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 چکیده

جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک سازمان . اجرا شد شغلیشادمانی با  های هنجاریآسیباین پژوهش با هدف تعیین رابطه 

به شیوه تصادفی ساده  دویست و پنجاه و شش نفرها تشکیل دادند که از میان آن 1931در شهر تهران در زمستان  خصوصی
روانی، )شغلی شادمانی  و تعارض هنجاری ، بی هنجاری سازمانی،کاریبیگانگی  هایهای پژوهش پرسشنامهابزار. انتخاب شدند

تحلیل  (به شیوه همزمان)تحلیل رگرسیون چندگانه و  ها از طریق ضریب همبستگی پیرسونداده .بودند (اجتماعی و معنوی
اما تعارض هنجاری و  .است( p<11/1)با شادمانی روانی، اجتماعی و معنوی دارای رابطه منفی و معنادار  کاری بیگانگی .شد

نتایج تحلیل  .است( p<11/1و p<10/1)هنجاری با شادمانی روانی، اجتماعی و معنوی دارای رابطه مثبت و معنادار بی
-بینیهنجاری به صورت مثبت پیشصورت منفی و تعارض هنجاری و بیرگرسیون به شیوه همزمان نشان داد که بیگانگی به

ای های هنجاری دارای توان بالقوهنتایج این پژوهش نشان داد که آسیب. اعی و معنوی هستندی روانی، اجتمکننده شادمان

 .  برای برقراری ارتباط با شادمانی هستند
 

 .شادمانی ،، بیگانگیهنجاریتعارض هنجاری، بی: واژگان کلیدی
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Abstract 
 

The aim of this study was to examine the relationship between normative pathologies with job 
happiness. The samples of this study were chosen among the employees of a private 
organization in Tehran at winter 2013 and 256 of them were selected using simple random 
sampling. Research instruments were the job alienation, organizational anomie, normative 
conflict and job happiness questionnaires. Data was analyzed through Pearson’s correlation 
coefficient and regression analysis (enter method). The results showed that there is a 
negative significant relationship between work alienation and psychological, social and 

spiritual happiness, but there is a positive significant relationship between normative conflict 
and organizational anomie with psychological, social and spiritual happiness. Results of 
simultaneous multiple regression analysis indicated that alienation negatively, but normative 
conflict and anomie positively predict psychological, social and spiritual happiness. The 
results of current research showed that normative pathologies have the potential to 
communicate with happiness.  

Keywords: Normative conflict, Anomie, Alienation, Happiness. 
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 مقدمه-1

جو  استهطور ناخواین مساله سبب شده تا به. هستنداز قبل برخوردار  یهای به مراتب بیشترها از پیچیدگیامروزه سازمان

کاری، عدم تعهد و ترک مجبور به کمبه این ترتیب کارکنان را و  شده ها برای برخی کارکنان غیرقابل تحملعمومی بعضی سازمان

تغییر و تحوالتی که خواسته و ناخواسته در در متن . نمایدند، نکهای زیادی را به یک سازمان تحمیل میهر یک هزینهکه شغل 

از  های کلی در سطح فردی، گروهی و سازمانیکننده کنش و واکنشدیدگی هنجارهای تنظیمافتد، آسیبها اتفاق میسازمان

ر دیده دبا نگاهی به هنجارهای آسیب( NPSA) 1شناختی هنجاریهای آسیبرویکرد نظام. است اهمیتی بسیار زیاد برخوردار

از زمره رویکردهای نظری معرفی شده در ایران است که تالش نموده تا تاثیرات تعاملی یا موازی سه  فردی، گروهی و سازمانیسطح 

عامل ) 9، تعارض هنجاری(شناختی هنجاری کالن در سطح سازمانعامل آسیب) 2هنجارینظام ترتیبی کالن تا خرد موسوم به بی

های مختلف را بر پدیده( شناختی هنجاری در سطح فردیعامل آسیب)  و بیگانگی( سطح گروهیشناختی هنجاری میانی در آسیب

-دچار بی یهنگامی که سازمان شناسی هنجاری،های آسیباز لحاظ رویکرد نظام(. 1939پرور، گل)در سطح سازمان تبیین نماید 

تضعیف  اجتماعی با راهبردهای دستیابی به اهداف و برنظمی، شکاف میان اهداف مشروع و معتبی ثباتی،بیشود، هنجاری می

تجربه  هنجاریدر سطح فردی، بی. سازندها بی پرده خود را نمایان میکننده کنش و واکنش در گروهمقررات و هنجارهای تنظیم

آید نظمی و آشوب پدید مییاست که در اثر تعامل با جوی مملو از ب ، بیهودگی، اضطراب و تردید نسبت به آیندهاحساس درماندگی

   (.1931پرور، جوادیان، سلیمیان، اسماعیلیان اردستانی و احمدی، گل)

کند، تعارض هنجاری می اشناختی هنجاری که امکان رشد پیدهنجاری در سطح سازمان یکی از پدیدهای آسیببا وقوع بی

شناختی و اجتماعی های روانهای غیررسمی برای تعدیل فشارایجاد گروه گیری تعارض هنجاری، کارکنان بهبا شروع شکل. است

