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چکیده
توسعه اجتماعی فرایندی است که توسط آن توانمندی ها و قابلیت های گروه های اجتماعی جهت مشارکت فعاالنه افراد افزایش یافته و در
آن ساختارهای الزم برای این مسئله فراهم می گردد .در این راستا ،مفاهیم مربوط به کار و فعالیت مانند دلبستگی به کار ،رضایت شغلی،
بیگانگی از کار ،و ...اهمیت خاصی می یابند .در این پژوهش عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بیگانگی(از کار و از خود) کارکنان در سازمان
جهاد کشاورزی اصفهان در سال  3131مورد بررسی قرار گرفت .در تدوین چارچوب نظری تحقیق از نظریات ملوین سیمن و تالکوت پارسونز
استفاده گردید .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان (ستاد مرکزی ) می شد که از بین آن ها با استفاده
از فرمول کوکران 333 ،نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش پژوهش ،پیمایشی
از نوع همبستگی و ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسش نامه بود .ابزار تحقیق از اعتبار صوری برخودار بود و پایایی پرسشنامه و شاخص های
پژوهش به وسیله ضریب آلفای کرونباخ ( )0/767تأیید شده است .نتایج تحقیق نشان داد که میزان بیگانگی کارکنان کمتر از حد متوسط
( 6/66از  ،)5و رابطه بین بیگانگی با پایگاه اجتماعی-اقتصادی ( ،)f= 8/97تعهد سازمانی ( ،)r=0/311سن ( ،)r=-0/328و پیشرفت
شغلی ( ) r=0/398معنادار بود ولی بین دینداری ،جنسیت ،و تاهل با بیگانگی رابطه معنادار نبود .هم چنین ضریب تعیین ( ،)R2نشان
می دهد که متغیرهای مستقل به میزان  13/3درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده اند.
واژگان کلیدی :بیگانگی کارکنان  ،پایگاه اجتماعی-اقتصادی ،پیشرفت شغلی ،تعهد سازمانی ،سازمان جهادکشاورزی.
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مقدمه

