
 

 247ـ235صفحه  /2شماره  /5سال  /1397 تابستان

 

 دااگشنه صنعتی شارهود

 shm.2018.5068.1422/10.22044شناسه دیجیتال: 

مدیریت منابع انسانی در ورزش هنشری  

 

 از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان یگانگیبر ب یعوامل سازمان بررسی اثر

 3عیسی صادق خیجیو  2قنبرپور نصرتی، امیر *1ناصر بای

 . استادیار گروه تربیت بدنی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ایران1

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه کاشان2

 . مربی گروه تربیت بدنی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ایران3

 24/2/1397اریخ پذیرش: ت                                                                                    30/8/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده

 بود. ستان گلستانکارکنان ادارات ورزش و جوانان ااز کار در  یگانگیبر ب یعوامل سازمان بررسی اثر، پژوهش حاضر هدف هدف:

تحقیق  جامعه آماري اينکه به صورت میدانی انجام شده است.  بودتحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی  شناسی:روش

شیوه به  نفر 141 نبر اساس فرمول کوکرا کهنفر بود  220استان گلستان به تعداد  کارکنان ادارات ورزش و جوانانکلیه  ،شامل

 عوامل سازمانیهاي نامهاز پرسش ،هاي تحقیقآوري داده. براي جمعانتخاب شدند یقتحق يعنوان نمونه آماراي به تصادفی طبقه

 يیها و شناساداده یلو تحل يهتجز يبراهمچنین  ؛استفاده شد (2015) شانتز و همکاران بیگانگی از کارو  (2010) ير و ووهراان

 د.شاستفاده  اسمارت پی ال اسافزار با استفاده از نرم يمعادالت ساختار يابیاز مدل ،یقتحق یرهاياثرات متغ

-57/0)استاثرگذار  لستانگکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان  بیگانگی از کاربر  ساختار سازمانینشان داد که  يجنتا :هایافته

=β، 29/4=t)،  ماهیت کاراما اثر (20/0=β، 45/1=t)،  روابط کاري(04/0=β، 37/0=t) و درک عدالت (01/0=β، 13/0=t)،  نگی بیگابر

 بود.ن داریمعنکارکنان  از کار

 موجبتواند ساختار سازمانی میاز عوامل سازمانی تنها گیري کرد که توان چنین نتیجهبا توجه به نتايج تحقیق می: گیرینتیجه

 ،اختار سازمانیستغییر در استان گلستان با  ادارات ورزش و جوانانمديران  ،شودپیشنهاد می. گرددبیگانگی از کار کارکنان 

 . گردندکاهش بیگانگی از کار کارکنان خود  موجب

  .ماهیت کار، ساختار سازمانیبیگانگی از کار، درک عدالت، روابط کاري،  کلیدی: هایواژه

 E - mail: nbay@ut.ac.ir 09113724347 * نویسنده مسئول: تلفن: 

 

 

 

 



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

 

236 

 مقدمه

کنند تالش می ي موفقهاآيند. در محیط کسب و کار امروز، سازمانها به شمار میمنابع سازمان ترينهمواره از مهم یانسان منابع

و همکاران،  1ر خود دست يابند )گوئرسیبه اهداف تجاري کسب و کا مديريت صحیح آنکارآمد و  تا با جذب نیروي انسانی

از  ،کند که جذب نیروي انسانی توانمند و تالش براي حفظ و نگهداري آناندر اين خصوص بیان می( 2009) 2گوربوز (.2015

 ند.گرد هابراي آن ها را تضمین نمايند و موجب کسب مزيت رقابتیتوانند موفقیت سازمانباشند که میهايی میجمله استراتژي

هاي امروزي، محققان همواره به دنبال بررسی عوامل موثر بر عملکرد کاري با توجه به اهمیت نیروي انسانی در موفقیت سازمان

اين است که بتوانند عوامل فردي،  هاي معاصرهنر مديران در سازمان ،(2009و همکاران ) 3به گفته گانگ باشند.کارکنان می

از  موثرتري و با ايجاد شرايط کاري مناسب، زمینه استفاده تار کارکنان سازمان را شناسايی کنندموثر بر رفو محیطی سازمانی 

که حاصل آن بهبود عملکرد فردي کارکنان و در نهايت موفقیت سازمان  هاي کارکنان خود را فراهم سازندها و ظرفیتتوانمندي

 خواهد بود. 

