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Abstract
Aim: checking the job alienation level among the
employees and studying in-office aspects affecting
on.Material and method: a questionnaire, which was
assessed in a pre-test study, was used to conduct the
survey and also to collect the data. Due to the small
number of the community, all the members of it were
included in the study and 115 employees of the education
ministry were studied.Results: the results were indicated
that the job alienation is in higher-intermediate level.
Also, there was a significant relation between aspects
including not accepting the favors, tension and sad
environment of the office, failure to reduce the
individuality, unclearness and opposition of the
responsibilities and communication with the out world and
job alienation. On the other hand, there was no significant
difference in job alienation levels based on basic variables
but with variables such as employing duration and the job
level.Conclusion: During the time that the employees are
working, different variables could affect on working and
also the communications by which cause powerlessness,
meaningless and self-estrangment resulting in job
alienation.
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 نشان داد که: یافته ها. مورد بررسی قرار گرفتند0931 شهرستان گرمسار در سال
دراد رار. میزان بیگانگی شغلی در نمونه مورد مطالعه در س حط متوسط رو به باال ق

   یرادا طی،  تنش و ناشادبودن مح رد یماکان،همچنین بین برآورده نشدن آرزوها

   

    یلغش لماعت اب، شقن و

یلغ ر،  ابه  شقن رد ما ش د ضراعت،کاهش ناهماهنگی

    د من ًاًا ب نی. فراسوی مرزهای سازمانی با بیگانگی شغلی رابطه معنادار مشاهده ش ض

       دشن هدهاشم یتوافت یا ه ۀطبار رد، بیگانگی شغلی افراد با متغیرهای زمین یلو

 با بیگانگی شغلی فت اوت معنی دار بدست،متغیرهای مدت اشتغال و پست سازمانی

 در مدت زمانی که افراد در ش لغ خود انجام وظیفه می کنند:  نتیجه گیری.آمد
   

متغیرهای گوناگونی بر نحوه کار و ارتباط آنها با یکدیگر هک دنراذگ یم ریثات

     بی معنایی و جدا افتادگی ش دنو زمین یگناگیب زاس ه،موجب احساس بی قدرتی
4

3

.شغلی گردند

2

     ج  یگداتفا اد یا،  بی معنایی،  بی قدرتی،  بیگانگی شغلی:واژههای کلیدی
5

 خودبیزاری،انزوا

1931/11/42 :تاریخ دریافت
2

job alienation
3
powerlessness
4
meaningless
5
self-estrangment

2931/2/9:تاریخ پذیرش

01

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال چهارم  /شماره  /71زمستان 2931

مقدمه

در بررسی نظام اداری ایران گرایش های رفتاری و درونی کارکنان در کارکرد نظام اداری ایران اهمیت اساس خب و دراد ی ش هدمع     
ای از عدم پویایی و نابهنجاری نظام اداری ایران به رفتارها و انگیزه های کارکنان مرب هک ددرگ یم طو

تبغر ،هزیگنا زا و لیامت      

چندانی به کار و تعلق خاطر به سازمان برخوردار نیستند .بدین ترتیب گفته می شود که یکی از عوارض مهم در نظام اداری ایران عدم

احساس تعلق خاطر و عدم تعصب نسبت به سازمان از طرف پرسنل و کارکنان ادارات و سازمان های دولتی در ایران است که این امر
باعث به وجود آمدن نوعی بیگانگی از کار در بین کارکنان ادارات دولتی گردیده است(پاکدل .) 78 31 ،در واقع به نظر می رسد که

در نظام اداری ایران عوامل متعدد فردی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و عوامل درون س یریگ لکش ثعاب ددعتم ینامزا      
احساس بیگانگی از کار گردیده است .از نظر صاحبنظران ،در نظام اداری ایران افراد به خاطر بافت سازمان ها غی قالخر

ورپ ر یم ش    

یابند و احساس مسئولیت بسیار کمی در قبال سازمان خ انکراک ،دنراد دو ن شم فیاظو  خ ادن ص ر  و دن ن سحا نامزاس هب تبس اس           

بیگانگی نسبت ًاًا شدیدی دارند و حتی دارای انگیزه ای نیز برای بهتر شدن نیستند .ارزشیابی و بازخورد ،معنی و مفهوم خ تسد زا ار دو   

داده ،خت صیص پاداش ها و مزایا ،نه بر اساس ضوابط خاص و شایستگی و کارکرد ،بلکه بر اساس رابطه ،ا فت اقی و ناعادالنه انج یم ما   

گیرد(برومند.)16 : 385 1 ،

یکی از ویژگی های نظام اقتصادی در جوامع امروزی توسعه تقسیم کار است به عبارت دیگر کار به تعداد بی شماری مشا لغ مختلف

که افراد در آن خت صص دارند ،تقسیم می شود .به خالف جوامع سنتی ،در یک نظام ص دوجو صخشم لغش نارازه یزورما یتعن

     

دارد(ثالثی .) 79 31،امروزه عده بسیار زیادی از افراد در جوامع صنعتی در مشا لغ خدماتی مشغول به کار هستند یعنی مش هب هک یلغا    
جای تولید مستقیم کاال ،خدمات به دیگران ارائه می کند ،مشا لغ اداری و دفتری نمونه های انواع کاری است ک اونع هب الومعم ه ن     

مشا لغ خدماتی منظور می شود .تقسیم کار در مشا لغ خدماتی سبب می شود که شاغلین در این نوع نهاده عاس ا ا ر راک ینالوط ت ا   
تنها به انجام وظیفه ای بسیار ساده بگذرانند که حتی در بسیاری موارد نیازی ب  .تسین یصاخ تراهم نتشاد ه ععععع ععععععم تد ًاًا هنوگ نیا رد     

مشا لغ افراد کمتر می توانند جنبه های گوناگون شخصیت خود را بپرورانند و استعدادهای خود را آزادان ت ه و  .دنهد هعس در یرایسب     

موارد افرادی که به کارهای دفتری و س حط پایین اشتغال دارند مشا لغ خود را یکنواخت و کسل نک ن رب یلاجم هک دنناد یم هد ای      
ابتکار فراهم نمی کند.

این احساس که کار متعلق به فرد نیست و به اجرای فرامینی می پردازد که در طرح و تنظیم آن هیچ دخالتی نداشته است زمینه های بی

عالقگی فرد را فراهم می سازد ،درچنین شرایطی انسان تحت تاثیر احساس بیگانگی نسبت به کار و به تدریج از خود نی یم  هناگیب ز    

شود .کار ،دیگر ماهیت وجودی فرد را تشکیل نمی دهد .این احساس که کار متعلق ب و تسین وا ه

زا لصاح درواتسد کار بجوم      

شعف او نمی شود ،سبب می گردد که او تنها در ایام فراغت خود احساس آرامش کند .در این ص هک تسا یجنر وا تیلاعف ترو

   

تحمل می شود و به همین ترتیب فرد با این احساس از خود بیگانه و نسبت به اجتماع نیز بیگانه خواهد شد(پاکدل .) 78 31 ،با توجه به
درصد شاغلین در بخش خدمات اداری ،این بررسی می تواند روشن سازد که چه تعداد از این افراد برای راه اندازی این نظام کفایت