 هنجارهای ،های اجتماعیگروه گیریدر اغلب شرایط با شکل طور طبیعیبهاز طرف دیگر و . آورندروی میهنجاری ناشی از بی

چه در متن تعارض هنجاری از آن .آیندتنظیم کننده روابط بین اعضای گروه با یکدیگر و با دنیای اطراف خود به سرعت پدید می

های رسمی سازمان تعارض بین هنجارهای اجتماعی گروهی افراد با هنجار است این واقعیت است که ای برخوردارالعادهاهمیت فوق

-در بی ی درگیر تعارض هنجاریهاگروه .دلیل این امر واضح است(. 2119، 0ورث؛  گات1931پرور و همکاران، گل) شودمیپدیدار 

های سازمان قرار ها و رجحانهای مورد تأکید کارکنان در تضاد و تقابل با ارزشها و ارزشاند و رجحانهنجاری شکل گرفته

؛ 1331،  نی و اینگرام)شود  فراهم میکارکنان ادراکات، عواطف و رفتارهای مثبت  تغییرگیرد و بدین ترتیب، زمینه برای  می

به لحاظ نظری وقوع گسست و تعارض بین هنجارهای گروهی (. 2113، 1دینگتینگ و ونتهروتاک، الرا ؛ دی1333،  هادسون

تر،  به بیانی ساده. کنندامکان ظهور پیدا میاجتماعی ـغیررسمی با هنجارهای سازمانی رسمی، از طریق ساز و کارهای فشار روانی

خواهند از مشخص کنند که میآید، افراد باید  وقتی بین هنجارهای گروه کاری و هنجارهای سازمانی تضاد و تعارض پیش می

هنجارهای رسمی سازمان پیروی کنند یا از هنجارهای تعریف شده گروه غیررسمی خود در تعارض با هنجارهای رسمی سازمان 

های هایی این احتمال زیاد است که افراد پیروی از هنجارهای غیررسمی گروه خود را بپذیرند و فعالیتوقعیتدر چنین م. قرار دارد

                                                           
1. Normative Pathologic System Approach (NPSA)  

2. anomie 
3. normative conflict 
4. alienation 
5. Gutworth 

6. Nee & Ingram 

7. Hodson 
8. Manrique de Lara, Tacoronte & Ting Ding 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی  همایش

International Conference on Psychology and Lifestyle 
 

  

 

آلودی که با وقوع تعارض هنجاری بین اعضای های تعارضعالوه بر چالش(. 2111، 1ترنر و هسلم) خود را بر مبنای آن تنظیم کنند

از شغل و  نشود، فرایندهای فشار و نفوذ گروه افراد را مستعد بیگانه شدپدیدار می هنجاری با سازمانگرفته در بیهای شکلگروه

طور خالصه بیگانگی کاری شامل ناتوانی، فقدان کنترل شخصی بر وقایع هب (.1913واثقی و مصاحبی، پرور، گل) کندکارشان می

ارزشی، مشتمل بر احساس حقیر شمردن  احساس بی های کاری و اجتماعی ومعنا بودن فعالیت ، احساس بیکاری و شغلی زندگی

؛ 1911زاده، فرد و عبداهلل؛ صداقتی1911زاده میمندی، حاجی) است شغلی و کاری خود، نفرت از کارها و عدم دلبستگی به امور

-بی)نجاری شناختی هسه نظام آسیب آیند مجموعه توضیحات ارائه شده در باببر. (2111؛ ولدبیگی و قبادی، 2111، 2سولو

توانند پیامدهای عاطفی، مورد اشاره میشناختی آسیب این است که سه سازه هنجاری( بیگانگیتعارض هنجاری و هنجاری، 

، اجتماعی و معنوی که دارای توان (عاطفی)روانی  یکی از پیامدهای (.1939پرور، گل) شناختی و نگرشی متعددی را ایجاد کند

 . شناختی هنجاری است، شادمانی در حین انجام وظایف کاری و شغلی استآسیب هایی از نظامرتاثیر پذی

وار )  ، عدم تجربه عاطفه منفی و احساس کلی رضایت از زندگی در نظر گرفتتوان به عنوان تجربه عاطفه مثبتشادمانی را می

دهد که این پدیده در قالبی عملیاتی به این های انجام شده بر روی شادمانی در محیط کار نشان میبررسی(. 2113و کالپرتون، 

هایی که احساسات مثبت همراه با اقدام و عمل در استفاده بهینه از منابع در دسترس برای غلبه بر چالش: شکل قابل طرح است

که اقدام و عمل  از چنین دیدگاهی شادمانی منبعی از سرمایه عاطفی است(. 2111جونز، -پرایس)شویم ها روبرو میحین کار با آن

چنین تاکیدی بر پیوند (.  211پرور و عابدینی، گل)آورد مناسب را در لحظه لحظه تجارب کاری و شغلی برای افراد به ارمغان می

میان احساسات مثبت و اقدام و عمل بهینه در شادمانی شغلی نگاهی برآمده از یک رویکرد پراگماتیک به شادمانی است که در 

، ی داشته باشدتواند چه ابعاداین که شادمانی شغلی می(. 2111جونز، -پرایس)ای شده است ر آن تاکید ویژهپژوهش حاضر ب