در جوامع معاصر ،برای پوياسازی و به روز نگه داشتن سازمان ها و نظام های اداری ،ديگر تنها نو کردن فن آوری ،تغییر و تعديل
ساختارها ،اضافه نمودن سرمايه و ...کفايت نمی کند .هرچند اين عوامل به نوبه خود مهم هستند ولی آنچه در باال بردن و تعالی يك
سازمان و نظام اداری نقشی محوری داشته و قدرت رقابتی آن را باال می برد نیروی انسانی است .انسان سازمانی بايستی از ابعاد مختلف
فنی ،اخالقی ،فکری و...توسعه يافته باشد .يکی از کیفیت هايی که موجب میشود کارکنان نظام اداری کشور توانمندی ها،
استعدادها ،تخصصها و ...را با عالقه و به طور داوطلبانه در راستای توسعه و تحقق اهداف جامعه و سازمان به کار گیرند وجدان و
اخالق کار است (سلطانی .) 4 :7111 ،دلبستگی به کار يا حالت معکوس آن يعنی بیگانگی از کار از جمله موضوع های بسیار پر
مناقشه علوم انسانی و از جمله جامعه شناسی است زيرا در مورد ابعاد و اهمیت آن ،مولفه هايی که آن را تشکیل می دهند و هم چنین
نحوه سنجش و اندازه گیری آن اختالف نظرهای فراوانی وجود دارد .با اين حال ،امروزه همین مفهوم تحت عناوين گوناگون ازجمله
اخالق کار ،وجدان کاری ،فرهنگ کار ،و...به يکی از مهم ترين مفاهیم رشته های علوم اجتماعی و انسانی تبديل شده است و در
مباحث مربوط به توسعه اجتماعی-فرهنگی مخصوصا توسعه پايدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است .يکی از مظامین عمده در تغییر
مفهوم توسعه ،تغییری است که در طول چند دهه گذشته در نحوه نگرش سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن نسبت به
مفهوم توسعه به وجود آمده است .سازمان ملل متحد امروزه از الگويی از توسعه طرفداری می کند که در آن عالوه بر توسعه اقتصادی،
به انسان و نیازهای گوناگون آن از جمله نیازهای غیر اقتصادی نیز مورد توجه ويژه قرار می گیرند ( نیازی و دالل خراسانی:7147 ،
 .)744سازمان جهاد کشاورزی به عنوان يك نهاد مردمی و دارای هدف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی ،به عنوان يك ابراز مهم در
نظام اجتماعی ،در ايجاد تعادل و يکپارچگی در جامعه نقش مهمی بازی می کند .تنوع کاری زياد وارتباط دوسويه با دستگا های
اجرايی و خدمات رسان ی در سطح کشور و وزارتخانه های متعدد در عرصه های مختلف بر اهمیت و ضروت مطالعه اين مجموعه
بزرگ می افزايد .هدف کلی تحقیق پی بردن به میزان بیگانگی (يا عدم دلبستگی به کار) در بین کارکنان اين سازمان مهم اقتصادی-
اجتماعی است و در اين راستا تاثیر متغییرهای پايگاه اجتماعی ،دينداری ،تعهد سازمانی ،عدالت سازمانی ،پیشرفت و ارتقای شغلی،
و برخی متغییرهای زمینه ای بر آن است.
کارگر مزين در سال  7139تحقیقی تحت عنوان بیگانگی از کار و تاثیر آن بر بهره وری نیروی کار به همراه مطالعه موردی در میان
کارکنان اداره کار و امور اجتماعی استان گیالن انجام داده است .محقق در تحقیق خود نشان می دهد که بین برخی ابعاد بیگانگی از
کار همچون ،احساس بی هنجاری ،احساس بی معنايی و بی مفهومی کار و بهره وری نیروی کار رابطه ای معنادار و معکوس وجود
دارد .بدين معنا که هرچه احساس بی هنجاری و بی معنا و مفهومی کار افزايش يابد از بهره وری نیروی کار کاسته خواهد شد(کارگر
مزين.)7139 ،
توسلی و قديمی در سال  7114تحقیقی تحت عنوان «بررسی میزان بیگانگی از کار در ساختار نظام اداری ايران» انجام دادند .محققین
از نظريات مارکس و وبر در باره بیگانگی استفاده نموده است .نتايج اين تحقیق نشان داد که مهم ترين نوع بیگانگی فردی و اجتماعی
همانا بیگانگی از کار است .هويت تاريخی و تکاملی انسان ها همان کار اجتماعی اوست ،پس بیگانگی از کار باعث جدايی از اجتماع
و محیطش می شود .بخش عمده ی عدم پويايی و ناهنجاری نظام اداری ايران به رفتارها و انگیزه های کارکنان مربوط می گردد که
از انگیزه و رغبت و تمايل چندانی به کار و تعلق خاطر به سازمان برخوردار نمی باشند  ،عوامل اصلی بروز بیگانگی از کار را در اين
تحقیق فقدان دموکراسی ،فقدان مشارکت جمعی پرسنل ،پايین بودن دستمزد و میزان رضايت شغلی ،کمبود امکانات رفاهی ،احساس
عدم امنیت شغلی و گسترش چاپلوسی و  ...گزارش شده است(توسلی و قديمی.)7131 ،
شرفی  ،مهداد ،و فاضل ( ،)7141تحقیقی با عنوان رابطه ويژگی های شغلی و ابعاد عدالت سازمانی با از خودبیگانگی شغلی انجام
دادند .هدف اصلی اين پژوهش بررسی رابطه ويژگی های شغلی و عدالت سازمانی ادراك شده با از خودبیگانگی شغلی بود .روش
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پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری همه کارکنان يك واحد صنعتی بزرگ بود که از میان آنان  194نفر به شیوه نمونه
گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند .در اين پژوهش پرسشنامه های ويژگی های شغلی (هاکمن و اولدهام )7411 ،و عدالت
سازمانی ادراك شده و از خودبیگانگی شغلی مورد استفاده قرار گرفت .داده ها با استفاده از روش های رگرسیون همزمان و گام به
گام مورد تحلیل قرار گرفتند .نتايج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که عدالت ارتباطی از میان ابعاد عدالت و بازخورد از میان
ويژگی های شغلی پیش بینی کننده معنادار از خودبیگانگی شغلی هستند .در نتیجه می توان خودبیگانگی شغلی را تابعی از عدالت
ارتباطی ادراك شده و بازخورد دانست.
هاشم زاده و علمی ( )7133تحقیقی با عنوان « بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و از خودبیگانگی اجتماعی در بین دبیران
دبیرستان های شهر تبريز » انجام دادند .هدف از انجام اين تحقیق بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بیگانگی اجتماعی دبیران
دبیرستان های شهر تبريز می باشد و روش تحقیق ،پیمايشی است .جامعه آماری دبیران زن و مرد دبیرستان های شهر تبريز در سال
تحصیلی  7141 -47به تعداد  71191می باشند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  111نفر برآورد گرديده و نمونه ها به شیوه
طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب گرديدند .گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته کیفیت زندگی کاری
برگرفته از کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه استاندارد بیگانگی اجتماعی ملوين سیمن که ضريب پايايی آن ها به کمك آلفای
کرونباخ که قابل قبول به دست آمد .به منظور تجزيه و تحلیل داده ها ،از روش های آماری ضريب همبستگی پیرسون ،آزمون ،آزمون
تحلیل واريانس يك طرفه استفاده شده است .نتايج نشان داده که کیفیت زندگی و بیگانگی اجتماعی هر دو در حد متوسط بوده
است .بین کیفیت زندگی کاری و بیگانگی اجتماعی همبستگی معنی دار به دست آمد .هم چنین کیفیت زندگی کاری با هر يك از
ابعاد بیگانگی اجتماعی به جز انزوای اجتماعی معنی دار و معکوس بود .يعنی کیفیت زندگی کاری پايین موجب باال رفتن ابعاد
بیگانگی اجتماعی در دبیران می شود( .هاشم زاده و علمی )7133:
تانوريسکی در رابطه با  1317مدير نشان می دهد با وجودی که ،مديران مشاغلی را احراز کرده اند که خیلی کمتر مستلزم يکنواختی،
تخصص و حاکمیت سلسله مراتبی است تا مشاغل کارگران خط مونتاژ ،ولی همچنان بیگانگی از کار در میان آنان وجود دارد نتايج
اين تحقیق نشان می دهد که 11 :درصد از مديران به کاری که انجام می دادند به عنوان وسیله به دست آوردن انتظارات زندگی خود
می نگريستند 11 ،درصد تصور نمی کردند که سازمانی که برای آن کار می کنند به آرزوهای آنان اهمیتی می دهد يا اصوالً از آنها
آگاه است 31 .درصد اظهار داشتند که نگرش های آنان نسبت به پیشرفت و موفقیت در حال تغییر است 31 .درصد موفقیت را
براساس فعالیت بازرگانی خود تعريف نکردند 91 .درصد براين اعتقاد بودند که سازمانی که برای آن کار می کنند اجازه حصول
اهداف شخصی را به آنان نمی دهد(به نقل از کورمن.)111-111 :7137 ،
پاول عوامل مهمی همچون بیگانگی ،بی قدرتی و انزوای اجتماعی را در میان کارکنان زندان در ايالت مونتانا مورد مطالعه قرار داد.
از تعداد  741نفر که برای آنها پرسشنامه ارسال شد تعداد  711تا پرسشنامه را برگرداندند ،سواالت پرسشنامه براساس مقیاس دين
طراحی شده بود که سطوح مختلف بیگانگی ،بی قدرتی و انزوای اجتماعی را مورد سنجش قرار می داد محقق  71فرضیه را ارائه
کرد که  1مورد از آنها در کلیه کارکنان به تايید رسید و  9مورد از فرضیات فقط در گروهی از کارکنان مشاهده شد و بقیه فرضیات
رد شدند .نتايج مطالعات اين تحقیق نشان داد که میزان بیگانگی در میان کارکنان جوان تر و با سابقه کمتر ،از کارکنان با سابقه زياد
،بیشتر است به گونه ای که ناامیدی و ياس از فضای زندان و شغل شان بسیار ديده می شود( .پاول)7431 ،
مبانی نظری تحقیق