می کند واز به هدر رفتن نیروی مازاد در این بخش جلوگیری خواهد شد .این نیروی مازاد به صورت یک پتانسیل بالقوه در ش یطیار

که به شکل صحیح بکار گرفته نشود به شکل مخرب عمل می کند .در این صورت تبعات روانی – اجتماعی حاصل از رک نیا رد دو   
بخش قابل تعمق خواهد بود( فخرائی.) 72 31 ،

بیگانگی با جامعه که تحت تأثیر ساختار بوروکراسی جامعه مدرن پدید آمده است ،به معنای جدایی از واقعیت های پیرام مدع و ینو   

پیوند ذهنی -شناختی و عینی -کنشی با برخی صور واقعیت های اجتماعی و فرهنگی است(محسنی تبریزی .)1 38 1 ،میچل معتقد است
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که بیگانگی به معنای انفصال ،جدایی و عدم پیوند ذهنی و عینی بین فرد و محیط پیرام سنا ،هعماج ینعی(وا نو ان )دوخ و رگید یاه

     

است(محسنی تبریزی .) 385 1 ،چنانکه در روانشناسی اجتماعی نی نایم لباقتم شنک درگارف هب ،ز

راتفر لماع

تیعضو و رد راتفر

بیگانگی وی معتقدند(مسعودنیا .) 380 1 ،صاحبنظران جامعه شناسی برای نخستین بار ازخودبیگانگی را ح ک فیرعت یتلا

         

رر ررردن رد هک د   

آن ،آدمی در زندگی روزمره بخشی از وجود خود را فراموش می کند تا بتواند به وظیفه شغلی – سازمانی خود بپردازد و ی عقاو رد ا   
نقش بازی کند ،ولی در این نقش بازی کردن از آن نوع زندگی که برای آن توانایی دارد ،جدامانده یا دور می افت یم هناگیب ای و د    

شود .می توان گفت بیگانگی شغلی احساس عدم طت ابق سلیقه شخصی با نوع کار خود است که نگرشی منفی را نس درف لغش هب تب     
ایجاد می کند که به صورت عدم تعلق خاطر و دوست نداشتن وظایف شغلی و شرایطی است که اشتغال در آن انجام می گیرد.

جامعه شناسان کالسیک ادعا می کردند که کارگر قرن نوزدهم میالدی در میان چرخ دنده های زنجیرۀ تولید ،به دلیل تنش هایی که
به ایفای نقش در درون آن ناگزیر بود به از خودبیگانگی دچار شده است .به زعم آنها کارگر نخست از فرآوردۀ کار خود ،و ثانی ًاًا زا 

نظام سازمانی(یا وسیله تولید) که این فرآورده را تولید می کند بیگانه می شود .بنابر نظر اینان ،دلیل این بیگانگی این است که ک رگرا
اختیار ،آزادی و تسلط بر سرنوشت خود و آرزو برای اظهار وجود را در ازای دریافت یک دستمزد ناچیز از دس هد یم ت د زا نیا .

دست دادن مفهوم خود ،در نتیجه پیوستن به نظام کارخانه و یا سازمان تولید وی را بر آن می دارد تا از فرآورده های آن نظام بی و راز

  

یا بیگانه شود .ثانی ًاًا آن جا که فرد به ناچار باید آرزوهای خود را برای اظهار وجود و تسلط برسرنوشت خود رها سازد تا بتواند در نظام

کارخانه یا سازمان باقی بماند ،از آن جنبه های خویش که خواهان تسلط بر خود و تجربه با معنا هستند نیز بیگانه م و دوش ی یم رود    

افتد .در واقع فرد از آن جنبه های منش یا روان خود که قادر به ابراز آن ها در زندگی روزمره نیست بیگانه می شود( توسلی و قدیمی،

.) 380 1

مارکس از نخستین اندیشمندانی بود که دریافت ،توسعه صنایع امروزی کار ،بسیاری از افراد را به وظایف خسته کننده و م یروآ لال

وادار می کند (صداقتی فرد و عبداله زاده .) 388 1 ،او معتقد بود تأثیر فعالیت های اقتصادی در هر جامعه ای قابل مالحظه است .چن نا

که شیوه های مختلف تأمین معیشت ،تأثیر بنیادین بر زندگی مردم دارند .توزیع کاالها و غت ییرات در موقعیت اقتصادی کسانی ک نآ ه

ها را تولید می کند نیز به شدت بر همه انواع نابرابری های اجتماعی تأثیر می گذارند .این ام زا یگناگیب رانک رد ر لئاسم نیرتمهم     

مربوط به کار در عصر حاضر محسوب می شوند .نکته قابل توج رد سکرام دید زا ه

رادیدپ دروم ی گناگیب  ی ن  ا رد رگراک یناوت         

تصاحب محصول کار خود در جامعه سرمایه داری است .کارگران با فروش کار خود در برابر دستمزد همزمان ارتباط با موضوع ک را

را از دست می دهند و خود تبدیل به « شیء » می شوند(کیویستو .) 78 31 ،از طریق از خود بیگانگی در کار ،ف ب اهنت هن در ا عوضوم      

کارش و فرآیند تولید ،به عنوان فردی دشمن و بیگانه رابطه برقرار می کند ،بلکه در مناسبات دیگر افراد با تولید و محصول ک شرا

و

نیز در مناسبات بین خود و دیگران همین رابطه را ایجاد می کند( کورز و روزنبرگ .) 78 31 ،مارکس به از خود بیگانگی در محل کار
بیشتر از سایر انواع بیگانگی اهمیت می داد .از آنجا که او برای «کار» باالترین ارزش را قائل شد و این باور را پروراند که "انس رد نا

روند کار ،خود را می سازد و سرشت نوعی خود را به جا می آورد"(تنهایی .) 74 31،بنابراین زیستن درنظر مارکس ،یعنی کار ک .ندر

به همین دلیل مارکس کار را « تجّلّلی زندگی » نامید(مارکس .) 73 31 ،این تجلی از زندگی ممکن است موجب « بیگانگی از زندگی »

شود .این مشکل زمانی پیش می آید که انگیزه کار نه «نیاز درونی» بلکه «نیاز بیرونی» باشد .یعنی وقتی که انسان ناچار باشد برای ادامه

حیات خود کار خود را در واقع ،خویشتن خود را مانند کاال بفروشد .مارکس معتقد بود انسان از طریق اتحاد با جه راک هلیسو هب نا     
خالق ،فعالیت سازنده و روابط اجتماعی عینی و هماهنگش ،ذات خود را محقق می سازد م (دزاس ی د ،یردنبایر

    .) 1369بن زا ،نیاربا

نظر مارکس « بیگانگی » به وضعیتی اطالق می شود که در آن انسان ها تحت چیرگی نیروهای خود آفریده شان قرار می گیرند و این
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نیروها همچون قدرت های بیگانه در برابرشان م ،رزوک(دنتسیا ی     79 31؛ دیلین ،ی

 .) 1387مفه رهاظم سکرام رظن زا یگناگیب مو       «

بیگانگی انسان از طبیعت و از خودش » از یک سو و تبیین این فرآیند در ارتباط انسان – بشریت و انس  ار ناسنا و ،نا ا د یوس ز ی رگ     