 -روانی -توان مبتنی بر رویکردی زیستیبا این حال تجارب معطوف به شادمانی را می. تاکنون چندان مورد توافق نبوده است

نشاط و شور در )شناختی اظ مضمون و محتوا در یکی از ابعاد شادمانی روانمعنوی به ماهیت وجودی انسان و به لح –اجتماعی 

، شادمانی معنوی (ها و روایط اجتماعی شغلیشور و نشاط حاصل از پیوند)، شادمانی اجتماعی (فضای ذهنی افراد نسبت به شغل

اس شور و نشاط فیزیکی و جسمانی در احس)شناختی و شادمانی زیست( های هدفمند و مفید شغلیشور و نشاط مربوط به تالش)

البته هر یک از این ابعاد به صورت عملی ممکن است از (.  211پرور و عابدینی، گل)بندی نمود طبقه( زمان انجام وظایف شغلی

ف شغلی ابعاد دیگر دارای تفکیک نباشند، ولی هر یک از این ابعاد، یک بعد از تجارب وجودی انسان را در تعامل با شغل و وظای

 . دهندپوشش می

شناختی های آسیبنکته حائز اهمیتی که اکنون الزم است به آن توجه شود این است که بر مبنای رویکرد نظری نظام

هنجاری، تعارض هنجاری و بیگانگی چگونه ممکن است بر شادمانی در ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی تاثیر هنجاری سه سازه بی

به این دلیل که ، بیگانگیشود که بینی میپیش شناختی هنجاریهای آسیببر مبنای رویکرد نظری نظام اولدر درجه . بگذارند

بخش و معنادار است شرایط شغلی رضایتشود که مستلزم محسوب می های سرمایه عاطفی مثبت برای افرادمولفهاز زمره  شادمانی

با  ( 211، 9بانایی و ریسل)شود عاطفی و روانی از شغل و وظایف کاری میو بیگانگی باعث گسست  ( 211پرور و عابدینی، گل)

بینی رابطه منفی بین بیگانگی با در حمایت از این پیش. شادمانی در سطح روانی، اجتماعی و معنوی دارای رابطه منفی باشد

هنجاری شواهد پژوهشی چندی وجود  شناختیهای آسیبشادمانی روانی، اجتماعی و معنوی مطرح شده توسط رویکرد نظری نظام

                                                           
1. Turner & Haslam 

2. Sulu 
3. Banai & Reisel 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی  همایش

International Conference on Psychology and Lifestyle 
 

0 

 

در پژوهشی نشان داد که بین بیگانگی از کار و وظایف شغلی با رضایت شغلی که ارتباطی تنگاتنگ با شادمانی ( 1311) 1وچیو. دارد

ای نیز در مطالعه( 2112) 2ستلس، کورتینا، بوچانان و ماینر .رابطه منفی و معنادار وجود دارد(  211پرور و عابدینی، گل)دارد 

از لحاظ نظری بیگانگی افراد را . وجود دارد( -1/ برابر با )نشان دادند که بین رضایت شغلی با بیگانگی رابطه به نسبت نیرومندی 

 انگیزه نموده و از این طریق زمینه را برای کاهش سطح رضایت شغلی و به دنبال آن کاهشنسبت به کار و وظایف کاری خود بی

هنجاری و تعارض هنجاری با در خصوص جهت رابطه بین بی. سازدسطح شادمانی روانی، اجتماعی و معنوی شغلی فراهم می

حال با این. های مکرر شواهد پژوهشی قابل طرحی در دسترس قرار نگرفترغم تالششادمانی روانی، اجتماعی و معنوی شغلی علی

-های آسیببر اساس رویکرد نظام. های احتمالی قابل طرح استبینینجاری، برخی پیشه ختیشناهای آسیببر پایه رویکرد نظام

افتد، پیش نظمی اتفاق میای کالن مانند وضعیت سازمان در نزد کارکنان احساس آشوب و بیشناختی هنجاری، زمانی که در حوزه

و یا ( بیگانگی)فردی  به ادراکات خرد( هنجاریبی) نآشفتگی کال گونه اتفاق دیگری ابتدا الزم است شکلی از سرایت اثراز هر

دلیل نظری این امر آن  است که اگر ادراکات شغلی و گروهی نیز دچار . اتفاق بیفتد( تعارض هنجاری)ادراکات گروهی و تیمی 

های بینیاین بر اساس پیشبربنا. پیشگیری نمایند روانیهای هنجاری به پیامدتوانند از انتقال اثر بیآشفتگی و اختالل نشوند می

ای و چه در قالب روابط تعدیلی،  وجود بیگانگی شغلی باال و یا شناختی هنجاری چه در قالب روابط زنجیرههای آسیبرویکرد نظام

-گل) ضروری است نظیر شادمانی روانی، اجتماعی و معنویعاطفی  و هنجاری بر پیامدهای ادراکیتقویت شده برای انتقال اثر بی

از این ایده و ( 2113) الرا و همکارانو دی(  211) الرا و رودریگزشواهد پژوهشی ارائه شده توسط دی(. 1931پرور و همکاران، 