 يهاسازماندر  ترک خدمتي کارکنان از جمله رضايت شغلی، تعهد سازمانی و رکا يهاترين عوامل موثر بر رفتاريکی از مهم

هاي ن به دلیل دارا بودن مولفهشناختی است که بروز آهاي روانبیگانگی از کار از جمله حالت .است4امروز، بیگانگی از کار

تواند بر تمام ابعاد وجودي فرد و سازمانی می ،اعیهنجاري، ناتوانی، بیزاري از کار و انزواي اجتمبیهودگی، بیزاري از جامعه، بی

 5در آثار مارکس توان(. بارزترين ديدگاه و نظريه در رابطه با بیگانگی از کار را می1392مهداد، که به آن تعلق دارد، سايه افکند )

بیگانگی  ،(1961گاه مارکس )ديداز  (2011و همکاران )6به گفته سیرين(. 2014زاده و حسینی، علیجان( مشاهده کرد )1961)

هاي قدرت گیرد و اين نیروها به عنوانشود که در آن انسان تحت چیرگی نیروهاي خود آفريده قرار میبه وضعیتی اطالق میاز کار 

که عی حس شناختی است . بیگانگی از کار نوگذارندايستند و بر عملکرد فرد در محیط کار اثر منفی میبیگانه در برابر فرد می

باناي با شغل و هويت سازمانی است ) کارمند کند و اين به معناي عجین نشدناز کار و محیط کاري اشاره می به جدايی کارمند

اي کارکنان حرفهت شايع زندگی کاري حتی در یواقع از کار بیگانگی ،(2016و همکاران ) 8از ديدگاه گو(. 2007، 7و ريسل

بیگانگی از کار تناقض میان ماهیت نقش کار و ماهیت انسانی است و زمانی به است. حاضر عصر  هاي تولیدي و خدماتیسازمان

بر  کارمندکنترل موجب کاهش  ،تواندآيد که افراد کنترلی بر فرايندهاي کاري خود نداشته باشند. چنین امري میوجود می

( در اين خصوص 2007) 10مندوزا و الرا(. 2004اران، و همک 9بانايکاهش دهد )نیز را  ت کاري خود شده و انگیزه شغلی ويامورا

کار دست يابند؛  ی خود در محیطنیازهاي اجتماعشود که کارکنان سازمان نتوانند به کنند که بیگانگی از کار موجب میبیان می

د. شوکنان سازمان میهاي کارها، نظرات و خواستهبا ارزش سازمان از کار موجب ايجاد شکاف بین اهداف کاريهمچنین بیگانگی 

تواند تداوم حیات د و میشوبیگانگی از کار موجب از هم پاشیدگی ساخت اجتماعی میکند که نیز بیان می( 2012) 11تامرس

براي زندگی و کار خود ندارند و دچار بیزاري اجتماعی  اي که در آن افراد توجیهات و داليلیجامعه را به خطر اندازد. جامعه

 رسند.توسعه نمیاند، به شده

اتی هستند که توجه بسیاري از محققان از جمله موضوعبه کار  یدلبستگ یيعن ،يا حالت معکوس آناز کار  یگانگیب برعوامل موثر 

                                                 
1. Guerci 
2. Gurbuz 
3. Gong  
4. Work Alienation 
5. Marx 
6. Sirin  
7. Banai and Reisel 
8. Guo  
9. Banai  
10. Mendoza and Lara 
11. Tummers 



