر بر آن را مورد مطالعه قرار داده است كهبر اساس
نتايج به دست آمده ،عوامل موثر بر بیگانگي با كار به ترتیب اهمیت و میزان تاثیر ،در پنج دستهي عوامل شغلي ،عوامل
بوروكراتیك ،عوامل محیطي ،عوامل سازماني و عوامل فردي طبقهبندي شدهاند(بیگ زاده.)1392 ،
روش و جامعهي آماري پژوهش
روش پژوهش حاضر ،پیمايشي تحلیلي ميباشد و دادهها از طريق پرسشنامه جمعآوري شدهاند .جامعهي آماري مورد پژوهش،
تعداد  119نفر از كتابداران تمامي كتابخانههاي دانشگاههاي آزاد اسالمي مستقر در شهر تهران ميباشد كه در جدول ذيل به
صورت تفكیكشدهنمايش داده شده است .الزم به ذكر است كه از میان پرسشنامههايي كه میان  119نفر جامعهي آماري مورد
پژوهش توزيع گرديد ،تعداد  100نفر به پرسشنامهها پاسخ دادهاند و نرخ پاسخگويي  %84ميباشد.
رديف

نام واحد دانشگاهي

تعداد

1

علوم تحقیقات

43

2

تهران شمال

20

3

تهران جنوب

21

4

تهران مركزي

35

ابزار گردآوري دادهها
براي گردآوري دادهها از دو پرسشنامه استفاده شده است:
پرسشنامهي ادراك از عوامل محیط كار (میرهاشمي )1386 ،و پرسشنامهي بیگانگي با كار آيكنو هیج (عالمه.)1392 ،
براي تعیین روايي پرسشنامههاي اين پژوهش ،از روايي محتوايي استفاده شد .بدين منظور ،پرسشنامههاي به كار رفته در اين
پژوهش ،با مشورت استادان راهنما و مشاور ،در اختیار  3نفر از اساتید گروه علم اطالعات و دانش شناسي و نیز  2نفر از اساتید
روان شناسي قرار گرفت؛ كه در نهايت پیشنهادات واصالحات ارائه شده ،تحت نظارت استاد راهنما در تنظیم پرسشنامه منظور
گرديد و پرسشنامهها جهت اجراي نهايي آماده گرديدند.
به منظور سنجش پايايي پرسشنامهها نیز ،طي صحبت با استاد راهنما ،پرسشنامه میان  30نفر از كتابداران جامعهي مورد پژوهش
بطور تصادفي توزيع شد؛ میزان پايايي پرسشنامهي بیگانگي با كار بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ ،برابر با  ./749و پرسشنامهي
ادراك از عوامل محیط كار برابر با  ./834به دست آمد كه اعداد قابل قبولي ميباشند.
يافتهها و نتايج پژوهش
در پاسخ به سوال اول :وضعیت بیگانگي با كار در بین كتابداران كتابخانههاي دانشگاههاي آزاد اسالمي شهر تهران چگونه
است؟
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جدول :1شاخص هاي عددي مربوط به ابعاد وضعيت بيگانگي با كار در كتابداران مورد پژوهش