 .کندسازد حمایت میها و ادراکات منفی در کارکنان فراهم مینظر که تسلط یک فضای ناسالم در سازمان زمینه را برای وقوع رفتار

رها و ادراکات منفی اغلب با احساس شادمانی در تعارض قرار داشته و با مولفه از سرمایه عاطفی رابطه منفی دارند از بعد نظری رفتا

 (. 2111جونز، -پرایس)

هنجاری، تعارض هنجاری و بی)شناختی هنجاری های آسیبهای احتمالی نظامدر مجموع پیشینه بررسی شده از نقش

های انجام شده به این نکته چندان حال در پژوهشبا این. دهدد روانی، اجتماعی و معنوی خبر میبرای شادمانی در ابعا( بیگانگی

با ( هنجاری، تعارض هنجاری و بیگانگیبی)شناختی هنجاری های آسیببه همین دلیل در حوزه رابطه نظام. توجهی نشده است

با توجه به همین خالء دانش این پژوهش . ی و پژوهشی وجود داردشادمانی در ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی خالء جدی دانش علم

با شادمانی در ابعاد ( هنجاری، تعارض هنجاری و بیگانگیبی)شناختی هنجاری های آسیببا هدف بررسی رابطه ساده و ترکیبی نظام

سوال اصلی پژوهش نیز که تالش . مایدروانی، اجتماعی و معنوی صورت بندی و اجرا شده تا بخشی از خالء مورد اشاره را برطرف ن

هنجاری، بی)شناختی هنجاری های آسیبها به آن پاسخ داده شود این است که آیا بین نظامآوری و تحلیل دادهشده تا با جمع

 . با شادمانی در ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی رابطه وجود دارد( تعارض هنجاری و بیگانگی

 

 روش-2

جایی که هدف اصلی از آن. شودنظر نوع تحقیق، توصیفی و از نظر روش یک پژوهش همبستگی محسوب میمطالعه حاضر از 

شناختی بود، هنجاری سازمانی و بیگانگی شغلی با سرمایه روانتعارض هنجاری، بی ده و ترکیبیسا در پژوهش حاضر تعیین رابطه

                                                           
1. Vecchio 
2. Settles, Cortina, Buchanan & Miner 
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در شهر تهران به تعداد  1را کلیه کارکنان یک سازمان خصوصی جامعه آماری این پژوهش. انتخاب گردیدروش پژوهش همبستگی 

نه مورد نیاز برای بر اساس جدول تناسب حجم نمونه با حجم جامعه آماری، حجم نمو. نفر تشکیل داده است چهارصد و پنجاه

-ماری نتایج حاصل از تحلیلمنظور افزایش سطح توان آاین تعداد به . گرفته شده استدر نظرنفر  دویست و هفتادپژوهش حاضر 

. گیری بر مبنای روش تصادفی ساده از طریق فهرست اسامی کارکنان عمل گردیدبرای نمونه. گرفته شده استهای آماری در نظر 

به دلیل نقص در پاسخگویی از پژوهش کنار گذاشته ( درصد دو و نیممعادل ) پرسشنامهچهارده ها، آوری پرسشنامهپس از جمع

 . نفر تقلیل یافت دویست و پنجاه و ششذا گروه نمونه پژوهش به شدند، ل

 

 ابزار پژوهش-3

برای سنجش تعارض هنجاری ادراک شده از پنج سؤال معرفی شده توسط : شدهپرسشنامه تعارض هنجاری ادراک( الف

این . مورد استفاده قرار گرفته، استفاده شدترجمه و ( 1913) و همکاران پرورکه قبالً در ایران توسط گل( 2113)الرا و همکاران  دی

پنج سؤال، تعارض ادراک شده در هنجارهای غیررسمی گروه کاری و همکاران را با هنجارهای رسمی سازمان مورد سنجش قرار 

( 2113)همکاران الرا و  دی . بود(  =تا کامالً موافقم 1=کامالً مخالفم) ای گویی آن در این پژوهش هفت درجهدهد و مقیاس پاسخ می

شده و رابطه مثبت بین این متغیر با رفتارهای انحرافی، ای با تعارض هنجاری ادراکاز طریق گزارش رابطه منفی بین عدالت رویه

شده را با رفتارهای این پژوهشگران رابطه بین تعارض هنجاری ادراک. اندروایی واگرا و همگرای این پرسشنامه را مستند ساخته

(. 2113الرا و همکاران،  دی) اند گزارش نموده( p<11/1) 1/1 2و  1/ 21کاری معطوف به سازمان و افراد برابر با انحرافی 

را برای این پرسشنامه به عنوان شواهدی از پایایی آن گزارش  12/1برابر با آلفای کرونباخ ( 2113) الرا و همکارانهمچنین دی

نیز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بر روی پنج سؤال این پرسشنامه، پنج سؤال را با بارهای  (1913) پرور و همکارانگل. اندنموده

در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه . اندگزارش نموده 1/  بر روی یک عامل با آلفای کرونباخ  1/  تا  0/1 عاملی 

 . به دست آمد 3/1 برابر با 

-سؤالی معرفی شده توسط دی  هنجاری سازمانی از پرسشنامة هشت برای سنجش بی:  هنجاری سازمانیپرسشنامه بی( ب

