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ازخودبیگانگی حالت انزوا از یک گروه یا فعالیتی است که انتظار میرود فرد در حالت عادی
با آن گروه احساس همبستگی نموده یا با آن فعالیت درگیر شود .ازخودبیگانگی تحصیلی باعث
میشود دانشجویان کمترین مشارکت را در فرآیندهای سازمانی داشته باشند و این امر باعث محروم
شــدن و جدا ماندن آنها از گروه یادگیران در جامعه دانش محور امروز میشــود .هدف پژوهش
حاضر ،بررسی رابطه فرهنگ سازمانی دانشگاه با ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان ،با توجه به
نقش واســطهای اهداف تسلط در قالب الگوی علّی است .نظریه اهداف پیشرفت بیان میکند که
هر چقدر عوامل محیطی مانند فرهنگ سازمانی از آزادی عمل فرد حمایت کنند ،این فرد اهداف
تسلط را در خود شکل داده و ازخودبیگانگی تحصیلی کمتری را تجربه خواهد نمود .برای آزمون
مدل نظری از طریق روش مدلیابی معادالت ساختاری 357 ،نفر از دانشجویان دوره کارشناسی
ارشــد دانشگاه تبریز با اســتفاده از روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شده و به پرسشنامههای
ازخودبیگانگی تحصیلی ،اهداف تســلط و ابعاد فرهنگی هافســتد پاسخ دادند .نتایج آزمون مدل
نظری نشان داد که اهداف تسلط اثر منفی بر ازخودبیگانگی تحصیلی دارد .ابعاد فرهنگ سازمانی
(ابهامگریزی ،جمعگرایی و فاصله قدرت) نیز اثر منفی بر اهداف تســلط دارند .اما اثر مردانگی
معنیدار نبود .بهطور کلی یافتههای مطالعه حاضر نشــان دادند اگر فرهنگ ســازمانی دانشگاه از
خودمختاری دانشجویان حمایت کند ،آنها ازخودبیگانگی تحصیلی کمتری را تجربه خواهند کرد.
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مقدمه

در جامعه دانشمحور امروز ،دانشگاه از مرجعیت مرکزی و حیاتی در توسعه دانش ،فرهنگ

و اجتماع هر ملتی برخوردار اســت .مهمترین کارکرد دانشــگاه بهعنوان نهادی که نقش
کلیدی در تولید و انتقال دانش ،توسعه فرهنگ و تمدن و حل مسائل جامعه مدرن دارد،

تربیت انسانی با هویت دانشگاهی فرهیخته ،مولد و توانمند است .پژوهشهای صورتگرفته
در مورد دانشــگاههای ایران طی دو دهه اخیر ،مشخص میکند که بهجای درونی کردن

ارزشها ،نگرشها و هنجارهای مناسب با فرهنگ جهانی دانشگاهی مطلوب و مؤثر ،شاهد

بیگانگی دانشجویان از ساختار ،فرآیند و فرهنگ دانشگاهی دلخواه کارگزاران عرصه علوم
اجتماعی ـ انســانی هستیم( .ذکایی و اسماعیلی )1390 ،پژوهشهای طائفی ( )1378و
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فاضلی ( )1382نشان میدهد احساس و نگرشهایی نظیر احساس خستگی و عذاب در
کالس درس ،بیرغبتی و عدم درگیر شدن عمیق در مباحث کالس ،غیبتهای غیرموجه،

سرقت علمی و کپیبرداری از آثار دیگران برای ارائه کارنوشت یا مقاله به استاد ،احساس

بیهودگی از تحصیل و بیرغبتی در انجام پژوهش ،ســیطره زندگی ذهنی و غیرواقعی و
طرد واقعیتهای جامعه ایران ،احساس عدمکنترل فردی بر زندگی فردی و اجتماعی در
میان طیف وسیعی از دانشجویان به چشم میخورد.

مفهومی که برای این بیرغبتی به تحصیل ایجاد شــده است ،مفهوم ازخودبیگانگی

تحصیلی است( .تراســتی و دولی ـ دیکی )1993 ،1بهباور مان )2001( 2ازخودبیگانگی
حالت یا تجربه انزوا از یک گروه یا فعالیتی اســت که انتظار میرود فرد در حالت عادی

ال دانشجویان
با آن گروه احســاس همبســتگی نموده یا با آن فعالیت درگیر شــود .مث ً
ازخود بیگانه ،ارزشــی برای درس خواندن قائل نیستند و یادگیری در دانشگاه برای آنان

بیمعنی است( .فین )1989 ،3ازخودبیگانگی تحصیلی باعث میشود دانشجویان کمترین
مشارکت را در فرآیندهای سازمانی داشته باشند .عالوه بر آن ازخودبیگانگی از سازمانهای

آموزشــی موجب گریز افراد از فرآیندهای یادگیری ســازمانیافته در تمام عمر میشود.
داشــتن تجارب منفی در دانشگاه میتواند تأثیر منفی بر نگرش افراد نسبت به یادگیری

در موقعیتهای شــبیه به دانشگاه داشته باشد( .فری 4و دیگران )2009 ،با توجه به این
1. Trusty & Dooley-Dickey
2. Mann
3. Finn
4. Frey
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مســائل ،ازخودبیگانگی تحصیلی باعث محروم شدن و جدا ماندن افراد از گروه یادگیران
در جامعه دانشمحور امروز میشود( .هاچر و هاگنائر)2010 ،1