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

 

237 

بیگانگی از کار و  یتزيرا در مورد ابعاد و اهم ،ها اتفاق نظر وجود ندارداند و بین محققان در اين زمینهرا به خود جلب نموده

 وجود دارد یفراوان ياختالف نظرها ،هامولفهاين یري گسنجش و اندازه نحوه و هاتشکیل دهنده آن هاي، مولفهی به کاردلبستگ

بیگانگی از کار و پیامدهاي  عوامل موثر بر خصوص در یگوناگون قاتیتحق(، اما با اين وجود 1394الحاجلو، يوسفی و عزيزي زين)

يک واحد صنعتی  روي کارکنان ( در تحقیقی که1392و همکاران ) شرفی .است شده انجامختلف هاي مدر سازمان بیگانگی از کار

بین بیگانگی هاي شغل توانايی پیشبزرگ انجام دادند، دريافتند که عدالت ارتباطی از بین ابعاد عدالت و بازخورد از بین ويژگی

بین حمايت سازمانی نشان داد که  استان مازندران ينورد يادر و دردر اداره کل بنا ،(1393نتايج تحقیق پاشا ) از کار را دارند.

حقیقتیان و  داري وجود دارد.ادراک شده، ماهیت شغل، اهمیت شغل و استقالل در شغل با بیگانگی از کار رابطه منفی و معنی

نگی از کار کارکنان سازمان جهاد عوامل اجتماعی، سازمانی و فرهنگی با بیگابین ( در تحقیقی به بررسی رابطه 1394همکاران )

هاي پايگاه اجتماعی اقتصادي، تعهد سازمانی، سن و پیشرفت کشاورزي اصفهان پرداختند. نتايج تحقیق نشان داد که بین مولفه

داري یرابطه معن ،داري، جنسیت و تأهل با بیگانگی از کارداري وجود دارد. بین دينشغلی با بیگانگی از کار رابطه منفی و معنی

روي کارکنان اداره بیمه سالمت استان آذربايجان شرقی  ی( با انجام تحقیق1394الحاجلو )يوسفی و عزيزي زين مشاهده نشد.

با بیگانگی از کار  سازمانی عدالتدرک هاي شغلی، اثربخشی اجتماعی و دريافتند که بین رضايت شغلی، اعتماد اجتماعی، ويژگی

روي کارکنان شش سازمان ارائه دهنده  ( با انجام تحقیقی2010) 1ير و ووهرااداري وجود دارد. ننیرابطه منفی و مع ،کارکنان

تنها  ساختار سازمانی، ماهیت شغل، روابط کاري و درک عدالتهاي از بین مولفهفناوري اطالعات در هند دريافتند که خدمات 

و همکاران 2. نتايج تحقیق شانتزانددهش هاي مورد مطالعهزمانسا کارکنانبیگانگی از کار  موجب ،ماهیت شغل و روابط کاري

تنوع در وظايف، مشخص بودن وظايف  گیري،در تصمیم لنشان داد که استقالمنشأ و پیامدهاي بیگانگی از کار ( با عنوان 2015)

با انجام تحقیقی نیز ( 2015)د. تامرس و همکاران نگردو حمايت اجتماعی در سازمان موجب کاهش بیگانگی از کار کارکنان می

کارمند يک سازمان تولیدي دريافتند که بیگانگی از کار موجب کاهش تالش کارکنان در محیط کار و افزايش تمايل  790روي 

روي کارکنان دانشگاه فنی بغداد در عراق دريافتند  ( با انجام تحقیقی2016همکاران )و  3شود. روسیناهها میبه ترک خدمت آن

( 2016) 4وانگ موجب کاهش عملکرد شغلی کارکنان مورد مطالعه شده است. ،رضايت شغلیکاهش گانگی از کار به واسطه بیکه 