ترجمه و ارائه شده  (1913) پرور و نادیباشد و در ایران توسط گل می(  130) که مبتنی بر نظرات اسرول(  211) رودریگز الرا و

 9 13هنجاری است که در سال  نجش احساس بیهای معتبر و شناخته شده برای س این پرسشنامه از پرسشنامه. استفاده شد

 الرا ودی) هنجاری مورد استفاده قرار گرفته است شناختی بیدر ایاالت متحده برای سنجش روان 2توسط مرکز تحقیقات افکار ملی

تا کامالً  1=کامالً مخالفم)شود  ای پاسخ داده می گویی هفت درجهاین پرسشنامه نیز بر حسب مقیاس پاسخ(.  211رودریگز، 

در تحلیل عاملی اکتشافی یک (  211) الرا و رودریگزدی. سازی امتیاز دارد و فقط یکی از سؤاالت آن نیاز به معکوس(  =موافقم

بخش دیگری از نتایج گزارش شده در خارج از ایران حاکی از . برای این پرسشنامه به دست آوردند 1/ 1عامل را با آلفای کرونباخ 

هنجاری سازمانی و رفتارهای به عنوان شواهدی از روایی واگرای این پرسشنامه، همبستگی منفی و معناداری بین بیآن است که 

عالوه بر مستند ساختن روایی سازه این ( 1913) پرور و نادیگل (. 211رودریگز،  الرا ودی) وجود دارد( شهروندی) مدنی

عنوان شواهدی از روایی واگرای این پرسشنامه در ایران همچنین به. اندرا برای آن گزارش نموده 2/1 پرسشنامه، آلفای کرونباخ 

                                                           
 استبه دلیل توافق به عمل آمده و به جهت رعایت اصول اخالقی از ارائه نام سازمان مورد نظر در این پژوهش اجتناب شده .  1

2. National Opinion Research Center 
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های معطوف به دیگر افراد در محیط کار و رفتارهای مدنی هنجاری سازمانی با نگرشهای منفی و معناداری بین بیهمبستگی

 . به دست آمد 0/1 ش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با در پژوه(. 1913 پرور و نادی،گل) گزارش شده است( شهروندی)

که از (  211) بیگانگی شغلی با پرسشنامه هشت سؤالی معرفی شده توسط بانایی و ریسل: پرسشنامه بیگانگی شغلی( ج

. اند، سنجش شددهاجرا نموآن را در ایران ترجمه و آماده ( 1931) پرور و همکاراناقتباس شده و گل( 1311) کورمن و همکاران

ی بیگانگی  و دو حوزه(  = تا کامالً موافقم 1= کامالً مخالفم) ای است صورت لیکرت هفت درجهمقیاس پاسخگویی این پرسشنامه به

ن ای 2، روایی سازه1با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی(  211) بانایی و ریسل. نمایدشخصی و بیگانگی اجتماعی را سنجش می

نیز از طریق ( 1931) پرور و همکارانگل. اند به باال را برای آن گزارش نموده 1/ پرسشنامه را مستند ساخته و آلفای کرونباخ 

. اندرا برای این پرسشنامه گزارش نموده 3/1تحلیل عاملی اکتشافی، روایی سازه این پرسشنامه را مستند ساخته و آلفای کرونباخ 

ز بررسی این پرسشنامه در ایران حاکی از آن است که هفت سوال از هشت سوال این پرسشنامه با بارهای همچنین شواهد حاصل ا

-همچنین به(. 1931گل پرور و همکاران، ) گیرندطور بسیار مطلوبی بر همان عامل بیگانگی شغلی قرار میبه 1/ 1تا  3/1 عاملی 

بین پرسشنامه بیگانگی و دو  0/1 و  2/1 گی مثبت و معناداری برابر با عنوان شواهدی از روایی همگرای این پرسشنامه، همبست

در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ (. 1931گل پرور و همکاران، ) پرسشنامه گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی گزارش شده است

 .به دست آمد 1/ 1این پرسشنامه برابر با 

-شادمانی شغلی از پرسشنامه پانزده سؤالی ساخت و معرفی شده توسط گلبرای سنجش  : پرسشنامه شادمانی شغلی( د

دهد و را پوشش می( پنج سوال)و معنوی ( پنج سوال)، اجتماعی (پنج سوال)روانی  که سه حوزه شادمانی(  211) پرور و عابدینی

پرور و لی اکتشافی انجام شده توسط گلتحلیل عام. است استفاده شد(  = تا همیشه 1= هرگز)ای گویی آن شش درجهمقیاس پاسخ

در . گزارش شده است 30/1برابر با   را روایی سازه این پرسشنامه را مستند ساخته و آلفای کرونباخ این پرسشنامه( 1931)عابدینی 

 .به دست آمد 1/ 3و  13/1، 32/1برابر با  روانی، اجتماعی و معنوی به ترتیب پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای شادمانی شغلی

به این ترتیب که در آغاز هر پرسشنامه توصیفی . دهی بوده استگزارشهای این پژوهش به صورت خوداجرای پرسشنامه