بهباور قالوندی و همکاران ( )1392و هاچر و هاگنائر ( )2010انگیزش ،کلید ارتباط

ازخودبیگانگی تحصیلی با ســایر متغیرها میباشــد و از این لحاظ اهمیت فراوانی دارد.
لگولت 2و همکاران ( ،)2006نیز بر این باورند که ازخودبیگانگی شــکلی از بیانگیزشــی
اســت .اما هاچر و هاگنائر ( )2010بیان میکنند که ازخودبیگانگی پدیدهای متفاوت از

بیانگیزشی است .فردی که دچار بیانگیزشی است در فعالیت درگیر نمیشود یا اگر هم
درگیر شود ،انرژی بسیار کمی برای انجام آن دارد .اما فردی که دچار ازخودبیگانگی است،

ال دانشجوی از خودبیگانه ارتباط بین
ارتباط بین فعالیت و نتیجه آن را درک نمیکند .مث ً

خود و نتیجه تحصیل را درک نمیکند .این دانشــجو ممکن است با انرژی زیادی درس
بخواند ،اما نتواند بین خود و درسی که میخواند پیوستگی برقرار کند .در نتیجه این امر
فرد قادر به درونیســازی ارزشهایی که از طریق نظام آموزشــی انتقال مییابد ،نخواهد

شد ،زیرا درس و دانشگاه برای او بیگانه هستند.
بیان مسئله

ســیف ( )1388تعلیم و تربیت را فرایندی منظم و مســتمر تعریف میکند که هدف آن
هدایت رشــد همهجانبه شــخصیت فراگیران برای کســب و درک معرفتهای بشری و

هنجاری مورد پذیرش جامعه و همچنین کمک به شکوفایی استعدادهای آنان میباشد.
ازخودبیگانگی تحصیلی مانعی جدی برای رسیدن به این هدف است .زیرا احساس بیگانگی

از تحصیل باعث میشــود فرد در کسب معارف بشــری ناتوان بماند .همچنین احساس
جدایی بین خود و تحصیل باعث میشود فرد نتواند ارزشها و هنجارهای جامعه را که از

طریق مدارس و دانشــگاهها آموزش داده میشود ،درونیسازی کند .این امر هم میتواند

آســیبهای جدی به فرد ،نظام آموزشــی و جامعه بزند .بهعلت شیوع زیاد این پدیده در
بین دانشــجویان ایران ،بر اساس تحقیقات انجامگرفته ،الزم است به عوامل زمینهساز و
همبســته با آن پرداخته شود .همانطور که در مقدمه اشاره گردید ،نظریههای انگیزش
یکی از مهمترین نظریههای تبیینکننده ازخودبیگانگی تحصیلی هســتند .نظریه اهداف
1. Hascher & Hagenauer
2. Legault
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پیشــرفت یکی از برجستهترین و کاملترین چارچوبها برای ادراک انگیزش پیشرفت و

بهخصوص انگیزش در محیطهای آموزشــی و مهارتی اســت( .کاپالن و فلوم 2010 ،1و

ویســانی و دیگران )1391 ،با توجه به مباحثی که مطرح گردید ،مسئله اساسی پژوهش
حاضر این اســت که آیا نظریه اهداف پیشــرفت در چهارچوب یک الگوی علّی میتواند

ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان را پیشبینی و تبیین کند.
مبانی نظری پژوهش
نظریه اهداف پیشرفت

بر اساس نظریه اهداف پیشرفت ،اهداف پیشرفت ،جهتگیریهای خاص موقعیتی هستند
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که تمایل برای ترقی ،رشد ،اکتساب دانش و یا نشان دادن شایستگی خود در یک بافت ویژه

را نشان میدهند( .ویسانی و دیگران )1391 ،مطابق با نظریه اهداف پیشرفت ،دانشجویان

و دانشآموزان از دو دسته اهداف پیشرفت متفاوت استفاده میکنند ،اهداف یادگیری و
اهداف عملکردی .اهداف یادگیری بهعنوان اهداف تسلط یا اهداف تکلیف ـ محور و اهداف

عملکردی ،اهداف خود ـ محور یا اهداف توانایی نیز شناخته میشوند( .بیرامی و دیگران،

 )1390در پژوهش حاضر به بررسی اهداف تسلط پرداخته و از اهداف عملکردی صرفنظر

میشــود .زیرا این نوع جهتگیری هدفی با ترکیبی از الگوها و پیامدهای مثبت و منفی

مرتبط اســت .بنابراین دانشجویان با اهداف عملکردی هم هیجانات مثبت مانند انگیزش
درونی باال و هیجانات منفی مانند بیانگیزشی را تجربه میکنند .که این امر نیز منجر به

بروز نتایج متناقض در رابطه با اهداف عملکردی شده است( .ویسانی و دیگران)1391 ،
دانشــجویانی که اهداف تســلط دارند ،بر فهم ،اکتســاب مهارت ،تسلط بر تکلیف و

رشــد شایســتگی تمرکز میکنند .این افراد از خود بهعنوان مرجع اصلی برای قضاوت
درباره توانایی خود استفاده کرده و در جهت رشد شخصی تالش میکنند ،هنگام کسب

مهارتهای جدید یا بهبود مهارت احســاس رضایت میکنند ،موفقیت خود را به تالش

و کوشش نسبت میدهند ،یادگیری مطالب جدید یا مهارتهای دشوار را دوست دارند،

از اشــتباه نمیترســند زیرا آن را بخشی از فرآیند یادگیری میدانند( .بیرامی و دیگران،
 1390و لواســانی و دیگران )1389 ،این امر باعث میشود آنها انگیزش باالیی را هنگام
1. Kaplan & Flum

فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی ...

