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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثر عوامل سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود.
روششناسی :تحقیق حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شده است .جامعه آماري اين تحقیق
شامل ،کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد  220نفر بود که بر اساس فرمول کوکران  141نفر به شیوه
تصادفی طبقهاي به عنوان نمونه آماري تحقیق انتخاب شدند .براي جمعآوري دادههاي تحقیق ،از پرسشنامههاي عوامل سازمانی
ناير و ووهرا ( )2010و بیگانگی از کار شانتز و همکاران ( )2015استفاده شد؛ همچنین براي تجزيه و تحلیل دادهها و شناسايی
اثرات متغیرهاي تحقیق ،از مدليابی معادالت ساختاري با استفاده از نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.
یافتهها :نتايج نشان داد که ساختار سازمانی بر بیگانگی از کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان اثرگذار است(-0/57

= ،)t=β، 29/4اما اثر ماهیت کار ( ،)t=β، 45/1=0/20روابط کاري ( )t=β، 37/0=0/04و درک عدالت ( ،)t=β، 13/0=0/01بر بیگانگی
از کار کارکنان معنیدار نبود.
نتیجهگیری :با توجه به نتايج تحقیق میتوان چنین نتیجهگیري کرد که از عوامل سازمانی تنها ساختار سازمانی میتواند موجب
بیگانگی از کار کارکنان گردد .پیشنهاد میشود ،مديران ادارات ورزش و جوانان استان گلستان با تغییر در ساختار سازمانی،
موجب کاهش بیگانگی از کار کارکنان خود گردند.
واژههای کلیدی :بیگانگی از کار ،درک عدالت ،روابط کاري ،ساختار سازمانی ،ماهیت کار.
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مقدمه
منابع انسانی همواره از مهمترين منابع سازمانها به شمار میآيند .در محیط کسب و کار امروز ،سازمانهاي موفق تالش میکنند
تا با جذب نیروي انسانی کارآمد و مديريت صحیح آن به اهداف تجاري کسب و کار خود دست يابند (گوئرسی1و همکاران،
 .)2015گوربوز )2009(2در اين خصوص بیان میکند که جذب نیروي انسانی توانمند و تالش براي حفظ و نگهداري آنان ،از
جمله استراتژيهايی میباشند که میتوانند موفقیت سازمانها را تضمین نمايند و موجب کسب مزيت رقابتی براي آنها گردند.
با توجه به اهمیت نیروي انسانی در موفقیت سازمان هاي امروزي ،محققان همواره به دنبال بررسی عوامل موثر بر عملکرد کاري
کارکنان میباشند .به گفته گانگ3و همکاران ( ،)2009هنر مديران در سازمانهاي معاصر اين است که بتوانند عوامل فردي،
سازمانی و محیطی موثر بر رفتار کارکنان سازمان را شناسايی کنند و با ايجاد شرايط کاري مناسب ،زمینه استفادهي موثرتر از
توانمنديها و ظرفیتهاي کارکنان خود را فراهم سازند که حاصل آن بهبود عملکرد فردي کارکنان و در نهايت موفقیت سازمان
خواهد بود.
يکی از مهمترين عوامل موثر بر رفتارهاي کاري کارکنان از جمله رضايت شغلی ،تعهد سازمانی و ترک خدمت در سازمانهاي
امروز ،بیگانگی از کار4است .بیگانگی از کار از جمله حالتهاي روانشناختی است که بروز آن به دلیل دارا بودن مولفههاي
بیهودگی ،بیزاري از جامعه ،بی هنجاري ،ناتوانی ،بیزاري از کار و انزواي اجتماعی ،میتواند بر تمام ابعاد وجودي فرد و سازمانی
که به آن تعلق دارد ،سايه افکند (مهداد .)1392 ،بارزترين ديدگاه و نظريه در رابطه با بیگانگی از کار را میتوان در آثار