دربر می گیرد(مساروش.) 380 1 ،

ِی ،همواره احساس نارضایتی و عدم عالقه به کار از سوی کارمندان ،موضوع مهم و قابل تأملی بوده است .چنانکه
در محیط های ادار ِی
طیحم     

به نظر می رسد گاه ،مشا لغ اداری همچون وظیفه ای دشوار و مستمر بر دوش افراد سنگینی می کن رد نادنمراک روضح و ،د

کار خود ،حضوری کیفی و ملموس نیست .این حضور ،بیانگر اجبار به ادامه شغلی است که تنها گذران زندگی ادامه آن را توجیه می
کند .همواره شکایت از جریان انفعالی نظام اداری ،حکایت از روند نابهنجار انجام کار مراجعان دارد ،و می توان گفت از میان عوامل

متعدد پیچیده ای که در این نظام به هم تنیده شده اند ،نیروی انسانی ب و لعاف ناونع ه
برخوردار است(صداقتی فرد و عبداله زاده.) 388 1 ،

ازسب تیمها زا ،رما نیا یلصا ۀدننادرگ یی

       

از مهمترین مسائل مربوط به نیروی انسانی و کار در عصر حاضر ،بیگانگی است .مارکس از نخستین متفکرانی بود که دریافت ،توسعه

صنایع امروزی کار ،بسیاری از افراد را به وظایف خسته کننده و مالل آوری تقلیل اسحا .تسا هداد س ناگیب  گ  ی ن رد راک هب تبس        

مشا لغ اداری از پیچیدگی ها و شرایط دیگری برخوردار است .شرایطی که در آن به اختیار فرد نیست بلکه اجباری و تحمیلی است و

فرد نمی تواند نیروهای جسمی و روحی خود را آزادانه توسعه دهد .ماهیت بیگانه کار آشکار با این واقعیت نشان داده می شود که به
محض این که هیچ گونه فشار فیزیکی یا اجبار دیگری در کار نباشد فرد از آن دوری جوید (گیدنز.) 73 31 ،
برخی بر این باورند که نظام دیوانس و لاعفریغ یرالا

رد نوگمهان

ریا ا کی ن یی ی یی یییییی از بزرگت  رد عناوم نیر ر  ها ه حت و هعسوت هنوگر ول      

اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است(توسلی .) 1382 ،نظام اجتماعی ایران به عنوان یک جامعه در ح ت لا و و هعس یاراد ،راذگ لاح رد     

معضل و مشکل بوروکراسی ویژه ای است که البته این امر ،ناشی از ناهمگونی اجزای مختلف نظام اجتم ا یعا سس سسست .رش و از نورب د

شتاب آلود شهرنشینی در ایران بعد از اصالحات ارضی سال  ، 1342دارای عوارض و تأثیرات بسیاری در نظام زیست اجتم ناریا یعا   
بود و باعث ایجاد نوعی هرج و مرج هنجاری گردید و طبیعت ًاًا یکی از مهمترین عوارض این رشد شتابان و ناهمگون رشد بوروکراسی

یا نظام اداری به شکل ناهنجار است .به عبارت دیگر از آنجا که بخش صنعت ،کشاورزی و تولید ضعیف بوده و توان جذب نیروهای
فعال و جوان را نداشته است ،اکثر این نیروها که از خت صص و مهارت فنی باالیی برخوردار نیستند ،الجرم به طور کاذب جذب بخش
اداری می گردند و به همین دلیل بخش اداری و به ویژه بخش دولتی به صورت کاذب و بادکنکی رشد پیدا کرده اس رد نیاربانب .ت   
نظ ا یعامتجا ما یرا ریغ تروص هب یرادا شخب ن

تسا هتفای دشر یلوصا

کی تروص هب هزورما و

یساسا لکشم هدمآرد     

    

     

       

        

است(پیران .)15 : 1367 ،اگر بپذیریم که در جوامع امروز ،نظام اداری هر کشور وسیله مهمی ب ارمتسا یار ر و  ،یتموکح ماظن موادت      

تحقق اهداف حکومت و فراهم آوردن زمینه های آماده سازی جامعه جهت پذیرش غت ییرات ،دگرگونی ها و تحوالت ناشی از توسعه

اقتصادی – اجتماعی است ،در این صورت نقش نظام اداری ایران در روند نوسازی جامعه از اهمیت و جایگاه بسیار مهم ب ی رررخ رادرو

خواهد بود و هر نوع کاستی در آن باعث کند شدن جری ت نا و یداصتقا هعس     – اجتم رگ دهاوخ هعماج یزاسون و یعا د یمتسر(دی      
هوارق.) 74 31 ،

فیوئر ،6فروم ،7مزاروس ،8مارکوزه ،9پاپنهام ،10کافمن 11بیگانگی را نه ابداعی نو و واژه ای جدید بلکه پدی و نهک یا هد

رد یخیرات

  

نظر گرفته اند .به نظر متفکران ریشه های بیگانگی به نخستین دوره های تاریخ منظوم برمی گردد و آث  ییاه شخب رد نآ هیلوا را از   
Feuer
Fromm

6
7
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تاریخ فلسفی ،مذهبی ،اسطوره ای و ادبیات کهن دیده می شود(محسنی تبریزی .) 70 31 ،لوکاچ بیگانگی را ناظر بر حیات غیرانسانی و
  

شیء واره ای می دانست که بر صفات انسانی چیره می شود(کرایب .) 78 31 ،میلز نیز اعتقاد داشت ک هم یگناگیب ه م رد هدیدپ نیرت

جامعه معاصر است(میلز .) 958 1 ،12شاید مهمترین نظریه نوین در مورد بیگانگی نظریه ملوین سیمن ( )1 95 1در مورد بی قدرتی ،که از
یک سو به معنای عدم توانایی اقتصادی و محرومیت نسبی و اجتماعی و از سوی دیگر به معنی عدم خالقیت فردی و آزادی عمل رد

حیطه های مربوط به او باشد .احساس بی قدرتی یا عدم اثر گذاری به تدریج جامعه پذیر شده ،به دنبال خود احساس ب هب یدامتعا ی    
همراه می آورد و بی اعتمادی نوعی عادت شناختی است که طی آن افراد روابط اجتماعی میان خود را با عدم صداقت ،عدم حمایت

و خودخواهی فت سیر می کنند(روس .) 570 : 2001 ،13به نظر روس(  ) 2001بی اعتمادی به سه صورت شناخته می شود که صورت سوم

آن معطوف به بحث بیگانگی است -1 :کاهش ابعاد مشارکت در شبکه های اجتماعی و تضعیف روابط اجتماعی  -2 .بروز س نظ ءو   

یا بدگمانی ،در شرایطی که با قدرتی باال و وضعیت اقتصادی – اجتماعی اسفبار باشد -3 .ظهور بیگانگی اجتماعی در میان اف زا و دار
هم گسیختگی شبکه روابط متقابل .سیمن(  ) 1959نیز برای بیگانگی پنج مفهو ِمِم بی قدرتی ،بی معنایی ،بی

هنجاری ،انزوای فرهنگی یا جدا افتادگی ،بیزاری یا خود غریبگی(سیمن 1959 ،؛ محسنی تبریزی 70 31 ،؛ کوزر و روزنبرگ.) 78 31 ،