انجام تکالیف تجربه کنند( .منال)2011 ،1

اهداف تســلط میتوانند با ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان ارتباط داشته باشند.

بهباور هاچر و هاگنائر ( ،)2010دانشــجویان ازخودبیگانه بهدلیل فشــار و کنترل بیرونی
مجبور به یادگیری هستند و خود یادگیری هیچ سودی برای آنها ندارد .بنابراین هر چقدر

فرد در امر یادگیری کمتر به محرکهای بیرونی وابســته باشد ،به همان نسبت احساس

ازخودبیگانگی تحصیلی کمتری خواهد کرد .از طرف دیگر ازخودبیگانگی بهعنوان احساس
فاصله بین فرد و فعالیتی که او انجام میدهد تعریف میشود( .آرون )1387 ،بنابراین هر

چقدر فرد فعالیتی را بر اســاس راهنماهای درونی و بهدلیل خود فعالیت مانند یادگیری

انجام دهد ،به همان نسبت با یادگیری عجین شده و احساس فاصله کمتری با آن خواهد

نمود( .ریو )2009 ،2پژوهشهای انجامگرفته نیز مؤید این امر هستند( .لگولت و دیگران،

 2006و ویسانی و دیگران)1391 ،
فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی نظامی از استنباطهای مشترک اعضا نسبت به سازمان که موجب تفکیک

و تمایز دو ســازمان از یکدیگر میشود( .جعفری و دیگران )1388 ،فرهنگ سازمانی بر

تمام جنبههای ســازمان ،از جمله رسالتها و اهداف ،تعیین راهبردها ،ساختار سازمانی،
ارتباطات ،نگرشها ،انگیزشها ،عملکرد و رفتارهای نوآورانه افراد تأثیر میگذارد( .نعامی

و دیگران )1390 ،طبقهبندیهای مختلفی از ابعاد فرهنگ سازمانی مانند دانشگاه صورت

گرفته است .اما ابعاد فرهنگی هافستد ( ،)1980بهجهت جامعیت در پژوهشهای مربوط

بــه تعلیم و تربیت ،مدیریت ،رفتار ســازمانی و فناوری اطالعات توجه ویژهای را به خود

جلب نمودهانــد( .آکور 2006،3و صادقی و دیگران )2013،این ابعاد شــامل مردانگی،4
ابهامگریزی ،5جمعگرایی و فاصله قدرت 6میباشــند .مردانگی ،به میزان تمایز نقشهای
جنسی در جامعه یا در سازمان ،ابهامگریزی ،به چگونگی مواجهه افراد با جنبههای نامعلوم

آینده و به درجهای که اعضای یک فرهنگ بهوسیله موقعیتهای مبهم و نامعلوم احساس
1. Manal
2. Reeve
3. Akour
4 .Masculinity/ Femininity
5. Uncertainty Avoidance
6. Power Distance
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خطر میکنند ،جمعگرایی ،به ارتباطی که بین فرد و جمع در یک جامعه معلوم شــایع
است و فاصله قدرت ،به درجهای که اعضای کمقدرت مؤسسات و سازمانها میپذیرند و
انتظار دارند که قدرت بهطور نابرابر تقســیم شود ،اشاره دارد( .هافستد و دیگران2010 ،

و صادقی و دیگران)2013 ،

فرهنگ ســازمانی از طریق ویژگیها و صفات فردی مانند جهتگیریهای هدفی یا

جهتگیری خودمختار در مقابل کنترلگرا بــر ازخودبیگانگی تحصیلی تأثیر میگذارد.
(اســرایت 1و دیگران )2008 ،هافســتد و همکاران ( )2010نیز براین باورند که فرهنگ

شخصیت افراد را شکل داده و از طریق تأثیرگذاری بر صفات انعطافپذیر شخصیت مانند
جهتگیریهای هدفی بر انگیزش آنان تأثیر میگذارد .بنابراین با توجه به این بیان هافستد
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و همکاران ،فرض میشود که جهتگیریهای هدفی بهعنوان یکی از ساختارهای شخصیت

افراد که انعطافپذیری باالیی دارند ،ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ازخودبیگانگی تحصیلی

را میانجیگری میکنند.

در ســازمانی که میزان مردانگی باالســت ،بر رقابت و سختکوشــی تأکید میشود.