ابعاد وضعیت بیگانگي با كار

میانگین

انحراف معیار

بیگانگي با كار

2/77

0/73

بیگانگي از روابط پرمعنا و عاطفي

2/96

0/79

سلسله مراتب اداري

2/18

0/87

مشاركت در تصمیم گیري

1/49

0/76

كدگذاري شغل

2/99

0/62

شاخص نظارت و مشاهدهِي قوانین كاري

2/51

0/83

جدول ( ) 1میانگین و انحراف معیار مربوط به ابعاد بیگانگي با كار را نشان ميدهد .مشاهده ميشود كه بعد"مشاركت در
تصمیمگیري" با میانگین نمره  1/49كمترين میانگین را در بین ابعاد دارد .يعني در میان مولفههاي مربوط به بیگانگي با كار مشتمل
بر شش مولفه ي بیگانگي با كار ،بیگانگي از روابط پرمعنا و عاطفي ،سلسله مراتب اداري ،مشاركت در تصمیمگیري ،كدگذاري
شغل و شاخص نظارت و مشاهدهي قوانین كاري ،كمترين نمرهي به دست آمده به بعد مشاركت در تصمیمگیري اختصاص دارد
كه نشان از نارضايتي كارمندان از عدم مشاركت سازماني دارد و با ساير مولفهها داراي تفاوتي فاحش است.به عبارتي در پاسخ به
سوال اول پژوهشاز نتايج آزمون ها اينطور بر ميآيد كه در ابعاد مربوط به مولفهي بیگانگي با كار شامل« :بیگانگي با كار ،بیگانگي
از روابط پرمعنا و عاطفي ،سلسله مراتب اداري ،مشاركت در تصمیم گیري ،شرح وظايف كاري و شاخص نظارت و مشاهده ي
قوانین كاري»  ،رضايت از اختیار عملي كه مدير به كارمندان داده است ،و نیز رضايت از همكاران در میان كتابداران جامعه ي مورد
پژوهش وجود داشته ولي از نظر سلسه مراتب اداري ،عدم مشاركت در تصمیم گیريهاي سازمان ،تبعیت از قوانین و تحت نظر
بودن در انجام وظايف ،احساس نارضايتي داشته اند .نتايج پژوهش وينتر وساروس هم نشاندهندهي وجود ارتباط مثبت و معنيدار
میان میزان مشاركت در تصمیم گیري ها با تعهد سازماني بود و در پژوهش شهبازي و همكاران هم كیفیت زندگي كاري با عملكرد
جامعهي پژوهش ارتباط مثبت و معني داري داشت كه نشان از اهمیت تاثیر مشاركت به عنوان يكي از عوامل موثر در ايجاد بیگانگي
با كار و كیفیت زندگي كاري دارد .بطور كلي در پاسخ به اين سوال از نتايج حاصل اينطور برميآيد كه جامعهي مورد پژوهش با
كار بیگانه نیستند و نمرهي بیگانگي آنها باالتر از حد متوسط است و میزان بیگانگيشان پايین تر.
سوال دوم ":بین كدامیك از ويژگيهاي جمعیت شناختي كتابداران با بیگانگي باكار رابطه ي معنيداري وجود دارد؟"
جدول :2فراواني و درصد بيگانگي با كار بر حسب جنسيت واحدهاي مورد پژوهش و آزمون معنيداري آن

جنسیت
بیگانگي با كار

مرد

زن
فراواني

درصد

فراواني

درصد

كم تر از متوسط نمره

13

15/5

2

12/5

باالتر از متوسط نمره

71

84/5

14

87/5

جمع كل

84

100

16

100

انحراف معیار±میانگین
نتايج آزمون tمستقل

74/28±9/76

70/96±8/30
t=1/419df=98
p-value=0/159
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همانطور كه درجدول ( )2مشاهده ميشود بیگانگي با كار با جنسیت ارتباط معنيدار آماري ندارد(.)p-value>0/05
جدول :3فراواني و درصد بيگانگي با كار بر حسب سن واحدهاي مورد پژوهش و آزمون معنيداري آن
سن
بیگانگي با كار

 26تا  30سال

 20نا  25سال

 36تا  41سال

31تا  35سال

 47سال به باال

 42تا  47سال

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

كم تر از متوسط نمره

2

28/6

1

9 /1

3

14/3

7

19/4

2

11/8

0

0

باالتر از متوسط نمره

5

71/4

10

90/9

18

85/7

29

80/6

15

88/2

8

100

جمع كل

7

100

11

100

21

100

36

100

17

100

8

100

انحراف معیار ±میانگین

72/45±7/33

68/47±11/95

70/01±7/17

نتايج آنالیز واريانس

72/10±9/59

p-value=0/837

73/26±6/69

71/86±8/48

F= 0/415

همانطور كه درجدول ( )3مشاهده ميشود نتايج آنالیز واريانس نشاندهنده آن بود كه بیگانگي با كار باا سان ارتبااط معنايدار
آماري ندارد(.)p-value>0/05
جدول :4فراواني و درصد بيگانگي با كار بر حسب تحصيالت واحدهاي مورد پژوهش و آزمون معنيداري آن