مشاهدات سواُدُدس هم در یک کارخانه چیزی بیش از توصیف بیگانگی از فرآیند کار را بیان می کند .در سخن سوادس ب یم رظن ه    

رسد که هم بیگانگی و هم آنومی به مثابه عوامل مؤثر بر ارتباط بین آمال مرتبط با جامعه بزرگتر – می توان گفت ارزش های مصرف
طبقه متوسط – و وضعیت کار ،به هم پیچیده اند .این موقعیت خود فرد است که تعیین می کند این دو فراگرد چگونه به ه دنهاوخ م   
پیوست و ارتباطی که ش صخ

ب بترا رد تسا لئاق شدوخ یار ا  ط ب هک تسا یراک ا

گردد(هارولد میزروچی.) 73 31 ،

م نارگید و دوخ زا یگناگیب هب نننننننننن ن نن ننننننننننننننته یم ی   

بلونر ) 1964 ( 14هر چند اعتقاد دارد که روابط کاری معین به طور عینی ایجاد رضایت می کند ،ولی نظر خود را بر ای راوتسا ضرف ن    

می سازد که این نه روابط اجتماعی تولید در اقتصاد سرمایه داری ،بلکه خود تکنولوژی است که باعث از خود بیگانگی م زا .دوش ی   
نظر بلونر «از خود بیگانگی» دارای چهار بعد است  :ناتوانی ،بی معنایی ،انزوا و بی تالسا .دوخ زا یراز ررر رررر 15در م و یگناگیب درو

سازمان در شکل گیری رفتارهای انزوا طلبانه در نزد پرسنل اداری ،شکل  1را ترسیم کرده است.

ریثأت    

بنابراین ساختار سلسله مراتبی ،آشکارا ،گونه ای تجربه اجتماعی است که می تواند ب ساسحا رب ذوفن لماع کی ناونع ه وتان ا ،ین         
بیهودگی و از خود بیزاری ،چه در محیط های شغلی و چه در محیط های غیرشغلی روی بدهد .در این ارتباط ،فانس ) 976 1( 16نتیجه

گرفته است که انزوای اجتماعی و از خود بیزاری از گم کردن آن نشانه های اجتماعی ناشی می شود ک گیاج ،هاگیاپ ساسحا ه ا و ه   
امنیت را فراهم می کنند .در واقع الگوی فانس حتی ممکن است بیانگر این باشد ک زا و یعامتجا یاوزنا ه رازیب دوخ ی حوطس رد 

     

باالتر سازمان بیشتر از سطوح پایین تر آن باشد ،چه ادراک تحول در سطوح باالتر بیشتر است .از سوی دیگر شاید انزوای اجتم و یعا

از خود بیزاری در سطوح مختلف به دالیل متفاوت یکسان نباشد(کورمن .)903 : 70 31 ،پژوهشگران دانشگاه میشیگان هم مطالعاتی در
8
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این زمینه انجام داده اند تا شاخص های واکنشی نگرش به شرایط کار را با پاره ای از بازده های فیزیول ر و یکیژو ففت هژیو رایسب یرا    

مورد عالقه اجتماع مربوط سازند(همان منبع  .)013 :آنها به خصوصیات شغلی(ابهام نقش تعارض نق نیگنس ش ی تهج زا شقن راب 

    

کمی و کیفی تعامل با فراسوی مرزهای سازمانی مسئولیت ب ییافوکش دوخ(یتخانشناور یاه شنکاو )،تکراشم مدع مدرم یار         
اندک ،عزت نفس اندک ،تنش های شغلی ،ناخشنودی شغلی) ،واکنش های فیزیولوژیکی (احساس ناتوانی ،بیهودگی ،بی هنج ،یرا
از خود بیزاری) اشاره می کنند.

شکل  -1الگوی اسالتر در مورد بیگانگی و تأثیر سازمان در شکل گیری رفتارهای انزوا طلبانه در نزد پرسنل اداری

در نظر فانس متغیرهای مستقل مفروض ( یعنی ابه رذگ ،شقن ضراعت ،شقن ما نیا زج و ینامزاس یاهزرم زا

طبار ) اه ه ایسب  ر             

مستحکمی با متغیرهای پیشنهادی فانس دارند .روی هم رفته مفاهیمی مانند ابهام و تعارض نقش ،و انتظارات مختلف نقش که ممکن

است ناشی از قرار گرفتن در مرز دو سازمان باشد ( مانند یک فروشنده ) همگی نمونه هایی از انتظارات مبهم اجتماعی هستند .پس هم

گروه میشیگان و هم فانس پیش بینی می کنند که قرار گرفتن در معرض یک چنین تجربه اجتماعی ،به احساس ناتوانی ،بیهودگی ،بی
هنجاری و سرانجام ،از خود بیزاری می انجامد.

   

با مرور مطالب و آرای یاد شده در باب مفهوم بیگانگی شغلی و مقایسه نظریه های مطروحه می توان ب  نیا ه ن هک تفای تسد هجیت   

بیگانگی ،چنانکه جامعه شناسان باور دارند انعکاسی از واقعیت اجتماعی است و یا ناشی از محیط اجتماعی است که فرد در آن زیست

می کند و به کنش متقابل با دیگران می پردازد .شاید این گفته پذیرفتنی باشد که ماهیت و سرشت فراگ اونع هب یگناگیب در ن کی 

   

مجموعه به هم پیوسته نیازمند بررسی عوامل اجتماعی و روانی توام ًاًا و در ارتباط با همبستگی با یکدیگر است ،چه باید به این واقعیت
توجه داشت که انسان هم سازنده جامعه و تاریخ است و هم زیر تأثیر ف زا ،تسا دوخ یاه هدروآر

   ای سنا هک یا هطبار ور ن ان ب  ا    

ساختارهای خویش دارد یک فراگرد دیالتیکی است و این جریان در تمام مراحل بیگانگی می باید در نظر آید .اما این مطالع ض ه من   

توجه به این سخن درست در پی این خواهد بود که تنها به بررسی یک بعد خاص از بیگانگی پرداخته و آن بیگانگی ناشی از کار یا

بیگانگی شغلی ناشی از روابط کاری در سازمان است .به عبارت دیگر در این مطالعه بر این باوریم که یکی از مهم ترین نوع بیگانگی

فردی و اجتماعی« ،بیگانگی شغلی» است ،زیرا که «کار» مهمترین رسالت و مهم ترین عمل اجتماعی ،انس سنا و تسا یعامتجا نا ان     

بدون کار هویتی نداشته و تمامی هویت تاریخی و تکامل انسان همانا تاریخ کار اجتماعی اوست و به همین دلیل می هک تفگ ناوت    
انسا ِنِن بیگانه از کار ،در واقع هم از خود و هم از اجتماع و محیطی که در آن زیست می کند بیگانه است .ام یلغش یگناگیب نیا رد ا

  

تأکید این مطالعه روی عامل مهم بوروکراسی یا دیوانساالری است که س اب .دنتسه نآ یجراخ و ینیع قادصم یتلود یاه نامزا         

مطالعه نظریه های گوناگون و بنابر آن چه تاکنون در این پژوهش راجع به مفهوم بیگانگی و بیگانگی شغلی مطرح شد که هر کدام از