در سطح استنباطی از . خالصه در اختیار افراد قرار گرفته تا مطالعه نموده و سپس اقدام به پاسخگویی به پرسشنامه ها نمایند

های صورت گرفته با نرم افزار ی تحلیلکلیه. شداستفاده  حلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمانو ت ضریب همبستگی پیرسون

SPSSآماری 
 .انجام شده است 11نسخه   9

 

 هایافته-4

 . ، میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است1در جدول 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1. Exploratory Factor Analysis (EFA) 

2. Construct validity  
3. Statistical Package for Social Science (Version 18)  
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 انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش میانگین،. 1جدول                   

 M SD 1 2 3 4 5 متغیرهای پژوهش ردیف

     - 1/ 3 9/ 9 بیگانگی شغلی 1

    - 29/1** 1/ 3 92/2 تعارض هنجاری 2

   - 1/  ** 1/ 1** 9/1  11/9 هنجاری سازمانیبی 9

  - 21/1** 12/1* -2/1 ** 10/1 12/9 شادمانی روانی  

 - 1/  ** 20/1** 22/1** -90/1** 33/1 13/9 شادمانی اجتماعی 0

 1/  ** 1/1** 13/1** 1/ 1* -1/ 9** 13/1 2/ 3 شادمانی معنوی  

11/1 p<   **  10/1 p<*                 

  

دارای رابطه منفی و معنادار  با شادمانی روانی، اجتماعی و معنوی بیگانگی شغلی شود،مشاهده می 1که در جدول چنان   

(11/1>p) 10/1)و معنادار  ثبتدارای رابطه م با شادمانی روانی، اجتماعی و معنوی هنجاریاما تعارض هنجاری و بی .است>p 

ارائه  پیش بینی سه مولفه شادمانی شغلینتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان برای  2در جدول .  است( p<11/1و

 . شده است

 

 شناسی هنجاریهای آسیبهای نظاماز طریق مولفه شادمانی شغلیهای مولفهبینی پیش .2جدول                

F    R P t  SE B ردیف بینمقدار ثابت و متغیرهای پیش 

 شادمانی روانی: متغیر مالک

**10/92 2  /1 02 /1 

 مقدار ثابت 0/9  21/1 - 13/12 111/1

1 
 شغلیبیگانگی -1/ 0 1/ 1 -3/1  -1/ 3 111/1

 هنجاریتعارض 10/1 1/ 1 19/1 2/2 19/1

 سازمانیهنجاریبی 1/ 9 13/1 1/ 2 9/ 3 111/1

 شادمانی اجتماعی: متغیر مالک

**29/91 2 0/1 01 /1 

 مقدار ثابت 12/9 1/ 2 - 11/   111/1

2 
 شغلیبیگانگی -1/   1/ 1 -1/   - /31 111/1

 هنجاریتعارض 1/ 2 1/ 1 22/1 3/9  111/1

 سازمانیهنجاریبی 91/1 11/1 29/1 12/9 111/1

 شادمانی معنوی: متغیر مالک

 9 مقدار ثابت 9/9 91/1 - 0/11  111/1 1/    1/ 21 20/29**

11/1 p<**     10/1 p<*                

-11/1)شناسی هنجاری یعنی به ترتیب بیگانگی شغلی های آسیبشود، هر سه مولفه نظاممشاهده می 2که در جدول چنان

p< ، 3/1-  =β) تعارض هنجاری ،(11/1p≤ ،19/1  =β )هنجاری سازمانیو بی (11/1p< ،2 /1  =β )کننده شادمانی بینیپیش

نیز نشان  2در ردیف دوم جدول . اندرا تبیین نمودهبعد از شادمانی درصد از واریانس   2/ و هر سه با یکدیگر اند روانی شغلی بوده

، تعارض (11/1p< ،  /1-  =β)بیگانگی شغلی  یعنی به ترتیب شناسی هنجاریهای آسیبسه مولفه نظام هرداده شده که 

 سهو این اند کننده شادمانی اجتماعی بودهبینیپیش( 11/1p< ،29/1  =β)هنجاری سازمانی و بی( 11/1p≤ ،22/1  =β)هنجاری 
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سه هر نشان داده شده که  2در ردیف سوم جدول . اندرا تبیین نموده شادمانی اجتماعیدرصد از واریانس   0/2متغیر با یکدیگر 

=  11/1p≤ ،1 /1) هنجاری، تعارض (11/1p< ، 9/1-  =β)بیگانگی شغلی  یعنی به ترتیبشناسی هنجاری های آسیبمولفه نظام

β )هنجاری سازمانیو بی (11/1p< ،13/1  =β )درصد از واریانس  21/ و توانسته اند کننده شادمانی شغلی معنوی بودهبینیپیش

 . دنرا تبیین نمای شادمانی معنوی

 

 گیری بحث و نتیجه-5
شادمانی با ( هنجاریبیگانگی، تعارض هنجاری و بی)های هنجاری ترکیبی آسیباین پژوهش که با هدف بررسی رابطه ساده و 

، شواهدی از رابطه بین هر یک از سه مولفه بی هنجاری، تعارض هنجاری و بیگانگی با شادمانی در سه بعد روانی، اجرا شد شغلی