تحصیالت
بیگانگي با كار

ديپلم

كارشناسي

كارداني

دكتري

كارشناسي ارشد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

كم تر از متوسط نمره

0

0

1

33/3

2

5 /4

11

20/4

1

50/0

باالتر از متوسط نمره

3

100

2

66/7

35

94/6

43

79/6

1

50/0

جمع كل

3

100

3

100

37

100

54

100

2

100

78/66±6/65

انحرافمعیار ±میانگین

74/13±15/27

نتايج آنالیز واريانس

72/98±6/09
p-value=0/275

68/77±13/56

70/06±9/52

F= 1/303

همانطور كه درجدول ( )4مشاهده ميشود نتايج آنالیز واريانس نشان دهنده آن بود كه بیگاانگي باا كاار باا تحصایالت ارتبااط
معنيدار آماري ندارد(.)p-value>0/05
جدول :5فراواني و درصد بيگانگي با كار بر حسب وضعيت تاهل واحدهاي مورد پژوهش و آزمون معنيداري آن

وضعیت تاهل
بیگانگي با كار

متاهل

مجرد
فراواني

درصد

فراواني

درصد

كم تر از متوسط نمره

3

7 /9

12

19/7

باالتر از متوسط نمره

35

92/1

49

80/3

جمع كل

38

100

61

100

انحرافمعیار ±میانگین
نتايج آزمون tمستقل

70/81±8/86

72/70±8/15
t=1/051df=97
p-value=0/296
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همانطور كه درجدول ( )5مشاهده ميشود نتايج آزمون tمستقل نشان دهنده آن بود كه بیگانگي با كار با وضعیت تاهال ارتبااط
معنيدار آماري ندارد(.)p-value>0/05
جدول :6فراواني و درصد بيگانگي با كار بر حسب رشته تحصيلي واحدهاي مورد پژوهش و آزمون معنيداري آن

رشته تحصیلي

نامرتبط

بیگانگي با كار

مرتبط

فراواني

درصد

فراواني

درصد

كم تر از متوسط نمره

6

16/2

9

14/3

باالتر از متوسط نمره

31

83/8

54

85/7

جمع كل

37

100

63

100

انحرافمعیار  ±میانگین

70/74±8/48

72/78±8/68
t=1/145df=98

نتايج آزمون tمستقل

p-value=0/255

همانطور كه درجدول ( )6مشاهده ميشود نتايج آزمون tمستقل نشان دهنده آن بود كه بیگانگي با كار با رشته تحصیلي ارتبااط
معنيدار آماري ندارد(.)p-value>0/05
جدول :7فراواني و درصد بيگانگي با كار بر حسب رشته تحصيلي واحدهاي مورد پژوهش و آزمون معنيداري آن