مارکس5

( )1961مشاهده کرد (جانعلیزاده و حسینی .)2014 ،به گفته سیرين6و همکاران ( )2011از ديدگاه مارکس ( ،)1961بیگانگی
از کار به وضعیتی اطالق میشود که در آن انسان تحت چیرگی نیروهاي خود آفريده قرار میگیرد و اين نیروها به عنوان قدرتهاي
بیگانه در برابر فرد میايستند و بر عملکرد فرد در محیط کار اثر منفی میگذارند .بیگانگی از کار نوعی حس شناختی است که
به جدايی کارمند از کار و محیط کاري اشاره میکند و اين به معناي عجین نشدن کارمند با شغل و هويت سازمانی است (باناي
و ريسل .)2007 7،از ديدگاه گو 8و همکاران ( ،)2016بیگانگی از کار واقعیت شايع زندگی کاري حتی در کارکنان حرفهاي
سازمانهاي تولیدي و خدماتی عصر حاضر است .بیگانگی از کار تناقض میان ماهیت نقش کار و ماهیت انسانی است و زمانی به
وجود می آيد که افراد کنترلی بر فرايندهاي کاري خود نداشته باشند .چنین امري میتواند ،موجب کاهش کنترل کارمند بر
 )200710در اين خصوص
امورات کاري خود شده و انگیزه شغلی وي را نیز کاهش دهد (باناي9و همکاران .)2004 ،مندوزا و الرا (
بیان میکنند که بیگانگی از کار موجب میشود که کارکنان سازمان نتوانند به نیازهاي اجتماعی خود در محیط کار دست يابند؛
همچنین بیگانگی از کار موجب ايجاد شکاف بین اهداف کاري سازمان با ارزشها ،نظرات و خواستههاي کارکنان سازمان میشود.
 )201211نیز بیان میکند که بیگانگی از کار موجب از هم پاشیدگی ساخت اجتماعی میشود و میتواند تداوم حیات
تامرس (
جامعه را به خطر اندازد .جامعهاي که در آن افراد توجیهات و داليلی براي زندگی و کار خود ندارند و دچار بیزاري اجتماعی
شدهاند ،به توسعه نمیرسند.
عوامل موثر بر بیگانگی از کار يا حالت معکوس آن ،يعنی دلبستگی به کار از جمله موضوعاتی هستند که توجه بسیاري از محققان
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را به خود جلب نمودهاند و بین محققان در اين زمینهها اتفاق نظر وجود ندارد ،زيرا در مورد ابعاد و اهمیت بیگانگی از کار و
دلبستگی به کار ،مولفههاي تشکیل دهنده آنها و نحوه سنجش و اندازهگیري اين مولفهها ،اختالف نظرهاي فراوانی وجود دارد
(يوسفی و عزيزي زينالحاجلو ،)1394 ،اما با اين وجود تحقیقات گوناگونی در خصوص عوامل موثر بر بیگانگی از کار و پیامدهاي
بیگانگی از کار در سازمانهاي مختلف انجام شده است .شرفی و همکاران ( )1392در تحقیقی که روي کارکنان يک واحد صنعتی
بزرگ انجام دادند ،دريافتند که عدالت ارتباطی از بین ابعاد عدالت و بازخورد از بین ويژگیهاي شغل توانايی پیشبین بیگانگی
از کار را دارند .نتايج تحقیق پاشا ( ،)1393در اداره کل بنادر و دريا نوردي استان مازندران نشان داد که بین حمايت سازمانی
ادراک شده ،ماهیت شغل ،اهمیت شغل و استقالل در شغل با بیگانگی از کار رابطه منفی و معنیداري وجود دارد .حقیقتیان و
همکاران ( )1394در تحقیقی به بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی ،سازمانی و فرهنگی با بیگانگی از کار کارکنان سازمان جهاد
کشاورزي اصفهان پرداختند .نتايج تحقیق نشان داد که بین مولفههاي پايگاه اجتماعی اقتصادي ،تعهد سازمانی ،سن و پیشرفت
شغلی با بیگانگی از کار رابطه منفی و معنیداري وجود دارد .بین دينداري ،جنسیت و تأهل با بیگانگی از کار ،رابطه معنیداري
مشاهده نشد .يوسفی و عزيزي زينالحاجلو ( )1394با انجام تحقیقی روي کارکنان اداره بیمه سالمت استان آذربايجان شرقی
دريافتند که بین رضايت شغلی ،اعتماد اجتماعی ،ويژگیهاي شغلی ،اثربخشی اجتماعی و درک عدالت سازمانی با بیگانگی از کار
کارکنان ،رابطه منفی و معنیداري وجود دارد .ناير و ووهرا )2010(1با انجام تحقیقی روي کارکنان شش سازمان ارائه دهنده
خدمات فناوري اطالعات در هند دريافتند که از بین مولفههاي ساختار سازمانی ،ماهیت شغل ،روابط کاري و درک عدالت تنها
ماهیت شغل و روابط کاري ،موجب بیگانگی از کار کارکنان سازمانهاي مورد مطالعه شدهاند .نتايج تحقیق شانتز2و همکاران
( )2015با عنوان منشأ و پیامدهاي بیگانگی از کار نشان داد که استقالل در تصمیمگیري ،تنوع در وظايف ،مشخص بودن وظايف
و حمايت اجتماعی در سازمان موجب کاهش بیگانگی از کار کارکنان میگردند .تامرس و همکاران ( )2015نیز با انجام تحقیقی
روي  790کارمند يک سازمان تولیدي دريافتند که بیگانگی از کار موجب کاهش تالش کارکنان در محیط کار و افزايش تمايل
به ترک خدمت آنها میشود .روسیناه3و همکاران ( )2016با انجام تحقیقی روي کارکنان دانشگاه فنی بغداد در عراق دريافتند
که بیگانگی از کار به واسطه کاهش رضايت شغلی ،موجب کاهش عملکرد شغلی کارکنان مورد مطالعه شده است .وانگ)2016(4
در تحقیقی دريافت که اثر ساختار سازمانی ،ماهیت شغل ،روابط کاري ،اختیار تصمیمگیري ،درک عدالت و تنوع در وظايف بر
بیگانگی از کار کارکنان اثري معنیداري نمیباشد.
همانند ساير سازمانها ،سازمانهاي ورزشی نیز براي کسب موفقیت به نیروي انسانی کارآمد و توانمند نیاز دارند .به گفته