 ربگیري، درک عدالت و تنوع در وظايف ساختار سازمانی، ماهیت شغل، روابط کاري، اختیار تصمیم اثردر تحقیقی دريافت که 

 .باشدنمیداري معنی اثرياز کار کارکنان  بیگانگی

 5هاکگفته ونبه  هاي ورزشی نیز براي کسب موفقیت به نیروي انسانی کارآمد و توانمند نیاز دارند.ها، سازمانهمانند ساير سازمان

در هاي متفاوت هاي ورزشی به دلیل گستردگی حیطه وظايف خود و داشتن مشتريانی با خواستهسازمان ،(2013و همکاران )

ها جذب، حفظ و توسعه که يکی از اين استراتژي مناسب به اهداف خود دست يابندهايی استراتژياتخاذ ا بايستی بتوانند بجامعه 

کنند که شناسايی عوامل موثر بر عملکرد و رفتار نیروي انسانی ( نیز بیان می2016و همکاران ) 6پرک است.توانمند نیروي انسانی 

ها هاي ورزشی گردد و در نهايت بر عملکرد اين سازمانکارکنان سازمان گیري رفتارهاي کاري مثبت درموجب شکل تواندمی

هاي ورزشی اثري مخرب تواند بر عملکرد کارکنان سازماناثري مثبت بگذارد. بیگانگی از کار از جمله متغیرهايی است که می

به بروز بیگانگی  ،امل مختلفی ممکن استهاي انجام گرفته، داليل و عوبر اساس مبانی پژوهشی ارائه شده و بررسیداشته باشد. 

تواند آگاهی از پیامدهاي آن می شناسايی عوامل موثر در بروز بیگانگی از کار واز کار در بین کارکنان يک سازمان منجر گردد. 
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روز چنین هاي مناسب، از بهاي ورزشی از جمله ادارات ورزش و جوانان کمک نمايد تا با استفاده از روشبه مديران سازمان

بیشتر تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر بیگانگی از کار در همچنین اي در سازمان خود پیشگیري نمايند. پديده

لذا سازد. هاي ورزشی آشکار میهاي غیر ورزشی انجام شده است که اين امر ضرورت انجام چنین تحقیقاتی را در محیطمحیط

عوامل  ياسئوال است که آ دنبال پاسخ به اينمحقق به  ینه،زم يندر ا یعلم يش و وجود خألهاموضوع پژوه یتبا توجه به اهم

 ؟گذارنداثر میاز کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان  یگانگیبر ب یسازمان

 شناسی روش

جامعه آماري میدانی انجام شده است. توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر معادالت ساختاري است که به صورت  تحقیق حاضر

 استفاده با بود. حجم نمونه 1395نفر در سال  220ت ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد اکارکنان ادارکلیه  ،تحقیق شامل

مورد  150تا  100يابی معادالت ساختاري بین حداقل نمونه مورد نیاز براي انجام مدلنفر تعیین گرديد.  141از فرمول کوکران، 

ها و شهرهاي به دلیل برابر نبودن تعداد کارکنان ادارات ورزش و جوانان در شهرستان(. 1391زاده و همکاران، است )سیدعباس

  اي استفاده شد.گیري تصادفی طبقهنمونه اب نمونه از روشاستان گلستان، براي انتخ

 هاي عودت داده شده بر اساس شهرستانتعداد پرسشنامه. 1جدول 

 تعداد شهرستان تعداد شهرستان تعداد شهرستان

 3 مرواه تپه 7 علی آباد 63 گرگان )اداره کل(

 4 کالله 5 گمیشان 9 گرگان

 3 گالکش 5 رامیان 11 گنبدکاووس

 4 کردکوي 5 آزادشهر 7 درترکمنبن

 5 آق قال 4 مینودشت 6 بندرگز

 نفر 141جمع کل:  

 (2015) و بیگانگی از کار شانتز و همکاران (2010) ير و ووهرااهاي عوامل سازمانی ننامهرسشهاي تحقیق از پبراي گردآوري داده

روابط (، گويه 5) ماهیت کار(، گويه 8) ساختار سازمانیمولفه  چهار و گويه 22 يدارا عوامل سازمانینامه پرسشاستفاده شد. 