رابطه مثبت و  هنجاری و تعارض هنجاری با هر سه بعد شادمانیدر سطح روابط ساده بین بی. اجتماعی و معنوی به دست داد

هنجاری و تعارض هنجاری با شادمانی مورد های مکرر برای یافتن پژوهشی که طی آن رابطه بیدر تالش. معناداری به دست آمد

های دیگر به همین دلیل این امکان که بتوان نتایج حاصل از این پژوهش را با یافته. بررسی قرار گرفته باشد در دسترس قرار نگرفت

هنجاری و تعارض هنجاری با شادمانی حال از لحاظ نظری رابطه مثبت بین بیبا این. مورد مقایسه قرار دهیم فراهم نشدپژوهشگران 

این پژوهش که بر . در ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی دارای تلویحات نظری با اهمیتی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد

بندی و به مرحله اجرا در آمد، با این فرض که بی هنجاری و تعارض شناختی هنجاری صورتهای آسیبمبنای رویکرد نظری نظام

( اولی در سطح کالن سازمانی و دومی در سطح گروهی و میانی)شناختی هنجاری کالن و متوسط هنجاری به عنوان دو عامل آسیب

تاثیرات منفی بر حاالت عاطفی مستتر در ( 1939رور، پگل)قادرند تا به دلیل ایجاد ادراکات منفی از شرایط و فضای موجود 

هنجاری و تعارض هنجاری با شادمانی روانی، ولی نتایج نشان داد که بر خالف انتظار، بی. به جای گذارند به پیش رفت شادمانی

کی از دالیل بسیار با اهمیت ی. تواند به دالیل مختلفی به وجود آمده باشداین نتیجه می. اجتماعی و معنوی دارای رابطه مثبت است

هنجار سازمانی که در پی آن از طریق ائتالف گروهی به تعارض هنجاری گردد که وقتی افراد در یک فضای بیبه این واقعیت باز می

های کننده کنش و واکنششوند، در حال فعالیت هستند، مقررات و هنجارهای رسمی تنظیمبا هنجارهای رسمی سازمان کشیده می

بنابراین آزادی عمل و اختیار فردی و یا  .(2113الرا و همکاران، ؛ دی1931و  1913گل پرور و همکاران، )افراد اغلب ضعیف است 

-این آزادی عمل و احساس کنترل بر فرایندهای کاری و شغلی که افراد در هنگام تجربه بی. گروهی بیشتری در اختیار افراد است

تماعی و معنوی در جتواند عاملی مهم برای احساس شادمانی روانی، اکنند، میاری آن را تجربه میهنجاری و احیانا تعارض هنج

 .  افراد باشد

، (NPSA)شناختی هنجاری های آسیبهای رویکرد نظری نظامبینیبرخالف بی هنجاری و تعارض هنجاری، مطابق با پیش

تی هنجاری با شادمانی در هر سه بعد روانی، اجتماعی و معنوی دارای شناخهای آسیبعنوان مولفه سطح فردی نظامبیگانگی به

وهش به اجتماعی و معنوی که در این پژرابطه منفی بیگانگی با شادمانی روانی، (. را نگاه کنید 1جدول )رابطه منفی و معنادار بود 

مبنی بر رابطه منفی بین رضایت شغلی با ( 2112)و ستلس و همکاران ( 1311)یافته های گزارش شده توسط وچیو دست آمد با 

کاری و  بیگانگی کاری شامل ناتوانی، فقدان کنترل شخصی بر وقایع زندگیاز لحاظ مضمون . دهدبیگانگی همسویی نشان می

ارزشی، مشتمل بر احساس حقیر شمردن خود، نفرت از  های کاری و اجتماعی و احساس بیمعنا بودن فعالیت ، احساس بیشغلی

؛ 2111؛ سولو، 1911زاده، فرد و عبداهلل؛ صداقتی1911زاده میمندی، حاجی) است شغلی و کاری ها و عدم دلبستگی به امورکار

های کاری و اجتماعی که در متن یا حاشیه انجام معنا بودن وظایف و امور شغلی و فعالیتتجربه بی(. 2111ولدبیگی و قبادی، 
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باالیی دارند تا مانع از آن شوند تا فرد در حین انجام امور کاری و شغلی خود احساس شادمانی  افتد، ظرفیتوظایف کاری اتفاق می

ها موجوداتی هستند که ساعات قابل توجهی از مواقع بیداری خود را صرف انجام امور شغلی انسان. روانی، اجتماعی و معنوی بکند

ها تامین کننده نیازهای صورتی که افراد احساس کنند که امور شغلی آنبنابراین در . کنندمعین برای گذران امور زندگی خود می

این احساس اندوه و غم . شوندها نیست، نه تنها احساس شادمانی نخواهند کرد، بلکه اسیر اندوه و غم نیز میروانی و اجتماعی آن

های آسیب ابط ساده میان سه مولفه نظامفراتر از رو. عاملی اساسی در کاهش سطح شادمانی تجربه شده در افراد خواهد بود

 . شادمانی نتایج تحلیل رگرسیون نیز نتایج قابل توجهی به دست داد سه بعد روانی، اجتماعی و معنوی اشناختی هنجاری ب