ونهاک5

و همکاران ( ،)2013سازمان هاي ورزشی به دلیل گستردگی حیطه وظايف خود و داشتن مشتريانی با خواستههاي متفاوت در
جامعه بايستی بتوانند با اتخاذ استراتژيهايی مناسب به اهداف خود دست يابند که يکی از اين استراتژيها جذب ،حفظ و توسعه
نیروي انسانی توانمند است .پرک6و همکاران ( )2016نیز بیان میکنند که شناسايی عوامل موثر بر عملکرد و رفتار نیروي انسانی
میتواند موجب شکلگیري رفتارهاي کاري مثبت در کارکنان سازمانهاي ورزشی گردد و در نهايت بر عملکرد اين سازمانها
اثري مثبت بگذارد .بیگانگی از کار از جمله متغیرهايی است که میتواند بر عملکرد کارکنان سازمانهاي ورزشی اثري مخرب
داشته باشد .بر اساس مبانی پژوهشی ارائه شده و بررسیهاي انجام گرفته ،داليل و عوامل مختلفی ممکن است ،به بروز بیگانگی
از کار در بین کارکنان يک سازمان منجر گردد .شناسايی عوامل موثر در بروز بیگانگی از کار و آگاهی از پیامدهاي آن میتواند
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به مديران سازمان هاي ورزشی از جمله ادارات ورزش و جوانان کمک نمايد تا با استفاده از روشهاي مناسب ،از بروز چنین
پديدهاي در سازمان خود پیشگیري نمايند .همچنین بیشتر تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر بیگانگی از کار در
محیط هاي غیر ورزشی انجام شده است که اين امر ضرورت انجام چنین تحقیقاتی را در محیطهاي ورزشی آشکار میسازد .لذا
با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و وجود خألهاي علمی در اين زمینه ،محقق به دنبال پاسخ به اين سئوال است که آيا عوامل
سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان اثر میگذارند؟
روششناسی
تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر معادالت ساختاري است که به صورت میدانی انجام شده است .جامعه آماري
تحقیق شامل ،کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد  220نفر در سال  1395بود .حجم نمونه با استفاده
از فرمول کوکران 141 ،نفر تعیین گرديد .حداقل نمونه مورد نیاز براي انجام مدليابی معادالت ساختاري بین  100تا  150مورد
است (سیدعباسزاده و همکاران .)1391 ،به دلیل برابر نبودن تعداد کارکنان ادارات ورزش و جوانان در شهرستانها و شهرهاي
استان گلستان ،براي انتخاب نمونه از روش نمونهگیري تصادفی طبقهاي استفاده شد.
جدول  .1تعداد پرسشنامههاي عودت داده شده بر اساس شهرستان
شهرستان

تعداد

تعداد

شهرستان

شهرستان

تعداد

گرگان (اداره کل)

63

علی آباد

7

مرواه تپه

3

گرگان

9

گمیشان

5

کالله

4

گنبدکاووس

11

رامیان

5

گالکش

3

بندرترکمن

7

آزادشهر

5

کردکوي

4

بندرگز

6

مینودشت

4

آق قال

5

جمع کل 141 :نفر

براي گردآوري دادههاي تحقیق از پرسشنامههاي عوامل سازمانی ناير و ووهرا ( )2010و بیگانگی از کار شانتز و همکاران ()2015
استفاده شد .پرسشنامه عوامل سازمانی داراي  22گويه و چهار مولفه ساختار سازمانی ( 8گويه) ،ماهیت کار ( 5گويه) ،روابط
کاري ( 4گويه) و درک عدالت ( 5گويه) است که بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت سنجیده میشود .همچنین پرسشنامه
بیگانگی از کار نیز مشتمل بر  10گويه است و بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت سنجیده میشود .جهت تعیین روايی محتوايی
پرسشنامههاي تحقیق ،از نظرات  15نفر از اساتید مديريت ورزشی استفاده شد و سپس جهت تعیین پايايی پرسشنامهها ،يک
مطالعه مقدماتی (با تکمیل نمودن پرسشنامهها توسط  40نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان) انجام گرفت و
ضريب پايايی اين پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي عوامل سازمانی ( )α=0/83و بیگانگی از کار
( )α=0/87به دست آمد که حاکی از ثبات ابزار اندازهگیري بود .پس از تعیین روايی و پايايی ابزار اندازهگیري ،پرسشنامهها در
بین جامعه آماري (کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان) توزيع و  141پرسشنامه سالم جمعآوري گرديد .در اين
پژوهش ،از آمار توصیفی به منظور سازمان دادن ،خالصه کردن ،طبقهبندي کردن و توصیف دادهها شامل فراوانیها ،میانگینها
و انحراف استاندارد استفاده شده است .براي آزمون مدل تحقیق ،از مدليابی معادالت ساختاري استفاده شد .اين روش ،مدلی
آماري براي بررسی روابط خطی بین متغیرهاي تحقیق و سئواالت پرسشنامه است .به عبارت ديگر ،مدليابی معادالت ساختاري
روش آماري قدرتمندي است که مدل اندازهگیري و مدل ساختاري را با يک آزمون آماري همزمان ترکیب میکند .بدين منظور
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نرم افزار اسمارت پی .ال .اس1مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها
يافتههاي تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ،مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار گرفت .در بخش توصیفی ،برخی از
ويژگیهاي جمعیت شناختی آزمودنیها مورد بررسی قرار گرفت .در اين خصوص ،نتايج نشان داد که  61/3درصد از کارکنان
شرکت کننده در پژوهش مرد میباشند؛ همچنین بررسی توزيع سن کارکنان نشان داد که  47/9درصد از کارکنان در دامنه
سنی  40سال به باال قرار دارند 59/2 .درصد از کارکنان داراي سابقه کار بین  11تا  20سال بودند .بررسی سطح تحصیالت
کارکنان حاکی از اين بود که  52/1درصد از کارکنان داراي مدرک تحصیلی کارشناسی میباشند.
مالکهاي سهگانه فورنل و الرکر2براي بررسی ثبات درونی يا پايايی سازهها مدنظر قرار گرفت .بررسی بار عاملی متغیرهاي
مشاهده شده به عنوان اولین مالک بررسی ،نشان داد که میزان بار عاملی و مقادير تی به دست آمده براي متغیرهاي مشاهده
شده در سطح  0/01معنیدار است (شکل  .)2دومین مالک بررسی پايايی سازهها ،ضريب ديلون -گلداشتاين يا پايايی