مارکس بیگانگی را به عنوان فرايندی درون يك نظام مفهومی انتزاعی می بیند که بیگانگی انسان را موجب می شود ،او معتقد است
انسان در جهانی زندگی می کند که در آن از به انجام رساندن و تحقق امیال انسانی اش منع شده است و اين گرفتاری و مصیبت باعث
بیگانه شدن انسان است ،به زعم او تاريخ در نظام سرمايه داری در حقیقت تاريخ انسانی بیگانه شده است( .پاپنهايم)711 :7131 ،
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مارکس استدالل می کند که اين چهار طريق هستند که در نظام سرمايه داری ما را از کارمان بیگانه می سازند .بیگانگی از محصول،
بیگانگی از فعالیت مولدف بیگانگی از گوهر بشری مان و بیگانگی از ديگر مرد( .ولف )71 :7131 ،دورکیم دو نوع آنومی را تمیز
می دهد .يکی در سطح فردی و ديگری در سطح اجتماعی ،آنومی در سطح فردی يا آنومیا نوعی احساس فردی از بی هنجاری
است و نشان دهندة حالتی فکری که در آن احساسات فرد نسبت به خود وی سنجیده میشود .چنین حالتی همراه با اختالالت و
نابسامانی هايی در سطح فردی بوده و او نوعی احساس ناهنجاری ،پوچی و بی قدرتی را تجربه می کند (به نقل از محسنی تبريزی،
 .)19 :7111پارسونز چنانچه کنشگر در جريان کار به اهداف خودش برسد و پاداش های ارزشمندی را به دست آورد و يا فرصت
دستیابی به وسايل جهت نیل به اهداف را داشته باشد،خروجی سیستم ،انسانی با نشاط و مفید و دارای اعتماد به نفس خواهد بود
که ضمن کسب پاداشهای مادی ،گوهر وجودی اش نیز شکوفا می شود .اما چنانچه در فراگرد کار ،نتواند به انتظارات و چشم
داشت های خود از سازمان برسدو در فرآيند کار ،قدرت دستیابی به وسايل را نداشته باشدو کنترل بر شرايط را از دست داده و
بین خود و فرآيندکار و محصول تولید شده ،جدايی احساس کند ،خروجی آن سازمان ،بیگانگی از کار است که بازخورد آن
ايجادشرايط و حاالت جديدی در کنشگر می شود؛ يعنی اين بازخورد خود را به شکل افسردگی ،کناره گیری ،احساس نابرابری،
نارضايتی شغلی ،پوچی ،بی معنای و احساس عدم امنیت ،نشان میدهد ( صبوری .)11 : 7133،مارکس وبر به مضمون بیگانگی
تحت عنوان بی قدرتی جديد ناشی از بوروکراسی و عقالنیت پرداخته است ولی وی بیگانگی را فرايندی عام شمول تلقی می کند
که تحت تاثیر تمدن جديد انسان ها در خود فرد می برد .از ديدگاه وبر عقالنیت منحصراً فرايندی سیاسی نیست و در تاثیرگذاری ها
تنها به بوروکراسی سیاسی محدود نمی شود بلکه همه فرهنگ حتی تفکر آدمی و ساختار اقتصاد و دولت مدرن را نیز متاثر و متحول
می سازد (محسنی تبريزی .)14 :7111 ،به نظر وبر در حال حاضر ،رشد بوروکراسی مشخصه اصلی جامعه غرب و علت اساسی
احساس بی قدرتی در فرد است .وبر مشاهده کرد که نقش جديد انسان ،از هر قشر و طبقه ای در محدوده ی گسترش يافته زندگی و
به طور جدی تر در هر جزء کوچك تر و مشخص تر زندگی ،اغلب مورد کنترل نامرئی واقع می شود .بنابراين برای بوروکراسی
همچون طبقه اجتماعی برابر مارکس مطرح می شود .از نظر وبر فشار روانی بوروکراسی بر مردم به همان شدت و اهمیت فشار
بورژوازی برای پرولتارياست .به اعتقاد او در جامعه مدرن و صنعتی امروز ،همچنان که کارگزار تولید و محصول کارش بیگانه می
شود ،يك کارمند از سازمان ،يك معلم از درسش ،يك دانشمند از موضوع دانش و محقق از تحقیق خود بیگانه می شود .بنابراين از
نظر وبر طبقه يا موقعیت احراز شده در سیستم تولید عامل موثر بیگانگی نیست .بلکه آنچه مهم است زمینه ای است که طی آن افراد
در زير چتر فشارها و نظم و دستورات ممنوعیت های سیستم بوروکراتیك قرار می گیرند (توسلی و قديمی .)11 :7131 ،رابرت
مرتون که در زمره جامع ه شناسان مکتب اصالت اجتماعی قرار دارد طرقی را که در آن رفتار نابهنجار  ،رفتار منحرف و بیگانه گونه
صورت می گیرد بیان کرده است (.ريتزر)171 :1177 ،
مرتون نیز چون دورکهايم با استفاده از مفهوم آنومی به تحلیل چگونگی گسستگی ارتباط بین فرد و جامعه می پردازد و عدم تجانس
بین اهداف فرهنگی و وسايل نهادی شده جهت نیل به آن هدفها را موجب آنومی می داند و باعث می شود که فرد از جامعه يا نظام