(هافستد و دیگران )2010 ،فشار زیاد از جانب محیط برای موفقیت و پیشرفت میتواند

موجب شود تا فرد به این باور برسد که اختیار کمی بر اعمال خود دارد و بیشتر بهخاطر

فشــار و کنترل بیرونی به فعالیت میپردازد .این امر اثر منفی بر اهداف تسلط میگذارد.
زیرا فشار محیط باعث میشود که فرد بهجای اینکه بهدنبال عالئق خود باشد ،با دیگران

بــه رقابت بپردازد( .آکور 2006 ،و صادقی و دیگران )2013 ،وقتی میزان جمعگرایی در

ســازمانی باال باشد ،فشار اجتماعی زیادی برای همنوایی وجود دارد .در این حالت تأکید

بیشتر بر جذب شدن در گروه است و ارزشهای گروه بر ارزشها و تمایالت فردی ترجیح

داده میشــود( .اسرایت و دیگران 2008 ،و صادقی و دیگران )2013 ،تأکید بر همنوایی
با دیگران اثر منفی بر اهداف تسلط دارد .باید متذکر شد که مفهوم جمعگرایی در نظریه

هافســتد با معنای عمومی آن یعنی گرایش به فعالیت جمعی و مشــارکتی تفاوت دارد.
در نظریه هافســتد جمعگرایی اشــاره به این امر دارد که فرد برای انجام کاری حتی اگر
فردی باشــد ،تا چه حد تحت تأثیر نظرات ســایر افراد قرار دارد و نظر جمع تا چه میزان

بر نظر شــخصی فرد اولویــت دارد .بنابراین در فرهنگهای جمعگرا رفتار فرد توســط

کنترلکنندههای بیرونی هدایت میشــود .ولــی در فرهنگ فردگرا این کنترل در درون
1. Srite

فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی ...

فرد قرار دارد( .هافســتد و دیگران )2010 ،سازمانهای با ابهامگریزی باال دارای قواعد و

استانداردهای زیادی هستند که این امر باعث میشود افراد در این فرهنگها کمتر احساس
آزادی عمل داشــته باشــند و بیشتر احساس کنند که رفتار آنها از جانب محیط خارجی

کنترل میشود( .امانی و دیگران 1390 ،و صادقی و دیگران )2013 ،اینچنین فرهنگی
میتواند اثر منفی بر اهداف تسلط داشته باشد .در سازمانهای با فاصله قدرت باال ،ثبات و

همنوایی با جامعه و دیگران ،هنجارهایی هستند که کمک میکنند نظم اجتماعی موجود
و توزیع قدرت مربوط به آن ثابت باقی بماند .در اینگونه فرهنگها ابتکار و آزادی عمل

تشــویق نمیشوند .افراد از این امر آگاهاند که پاداشهای اجتماعی بهدلیل همنوایی آنها

داده میشــود نه برای آزادی عمل .عالوه بر آن تمرکزگرایی و وجود سلسلهمراتب قدرت
در اینگونه فرهنگها بهشــدت قدرت ابتکار افراد را محدود میکند .این امر اثر منفی بر
اهداف تســلط دارد( .اسرایت 2000 ،و صادقی و دیگران )2013 ،با توجه به مطالبی که
بیان گردید ،هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد

هافســتد با ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان ،با در نظر گرفتن نقش واسطهای اهداف
تسلط است .در شکل یک الگوی نظری پژوهش نمایش داده شده است.

مردانگی

ازخودبیگانگی
تحصیلی

ابهامگریزی
اهداف تسلط
جمعگرایی
فاصلهقدرت
شکل  :1الگوی نظری پژوهش

فرضیههای پژوهش

 .1اهداف تسلط اثر مستقیم و منفی بر ازخودبیگانگی تحصیلی دارد.
 .2مردانگی اثر مستقیم و منفی بر اهداف تسلط دارد.

 .3ابهامگریزی اثر مستقیم و منفی بر اهداف تسلط دارد.
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 .4جمعگرایی اثر مستقیم و منفی بر اهداف تسلط دارد.

 .5فاصله قدرت اثر مستقیم و منفی بر اهداف تسلط دارد.
روش پژوهش ،جامعه و نمونه آماری

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و طرح پژوهشــی همبســتگی از نوع مدلیابی معادالت
ساختاری است .زیرا در این پژوهش روابط بین متغیرها در قالب مدل علّی مورد بررسی

قرار میگیرد .جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشــجویان مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز تشکیل میدهند .تعداد این دانشجویان  4957نفر ( 2048دختر و 2909
پسر) بود .برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد افراد نمونه
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 357نفر بهدست آمد ( 193مرد و  164زن) .گفتنی است که برای انجام مدلیابی معادالت

ســاختاری ،کالین )2011( 1حجم نمونه بین  100تا  150نفر را پیشــنهاد میکند .در

پژوهش حاضر با توجه به نمونه  357نفری ،این حجم برای مدلیابی معادالت ساختاری
مناســب است .از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای برای انتخاب نمونه استفاده
شــد .بدین صورت که ابتدا چند دانشکده بهصورت تصادفی انتخاب شدند و سپس چند
کالس از این دانشــکدهها بهصــورت تصادفی انتخاب گردید و در نهایت پرسشــنامهها

در بین دانشــجویانی که مایل به پاســخگویی بودند ،توزیع گردید .اطالعات پژوهش از
طریق پرسشنامه گردآوری شد که از دو بخش تشکیل شده بود .در بخش اول اطالعات

جمعیتشــناختی دانشجویان از قبیل جنسیت ،ســن ،رشته تحصیلی و غیره گردآوری
گردید و در بخش دوم شــرکتکنندگان به پرسشــنامه اصلی پژوهش که از  25ســؤال