سابقه كار
بیگانگي با كار

 5-0سال

 15-11سال

 10-6سال

 20-16سال

 21سال به باال

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

كم تر از متوسط نمره

4

30/8

1

7 /7

6

38/5

3

23/1

1

6 /2

باالتر از متوسط نمره

10

71/4

19

95/0

22

78/6

19

86/4

15

93/8

جمع كل

14

100

20

100

28

100

22

100

16

100

انحراف معیار ±میانگین

69/48±8/07

نتايج آنالیز واريانس

71/85±7/24

70/36±10/28
p-value=0/566

71/91±8/33

74/24±7/71

F= 0/742

همانطور كه درجدول ( )7مشاهده ميشود بیگانگي با كار با سابقه كار ارتباط معنيدار آماري ندارد(.)p-value>0/05
بر اساس يافته هاي پژوهش در پاسخ به سوال دوم« ،بین كدامیك از ويژگيهاي جمعیت شناختي كتاباداران باا بیگاانگي باكاار
رابطهي معني داري وجود دارد؟» نتیجه اي كه به دست مي آيد اين است كه بیگانگي با كار با هایچ ياك از ويژگايهااي جمعیات
شناختي رابطهي معنيداري ندارد و هیچ يك از ويژگيهاي جنسیت ،سن ،تحصیالت ،تاهل ،رشتهي تحصایلي و ساابقهي كاار ،در
ايجاد يا ازبین بردن بیگانگي با كار موثر نیستند .اين نتیجه ،با نتايج تحقیق بیگ زاده كه عوامل موثر بار بیگاانگي باه ترتیاب شاامل
عوا مل شغلي ،عوامل بوروكراتیك ،عوامل محیطي ،عوامل سازماني و درنهايت عوامل فردي به دست آمده باود ،همساو مايباشاد.
همانطور كه از نتايج تحقیق مذكور برمي آيد ،عوامال فاردي (جمعیات شاناختي) داراي كمتارين میازان اهمیات و تاثیرگاذاري بار
بیگانگي با كار است.
فرضیه اول :كتابداران كتابخانههاي دانشگاههاي آزاد اسالمي مستقر در شهر تهران بیش از حد متوسط با كار خود بیگانه هستند.
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جدول  :8فراواني و درصد بيگانگي با كار در بين كتابداران مورد پژوهش

بیگانگي با كار

فراواني

درصد

كم تر از متوسط

15

15/0

باالتر از متوسط

85

85/0

جمع كل

100

100/0

انحراف معیار±میانگین

71/50±8/57

همانطور كه در جدول ( )8مشاهده ميشود اكثر واحدهاي مورد پژوهش در اين تحقیق يعني  85درصد میانگین نمره باالتر از
سطح متوسط (نمره  )62را كسب كردهاند .مالحظه مي شود كه میانگین نمره كسب شده از بیگانگي با كار در اين پژوهش  71/50با
انحراف معیار  8/57است به عبارت ديگر مجموعا  %85از نمونهي آماري شامل كتابداران دانشگاه هاي آزاد اسالمي شهر تهران
نمره ي باالتر از میانگین را بدست آورده و در نتیجه با كار بیگانه نیستند .بنابراين فرضیهي اول پژوهش مبني بر بیگانه بودن
كتابداران دانشگاه آزاد با كارشان رد ميشود.
فرضیه دوم :بین نقشهاي شغلي و بیگانگي با كار كتابداران رابطهي معنيداري وجود دارد.
جدول  :9ارتباط بين نقش هاي شغلي با بيگانگي با كار در كتابداران مورد پژوهش