فرهنگی احساس تعارض کند که اين احساس به صورتهای مختلفی چون احساس فتور  ،پوچی  ،تنفر ،انزوا و بی هنجاری تجلی می
يابد .مرتون هرنوع رفتارکج و ناهنجار را ناشی از جدايی گسستگی و عدم ارتباط فعال بین اهداف و آرزوها در جامعه و وسايل
مشروعه نیل به اين هدفها می داند و معتقد است که وقتی بین آنچه در جامعه هست و آنچه مردم می پندارند بايد باشد ،اختالف وجود
داشته باشد مشکل بوجود می آيد  .چون ساخت اجتماعی نمی تواند وسايل و طرق يکسانی را برای همه اعضای جامعه فراهم کند و
فرصتها برای عده ای موجود است و برای عده ديگر موجود نیست در چنین وضعیتی احتمال اينکه فرد از وسايل نامشروع برای نیل
به اهداف مورد نظرش استفاده کند افزايش می يابد  .در اين صورت ديگر توازن و نظم اجتماعی برجامعه حکم فرمانیست.
(ريتزر .)171 :1177،بر خالف دورکیم که( آنومی) را در سطح کالن بکار می برد ،مرتن ،جامعه شناس معاصر آمريکايی آن را
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بیشتر در فرايند های جامعه شناختی خرد مورد توجه قرار می دهد .کوشش اولیه و هدف عمدة مرتن جهت توضیح بیگانگی،
کشف اين واقعیت بود که چگونه بعضی از ساختارهای اجتماعی ،بر برخی اشخاص در جامعه اعمال فشار می کنند .تا آنها را به
رفتاری غیر همنوا وادار نمايند (.ايمان و قائدی)34: 7131،
به نظر مانهايم  ،تحت چنین روابطی  ،بوروکراتیزه شدن و عقالنی شدن زندگی اجتماعی در جامعه صنعتی به نحو مفرطی تشديد و
در نتیجه دموکراسی و ارزشهای منتسب بدان به شدن تضعیف شده اند .انسان جامعه صنعتی متأثر از ساخت روابط اجتماعی حاکم
بدل به موجودی بیگانه از خود گشته  ،بری از استقالل و آزادی و هويت و اراده  ،چنین روابطی همچنین او را در يك وضعیت فکری
خاصی قر ار داده که به نوعی احساس بی باوری  ،تنهايی و ناتوانی منجر می شود و بر اقتدار واقعیتهای اجتماعی و عجز و ناتوانی
خويش صحه بگذارد و جامعه توانا را در مقابل انسان ناتوان مطرح کند (کوزر.)134 : 7113،
چار چوب نظری اين تحقیق برمبنای نظريه سیمن بنا نهاده شده که از سه مولفه احساس بی توانی يا ناتوانی يا احساس بی قدرتی
،بیهودگی يا پوچی يا بی معنايی و احساس بیگانگی از جامعه يا انزوای اجتماعی بطور خاص مورد ارزيابی قرار گرفته است که به
شرح مختری ازآن اشاره خواهیم کرد.
 )7احساس بی توانی يا ناتوانی يا بیقدرتی :فرد توانايی کنترل نتايج فعالیت يا نیروهای جديد را ندارد .در جامعهی صنعتی فرد خودرا
ناتوان میبیند و در می يابد که در سرنوشت خويش نقشی ندارد و نیز در نظام اجتماعی فاقد کار و کاروری است .احساس بیقدرتی
عبارت است از احتمال و يا انتظار متصوره از سوی فرد در قابل بیتأثیری عمل خويش و يا تصور اين باور که رفتار او قادر به تحقیق
و تعیین نتايج مورد انتظار نبوده .و وی را به هدفی که براساس آن کنش او تجهیز گرديده رهنمون نیست .به قول سمین اين مفهوم از
بیگانگی بیش از صور ديگر آن در ادبیات معاصر کاربرد دارد.
 )1احساس بیهودگی يا پوچی يا بیمعنايی :هنگامی که فرد نتواند نحوهی کارکرد سازمان اجتماعی مسلط بر خود را درك کند و در
نتیجه موفق به پیش بینی عاقبت اعمال خود نباشد و معنا و مفهوم آن را درنیابد دچار احساس بیهودگی و پوچی میشود .احساسی
که بسیاری از کارکنان «کمکار» دولت میتوانند داشته باشند.
 )1احساس بیگانگی از جامعه يا انزوای اجتماعی :فردی که از خود بیخود گردد و از جامعه کناره بگیرد به اين معناست که او
اعتقادی به نحوهی کارکرد جامعه ،روابط حاکم و هدفهای خرد و کالن ندارد .چون فعاالنه نمیتواند اين روابط و اهداف را نفی
و رد کند به طور منفصل با «گوشهنشینی» و عزلتگزينی خود را از گزند جامعه به حاشیه میکشد و احساس انزوای اجتماعی هم به
معنای انفکاك فردی فرد از استانداردهای فرهنگی است.
لذا با توجه به مطالب ذکر شده ،تاثیر سه مولفه از خود بیگانگی در سطح سازمان و کارکنان جهاد کشاورزی اصفهان از ديدگاه سیمن
و تاثیر دينداری بر خودبیگانگی از نظر شهید مطهری مورد بررسی و ارزيابی قرار خواهند گرفت.
روش شناسی