این صاحبنظران در مورد این مفهوم نظریات و عواملی مختص به خود را داشته و یا این که شاید در نظریات برخی از آن ها یک سری
نقطه اشتراک هم دیده می شد ،با توجه به این نظریات و مقایسه آن ها با هم نظریه سیمن در مقایسه ب  یگناگیب یاه هیرظن ریاس ا از      

کار ،بهتر توضیح می دهد که چه عواملی باعث ایجاد بیگانگی و بیگانگی شغلی می شود که فرد را به سوی انزوا و گوشه گی یم یر   

کشاند و فرد هیچ انگیزه ای برای بهتر شدن وضعیت خود ندارد .گویی که او بیگانگی را به معنای وضعیتی می داند ک ناسنا نآ رد ه   
ها قادر به کنترل عواقب و نتایج اعمال و رفتارهایی که از خود آن ها سر می زند نیستند و در ع تیریدم ماظن لاح نی ییییییییی نی نانچ نآ ز   
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هست که فرد در آن دچار احساس انفصال و کنش ورزی منفعالنه یا ناسازگارانه و احساس بیگانگی نسبت به کار دارد که دیگر ه چی

تمایلی نسبت به ادامه کار یا حداقل کار مفید و رضایت بخش ندارد و اگر کاری هم انجام می دهد اجباری است .ب ت ا و هیرظن هب هج     

سیمن که توضیح کاملتری از ابعاد بیگانگی شغلی را به دست می دهد ،عملیاتی کردن این مفهوم بر مبنای متغیرهای اشاره شده در نظر

گرفته شد .بر اساس این مبنای نظری ،تالش شد تا شاخص های الزم برای تعریف عملیاتی ،مفهوم بیگانگی شغلی به دست آید و ابزار

پژوهش بر همان مبنا طراحی شود .همچنین ،بر مبنای تلفیق نظریه های اسالتر ،فانس و گروه میشیگان در مورد بیگانگی شغلی در ن دز

پرسنل اداری ،عواملی مانند عدم تحقق اهداف ،تنش و ناشاد بودن در محیط اداری ،ناهماهنگی در محیط شغلی و ناتوانی در رفع آن،

ابهام نقش ،تعارض نقش ،سنگینی بار نقش از جهت کّمّمی و کیفی ،تعامل با فراسوی مرزهای سازمانی ،عدم مشارکت ،خود شکوفایی
اندک ،عزت نفس اندک ،تنش های شغلی و ناخشنودی شغلی در پیدایش بیگانگی شغلی مؤثر شناخته شد.

بر اساس آنچه بیان شد در چارچوب نظری این پژوهش با بهره گیری از نظریه بیگانگی شغلی سیمن در بی یگناگیب نا    ش شقن ،یلغ   

برخی متغیرها مانند بی عالقگی به کار ،تکراری بودن کار روزانه ،عدم تعلق به کار ،و عدم تأمین نیازهای اساسی با آن سنجیده ش و د

فرضیه های پژوهش ،نیز بر همین اساس تنظیم شدند که در سطور آتی به یافته های حاصل از آن اشاره شده است.

شکل  -3مدل تحلیلی پژوهش

بررسی های پژوهشی در مورد موضوع "بیگانگی شغلی" یا بیگانگی از کار در ایران و رویکردهای مرتبط با آن ،نش هد یم نا د هک 

   

پژوهش هایی که بطور دقیق با موضوع این پژوهش انجام گرفته و در آن تمامی ابعاد مفهوم مذکور مورد توجه قرار گرفته باش مك د   

انجام شده است .چنانکه محتوای مطالعات انجام شده نشان می دهد که این پژوهش ها بر روی میزان احساس بیگانگی شغلی در می نا

کارمندان دولتی(صداقتی فرد و عبداله زاده ،) 388 1،بیگانگی از کار معلمان م ت(نارهت سراد و ،ابط یلک      ،) 78 31بیگ رد راک زا یگنا   

ساختار نظام اداری ایران در مطالعه ای اسنادی(توسلی و قدیمی ،) 380 1،بیگانگی از کار در گروه شغلی صنعتی(کارگران) و خدمات
اداری(کارمندان ،آموزشی ،معلمان و دبیران ،پزشکان)(ابراهیمی ،) 366 1،احساس بیگ ا رد راک هب تبسن یگنا د را ا ،لدکاپ(یتلود ت      

 ،) 75 31بیگانگی از کار مدیران و معلمان مدارس و رابطۀ آن با تعهد سازمانی(محمودی 386 1،؛ حش هاوخ تم (( ((() 76 31؛ ایم ینثا و نا   
عشری(  ) 1383و بیگانگی سازمانی(آیکن و هیج ، 17نقل از رستمی هواورق 74 31 ،؛ و سیمن 18و نیل ) 1962 ،19انجام شده است.

کار مبتنی بر از خودبیگانگی» در همه َاَاشکال آن ممکن است نتایج سویی در شخصیت و رفتار فرد بر جای گذارد و موجب انحطاط و

فساد شخصیت وی شود(توسلی .) 75 31 ،دنیای امروز دنیای سازمان های پیچیده اجتماعی است و امروز بیشتر از آن که از بیگانگی
17

Aiken & Hage
Seeman
19
Neal
18
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کارگر در کارخانه صحبت شود ،از بیگانگی شغلی در میان کارمندان نظام های اداری صحبت می شود که تحت تأثیر بوروکراسی

شکل می گیرد .با این توضیح و مسأله شناسی ،این پژوهش درپی آن است که چگونگی وضعیت کارکنان نظام اداری نمونه مورد

مطالعه را از نقطه نظر بیگانگی شغلی مورد بررسی قرار دهد.

رو ش

با توجه به اهداف مطالعاتی ،نوع و ماهيت اين تحقيق ،کاربردي – توسعه اي است ،كه در آن از روش يغ ر آزمايشى(توص في ى) استفاده
شد و فر يض ه های ارائه شده ،با استفاده از روش پيمايشي مورد ارزیابی قرار گرفتند .در گردآوري داده هاي مورد نياز ،تکن دروم کي   

استفاده ،پرسشنامه محقق ساخته بوده است .جامعه آماری ،شامل تمامی کارمندان اداره آموزش و پرورش در مقطع دبیرستان(دخترانه،

پسرانه ،فنی و حرفه ای و کار و دانش) شهرستان گرمسار در سال  0931است .تعداد این جامعه آماری ب هب تاعالطا ساسا ر

تسد     

آمده از اداره آموزش و پرورش شهرستان ،تعداد  70 1نفر است و از آن جا که این تعداد به لحاظ عددی محدود هستند ،از روش تمام
شماری استفاده شد که در آن ،کل جامعه مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرد و اطالعات الزم جمع آوری می گردد (م ،رزو : 74 31
 .) 30در اعتبار(روایی) سنجی سنجه ها ،پرسشنامه طراحی شدۀ آغازین در اختیار تعدادی از متخصصان ق  تفرگ رار ت ب ا ا یروآدرگ      

ارزیابی و داوری آنها مش صخ

شود که ابزار سنجش پژوهش تا چه اندازه قابلیت آن را دارد که متغیرهای م ّدّد ار شهوژپ نیا رد رظن

مورد سنجش قرار دهد .در راستای پایایی سنجی پرسشنامه در پيش آزمون ،نتایج روش آلفای کرونباخ در م و لقتسم یاهریغتم درو

  

وابسته ،گویای آن بود که ضریب پایایی هریک از متغیرها پس از حذف گویه های زا رتالاب ،فیعض     0/77ب ناشن رما نیا هک هدو      

دهندۀ دقت یا پایایی مطلوب و مناسبی در جهت سنجش متغیرهای مورد بررسی است.