ترکیبی3

(شاخص سازگاري درونی مدل اندازهگیري) سازهها است که بايد بیشتر از 0/7باشد .مقادير به دست آمده براي اين شاخص نیز،
حاکی از پايايی قابل قبول سازهها بود (جدول  .)2میانگین واريانس استخراج شده4سومین مالک جهت بررسی ثبات درونی
سازهها که در جدول  2ارائه شده است .مقادير باالتر از  0/5براي اين مالک قابل قبول است (سیدعباسزاده و همکاران.)1391 ،
با توجه به نتايج جدول  2سازهها و نشانگرهاي آنها از پايايی قابل قبولی براي استفاده در تحقیق برخوردار هستند.

1. Smart PLS
2. Fornell and Larcker
)3. Composite Reliability (CR
)4. Average Variance Extracted (AVE
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جدول  .2شاخصهاي بررسی پايايی سازههاي تحقیق
گویهها

سازه

بار عاملی

ارزش تی ()t

میانگین واریانس استخراج شده

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

1

بیگانگی از کار

0/71

5/34

0/64

0/94

0/93

2

0/82

25/67

3

0/84

22/01

4

0/81

18/64

5

0/70

9/82

6

0/78

17/87

7

0/88

28/55

8

0/79

14/44

9

0/87

21/23

10

0/83

24/11

0/74

4/21

12

0/70

15/09

13

0/72

16/31

14

0/76

6/25

15

0/83

11/73

16

0/80

14/38

17

0/82

6/29

18

0/78

16/14

0/77

4/18

20

0/83

6/32

21

0/79

11/19

22

0/78

3/25

23

0/81

6/41

0/89

21/53

25

0/91

24/13

26

0/78

4/38

27

0/86

7/46

0/77

13/30

29

0/89

29/23

30

0/80

16/14

31

0/90

20/29

32

0/89

24/98

11

19

24

28

ساختار سازمانی

ماهیت کار

روابط کاری

درک عدالت

0/73

0/58

0/51

0/54

0/93

0/84

0/78

0/73

0/77

0/83

0/76

0/71

براي اين که يک سازه از روايی تشخیصی يا واگراي قابل قبولی برخوردار باشد ،جذر میانگین واريانس استخراج شده يک سازه
بايد بیشتر از همبستگی آن سازه با سازههاي ديگر باشد (سیدعباسزاده و همکاران .)1391 ،با توجه به نتايج جدول  3میتوان
چنین بیان کرد که سازههاي مورد بررسی در تحقیق حاضر از روايی تشخیصی خوبی برخوردار میباشند .همچنین در مدليابی

240

بای و همکاران

مدیریت منابع انسانی در ورزش /تابستان  /1397سال  /5شماره 2

معادالت ساختاري به روش پی .ال .اس .براي بررسی کیفیت يا برازش مدل اندازهگیري يا به عبارتی ابزارهاي اندازهگیري ،شاخص
بررسی اعتبار اشتراک1در نظر گرفته میشود .براي بررسی اين شاخص ،مجموع مجذروات مشاهدات براي هر بلوک متغیر مکنون
( ) SSOو مجموع مجذور خطاهاي پیش بینی براي هر بلوک متغیر مکنون ( )SSEدر نظر گرفته میشود .مقادير مثبت اين
شاخص نشان دهنده کیفیت مناسب ابزارهاي اندازهگیري است (سیدعباسزاده و همکاران .)1391 ،با توجه به نتايج جداول  3و
 4میتوان چنین بیان کرد که ابزارهاي مورد استفاده در تحقیق از کیفیت مناسبی برخوردار میباشند.
جدول  .3نتايج بررسی روايی تشخیصی سازههاي تحقیق
3

2

سازهها

1

ساختار سازمانی

*0/85

ماهیت کار

0/48

*0/76

روابط کاري

0/52

0/56

*

درک عدالت

0/71

0/57

0/65

*0/73

بیگانگی از کار

0/56

0/50

0/55

0/61

5

4

0/71
*

0/80

* جذر میانگین واريانس استخراج شده

جدول  .4نتايج بررسی شاخص اعتبار اشتراک سازههاي تحقیق
سازه

SSO

SSE

1-SSE/SSO

ساختار سازمانی

710

542/18

0/58

ماهیت کار

568

292/49

0/36

روابط کاري

690

363/39

0/35

درک عدالت

534

598/83

0/49

بیگانگی از کار

1420

640/33

0/54

( )SSOمجموع مجذورات مشاهدات براي متغیر مکنون
( )SSEمجموع مجذورات خطاهاي پیش بینی براي متغیر مکنون
( )1-SSE/SSOشاخص بررسی اعتبار اشتراک

نتايج تحقیق نشان داد که اثر متغیر ساختار سازمانی ( )t=β، 29/4=-0/57بر بیگانگی از کار معنیدار میباشد .ديگر يافته تحقیق
نشان داد که اثر متغیرهاي ماهیت کار ( ،)t=β، 45/1=0/20روابط کاري ( )t=β، 37/0=0/04و درک عدالت ()t=β، 13/0=0/01
بر بیگانگی از کار اثري معنیدار نمیباشد (شکل  1و .)2
جدول  .5اثر متغیرهاي پیش بین بر متغیر مالک تحقیق
متغیرهای پیش بین