نقش هاي شغلي

بیگانگي با كار

ابهام يا سردرگمي نقش

r= 0/093 p-valle=0/356

تعارض نقش

r=0/448 - p-valle<0/001

گرانباري نقش

r= -0/137 p-valle=0/176

فشار نقش

r=-0/281 p-valle<0/001

همانطور كه در جدول ( )9مشاهده ميشود تعارض نقش با بیگانگي با كار همبستگي منفي معنيدار دارند .همچنین فشار نقش
نیز با بیگانگي با كار همبستگي منفي معنيدار دارند .در حقیقت بر اساس نتابج به دست آمده ،ميتوان اينطور بیان كرد كه تعارض
نقش از مولفهي نقش هاي شغلي ،با امتیاز بیگانگي با كار ارتباط معنادار منفي دارد .بدين معنا كه هرچه تعارض در ايفاي نقشهاي
شغلي بیشتر باشد ،نمرهي بیگانگي با كار كمتر شده و در نتیجه بیگانگي افزايش مييابد .همچنین نقشهاي شغلي (فشار نقش) نیز
به طور كلي با امتیاز بیگانگي با كار ارتباط معني دار منفي دارند به طوري كه هرچه فشار نقش بیشتر باشد ،نمرهي بیگانگي كاهش
مييابد و در نتیجه بیگانگي با كار دركتابداران افزايش پیدا ميكند؛ پس فرضیهي دوم پژوهش"بین نقشهاي شغلي و بیگانگي با
كار كتابداران رابطهي معنيداري وجود دارد" تايید ميشود .نتايج حاصل از پژوهش وينتر و ساروس هم نشاندهندهي همبستگي
منفي معنادار میان تعارض نقش با تعهد سازماني و نیز میان فشار نقشبا تعهد سازماني است كه با نتايج اين پژوهش همراستا ميباشد.
فرضیه سوم :بین ويژگيهاي شغلي و بیگانگي با كار كتابداران رابطهي معنيداري وجود دارد.

62

سنجش رابطهي ادراك از عوامل محيط كار (نقشهاي شغلي و ويژگيهاي شغل) و بيگانگي با كار در كتابداران دانشگاههاي آزاد شهر تهران

جدول  :10ارتباط بين ويژگيهاي شغلي با بيگانگي با كار در كتابداران مورد پژوهش

ويژگي هاي شغلي

بیگانگي با كار

آزادي عمل

r=0/163 - p-valle=0/105

هويت تكلیف

r= 0/312 p-valle<0/001

پسخوراند

r= 0/037 p-valle=0/717

چالش شغلي

r= -0/102 p-valle=0/313

ويژگي شغلي

r= 0/039 p-valle=0/70

همانطور كه جدول( )10نشان ميدهد هويت تكلیف با بیگانگي با كار همبستگي معنيدار آماري دارد .مالحظه ميشود اين
همبستگي مثبت مي باشد به عبارتي با باال رفتن نمره هويت تكلیف ،میانگین بیگانگي با كار باال ميرود .به عبارت ديگر نتايج اين
طور نشان ميدهند كه هويت تكلیف از مولفهي ويژگيهاي شغل با امتیاز بیگانگي با كار ارتباط معنيدار مثبت دارد به طوري كه با
باال رفتن هويت تكلیف ،امتیاز بیگانگي افزايش مييابد و بیگانگي با كار كم ميشود .به عبارت ديگر ،هرچه ماهیت تكالیف،
وظايف و مسئولیتهاي محوله براي كارمندان بیشتر مشخص و شرح وظايف كاري دقیقتر تعیین شود ،میزان بیگانگي كارمندان با
كار خويش كمتر ميگردد؛ بدين ترتیب فرضیه ي سوم پژوهش "بین ويژگيهاي شغلي و بیگانگي با كار كتابداران رابطهي
معنيداري وجود دارد"نیز تايید ميشود .نتايج پژوهش وينتر و ساروس هم تايیدكنندهي وجود رابطهي مثبت و معنيدار میان
ماهیت تكلیف و تعهد سازماني بوده است كه با نتايج اين پژوهش همسو ميباشد.
نتيجهگيري
آنچه از يافتههاي پژوهش حاضر ميتوان نتیجه گرفت اين است كه بطور كلي برخي عوامل محیطكاري ،بر بیگانگي با كار
كارمندان در يك سازمان ،تاثیرگذار هستند .عواملي مانند تعارض نقش و فشار نقشبه شكل ارتباط معنادار منفي (به گونهاي كه با
افزايش هريك از اين عوامل ،امتیاز بیگانگي كارمندان كاهش و در نتیجه احتمال بیگانه شدن آنها افزايش مييابد)؛ و عواملي چون
هويت تكلیفبه شكل ارتباط معنادار مثبت (به گونهاي كه با افزايش هويت تكلیف وتعیین دقیق وظايف ،امتیاز بیگانگي كارمندان
افزايش يافته ودر نتیجه احتمال بیگانه شدنشان كاهش مييابد) ،بر بیگانه شدن كارمندان با كارشان تاثیر ميگذارد .در حقیقت ،اگر
كتابخانه (سازمان) نسبت به میزان مسئولیت ها و وظايف موجود ،با كمبود نیروي كاري و انساني مواجه باشد ،به طوري كه هر
كارمند مجبور باشد غیر از وظیفهي مربوط به نقش خود ،وظیفه و مسئولیت ديگري كه شايد در حیطهي نقش و تخصصاش نباشد
بر عهده داشته باشد و همچنین فشار نقش بطور كلي كه شامل ابهام ،تعارض و اضافه بار ميباشد ،بر بیگانه شدن كارمندان با كار
تاثیري مستقیم دارد؛ يعني هرچه ابهام و سنگیني وظايف و مسئولیت هايي كه كارمندان به دوش ميكشند بیشتر باشد ،آنها بیشتر در
معرض بیگانه شدن با كار خود قرار ميگیرند.
هويت تكلیف ،به تعیین ماهیت وظايف ومسئولیت هاي كارمندان اشاره دارد كه هرچه ماهیت وظايف آنها كمتر مشخص باشد،
بیگانگي با كارشان افزايش مييابد.
همچنین از يافتهها مي توان اينطور نتیجه گرفت كه كارمندان كتابخانههاي دانشگاههاي آزاد اسالمي شهر تهران (واحدهاي
جامعه ي مورد پژوهش) با كار خود بیگانه نیستند ولي از نظر گرانباري و اضافه بار (كه نشان دهندهي اين است كه كتابخانههاي
مورد نظر با كمبود نیروي كار مواجه هستند و كار مندان شاغل در آنها ،وظايف و مسئولیت هايي بیشتر از توان خود به عهده دارند)،
بیشترين امتیاز را به خود اختصاص دادهاند كه نشان ميدهد بیشترين نارضايتي در میان جامعهي آماري اضافه بار ميباشد.