یافته ها

نمونۀ مورد مطالعه ،شامل  50.4درصد مرد ،و  49.6بوده و سن بیشترین افراد برابر با  26سال بوده است 6.9 .درصد مجرد 89.6 ،

درصد متاهل و  9.0همسر فوت شده بوده است7.1.درصد دیپلم 15.7 ،درصد 64.3 ،درصد لیسانس 18.3 ،درصد فوق لیسانس و باالتر

را شامل شدند .در مورد متغیر سمت سازمانی  24.8درصد مدیر 28.3 ،درصد معاون 31 ،درصد متصدي امور دفتري 15.9 ،درصد

مشاور بوده اند .در مورد سابقۀ شغلی 28.3 ،درصد کمتر از  5سال 28.3 ،درصد بين  5تا01سال 23.9 ،درصد بين 01تا 51سال0.6 1 ،
درصد بين 51تا  20سال 8.8 ،درصد باالتر از  20سال سابقۀ شغلی داشته اند.

در بخش آمار استنباطی فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند .آزمون فرضیه های این پژوهش به شرح زیر است.

فرضیه نخست  -میزان بیگانگی شغلی در میان نمونه مورد مطالعه بیش از حد متوسط است.

جدول  1توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد متغیر میزان بیگانگی شغلی را نشان می دهد که نشان دهندۀ بیگانگی شغلی در
س حط متوسط رو به باال در نمونه مورد مطالعه است و این فرض تایید می شود.

جدول - 1توزیع سطح سنجی میزان بیگانگی شغلی از نظر پاسخگویان
گزینه ها

فراوانی

درصد اعتباری

خیلی باال

61

15.7

باال

26

25.5

متوسط

20

9.6 1

پایین

19

8.6 1

خیلی پایین

21

20.6

بدون پاسخ

13

-

جمع

511

00.0 1
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جدول - 2توزیع شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بیگانگی شغلی
میانگین

میانه

نما

انحراف

کجی

کشیدگی

دامنه

1 00.4 1

01.00 1

89

13.049

-. 206

-. 678

56

معیار

غت ییرات

حداقل

حد اکثر

69

521

همانطور که در جدول  2مندرج است ،نمره متغیر بیگانگی شغلی نیمی از پاسخگویان مساوی یا کمتر از  101و نیمی دیگر بیش از آن

است و متوسط نمره متغیر بیگانگی شغلی نمونه آماری برابر با  00 1بدست آمده است.

ضمن ًاًا رابطه بیگانگی شغلی با متغیرهای زمینه ای نیز بررسی شده است که حد باال و پایین بدست آمده با فاصله اطمینان  95درصد

حکایت از عدم فت اوت بیگانگی شغلی به فت کیک جنس کارکنان دارد به عبارت دیگر بیگانگی شغلی دربین کارمندان مرد و زن در

آموزش و پرورش با یکدیگر فت اوت معنی داری ندارد .همبستگی بین سن افراد و بیگانگی شغلی هم در س حط  0/282معنی دار بدست
نیامده و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر وجود ندارد.ضمن آنکه با توجه به  Fمحاسبه شده( ) .15 1و س حط معنی داری(  ) 0.32می

توان قضاوت کرد که بین میانگین نمره بیگانگی شغلی به فت کیک وضعیت تاهل نیز فت اوت معنی داری وجود ندارد .چنانکه بین

میانگین نمره بیگانگی شغلی به فت کیک میزان تحصیالت هم فت اوت معنی داری مشاهده نشد.

اما در مورد بیگانگی شغلی به فت کیک مدت اشتغال ،با توجه به  Fمحاسبه شده(  ) 5.57و س حط معنی داری(  ) 0.000می توان قضاوت

کرد که بین میانگین نمره بیگانگی شغلی به فت کیک مدت اشتغال فت اوت معنی داری وجود دارد.بنابراین برای مش صخ

شدن فت اوتها از

پس آزمون L.S.Dو توکی استفاده شد که نتایج آزمون پیگردی LSDنیز حاکی از این است که میانگین نمره بیگانگی شغلی به
فت کیک مدت اشتغال نشان می دهد افرادی که بين  5تا  01سال سابقه دارند از افرادی که بين 51تا  20سال سابقه دارند ( P≤ 0.05

و  )MD= 79 . 14و افرادی که باالتر از  20سال سابقه دارند(  P≤ 0.05و  )MD= 79 . 15بزرگتر است و برعکس افرادی که ذکر شد
به همان اندازه از افرادی که بين  5تا  01سال سابقه دارند کوچکتر است.

میانگین نمره بیگانگی شغلی به فت کیک مدت اشتغال نشان می دهد افرادی که بين  01تا  51سال سابقه دارند از افرادی که بين 51تا

 20سال سابقه دارند (  P≤ 0.05و )MD= 38 .41و افرادی که باالتر از  20سال سابقه دارند(  P≤ 0.05و )MD= 15.3 8بزرگتر

است و برعکس افرادی که ذکر شد به همان اندازه از افرادی که بين  01تا  51سال سابقه دارند کوچکتر است.بنابراین بر اساس

آزمون توکی مش صخ

می شود که افرادی که سابقه  5تا  51سال ذارند در یک گروه و بقیه افراد در گروه دیگر قرار می گیرند.

در مورد بیگانگی شغلی به فت کیک پست سازمانی ،با توجه به  Fمحاسبه شده(  ) 10.3و س حط معنی داری(  ) 0.000می توان قضاوت
کرد که بین میانگین نمره بیگانگی شغلی به فت کیک پست سازمانی فت اوت معنی داری وجود دارد .برای مش صخ

شدن فت اوتها از پس

آزمون L.S.Dو توکی استفاده شد که نتایج آزمون پیگردی LSDنیز حاکی از این است که میانگین نمره بیگانگی شغلی به فت کیک
پست سازمانی نشان می دهد افرادی که متصدي امور دفتري هستند از افراد مدیر (  )MD= 48 .51 P≤ 0.05و افراد معاون( 0.05

≤ Pو )MD= 01و افراد مشاور(  P≤ 0.05و  )MD= 73 . 14بزرگتر است و برعکس افرادی که ذکر شد به همان اندازه از افرادی

که متصدي امور دفتري هستند کوچکتر است .بنابراین بر اساس آزمون توکی مش صخ
هستند از میانگین نمره بیشتری در مورد متغیر بیگانگی شغلی برخوردارند.

می شود که افرادی که متصدي امور دفتري

فرضیه دوم  -بین برآورده نشدن آرزوها و بیگانگی شغلی رابطه وجود دارد.