بیگانگی از کار
آماره تی ()t

ضریب بتا ()β

ساختار سازمانی

4/29

-0/57

ماهیت کار

1/45

0/20

روابط کاري

0/37

0/04

درک عدالت

0/13

0/01
1. Construct Cross Validated Communality
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شکل  .1مدل آزمون شده تحقیق در حالت تخمین استاندارد

شکل  .2مدل آزمون شده تحقیق در حالت اعداد معنی داري

بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر ،مطالعه تأثیر عوامل سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود .نتايج
تحقیق نشان داد که اثر ساختار سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان اثري معنیدار است.
اين نتیجه با نتايج تحقیقات ناير و ووهرا ( )2010و وانگ ( )2016همخوانی ندارد .دلیل اين عدم همخوانی را شايد بتوان تفاوت
در نوع سازمانهاي مورد مطالعه و عملکرد آنها ذکر کرد .تحقیق نیر و ووهرا ( )2010در شرکتهاي ارائه دهنده خدمات فناوري
اطاعات و تحقیق وانگ ( )2016در شرکتهاي تولید قطعات الکترونیک انجام شده است و چنین شرکتهايی براي موفقیت
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نیازمند ساختار سازمانی بسیار منطعف و پويا میباشند و چنین ساختارهايی کمتر موجب بیگانگی کارکنان از کار خود میشوند.
يکی از مهم ترين عوامل موثر بر بیگانگی از کار در سازمانهاي امروزي ،ساختار سازمانی است .سازمانهاي مختلف با انتخاب
ساختارهاي سازمانی متفاوت ،تعیین کنندهي رفتار کارکنان خود هستند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد کارکنان را
تحت تأثیر قرار میدهند تا به اهداف خود دست يابند .ساختار سازمانی چارچوبی است که مديران براي تقسیم و هماهنگی
فعالیتهاي اعضاي سازمان ،آن را ايجاد میکنند (جانعلیزاده و حسینی .)2014 ،ناير و ووهرا ( )2010بیان میکنند که عواملی
همچون پیچیدگی ،رسمیت ،تخصصگرايی ،حیطه کنترل ،حیطه عمومی ،ترکیب و تمرکز که از ابعاد مهم ساختار سازمانی به
حساب میآيند ،میتوانند موجب بیگانگی از کار در کارکنان سازمان گردند .به گفته شانتز و همکاران ( ،)2015تأکید بیش از
حد بر ساختار سازمانی و مولفههاي آن ،موجب دوري کارکنان سازمان از اهداف فردي و اجتماعی خود درون سازمان شده و
حتی گاهاً ساختار سازمانی جايگزين اهداف سازمانی و فردي میشود .همچنین سازمانهايی که داراي ساختارهاي سازمانی ثابت
و ايستا هستند ،بیشتر موجب بیگانگی از کار کارکنان خود میشوند .وانگ ( )2016در اين خصوص بیان میکند ،در سازمانهايی
که داراي ساختار سازمانی ثابت هستند ،به دلیل عدم توانايی سازمان به تطبیق شرايط خود با تغییرات محیط ،به استفاده بیشتر
از کارکنان و فشار بر آنها براي دستيابی به اهداف سازمان تأکید میشود و نیازها و ارزشهاي کارکنان کمکم به دست فراموشی
سپرده میشود و اين امر در نهايت موجب دلزدگی و بیگانگی از کار کارکنان در محیط کار میگردد .سازمانهاي نوين به
ساختاري نیاز دارند که هم متناسب با نیازهاي درون سازمان باشد و هم بتوانند به تغییرات محیط بیرون به خوبی واکنش نشان
دهند .چنین ساختاري میتواند موجب تسهیل در دستیابی کارکنان به اهداف فردي ،اجتماعی و سازمانی گردد که حاصل آن
رضايت شغلی ،تعهد سازمانی و دلبستگی به کار خواهد بود.
از ديگر يافته هاي تحقیق اين بود که اثر ماهیت کار بر بیگانگی از کار اثري معنیدار نمیباشد .اين نتیجه با نتايج تحقیقات پاشا
( )1393و وانگ ( )2016همخوانی دارد ،اما با نتايج تحقیق ناير و ووهرا ( )2010همخوانی ندارد .عدم همخوانی اين نتیجه با
نتايج تحقیق ناير و ووهرا ( )2010را شايد بتوان تفاوت در ماهیت وظايف کارکنان مورد مطالعه ذکر نمود .يکی ديگر از عوامل
موثر بر بیگانگی از کار در کارکنان سازمانهاي امروزي ،ماهیت کار است .ماهیت کار به نوع کاري که يک کارمند انجام میدهد
و ويژگیهايی که آن کار دارد ،اشاره میکند .به گفته روسیناه و همکاران ( )2016زمانی که بین ويژگیها ،مهارتها و شخصیت
کارکنان با نوع کار و ويژگیهاي آن ارتباطی وجود نداشته باشد ،به مرور زمان بین اهداف ،آرمان و ارزشهاي کارکنان و کار
شکاف ايجاد خواهد شد و حاصل آن جدايی و بیگانگی از کار در کارکنان خواهد بود .دادن مشاغل ساده ،تکراري و بی اهمیت به
کارکنان يا به عبارت ديگر فقدان ويژگیهاي شغلی مطلوب همچون تنوع در مهارتها (انجام وظايف يکنواخت و تکراري توسط
کارمند) ،هويت وظیفه (عدم آگاهی کارمند از نتايج کاري خود) ،اهمیت وظیفه (عدم آگاهی کارمند از نقش و اهمیت شغل در
زندگی خود ،همکاران و افراد جامعه) ،اختیار (عدم استقالل و آزادي کارمند در اخذ تصمیمات کاري) ،يادگیري (عدم ايجاد فرصت