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره 1و  ،2پیاپی 17و ،18زمستان 94و بهار 95
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پيشنهادهاي برگرفته از پژوهش
 .1با توجه به اينكه تعارض نقش و اضافه بار ،از جمله عوامل تاثیرگذار بر بیگانگي ميباشند ،پیشنهاد ميشود كارمندان بیشتري
براي انجام كارهاي مختلف به خدمت گرفته شوند كه با توجه به مشكالت مختلفي كه در اين راه وجود دارد و مهمترين آنها
محدود بودن بودجه و اعتبارات مالي كتابخانههاميباشد ،ميتوان از نیروهاي همكار دانشجو ،كارورز  ،پروژههاي مختلف و
نظاير آن براي انجام برخي كارها در كتابخانه استفاده كرد تا به اين طريق كتابداران بیشتر بتوانند بر روي وظايف محولهي
مرتبط با نقش خود متمركز شده و كارايي باالتري در انجام رسالت خويش كه همانا خدمت به مراجعین و كمك به
پژوهشگران است ،داشته باشند.
 .2پیشنهاد مي شود با تعیین تقريبا دقیق وظايف هر كارمند ،اين وظايف از شكل ابهام خارج شود و براي هر كارمند شرح
وظايف كاملي ارائه گردد تا كامال مشخص باشد كه هر كارمند در سازمان ،چه وظیفهاي دارد و مسئولیت چه كارهايي به
عهدهي او ميباشد.
 .3پیشنهاد ميشود از طريق نظرسنجي هاي مقطعي يا ساالنه از مراجعین كتابخانه ،هر ساله كارمنداني كه بیشترين رضايت را از
سوي مراجعین به خود اختصاص داده اند يا بخش محل خدمتشان بیشترين فعالیت را داشته ،در سطح دانشگاه و در میان تمام
كتابخانههاي دانشكدههاي تابعه به شكلي از اين زحمات آنان قدرداني گردد.
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