جامعه آماری مورد پژوهش شامل کارکنان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان (ستاد مرکزی) در سال  7141است که عالوه بر فعالیت
های ستادی به فعالیت های اجرايی نیز می پردازند و شامل کلیه کارکنان مرد و زن می باشد که طبق اطالعات امور اداری تعداد 911
نفر در ستاد مرکزی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان مشغول می باشند که از بین آن ها بر اساس فرمول کوکران 774 ،نفر با روش
نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب با ح جم به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود که از اعتبار
صوری برخوردار بود و پايايی متغییرها نیز به وسیله آلفای کرونباخ سنجیده شد که نتايج آن در جدول شماره ( )7آورده شده است.
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جدول  :7ضريب آلفای کرونباخ متغیرها و سازه های تحقیق
تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

متغیر یا بعد

ردیف
1

بی توانی يا ناتوانی يا بیقدرتی

9

1/111

2

بیهودگی يا پوچی يا بیمعنايی

1

1/143

3

بیگانگی از جامعه يا انزوای اجتماعی

9

1/141

4

دينداری

9

1/191

5

پیشرفت و ارتقای شغلی

1

1/111

6

تعهد سازمانی

9

1/114

7

عدالت سازمانی

1

1/311

8

کل پرسشنامه

11

1/111

یافته ها
آمار توصیفی مربوط به برخی متغییرهای تحقیق در جدول شماره ( )1گزارش شده است.
جدول :1آمار توصیفی مربوط به برخی متغییرها
متغیر

تحصیالت

جنسیت

وضعیت استخدامی

گزینه

فراوانی

درصد

ديپلم و کمتر

13

11/1

فوق ديپلم

14

11/3

لیسانس

91

11/1

فوق لیسانس و باالتر

71

71/7

زن

11

17

مرد

49

14

رسمی

11

11/9

پیمانی

11

74/1

قراردادی

11

11/1

 11تا  14سال
 11تا  14سال
سن

 91تا  94سال
 11سال يا باالتر

درآمد ماهانه
(به تومان)

71
11
11
77

71/1
13/3
93/7
71/1

کمتر از يك میلیون

11

11/7

 7تا  7/1میلیون

39

17/3

بیشتر از 7/1میلیون

1

1/ 7

ارقام جدول شماره ( )1نشان می دهند که نزديك به  99درصد پاسخگويان دارای میزان تحصیالت لیسانس و باالتر و نزديك 97
درصد آن ها کمتر از  91سال سن دارند .ارقام هم چنین حاکی از آن هستند که تنها نیمی از کارکنان وضعیت استخدامی رسمی
دارند و اين که درآمد نزديك به  11درصد آن ها کمتر از  7/1میلیون تومان در ماه است .تصوير کلی ای که به دست می آيد اين
است که اين مجموعه نسبتا تحصیل کرده و جوان ،دارای شرايط شغلی و مالی چندان خوبی نیست.
برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون های آماری پیرسون و آنالیز واريانس استفاده شده است .سپس مدل رگرسیونی در بررسی
تأثیر هم زمان کلیهی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ارايه می گردد.
فرضیه اول :بین پايگاه اجتماعی و بیگانگی کارکنان رابطه وجود دارد.
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برای بررسی اين فرضیه ،با توجه به اينکه پايگاه اجتماعی سه سطحی در نظر گرفته شده است لذا از آزمون ( Fتحلیل واريانس) و
سطح معنی داری آزمون استفاده شد .نتايج در جدول ( )1آمده است.
جدول  : 1آزمون  Fدر بررسی فرضیه اول (تعداد )774 :
سازه

پایگاه اجتماعی

میانگین

پايین

1/31

متوسط

1/11

باال

1/91

بیگانگی کارکنان

مقدار F

سطح معنی داری ()p

1/111

3/41

نتايج مندرج در جدول ( )1بیان می دارد میانگین بیگانگی کارکنان در سطوح مختلف پايگاه اجتماعی متفاوت است و بین پايگاه
اجتماعی وبیگانگی کارکنان رابطه وجود دارد .نتايج آزمون تعقیبی دانکن نشان داد که پاسخگويان با پايگاه اجتماعی باال به تنهايی
در يك گروه قرار گرفته و کمترين بیگانگی را دارند و پاسخگويان با پايگاه اجتماعی متوسط و پايین با هم در يك گروه قرار داشته
و بیگانگی بیشتری نسبت به پاسخگويان با پايگاه اجتماعی باال دارند.
فرضیه دوم  :بین دينداری و خود بیگانگی کارکنان رابط وجود دارد.
برای بررسی اين فرضیه از آزمون معنیداری همبستگی پیرسون استفاده شد .نتايج در جدول(  )9مندرج می باشد.
جدول  : 9نتايج آزمون همبستگی در آزمون فرضیه دوم (تعداد )774 :
متغیر مستقل