براي کسب و استفاده از دانش و علوم جديد) ،حمايت سازمانی (عدم حمايت فرايندهاي سازمانی و مديريت از کارکنان) و بازخورد
(عدم آگاهی کارمند از کیفیت و اثربخشی اقدمات خود) میتوانند زمینه ساز بروز بیگانگی از کار در کارکنان سازمان گردند .در
اين خصوص ،ناير و ووهرا ( ) 2010در تحقیق خود نشان دادند که ماهیت کار يکی از عوامل موثر بر بیگانگی از کار کارکنان است.
به گفته اين محققان در سازمانی که کارکنان از مهارتهاي متنوعتري برخوردار هستند ،احتمال بروز بیگانگی از کار کمتر است؛
زيرا زمانی که کارکنان از استعدادها و توانايیهاي ذهنی و عملی مختلفی در کار خود استفاده میکنند ،با چالشهاي بیشتري
مواجهه هستند که به اعتقاد مهداد ( )1392يک شغل چالش برانگیز ،يک شغل معنیدار خواهد بود؛ بنابراين در چنین مشاغلی
که بستر مناسبی براي شکوفا شدن استعداد افراد وجود دارد ،کارکنان کمتر به بیگانگی از کار مبتال خواهند شد .شانتز و همکاران
( )2015نیز در اين خصوص بیان میکنند ،بیشتر کارکنانی که در کارهاي روزمره و يکنواخت به جاي کارهاي جالب ،متنوع و
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پیچیده درگیر هستند ،بیگانگی از کار را بیشتر تجربه میکنند ،زيرا از استقالل و تنوع کمتري در کار خود برخوردارند.
نتايج تحقیق نشان داد که اثر روابط کاري بر بیگانگی از کار اثري معنیدار نمیباشد .اين نتیجه با نتايج تحقیقات باناي و ريسل
( )2007و وانگ ( )2016همخوانی دارد؛ اما با نتايج تحقیق ناير و ووهرا ( )2010همخوانی ندارد .يکی از مهمترين عوامل موثر بر
عملکرد و موفقیت نیروي انسانی سازمانها ،روابط کاري است .روابط کاري بیانگر ارتباطات بین اعضاي سازمان اعم از مديران و
کارکنان است .به گفته باناي و ريسل ( ،)2007درک انگیزههاي ارتباطی کارکنان سازمان و ايجاد ارتباطات موثر بین کارکنان
سازمان ،عاملی ضروري و مهم براي دستیابی به اهداف سازمان تلقی میشود .کارکنانی که دوستدار بهبود توان ارتباطی خود
هستند ،همواره براي موفقیت خود و سازمان تالش خواهند کرد .توسعه روابط کاري بین کارکنان موجب افزايش اعتماد در بین
کارکنان سازمان خواهد شد که حاصل آن اشتراک بیشتر دانش و مهارتها بین کارکنان سازمان و تسهیل در انجام وظايف شغلی
و مشکالت آن خواهد بود .مديريت روابط کاري در سازمان میتواند موجب تقويت روابط احساسی و عاطفی بین کارکنان در روابط
کاري سازمان گردد .از سوي ديگر ،عدم توجه به روابط کاري بین کارکنان سازمان میتواند موجب بروز بیگانگی از کار در بین
کارکنان سازمان شود .تامرس و همکاران ( ،)2015روابط کاري بین کارکنان و مديران را عاملی مهم و ضروري در انجام وظايف
کاري در سازمان قلمداد می کنند .ايجاد روابط کاري نامناسب و ضعیف بین مديران و کارکنان میتواند موجب تغییر نگرش
کارکنان نسبت به کار و ضعف در انجام وظايف کاري از سوي کارکنان گردد که اين امر در نهايت موجب بیگانگی کارکنان از کار
خواهد شد .همچنین کارمند عالوه بر روابطی که با مديرش دارد ،روابطی نیز با ساير افراد در سازمان همچون همکاران ،زير دستان
و مراجعه کنندگان دارد .بنابراين ممکن است اين فرضیه مطرح باشد که روابط کاري ضعیف که شامل رابطه با مافوقان و ساير
روابط کاري در کل است ،میتواند عاملی مهم در ايجاد بیگانگی از کار براي کارکنان تلقی گردد.
در نهايت نتايج تحقیق نشان داد که درک عدالت نیز بر بیگانگی از کار اثرگذار نمیباشد .اين نتیجه با نتايج تحقیقات يوسفی و
عزيزي زينالحاجلو ( ،)1394ناير و ووهرا ( )2010و وانگ ( )2016همخوانی دارد .از ديدگاه ناير و ووهرا ( ،)2010ادراک عدالت
در سازمان به معناي بیطرفی در فرايند کار ،پیامدهاي آن و توزيع پاداشها است .همچنین ادراک عدالت به حدي که کارکنان
در محل کار رويهها ،کنشها و واکنشها ،پیامدها و نتايج کار را منصفانه درک میکنند ،اشاره میکند (گو و همکاران.)2016 ،
ادراک عدالت به سه شکل عدالت رويهاي (مشارکت در رويههاي تصمیمگیري و اصالح رويهها و اعمال رويهها بر مبناي اطالعات
درست و دقیق) ،عدالت توزيعی ( رعايت عدالت در جبران تالش کارکنان و دادن پاداش به آنها) و عدالت تعاملی (روشی است
که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زيردستان منتقل می شود) صورت میپذيرد و اين ادراک میتواند روي نگرش و رفتار
کارکنان تأثیر مثبت يا منفی داشته باشد .شرفی و همکاران ( )1392در اين خصوص بیان میکنند که عدالت سازمانی ضعیف
میتواند به رفتارهاي غیر اخالقی از جمله رفتارهاي تالفی جويانه سازمانی يا خشونت منتهی شود .همچنین روسیناه و همکاران
( )2016چنین بیان میکنند که احساس بی عدالتی در سازمان توسط کارکنان میتواند منجر به احساس بی ارزشی ،کاهش