تشــکیل شده بود و  6متغیر پژوهش را میسنجید ،پاسخ دادند .برای آزمون مدل نظری
از روش بیشینه احتمال استفاده شد .این روش امکان محاسبه شاخصهای برازش مبتنی

بر مجذور خی را فراهم میآورد و پژوهشگران را قادر میسازد میزان برازش مدل نظری

خود را با دادههای گردآوریشده بررسی کنند( .کالین)2011 ،
ابزارهای اندازهگیری

ازخودبیگانگی تحصیلی :برای اندازهگیریگیری این متغیر از پرسشــنامه ازخودبیگانگی
1. Kline
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تحصیلی جانسون )2005( 1استفاده شد .این پرسشنامه از  4گویه تشکیل شده است .یکی
ال مخالفم) و
از گویههای این پرسشنامه که بر اساس طیف لیکرت  5درجهای از (=1کام ً

ال موافقم) مرتب شــده بود ،شامل این عبارت بود «احساس شکست و ناکامی در
(=5کام ً

زمینه تحصیل میکنم ».ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در پژوهش جانسون (،)2005
 ،0/77بهدست آمد .در این مطالعه نیز ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس 0/87بهدست

آمد که نشانگر پایایی مناسب ابزار میباشد.

اهداف تسلط :برای سنجش اهداف تسلط دانشجویان از پرسشنامه میگلی و همکاران
2

( )1998استفاده شده است .این پرسشنامه شامل  5گویه است .میگلی و همکاران ضریب

آلفای این مقیاس را  0/83گزارش نمودهاند .لواسانی و همکاران ( )1389نیز ضریب آلفای

ایــن مقیاس را  0/87گزارش نمودهاند .در پژوهــش حاضر نیز ضریب آلفا برای مقیاس
اهداف تســلط  0/88بهدســت آمد .این پرسشنامه نیز بر اساس طیف لیکرت  5درجهای

مرتب شــده و یکی از گویههای آن این عبارت است« :یکی از اهدافم در کالس آن است
که تا آنجا که میتوانم یاد بگیرم».

فرهنگ سازمانی دانشگاه :برای اندازهگیری ابعاد فرهنگی هافستد ،از پرسشنامه صادقی

و همکاران ( )2013اســتفاده شــد .این مقیاس از  16گویه تشکیل شده است که چهار
بعد فرهنگ سازمانی ،مردانگی ،جمعگرایی ،ابهامگریزی و فاصله قدرت را میسنجد .این

پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  5درجهای مرتب شده است .برای مردانگی از گویه «در

این دانشــگاه افراد ســعی میکنند بهتر از یکدیگر عمل کنند» ،برای جمعگرایی از گویه

«در این دانشگاه افراد تحت تأثیر نظرات سایرین قرار دارند و کمتر از نظرات شخصی خود
استفاده میکنند» ،برای ابهامگریزی از گویه «وجود قوانین ،مقررات و بخشنامههای زیاد
در این دانشــگاه آزادی عمل افراد را ســلب میکند و برای فاصله قدرت از گویه «اساتید

بیشــتر تصمیمات را بدون مشورت با دانشجویان میگیرند» بهعنوان نمونه استفاده شد.
صادقــی و همکاران در پژوهش خود ضریــب پایایی این مقیاس را برای مردانگی ،0/76

جمعگرایــی  ،0/71ابهامگریزی  0/82و فاصله قدرت  0/87گزارش نمودهاند .در تحقیق
حاضر نیز ضریب آلفا برای مردانگی  ،0/74جمعگرایی  ،0/63ابهامگریزی  0/80و فاصله

قدرت  0/75بهدست آمد.

1. Johnson
2. Midgley
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یافتهها

مدلیابی معادالت ســاختاری در دو مرحله به آزمون مدل میپردازد ،که شــامل آزمون
مدل اندازهگیری و مدل ســاختاری میباشد .مدل اندازهگیری به بررسی پایایی و روایی
ابزارهای اندازهگیری و ســازههای پژوهش میپردازد و مدل ساختاری فرضیهها و روابط

متغیرهای مکنون را مورد آزمون قرار میدهد( .کالین)2011 ،
بررسی و آزمون مدل اندازهگیری

برای آزمون مدل اندازهگیری ،هیر 1و همکاران ( )2006چندین شــاخص را پیشــنهاد
میکنند .1 :بارهای عاملی اســتاندارد شده گویهها باید بیشتر از  0/5و بهصورت ایدهآل

186

بیشتر از  0/7باشد .2 .متوسط واریانس استخراجشده ( 2)AVEباید بیشتر از  0/5باشد.
 .3جذر متوســط واریانس استخراجشده یک ســازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با

سازههای دیگر باشد .4 .پایایی ترکیبی ( )CRسازه باید بیشتر از  0/7باشد .در جدول 1

و  2این شاخصها گزارش شدهاند .نتایج این جداول با توجه به معیارهای هیر و همکاران

نشان میدهند که سازههای پژوهش از روایی و پایایی مناسب برخوردارند.