دینداری

معیار آماری

خود بیگانگی (متغیر وابسته)

ضریب همبستگی پیرسون

-3/343

سطح معنی داری )(p

3/644

نتايج مندرج در جدول ( )9نشان می دهد سطح معنی داری آزمون همبستگی از خطای  1%کمتر نیست لذا بین دينداری و خود
بیگانگی کارکنان رابط وجود ندارد.
فرضیه سوم  :بین تعهد سازمانی با خود بیگانگی کارکنان رابطه وجود دارد.
نتايج آزمون معنیداری همبستگی پیرسون در جدول( )1مندرج می باشد.
جدول  : 1نتايج آزمون همبستگی در آزمون فرضیه سوم (تعداد )774 :
متغیر مستقل

تعهد سازمانی

معیار آماری

خود بیگانگی (متغیر وابسته)

ضريب همبستگی پیرسون

1/177

سطح معنی داری )(p

1/117

نتايج مندرج در جدول ( )1نشان می دهد سطح معنی داری آزمون همبستگی از خطای ( 1%و حتی  )7%کمتر است .مقدار و عالمت
ضريب همبستگی پیرسون بیان می دارد که بین تعهد سازمانی با خود بیگانگی کارکنان رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم  :بین عدالت سازمانی با خود بیگانگی کارکنان رابطه وجود دارد.
نتايج آزمون معنیداری همبستگی پیرسون در جدول ( )1مندرج می باشد.
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جدول  :1نتايج آزمون همبستگی در آزمون فرضیه چهارم (تعداد )774 :
متغیر مستقل

عدالت سازمانی

معیار آماری

خود بیگانگی (متغیر وابسته)

ضريب همبستگی پیرسون

1/111

سطح معنی داری )(p

1/117

نتايج مندرج در جدول ( )1نشان می دهد سطح معنی داری آزمون همبستگی از خطای ( 1%و حتی  )7%کمتر است .مقدار و عالمت
ضريب همبستگی پیرسون بیان می دارد که بین عدالت سازمانی با خود بیگانگی کارکنان رابطه وجود دارد.
فرضیه ششم  :بین عوامل فردی مانند سن و جنس و تاهل با خود بیگانگی کارکنان رابطه وجود دارد.
الف) بررسی رابطه بین سن و خود بیگانگی کارکنان

نتايج آزمون معنیداری همبستگی پیرسون در جدول ( )1مندرج می باشد.
جدول : 1نتايج آزمون همبستگی در آزمون رابطه بین سن و خود بیگانگی کارکنان (تعداد )774 :
متغیر مستقل

سن

معیار آماری

خود بیگانگی (متغیر وابسته)

ضريب همبستگی پیرسون

-1/113

سطح معنی داری )(p

1/117

نتايج مندرج در جدول نشان می دهد که بین سن با خود بیگانگی کارکنان رابطه معکوس و متوسط وجود دارد و با افزايش سن خود
بیگانگی کارکنان کمتر می شود.
ب) بررسی رابطه بین جنسیت و خود بیگانگی کارکنان

برای بررسی اين فرضیه ،با توجه به اينکه جنسیت دارای دو سطح است لذا از آزمون ( tدو نمونه مستقل) و سطح معنی داری آزمون
استفاده شد .نتايج در جدول ( )3گزارش شده است.
جدول  : 3آزمون  tدر بررسی فرضیه اول (تعداد )774 :
سازه

جنسیت

میانگین

زن

1/11

مرد

1/19

بیگانگی کارکنان

مقدار t

سطح معنی داری ()p

7/19

1/737

نتايج مندرج در جدول ( )3بیان می دارد بین جنسیت با خود بیگانگی کارکنان رابطه وجود ندارد .نزديکی میانگین بیگانگی کارکنان
زن و مرد نتیجه آزمون را تأيید می کند.
ج) بررسی رابطه بین تأهل و خود بیگانگی کارکنان

برای بررسی اين فرضیه ،با توجه به اينکه تأهل دارای دو سطح است لذا از آزمون ( tدو نمونه مستقل) و سطح معنی داری آزمون
استفاده شد .نتايج در جدول ( )4مندرج می باشد.
جدول : 4آزمون  Fدر بررسی فرضیه اول (تعداد )774 :
سازه

بیگانگی کارکنان

تأهل

میانگین

مجرد

1/11

متأهل

1/17

مقدار t

سطح معنی داری ()p

1/19

1/14
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نتايج مندرج در جدول بیان می دارد بین تأهل با خود بیگانگی کارکنان رابطه وجود ندارد .نزديکی میانگین بیگانگی کارکنان زن و
مرد نتیجه آزمون را تأيید می کند.
فرضیه هفتم  :بین پیشرفت وارتقای شغلی کارکنان با خود بیگانگی کارکنان رابطه وجود دارد.
جدول  : 71نتايج آزمون همبستگی در آزمون فرضیه هفتم (تعداد )774 :
متغیر مستقل

پیشرفت وارتقای شغلی کارکنان

معیار آماری

خود بیگانگی (متغیر وابسته)

ضريب همبستگی پیرسون

1/143

سطح معنی داری )(p

1/111

نتايج مندرج در جدول ( )71نشان می دهد که بین پیشرفت وارتقای شغلی کارکنان با خود بیگانگی کارکنان رابطه مستقیم و متوسط
وجود دارد.
تحلیل رگرسیون چند متغیری به منظور بررسی میزان اثر هر يك از متغیرهای مستقل
تحلیل رگرسیون چند متغیری به منظور بررسی میزان اثر هر يك از متغیرهای مستقل (دينداری ،تعهد سازمانی ،عدالت سازمانی، ،
پیشرفت وارتقای شغلی ،پايگاه اجتماعی ،سن ،جنسیت و تاهل) بر متغیر وابستهی خود بیگانگی کارکنان.
جدول  : 77آزمون  Fدر بررسی وجود يا عدم وجود مدل رگرسیونی
آماره F