اعتماد به نفس ،بیگانگی از کار و در نهايت قطع رابطه فرد با کارش گردد .شانتز و همکاران ( )2015نیز ،در اين خصوص بیان
میکنند که يکی از مهمترين عوامل ايجاد کننده بی عدالتی در سازمانها ،عوامل سازمانی از جمله سیاستها ،خطمشیها،
فرايندها و ارتباطات سازمانی است .سیاستها ،خطمشیها و فرايندهاي ناعادالنه و تبعیض آور میتوانند در موارد گوناگونی در
سازمان از جمله پرداختیها ،حقوق و مزايا ،دستیابی به اطالعات ،پستهاي سازمانی ،ساعات کاري ،شیوه ارتقاء و مرخصیها
منظور گردند .کارکنان سازمان همواره اهمیت زيادي به رفتار عادالنه از سوي سازمان خود و مديران آن قائل هستند .به همین
دلیل هم نبودن عدالت در سازمان میتواند باعث ناراحتی ،استرس و احساس محرومیت در کارکنان گردد که اين امر در نهايت
میتواند ،موجب بیگانگی از کار در کارکنان سازمان گردد.
نتايج معادالت ساختاري نشان داد که تنها ساختار سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان
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اثرگذار میباشد؛ لذا در اين خصوص ،طراحی ساختار سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان گلستان متناسب با استراتژيها و
راهبردهاي وزارت ورزش و جوانان ،تغییر در ساختار سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان گلستان متناسب با نیاز کارکنان ،نیاز
محیط بیرون و نیاز مشتريان ،ايجاد استقالل کاري و فرصتهاي رشد و پیشرفت براي کارکنان ،استفاده از فناوريهاي نوين و
تسهیل در انجام فرايندهاي کاري ادارات ورزش و جوانان استان گلستان پیشنهاد میشود .در نهايت از اين پژوهش و پژوهشهاي
انجام شده در اين زمینه میتوان نتیجه گرفت که دو دسته عوامل فردي و سازمانی روي بیگانگی از کار کارکنان اثر گذار میباشند.
اگرچه در اين پژوهش تأثیر عوامل سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بررسی قرار
گرفت ،اما ساير عوامل فردي از جمله سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،تخصص ،رضايت شغلی و وفاداري میتوانند بر بر بیگانگی
از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان اثر گذار باشند که میتوان آن را جزء محدوديتهاي تحقیق در نظر
گرفت.
منابع
پاشا ،حمید .)1394( .رابطه ويژگیهاي شغلی با از خود بیگانگی شغلی و نقش تعديلی ادراک از حمايت سازمانی در اداره کل
بنادر و دريانوردي استان مازندران .پاياننامه کارشناسیارشد ،رشته مديريت ،گرايش تحول ،دانشکده مديريت ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اصفهان.
حقیقتیان ،منصور؛ هاشمی نژاد ،سید هاشم و میرزايیان ،الهه .)1394( .بررسی رابطه عوامل اجتماعی ،سازمانی و فرهنگی با
بیگانگی از کار کارکنان (مورد مطالعه :سازمان جهاد کشاورزي اصفهان) .مجله مطالعات توسعه اجتماعی ايران72- ،)2(7 ،
.61
سید عباسزاده ،میرمحمد؛ امانی ساريبگلو ،جواد؛ خضري آذر ،هیمن و پاشوي ،قاسم .)1391( .مقدمهاي بر مدليابی معادالت
ساختاري به روش  PLSو کاربرد آن در علوم رفتاري .انتشارات دانشگاه ارومیه ،چاپ اول ،ص.160
شرفی ،لیال؛ مهداد ،علی و فاضل ،امین اهلل .)1392( .رابطهي ويژگیهاي شغلی و ابعاد عدالت سازمانی با خود بیگانگی شغلی.
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي.59-51 ،)3(14 ،
مهداد ،علی .)1392( .روانشناسی صنعتی و سازمانی .چاپ دهم ،انتشارات جنگل ،تهران ،ص .424
يوسفی ،منصور و عزيزي زينالحاجلو ،اکبر .)1394( .بررسی عوامل موثر ب ر بیگانگی از کار در کارکنان اداره کل بیمه سالمت
استان آذربايجان شرقی .تصوير سالمت.31-23 ،)4(6 ،
Banai, M., & Reisel, W. D. (2007). The influence of supportive leadership and job
characteristics on work alienation: A six-country investigation. Journal of World
Business, 42 (4), pp. 463-476.
Banai, M., Reisel, W. D., & Probst, T. M. (2004). A managerial and personal control model:
predictions of work alienation and organizational commitment in Hungary. Journal of
International Management, 10(3), 375-392.
Gong, Y., Law, K. S., Chang, S., & Xin, K. R. (2009). Human resource management and firm
performance in China: The different role of managerial affective and continuance
commitment. Journal of Applied Psychology, 94, 263-275.
Guerci, M., Radaelli, G., Siletti, E., Cirella, S., & Shani, R. (2015). The impact of human
resource management practices and corporate sustainability on organizational ethical
climates: An employee perspective. Journal of Business, 126, 325-342.