جدول  :1بارهای عاملی ،متوسط واریانس استخراجشده و پایایی ترکیبی سازههای تحقیق
ازخودبیگانگی

اهداف تسلط

مردانگی

ابهامگریزی

جمعگرایی

فاصله قدرت

گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی
2

0/63

1

0/73

1

0/69

1

0/76

1

0/74

1

0/68

3

0/87

2

0/86

2

0/67

2

0/84

2

0/85

3

0/69

4

0/90

3

0/92

3

0/80

3

0/61

3

0/69

4

0/73

4

0/84

4

0/76

4

0/69

4

0/63

CR

0/85

0/91

0/82

0/82

0/82

0/74

0/65 AVE

0/71

0/54

0/53

0/54

0/50

1. Hair
2. AVE: Average Variance Extracted
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جدول  :2ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده
2

4

3

6

5

شماره

متغیر

1

1

مردانگی

0/73

2

ابهامگریزی

-0/01

0/73

3

جمعگرایی

*0/11

**0/25

4

فاصله قدرت

0/02

**0/21** 0/50

5

اهداف تسلط

0/06

**-0/30** -0/17** -0/33

6

ازخودبیگانگیتحصیلی

0/02

**-0/55** 0/39** 0/20** 0/35

0/73
0/70
0/84
0/81

بــا توجه به جدول  ،2رابطه ابعاد فرهنگ ســازمانی یعنــی ،ابهامگریزی (،)-0/33

جمعگرایی ( )-0/17و فاصله قدرت ( ،)-0/30با اهداف تســلط منفی و در سطح 0/01

معنیدار میباشــد .همچنین رابطه اهداف تســلط با ازخودبیگانگی تحصیلی ()-0/55
میباشد که در سطح  0/01مثبت و معنیدار است.

آزمون مدل ساختاری

از روش بیشــینه احتمال بــرای آزمون الگوی نظری پژوهش و بــرازش آن با دادههای

گردآوریشده استفاده شد .در شکل  2الگوی آزمونشده پژوهش حاضر ارائه شده است.

*

10

-0/

فاصلهقدرت

0/61

AA2

0/27

AA3

0/14

AA4

0/46

MG1

0/26

MG2

0/16

MG3

0/31

MG4

0/62
0/85
0/93

ازخودبیگانگی
تحصیلی

ابهامگریزی
-0
/2
** 7

0/68

P1

0/54

0/69

P2

0/53

0/72

0/7
6
0/83
0/62
0
0/7

اهداف
تسلط

*-0/11

U2

0/31

U3

0/62

U4
0/7

ID1

0/43

0/85

ID2

0/31

0/70
4
0/6

ID3

0/62

ID4

0/51

0/6

MF1

0/52

0/67

MF2

0/55

0/80
6
0/7

MF3

0/36

MF4

0/42

4

جمعگرایی

U1

0/43

0/51

***-0/46
3
0/7
0/86
0/92
0/8
3

P3

0/48

5
/0
-0

P<0/05,**P<0/01,***P<0/001

*

9

مردانگی

شکل  :2الگوی آزمونشده پژوهش
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در جدول  3اثرات مســتقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیینشده متغیرها گزارش

شده است .با توجه به این جدول اثر مستقیم فاصله قدرت ( )-0/10و جمعگرایی ()-0/11
بر اهداف تسلط منفی و در سطح  0/05معنیدار میباشد .اثر مستقیم ابهامگریزی بر اهداف
تسلط ( )-0/27میباشد که در سطح  0/01منفی و معنیدار است .اما اثر مستقیم مردانگی
بر اهداف تســلط معنیدار نیســت .همچنین اثر مستقیم اهداف تسلط بر ازخودبیگانگی

تحصیلی ( )-0/46در سطح  0/001منفی و معنیدار میباشد .همچنین با توجه به جدول

 3اثر غیرمســتقیم فاصله قدرت ( )0/05و جمعگرایی ( )0/05در ســطح  0/05مثبت و

معنیدار میباشــد .عالوه بر آن اثر غیرمســتقیم ابهامگریزی بر ازخودبیگانگی تحصیلی
( )0/12میباشد که در سطح  0/01مثبت و معنیدار است .اما اثر غیرمستقیم مردانگی

188

بر ازخودبیگانگی تحصیلی معنیدار نیســت .یافتههای جدول  3نشان میدهد که اهداف

تسلط  21درصد از تغییرات ازخودبیگانگی تحصیلی را تبیین میکند و فرهنگ سازمانی

نیز  15درصد از تغییرات اهداف تسلط را پیشبینی میکند.

جدول  :3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیینشده متغیرها
متغیر

اثر
مستقیم

اثر
غیرمستقیم

اثر کل

به روی ازخودبیگانگی تحصیلی از:

واریانس
تبیینشده

0/21

اهداف تسلط

***-0/46

-

مردانگی

-

-0/02

-0/02

ابهامگریزی

-

**0/12

**0/12

جمعگرایی

-

*0/05

*0/05

فاصله قدرت

-

*0/05

*0/05

به روی اهداف تسلط از:

0/15

مردانگی

0/05

-

0/05

ابهامگریزی

**-0/27

-

**-0/27

جمعگرایی

*-0/11

-

*-0/11

فاصله قدرت

*-0/10

-

*-0/10

فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی ...