سطح معنی داری ()p

1/91

1/111

ضریت تعیین ()R2
1/144

نتايج جدول ( )77نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون  Fاز خطای  1%کمتر است لذا وجود مدل رگرسیونی معنی دار است.
ضريب تعیین مدل رگرسیون نشان می دهد که  14/4درصد از تغییرات متغیر وابستهی خود بیگانگی کارکنان توسط متغیرهای مستقل
حاضر در مدل تبیین می گردد.
جدول  : 71بررسی ضرايب مدل رگرسیونی
ضریب

آماره t

سطح معنی داری ()p

عرض از مبدأ

7/11

71/93

1/111

جنسیت

1/117

7/11

1/171

تأهل

1/173

7/11

1/719

سن

-1/733

-1/31

1/111

دينداری

-1/711

-7/11

1/134

پیشرفت و ارتقای شغلی

1/741

1/74

1/191

تعهد سازمانی

1/743

1/11

1/191

عدالت سازمانی

1/111

1/31

1/111

متغیر

با توجه به جدول ( )71مشاهده می شود که در مدل رگرسیونی ،سطوح معنی داری ضرايب متغیرهای « سن » « ،پیشرفت و ارتقای
شغلی » « ،تعهد سازمانی » و « عدالت سازمانی » به همراه عرض از مبدأ ،از خطای  1%کمتر است لذا اثر ضرايب مذکور در مدل
رگرسیونی معنی دار هستند .اما سطوح معنی داری ضريب ساير متغیرها نظیر « جنسیت » »« ،تأهل» و  ...از خطای  1/11کمتر نیست و
لذا اثر متغیرهای مذکور در مدل معنی دار نمی باشد .مدل رگرسیونی به صورت زير ارايه می گردد.
(تعهد سازمانی)( + 1/743پیشرفت و ارتقای شغلی)( + 1/741سن)  = 7/11 - 1/733خود بیگانگی
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(عدالت سازمانی)+ 1/111
(تعهد سازمانی)( + 1/743پیشرفت و ارتقای شغلی)( + 1/741سن)  = 7/11 - 1/733خود بیگانگی
(عدالت سازمانی)+ 1/111
ضريب تعیین مدل رگرسیون نشان می دهد که  14/4درصد از تغییرات متغیر وابستهی خود بیگانگی کارکنان توسط متغیرهای مستقل
حاضر در مدل تبیین می گردد.
نتیجه گیری