245

بای و همکاران

2  شماره/5  سال/1397  تابستان/مدیریت منابع انسانی در ورزش

Guo, W. C., Dai, R., & Yang, J. (2016). The effect of leadership task behavior and relational
behavior on job performance: Investigating the moderating role of work alienation.
Journal of Service Science and Management, 9(02), 97-110.
Gurbuz, S. (2009). The effect of high performance HR practices on employees’ job satisfaction.
Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 38(2), 110-123.
Jan Alizadeh, M., & Hosseini, A. A. G. (2014). Description of bureaucracy structure of the
university and job alienation of its staff. European Online Journal of Natural and Social
Sciences, 2(3), 2567-2575.
Mendoza, M. J. S., & Lara, P. Z. M. (2007). The impact of work alienation on organizational
citizenship behavior in the Canary Islands. International Journal of Organizational
Analysis, 15(1), 56-76.
Nair, N., & Vohra, N. (2010). An exploration of factors predicting work alienation of
knowledge workers. Management Decision, 48(4), 600-615.
Perck, J., Van Hoecke, J., Westerbeek, H., & Breesch, D. (2016). Organizational change in
local sport clubs: the case of Flemish gymnastics clubs. Sport, Business and Management:
An International Journal, 6(2), 158-181.
Rusinah, B., Siron, A., Zainal, A. A., & Tarsipan, M. A. B. (2016). The mediating role of job
satisfaction on the relationship between work alienation and job performance.
International Business management, 10(16), 3598-3606.
Shantz, A., Alfes, K., Bailey, C., & Soane, E. (2015) Drivers and outcomes of work alienation:
reviving a concept. Journal of Management Inquiry, 24(4), 382-393.
Sirin, E. F., Duman, S., & Karakus, S. (2011). Work Alienation in predicting job satisfaction
among physical education teachers in Turkey. World Applied Science Journal, 12(8),
1207-1213.
Tummers, L. G. (2012). Policy alienation of public professionals: The construct and its
measurement. Public Administration Review, 72(4), 516-525.
Tummers, L. G., Bekkers, V. J. J. M., Van Thiel, S. & Steijn, A. J. (2015). The effects of work
alienation and policy alienation on behavior of public employees. Administration &
Society, 47(5), 596-617.
Van Hoecke, J., Schoukens, H., & De Knop, P. (2013). Quality and performance management
of national sport organizations: measuring and steering the performance of the distribution
network. Foundations of Sport Management, 1, 87-114.
Wang, F. (2016). Organization factors that effect on work alienation in electronic companies.
International Conference of Management, Beijing, 14 May, 68-75.
:به این مقاله اینگونه استناد کنید
 بررسی اثر عوامل سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش.)1397( . عیسی، امیر و صادق خیجی، ناصر؛ قنبرپور نصرتی،باي
.247ـ235 ،)2(5 ، نشريه مديريت منابع انسانی در ورزش.و جوانان استان گلستان

246

2018 / Vol. 5 / No. 2 / Pages 235-247
DOI: 10.22044/shm.2018.5068.1422

Journal of Human Resource Management in Sport
Shahrood University of
Technology

Studying Effects of Organizational Factors on Work Alienation among
Employers of Sport and Youth Offices in Golestan Province
Nasser Bai1, Amir Ghanbarpour Nosrati2, and Isa Sadegh Khiji3
1. Assistant Professor in Physical Education Department, Azadshahr Branch, Islamic Azad University,
Azadshahr, Iran
2. Assistant Professor in Sport Management, University of Kashan
3. Instructor in Physical Education Department, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
Received: 21 November 2017

Accepted: 14 May 2018

Abstract
Objective: The purpose of the present work was to study the effects of organizational factors on work
alienation among the employers of the Sport and Youth offices in the Golestan Province.
Methodology: The present work was a descriptive research of correlational type, and it was carried out
as a field study. The studied population consisted of all the employers of the Sport and Youth offices in
the Golestan Province, and was equal to 220 persons. For the studied sample, 141 persons were selected
based on the Cochran formula and the stratified sampling. In order to collect the data, the questionnaires
of Nair & Vohra’s (2010) organizational factors and Shantz et al. (2015) work alienation were used.
Furthermore, in order to analyze the data and identify the effects of the research variables involved, the
structural equation modeling using the PLS software was studied.
Results: The results obtained indicate that the organizational structure was effective on the work
alienation of the employers of the Sport and Youth offices in the Golestan Province (t = 4.29, β = -0.57).
The effects of the nature of work (t = 1.45, β = 0.20), work relations (t = 0.37, β = 0.04), and perception
of justice (t = 0.13, β = 0.01) on the employers’ work alienation were not significant.
Conclusion: With respect to the present study, it can be concluded that among the organizational factors
involved, the organizational structure can lead to the employers’ work alienation. Therefore, it can be
suggested that the managers of the Sport and Youth offices in the Golestan Province can change their
organizational structure in order to decrease the work alienation of their employers.
Keywords: Nature of Work, Organizational Structure, Perception of Justice, Work Alienation, Work
Relations.
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