 ه بیگانگی بهک( را نگاه کنید 2جدول )نشان داد نتایج تحلیل رگرسیون برای هر سه بعد شادمانی روانی، اجتماعی و معنوی 

از لحاظ نیرومندی پیش بینی . بینی این شادمانی هستندهنجاری به صورت مثبت قادر به پیشصورت منفی و تعارض هنجاری و بی

، برای هر سه بعد شادمانی روانی، اجتماعی و معنوی، ابتدا بیگانگی شغلی، سپس بی (بر مبنای مقدار عددی ضریب بتای استاندارد)

بیگانگی، )های هنجاری دهد که در حضور هر سه مولفه آسیباین نتایج نشان می. هنجاری قرار داشتندهنجاری و در آخر تعارض 

به . کنداین بیگانگی است که به صورت منفی با شادمانی روانی، اجتماعی و معنوی رابطه برقرار می (هنجاریتعارض هنجاری و بی

ادمانی روانی، اجتماعی و معنوی دارای رابطه مثبت باشند، توان منفی هنجاری و تعارض هنجاری با شاین معنی که حتی اگر بی

به این واقعیت نیز الزم است توجه شود که  از طرف دیگر. بیگانگی به اندازه کافی نیرومند می باشد تا سطح شادمانی را تنزل دهد

را نگاه  1جدول )ری دارای رابطه مثبت است هنجاری و تعارض هنجابیگانگی که با ابعاد شادمانی دارای رابطه منفی است با بی

-بینیپیش( بیگانگی←تعارض هنجاری←هنجاریبی) سیستمی کالن به خرد-به همین دلیل در صورت یک نگاه فرایندی(. کنید

های آسیب شناختی کالن به خرد از طریق که نظاممبنی بر این( NPSA)شناختی هنجاری های آسیبهای رویکرد نظری نظام

پرور و همکاران، ؛ گل1939گل پرور، )کنند های کالن به خرد به رفتارها، احساسات و عواطف افراد آسیب وارد میال اثر نظامانتق

-وقتی در یک سازمان بی( NPSA)شناختی هنجاری های آسیباز نگاه رویکرد نظری نظام. قابل حمایت است( 1931و  1913

با وقوع تعارض هنجاری نیز به این دلیل که تمرکز فرد به . گرددتعارض هنجاری فراهم میشود، بستر برای وقوع هنجاری حاکم می

در پایان این فرایند . یابدشود، احتمال وقوع بیگانگی افزایش میجای استانداردهای فردی بر استنداردهای گروهی متمرکز می

 . متغیرهایی مانند شادمانی در نهایت کاهش خواهند یافت نه افزایش

شناختی هنجاری برای احساس های آسیبها و کارکردهای نظامهای حاصل از این پژوهش شواهدی از نقشدر مجموع یافته

آسیب شناختی  هایکه از میان سه مولفه نظاموهش اینژمهمترین یافته این پ. های کار به دست دادشادمانی کارکنان در محیط

. بودبنابراین مهمترین مولفه برای تضعیف شادمانی در سه بعد روانی، اجتماعی و معنوی  هنجاری، بیگانگی دارای باالترین توان و

توانند از هنجاری و تعارض هنجاری در شرایطی که نقش بیگانگی مطرح نباشد میوهش نشان داد که بیژعالوه بر این نتایج این پ

حال از یک نگاه فرایندی با حضور بیگانگی در مسیر رابطه اینبا . طریق احساس آزادی و اختیار موجب افزایش نسبی شادمانی شوند

هنجاری و تعارض هنجاری با تقویت بیگانگی عاقبت سطح شادمانی با شادمانی، با احتمال زیاد بیهنجاری و تعارض هنجاری بین بی

-دی مبتنی بر یافتهرپیشنهاد کارب. شناختی هنجاری تضعیف خواهند کردهای آسیبهای رویکرد نظری نظامبینیرا مطابق با پیش

شناختی هنجاری باالخص بیگانگی عاملی ضروری برای حفظ یبهای آسهای کنترل و اصالح نظامکه نظامی این پژوهش اینها

وهشگران رابطه فرایندی بین سه مولفه ژاز بعد پژوهشی نیز الزم است در آینده پ. های کار استنشاط و شادمانی کارکنان در محیط

 شناختی هنجاری را با شادمانی و حتی رضایت شغلی و تعهد سازمانی مورد مداقه و بررسی قرار دهندبهای آسیکالن تا خرد نظام

های ها و عواطف افراد در محیطشناختی هنجاری برای نگرشهای آسیبتری در باب کارکردهای نظامتا از این طریق دانش جامع
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مهمترین محدودیت . های پژوهش در تعمیم و تفسیر نتایج توجه شودالزم است تا به محدودیت در پایان نیز. کار به دست آید

منطقی  نتایجمطرح در این پژوهش این که نتایج حاصل از پژوهش مبتنی بر ارتباط سنجی است، بنابراین برداشت علت و معلولی از 

نتایج این پژوهش از یک سازمان خصوصی به دست آمده، محدودیت دیگری که الزم است به آن توجه شود این است که . نیست

 .های دولتی، احتیاط الزامی استبنابراین در تعمیم نتایج به سازمان
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