بر اساس تئوری های جامعه شناختی می توان گفت  ،خودبیگانگی يك مولفه روانی است که در روابط اجتماعی و جامعه ،نقش
مهمی را ايفا می کند هرچند جامعه شناسان و روانشناسان نسبت به در نظر گرفتن مولفه ها و متغییر ها اظهار نظر های نموده اند لکن
هرکدام بطور اخص جنبه ای از خود بیگانگی را در نظر گرفته اند و بیگانگی را محصول ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دانسته و
معتقدند براثر مالکیت خصوصی و تقسیم کار ،انسان قادرنیست  ،ماحصل کار و فعالیت خود را از آن خويش بداند و از آن محفوظ
گردد.در نتیجه قادر به شناخت  ،قابلیتها و توانائیها و نیروهای بالقوه خود نمی تواند باشد .رشد بوروکراسی مشخصه اصلی جامعه
غرب و علت اساسی احساس بی قدرتی در فرد است .بیگانگی مادر شهرها عاملی است که موجب سرگردانی افراد بشر می شود .فرد
گرايی و بی احساسی است که آنها را به سوی بیگانگی سوق می دهد .عدم تجانس بین اهداف فرهنگی و وسايل نهادی شده جهت
نیل به آن هدفها موجب آنومی می شود و باعث می شود که فرد از جامعه يا نظام فرهنگی احساس تعارض کند که اين احساس به
صورتهای مختلفی چون احساس فتور  ،پوچی  ،تنفر ،انزوا و بی هنجاری تجلی می يابد .صنعتی شدن مفرط و عقاليی شدن زندگی
مادی بشر که با دنیوی کردن اخالق همراه شده است ،باعث نوعی بی اعتقادی و بی نظمی و پريشان حالی در بین مردم شده و مردم
دچار بحران هويت شده اند .دکتر شريعتی در میان متفکرين و انديشمندان اسالمی نیز به مسله خود بیگانگی اشاره دارد و بیان ايشان
در خصوص انسان است و می گويد انسان به گونه ای بیمار می شود که « خود» را گم می کند .شخصیت وهويت واقعی خويش را
نمی شناسد وجود وحقیقت خود را می بازد و اين حالت معلول حلول يك شخصیت با هويت غیر انسانی در انسان است و در نتیجه
تبديل انسان به غیر انسان می باشد .شهید مطهری وابستگی به هرچیز ی جز ذات باری تعالی را عامل بیگانگی و مسخ انسان دانسته و
می گويد (وابستگی به يك ذات بیگانه با خود موجب مسخ ماهیت انسان است ،اما وابستگی به آنچه که کمال نهايی انسان است
وابستگی به يك امر بیگانه نیست فوابستگی به (خود )است  ،وابستگی انسان به خودش موجب نمی شود از خودش بیگانه و ناآگاه
شود .نتايج تحقیقات دانشمندان ،رابطه تقسیم کار ،بی قدرتی (عدم مشارکت فعال در محیط کار) ،نیاز به کار فقط برای تامین معاش،
احساس رنج و بدبختی به جای احساس لذت ،احساس استثمار شدن ،عدم وجود روابط انسانی و عدم وجود فرصت های برابر شغلی
برای ترفیع و کسب امتیازات شغلی با بیگانگی از کار را گوشزد می کنند .براساس مبانی نظری مارکس ،با تقسیم کار و شکسته شدن
روند تولید ،کار به وظیفه ای تکراری و کسل کننده تبديل می شود و کارگران قدرت و اختیاری در فرايند انجام کار ندارند ،انسان
ها خودشان را ضمن کار شکوفا نمی کنند و خودشان را درنمی يابند و چنین کاری به جای لذت ،رنج و بدبختی به همراه دارد.
کارگران احساس می کنند در کار استثمار شده اند در چنین شرايطی عشق و اعتماد جای خو را به چانه زنی و مبادله می دهد و انسان
ها در وجود يکديگر سرشت انسانی را نمی بینند و شرايط کار نیز برای آنان فرصت های برابری شغلی جهت ترفیع و کسب امتیازات
ايجاد نخوادهد کرد بنابراين مهم ترين نوع بیگانگی فردی و اجتماعی همانا بیگانگی از کار است .هويت تاريخی و تکاملی انسان ها
همان کار اجتماعی اوست ،پس بیگانگی از کار باعث جدايی از اجتماع و محیطش می شود .فقدان دموکراسی ،فقدان مشارکت
جمعی پرسنل ،پايین بودن دستمزد و میزان رضايت شغلی ،کمبود امکانات رفاهی ،احساس عدم امنیت شغلی و گسترش چاپلوسی و
 ...و در پايان برای کاهش میزان بیگانگی از کار افزايش احساس مسئولیت در افراد در قبال سازمان های دولتی بايد ضمن ايجاد
تغییرات اساسی در نظام اداری ايران به عوامل فوق توجه کافی نمود.
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با بررسی های انجام شده در تحقیقات صورت گرفته ،چنین نتیجه می شود که موضوعات در سطح سازمانی بصورت تك بعدی يا
ابعاد نگری روانشناسی و رضايت شغلی و يا به برسی عوامل سازمانی محض ،توجه داشته اند است که شايد به صراحت گفت اين
موضوعات در رابطه با بیگانگی کارکنان که عامل مهم در پیشبرد اهداف يك سازمان در نظام اجتماعی نیست لذا تحقیق حاضر سعی
نموده است متغیر های ديگری که موثر هستند در خود بیگانگی کارکنان را مورد مداحقه و پژوهش قراردهند به اين معنی که هرچه
میزان تاکید بر موازين و مقررات اداری ،شديدتر باشد به همان اندازه احساس بیگانگی از کار نزد افراد افزايش می يابد .همچنین
بیگانگی از کار به بیگانگی از همکاران نیز منجر می شود .به عبارت ديگر تمرکز گرايی و تاکید بر قدرت بر موازين و مقررات نه
تنها به بیگانگی از کار در افراد بلکه به بیگانگی از همکارانشان نیز منجر می گردد .با توجه به تحقیقات انجام يافته پیرامون موضوع
می توان گفت ،سازمانها به عنوان يکی از ابزارهای مهم نظام اجتماعی نقش مهمی را در يکپارچگی و تعادل فعال در جامعه دارند و
عوامل مهم درون سازمانی در تحقق اهداف سازمانی تاثیر گذار هستند بررسی در درون سازمان و تاثیر متقابل اين عوامل و رابطه بین
آنها دست يابی به اهداف را نزديکتر می نمايد .سازمان جهاد کشاورزی اصفهان به عنوان يك نهاد مردمی و دارای هدف مهم
اقتصادی و اجتماعی به عنوان يك ابراز مهم در نظام اجتماعی و تأثیر گذار در تعادل و يکپارچگی جامعه ايفاء نقش می کند .بررسی
روابط بین ساختار اداری و تشکیالتی و عوامل مهم و موثر بر نیروهای اجرايی و ستادی در اين سازمان و بیگانگی کارکنان و تأثیر
آن بر دست يابی به اهداف سازمانی از جمله نتايج اين پژوهش خواهد شدبر اساس نتايج حاصل شد ،متغیرهای مستقل عوامل
اجتماعی و فرهنگی و سازمانی بعنوان عوامل تاثیرگذار بر روی متغیر وابسته خودبیگانگی کارکنان تايید گرديد ضمناً نتايج نشان داد
که میانگین میزان از خودبیگانگی کارکنان ستادی با اجرايی بیشتر است .همچنین با استفاده از رگرسیون چند متغیره ،به دست آمد
که نشان می دهد که متغیرهای مستقل به میزان  14/4درصد از واريانس متغیر وابسته بیگانگی کارکنان را تبیین نموده اند.
نتايج اين تحقیق تا حدود زيادی نظريات دانشمندان دينی نظیر مطهری و هم چنین دکتر شريعتی و دانشمندان علوم اجتماعی نظیر
پارسونز را تأيید می کند .نتیجه اين تحقیق با نتايج تحقیق کارگر مزين ( )7139همخوانی دارد .همچنین نتايج تحقیقات فاضل ،شرفی
و مهداد ( ،)7141حاجی زاده میمندی ( ،)7133هاشم زاده و علمی ( )7133را تأيید می کند.
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