بررسی برازش مدل اندازهگیری و ساختاری پژوهش

برای بررســی برازش مدل اندازهگیری و ساختاری از شاخصهایی که گیفن و همکاران
1

( )2000مطرح نمودهاند ،استفاده شد .این شاخصها شامل موارد زیر هستند X2/df .که
مقادیر کمتر از  3قابل پذیرش هستند ،شاخص نیکویی برازش ،2شاخص برازش تطبیقی

3

که مقادیر بیشتر از  0/9نشانگر برازش مناسب الگوی هستند ،شاخص نیکویی برازش تعدیل
یافته 4که مقادیر بیشتر از  0/8قابل قبول هستند و مجذور میانگین مربعات خطای تقریب

5

که مقادیر کمتر از  0/08نشانگر برازش مناسب الگو هستند .در جدول  4این شاخصها
گزارش شده اند .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،تمامی شاخصهای برازش
سطح قابل قبولی دارند که نشانگر برازش مناسب مدل آزمون شده است.

جدول  :4شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و ساختاری پژوهش
شاخص نیکویی
برازش تعدیل یافته

شاخص برازش
تطبیقی

مجذور میانگین
مربعات خطای تقریب

بیشتر از 80/0

بیشتر از 90/0

کمتر از 08/0

مدل اندازهگیری

2/17

0/90

0/85

0/96

0/06

مدل ساختاری

2/39

0/90

0/84

0/95

0/06

مدل

X2/d.f

شاخص نیکویی
برازش

حد قابل پذیرش کمتر از  3بیشتر از 90/0

بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی (مردانگی ،ابهامگریزی ،جمعگرایی

و فاصله قدرت) با ازخودبیگانگی تحصیلی دانشــجویان با توجه به نقش واسطهای اهداف

تســلط بود .آزمون مدل نظری توســط روش مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد که
این مدل برازش مناســبی با دادههای گردآوری شده دارد و حدود  21درصد از واریانس

ازخودبیگانگی تحصیلی را تبیین میکند.

در پژوهش حاضر اهداف تســلط اثر منفی و معنــیداری بر ازخودبیگانگی تحصیلی

دانشــجویان داشــت .این یافته با نتایج تحقیقات لگولت و همکاران ( )2006و ویسانی و

همکاران ( )1391همســو است .احســاس ازخودبیگانگی زمانی بهوجود میآید که فرد
1. Geffen
2. GFI: Goodness of Fit Index
3. CFI: Comparative Fit Index
4. AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index
5. RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation
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ال یادگیــری یا کار را بهصورت پدیدهای جدا از خود ادراک کند ،بهطوری
یــک پدیده مث ً

که هیچ کنترلی روی آن ندارد .اما دانشــجویانی که جهتگیری تســلط باالیی دارند ،در
یادگیری جذب شــده و با آن عجین میشــوند .این امر باعث میشود که آنها یادگیری

را جزئی از وجود خود دانســته و آن را جدا ً از خود احســاس نکنند .از آنجایی که در این
حالت یادگیری توســط خود دانشجویان و نه توسط کنترلهای بیرونی هدایت میشود،

آنها احساس ازخودبیگانگی کمتری خواهند کرد.

در این پژوهش ابهامگریزی ،جمعگرایی و فاصله قدرت بر اهداف تســلط اثر منفی و

معنیداری داشــتند .برای اینکه فردی جهتگیری هدفی تسلط را انتخاب کند ،محیط
زندگــی فرد باید این نوع جهتگیری هدفی را تشــویق کنــد .مهمترین ویژگی این نوع
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محیطها که به محیطهای حامی خودمختاری نیز معروفاند ،تســهیل ابتکار عمل فردی

است( .ریو )2009 ،در سازمانهایی با فرهنگ جمعگرا (که با گرایش به فعالیت جمعی
و مشارکتی متفاوت است) و با ابهامگریزی و فاصله قدرت باال ،بر همنوایی با هنجارهای
جامعه و دیگران تأکید میشــود .این نوع فرهنگ ابتکار عمل فرد را تشــویق نمیکند.

گ سازمانی
(صادقی و دیگران )2013 ،این امر باعث میشــود که افراد در این نوع فرهن 
احساس کنند که هدف آنها از یادگیری همنوایی با دیگران و یادگیری هنجارهای سازمان

جهت اطاعت از آنها اســت و یادگیری بهجز کمک به تقویت نظم اجتماعی و ســازمانی
موجود هیچ ســودی برای خود آنها و رشد شایستگیهایشــان ندارد .این یافته با نتایج
تحقیقات اسرایت و همکاران ( ،)2008امانی و همکاران ( ،)1391آکور ( )2006و صادقی

و همکاران ( )2013همسو میباشد .در پژوهش حاضر ،مردانگی اثر معنیداری بر اهداف
تسلط نداشت .در تبیین این یافته میتوان گفت تأکید بر پیشرفت و رقابت در سازمانهای

با مردانگی باال باعث شــکلگیری دو نوع احساس متضاد میشود .یک احساس کنترل و
اینکه فرد آزادی عمل کمی دارد و دو احســاس موفقیت و شایستگی که بهوسیله تأکید

بر سختکوشی و پشتکار ایجاد میشود( .اسرایت )2000 ،این امر نیز باعث خنثی شدن
اثر مردانگی بر اهداف تسط میشود.