جدول  -3ضریب همبستگی رابطۀ بین برآورده نشدن آرزوها و بیگانگی شغلی
متغیر
برآورده نشدن آرزوها

شاخصهای آماری

بیگانگی شغلی

ضریب همبستگی اسپیرمن

0/126

س حط معنی داری یک دامنه

0/ 000

تعداد

511
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 0/ 000معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر

مطابق ارقام جدول ،3ضریب همبستگی این دو متغیر  0/ 62و در س حط

وجود دارد .در  62درصد از موارد این امر امکانپذیر است و این فرض پژوهش تایید می شود .شدت ارتباط این دو متغیر(  )0/ 62در

س حط باالیی ارزیابی می شود.

فرضیه سوم  -بین تنش و ناشاد بودن محیط اداری و بیگانگی شغلی رابطه وجود دارد.

جدول  - 4ضریب همبستگی رابطۀ بین تنش و ناشاد بودن محیط اداری و بیگانگی شغلی
متغیر
تنش و ناشاد بودن محیط اداری

شاخصهای آماری

بیگانگی شغلی

ضریب همبستگی اسپیرمن

0/ 403

س حط معنی داری یک دامنه

0/ 000

تعداد

511

 0/ 000معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر

مطابق ارقام جدول ،4ضریب همبستگی این دو متغیر  0/ 40و در س حط

وجود دارد .در  40درصد از موارد این امر امکانپذیر است و این فرض پژوهش تایید می شود .شدت ارتباط این دو متغیر(  )0/ 40در

س حط پایینی ارزیابی می شود.

فرضیه چهارم  -بین ناکامی در کاهش ناهماهنگی و بیگانگی شغلی رابطه وجود دارد.

جدول  -5ضریب همبستگی رابطۀ بین ناکامی در کاهش ناهماهنگی و بیگانگی شغلی
متغیر
ناکامی در کاهش ناهماهنگی

شاخصهای آماری

بیگانگی شغلی

ضریب همبستگی اسپیرمن

0/245

س حط معنی داری یک دامنه

0/ 000

تعداد

511

 0/ 000معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر

مطابق ارقام جدول ،5ضریب همبستگی این دو متغیر  0/ 54و در س حط

وجود دارد .در  54درصد از موارد این امر امکانپذیر است و این فرض پژوهش تایید می شود .شدت ارتباط این دو متغیر(  )0/ 54در

س حط متوسطی ارزیابی می شود.

فرضیه پنجم  -بین ابهام در نقش و بیگانگی شغلی رابطه وجود دارد.

جدول  -6ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابهام در نقش و بیگانگی شغلی
متغیر
ابهام در نقش

شاخصهای آماری

بیگانگی شغلی

ضریب همبستگی اسپیرمن

0/ 557

س حط معنی داری یک دامنه

0/ 000

تعداد

511

 0/ 000معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر

مطابق ارقام جدول ،6ضریب همبستگی این دو متغیر  0/ 55و در س حط

وجود دارد .در  55درصد از موارد این امر امکانپذیر است و این فرض پژوهش تایید می شود .شدت ارتباط این دو متغیر(  )0/ 55در

س حط متوسطی ارزیابی می شود.

فرضیه ششم  -بین تعارض در نقش شغلی و بیگانگی شغلی رابطه وجود دارد.

جدول  -7ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعارض در نقش شغلی و بیگانگی شغلی
متغیر
تعارض در نقش شغلی

شاخصهای آماری

بیگانگی شغلی

ضریب همبستگی اسپیرمن

0/ 636

س حط معنی داری یک دامنه

0/ 000

تعداد

511

مطابق ارقام جدول ،7ضریب همبستگی این دو متغیر  0/ 63و در س حط

 0/ 000معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر

وجود دارد .به عبارت دیگر هر اندازه تعارض در نقش شغلی بیشتر می شود میزان بیگانگی شغلی کارمندان آموزش و پرورش

19
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افزایش می یابد .در  63درصد از موارد این امر امکانپذیر است و این فرض پژوهش تایید می شود .شدت ارتباط این دو متغیر( )0/ 63

در س حط باالیی ارزیابی می شود.

فرضیه هفتم  -بین سنگینی بار نقش شغلی و بیگانگی شغلی رابطه وجود دارد.

جدول  -8ضریب همبستگی اسپیرمن بین« تعارض در نقش شغلی و بیگانگی شغلی»
متغیر
سنگینی بار نقش شغلی

مطابق ارقام جدول ،8ضریب همبستگی این دو متغیر در س حط

شاخصهای آماری

بیگانگی شغلی

ضریب همبستگی اسپیرمن

0/711

س حط معنی داری یک دامنه

0/342

تعداد

511

 0/ 000معنی دار نیست و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر وجود

ندارد..بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین« سنگینی بار نقش شغلی و بیگانگی شغلی» تایید نمی شود.

فرضیه هشتم  -بین عدم مشارکت و بیگانگی شغلی رابطه وجود دارد.

جدول  -9ضریب همبستگی اسپیرمن بین عدم مشارکت و بیگانگی شغلی
متغیر
عدم مشارکت

شاخصهای آماری

بیگانگی شغلی

ضریب همبستگی اسپیرمن

0/ 103

س حط معنی داری یک دامنه

0/ 305

تعداد

511

مطابق ارقام جدول ،9ضریب همبستگی این دو متغیر در س حط

 0/ 000معنی دار نیست و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر وجود

ندارد .بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین« عدم مشارکت و بیگانگی شغلی» تایید نمی شود.

فرضیه نهم  -بین تعامل با فراسوی مرزهای سازمانی و بیگانگی شغلی رابطه وجود دارد.

جدول  -01ضریب همبستگی اسپیرمن بین«تعامل با فراسوی مرزهای سازمانی و بیگانگی شغلی»
متغیر
تعامل با فراسوی مرزهای سازمانی

شاخصهای آماری

بیگانگی شغلی

ضریب همبستگی اسپیرمن

0/ 40

س حط معنی داری یک دامنه

0/ 000

تعداد

511

مطابق ارقام جدول ،01ضریب همبستگی این دو متغیر  0/ 40و در س حط

 0/ 000معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر

وجود دارد .به عبارت دیگر هر اندازه تعامل با فراسوی مرزهای سازمانی بیشتر می شود.میزان بیگانگی شغلی کارمندان آموزش و

پرورش افزایش می یابد .در  40درصد از موارد این امر امکانپذیر است و این فرض پژوهش تایید می شود .شدت ارتباط این دو

متغیر(  )0/ 40در س حط پایینی ارزیابی می شود.
بحث و نتیجه گیری

در مقایسه نتایج این مطالعه با پژوهش های پیشین می توان گفت با نتایج برخی پژوهش ۀعلاطم رد ،هنومن یارب .تسا هدوب وسمه اه        
صداقتی فرد و عبداله زاده ( ) 388 1با عنوان احساس بیگانگی شغلی در میان کارمندان دولتی شهرستان گرمس اد ناشن را د طابترا هک      

مستقیمی میان درآمد اقتصادی حاصل از کار ،تکراری بودن کار روزانه ادارات و ارتقاء شغلی با بیگانگی شغلی وجود دارد و همچنین