فرهنگ ســازمانی نظامی از هنجارها ،معانی و ارزشهایی اســت که بین اعضای آن

ســازمان اعم از دانشجویان ،اســاتید و سایر کارکنان مشترک است( .قالوندی و دیگران،

 )1391پژوهش حاضر نخســتین کوشش جهت بررسی رابطه فرهنگ سازمانی دانشگاه
با ازخودبیگانگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان بود .نتایج پژوهش نشان داد در

فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی ...

صورتیکه فرهنگ دانشــگاه دارای فاصله قــدرت و ابهامگریزی باال و همچنین جمعگرا
باشد ،میتواند اثر منفی بر اهداف تسلط دانشجویان گذاشته و از آن طریق باعث افزایش

ازخودبیگانگی تحصیلی آنان شود .این نوع ساختارهای آموزشی ،آزادی عمل دانشجویان
را محدود نموده و باعث شــکلگیری این باور در آنها میشــود که کنترلی بر کم و کیف
یادگیری خود ندارند .این امر باعث میشود آنها یادگیری را امری فطری قلمداد ننموده و
فقط جهت رسیدن به نتایج بیرونی مانند پاداش آن را کسب کنند .این فرآیند در طوالنی

مدت باعث فاصله گرفتن فرد از یادگیری و در نهایت بیگانه شدن با آن میشود .از طرف
دیگر ویژگی محدودکنندگی اینگونه فرهنگها موجب جدایی بین فرد و یادگیری میشود.

بنابراین با توجه به یافتههای تحقیق حاضر ،پیشنهادهای کاربردی زیر را میتوان ارائه داد.

بــا توجه به تأثیر نیرومند فرهنگ بر انگیزش و رفتار دانشــجویان ،الزم اســت ابتدا

مدیران به ارزیابی فرهنگ موجود در دانشگاه بپردازند .اگر فرهنگ سازمانی بر کم بودن

فاصله و وجود همکاری و همیاری بین دانشجویان و سایر کارکنان تأکید دارد ،همچنین

ابهامگریزی کمتری داشته و ابتکار عمل را تشویق میکند و عالوه بر آن حمایت اجتماعی

زیادی در دانشگاه وجود دارد ،الزم است مدیران جهت حفظ این نوع فرهنگ اقدام نمایند.

این اقدامات میتواند شــامل تقویت همکاری بین دانشــجویان ،تأکید کمتر بر رقابت و

ایجاد فضایی برای اظهار نظرات سازنده توسط کارکنان و دانشجویان و همچنین تشویق
خالقیت و ابتکار عمل باشــد .در صورتیکه فرهنگ ســازمانی دانشگاه تأکید کمتری بر
همیاری و همکاری داشــته و فاصله قدرت و ابهامگریزی باال وجود داشــته باشــد ،الزم

اســت مدیران عالوه بر انجام اقدامات فوق ،ســعی در ایجاد و تقویت اعتماد بین خود و
سایر کارکنان و دانشجویان بنمایند .در واقع اعتماد ،حس پذیرفتهشدن بهعنوان عضوی

سازنده در سازمان را به فرد منتقل میکند .این امر نیز عالوه بر ایجاد هیجانهای مثبت
نســبت به سازمان ،باعث میشود فرد با سازمان همکاری خوب و صمیمانه داشته باشد.

ال از طریق صندوقهای نظرخواهی از
برای ایجاد اعتماد میتوان بهصورت غیرمستقیم ،مث ً

دانشجویان و کارکنان در مورد نحوه انجام کارها نظرخواهی نمود .این امر باعث میشود
کارکنان و دانشجویان احساس انسجام بیشتری نسبت به دانشگاه پیدا کنند و در نتیجه

حس همکاری و حمایت بین آنها تقویت شــده و احســاس میکنند که ساختار دانشگاه
انعطافپذیر بوده و سلســلهمراتب کمی در آن وجود دارد و این امر باعث کاهش ادراک
آنها از فاصله قدرت و ابهامگریزی میشود.
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پیشنهاد میشود جهت افزایش تعمیمپذیری یافتهها این تحقیقات با گروههای مختلفی

از دانشــجویان تکرار شوند .همچنین با اینکه در تحقیق حاضر فقط دانشجویان دانشگاه

تبریز مشــارکت داشتند ،اما نتایج نشان داد که ادراکات دانشجویان از فرهنگ سازمانی،
حتی در یک دانشــگاه نیز میتواند متفاوت باشــد .میتوان گفت عوامل مختلفی در این
تفاوتها تأثیر داشــته باشند .بر اساس دیدگاه هافستد و همکاران ( )2010این عوامل را

میتوان در دو دســته صفات شــخصیت و ارزشهای فرهنگی قرار داد .صفات شخصیت

نشــانگر گرایشهای فطری افراد به درک یک پدیده بهصورت خاصی است و ارزشهای
فرهنگی نشانگر تجسم و نمود هنجارها و ارزشهای جامعه در ذهن افراد است که این دو
بر نحوه ادراک و رفتار فرد تأثیر میگذارند .یک پیشنهاد پژوهشی میتواند بررسی نحوه
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تأثیر صفات شــخصیت و ارزشهای فرهنگی بر باورهای دانشجویان از فرهنگ سازمانی
دانشگاه باشد.
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