در پژوهش توسلی و قدیمی( ) 380 1که با عنوان بیگانگی از کار در ساختار نظام اداری ایران صورت گرفت نتایج حاصله بیان می کند
فقدان ارزش گذاری مناسب به خت صص ها و مهارتها ،مدرک گرایی و عدم توجه به کیفیت نیروها ،پایین بودن حقوق ددستمزد افراد،

پایین بودن میزان رضایت شغلی در میان کارمندان ،نبود امکانات رفاهی ،احساس عدم امنیت شغلی در میان کارکنان و چاپلوسی و ریا

کاری در نظام اداری ایران و ارتقای افراد بر اساس روابط نه براساس ینعم هطبار یلغش یگناگیب اب طباوض شن یراد ا .دهد یم ن    
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پژوهش دیگری توسط پاکدل ( ) 75 31با عنوان احساس بیگانگی نسبت به کار در ادارات دولتی بیان می کند بین احساس بیگ و یگنا
مرتبه شغلی ،درآمد اقتصادی ،تکراری بودن کار ،عدم غت ییر شرایط کار و طوالنی بودن ساعت کار ،احس و یچوپ سا

و یتردق یب   

وقت گذرانی رابطه وجود دارد .همچنین در پژوهش آیکن و هیج در کارکنان ادارات دولتی آمریکا نتایج بیانگر آن بود که او ًالًال آنها

بیگانگی شغلی را با مولفه بی قدرتی یکسان در نظر گرفتند و دوم ،بین احساس بیگانگی شغلی در افراد و تمرکز گرایی شدید و تاکید

افراطی بر موازین اداری در سازمان رابطه نسبتا قوی وجود دارد .سوم اینکه بیگانگی شغلی به بیگانگی از همکاران نیز منجر می ش .دو

همچنین سیمن و آرتورنیل با پژوهشی با عنوان بیگانگی در سازمان های اداری  ،عواملی چون بی قدرتی ،میل به تح  ار یلغش کر از   

عوامل مهم بیگانگی شغلی بیان می کنند .

همانطور که نظریۀ اسالتر در مورد بیگانگی و تأثیر سازمان در شکل گیری رفتارهای انزوا طلبانه در نزد پرسنل اداری ،اشاره می کند و

در چارچوب نظری این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت ،ساختار سلسله مراتبی ،آشکارا ،گونه ای تجربه اجتماعی است که می تواند
به عنوان یک عامل نفوذ بر احساس ناتوانی ،بیهودگی و از خود بیزاری ،چه در محیط های شغلی و چه در محیط های غیرشغلی ریثات

بگذارد .بیگانگی از این لحاظ بازتاب واقعیت اجتماعی است و یا ناشی از محیط اجتماعی است که فرد در آن زیس هب و دنک یم ت    
     

کنش متقابل با دیگران می پردازد .بیگانگی شغلی به منزلۀ یکی از مهم ترین نوع بیگانگی ف دروم نمیس هیرظن اب ،یعامتجا و یدر

بررسی قرار گرفت و شاخص های آن بر مبنای تئوری یاد شده طراحی شد .در ای ید شهوژپ ن د ههاگ ا د یرظن ی ر وم  ر گناگیب د ی       

شغلی به عنوان یکی از مهمترین نگرانی ها در نظام اداری و کارکنان ،پرداخته شد و از آنجا که این بیگانگی ب و حور ر روان اف و دار

کیفیت زندگی افراد نیز تاثیر می گذارد و می توان گفت هر چقدر افراد در یک محیط شاداب و به دور از استرس و آشفتگی مشغول

باشند  ،با احساسات مثبت تری درگیر می شوند.الزم به ذکر است که ارتباط قابل توجهی بین بیگانگی شغلی افراد با محیط کار و کار

آنان و سازمانی که برای آن کار می کنند وجود دارد بر اساس مطالعات انجام شده جامعه شناسان کالسیک ادع ندرک یم ا د رگراک      
قرن نوزدهم میالدی در میان چرخ دنده های زنجیره تولید ،ب یافیا هب هک ییاه شنت لیلد ه رد شقن نورد

نآ زا هب دوب ریزگان            

خودبیگانگی دچار شده است و این از خودبیگ (دوب رظندم حطس دنچرد یگنا ب  یگناگی ا اک هدروآرف ز ر یگناگیب و دوخ  ماظن زا

        

سازمانی یا وسیله تولید) .مارکس معتقد بود که توسعه صنایع امروزی کار  ،بسیاری از افراد را به وظایف خس نک هت ن و هد یروآ لالم    

وادار می کند .او توسعه صنایع امروزی وفعالیت اقتصادی  ،جداشدن فرد از محصول کارخود  ،وضعیت کسل کننده وبی مفهوم کار و
تسلط بازار بر روابط اجتماعی وجداشدن انسان از کار یدی را از مهمترین عوامل بیگانگی شغلی م و تسناد ی

مه زا ه دنیآرف رتشیب       

ازخودبیگانگی را در تقسیم کار می دانست(لودز  .) 45 : 1973باتوجه به نقطه نظرات مارکس می توان بیان کردکه فردی که درکارش

دچار از خود بیگانگی شده ،کار برای او امری بیرونی است یعنی جزئی از طبیعت او به شمار نمی آید وخود را با کار راضی نمی بیند
 ،خود را نفی می کند  ،احساس درماندگی دارد و خود را خشنود نمی یابد و از لحاظ جسمی وروحی و فکری خود را خسته و حقیر

می یابد و فقط در زمان فراغت و در خانه خودرا احساس می کند ودر حین کار خود را بی خانمان می داند و کار را امری اجباری می
داند نه اختیاری و فقط بعنوان ابزاری برای تامین معیشت می داند(کوزر و روزنبرگ .) 78 31 ،همچنین وبرمعتقدبه ی دنویپو هطبار ک    

عمیق بین پدیده بوروکراسی و ازخودبیگانگی است و بیگانگی را در روح سرمایه داری جستجو می کند و ازخودبیگانگی را تنها یک
مرحله گذار در رهایی راستین انسان می دانست و آزادی آینده انسان را باور نداشت و آینده بشر را یک قفس آهنین می دانست.

الزم به ذکر است که در مدت زمانی که افراد در حین انجام وظیفه هستند متغیرهای گوناگونی ب  و اهنآ راک هوحن ر ا بتر ا اهنآ ط

یکدیگر تاثیر می گذارد که این متغیرها رضایت یا عدم رضایت افراد از کارشان و مح د هارمه هب ناشراک طی ا  .در ر لغش زا تیاض

اب        
  

فرایندی است که در طول مدت زمانی که افراد در یک جا کار می کنند بوجود می آید و با توجه به نظر بلونر که تکنولوژی را عامل

بررسی بیگانگی شغلی در نظام اداری ...
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ازخودبیگانگی می داند و زمانی حاصل می شود که کارگران نتوانند برجریان مستقیم کار خود نظارت داشته باش ناوتن و دن ن و دصق د

غرض از ش لغ خود و نیز پیوند آن را با کل سازمان تولید درک و نتوانند حس کنند که به کل جامعه صنعتی تعلق دارن دناوتن زین و د    

در فعالیت های کاری برای اظهار وجود شرکت کند .اینجاست که افراد دچ ساسحا زیچ همه هب تبسن و هدش یگناگیبدوخزا را       
بیگانگی می کند و در فرآیند تولید خود را اضافی درک می کند.
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