نامه پرسشهمچنین  .شودیم یدهسنج یکرتل یارزش 5س که بر اساس مقیا است( گويه 5)درک عدالت و  (گويه 4) کاري

جهت تعیین روايی محتوايی  .شودیم یدهسنج یکرتل یارزش 5و بر اساس مقیاس  است گويه 10نیز مشتمل بر  بیگانگی از کار

ها، يک نامهو سپس جهت تعیین پايايی پرسش نفر از اساتید مديريت ورزشی استفاده شد 15هاي تحقیق، از نظرات نامهپرسش

( انجام گرفت و از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان نفر 40ها توسط نامهنمودن پرسش یلمطالعه مقدماتی )با تکم

 بیگانگی از کارو  (α=83/0) عوامل سازمانیمتغیرهاي  يکرونباخ برا يها با استفاده از آزمون آلفانامهپرسش ينا يايیپا يبضر

(87/0=α به )ها در نامهگیري، پرسشپس از تعیین روايی و پايايی ابزار اندازه بود. یريگاز ثبات ابزار اندازه یدست آمد که حاک

آوري گرديد. در اين نامه سالم جمعپرسش 141بین جامعه آماري )کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان( توزيع و 

ها ها، میانگینها شامل فراوانیبندي کردن و توصیف دادهدادن، خالصه کردن، طبقه پژوهش، از آمار توصیفی به منظور سازمان

. اين روش، مدلی معادالت ساختاري استفاده شد يابیاز مدل تحقیق،براي آزمون مدل و انحراف استاندارد استفاده شده است. 

يابی معادالت ساختاري است. به عبارت ديگر، مدلنامه آماري براي بررسی روابط خطی بین متغیرهاي تحقیق و سئواالت پرسش

بدين منظور کند. زمان ترکیب میگیري و مدل ساختاري را با يک آزمون آماري هممندي است که مدل اندازهروش آماري قدرت
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 .مورد استفاده قرار گرفت 1نرم افزار اسمارت پی. ال. اس

 هایافته

برخی از مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی،  ،نباطیهاي تحقیق در دو بخش توصیفی و استيافته

درصد از کارکنان  3/61د که دا نتايج نشاندر اين خصوص، . ها مورد بررسی قرار گرفتآزمودنیهاي جمعیت شناختی ويژگی

درصد از کارکنان در دامنه  9/47که  دادهمچنین بررسی توزيع سن کارکنان نشان  باشند؛مرد میشرکت کننده در پژوهش 

. بررسی سطح تحصیالت بودندسال  20تا  11بین رصد از کارکنان داراي سابقه کار د 2/59سال به باال قرار دارند.  40سنی 

 باشند. می کارشناسیدرصد از  کارکنان داراي مدرک تحصیلی  1/52کارکنان حاکی از اين بود که 

ها مدنظر قرار گرفت. بررسی بار عاملی متغیرهاي ثبات درونی يا پايايی سازهراي بررسی ب 2کرررنل و الوف گانههاي سهمالک

هاي مشاهده دست آمده براي متغیره بتی  مشاهده شده به عنوان اولین مالک بررسی، نشان داد که میزان بار عاملی و مقادير

 3اشتاين يا پايايی ترکیبیگلد -ها، ضريب ديلونزهپايايی سا(. دومین مالک بررسی 2شکل ) دار استمعنی 01/0شده در سطح 

 ،زدست آمده براي اين شاخص نیه باشد. مقادير ب7/0که بايد بیشتر از  ها استگیري( سازهونی مدل اندازهدر )شاخص سازگاري

ثبات درونی مالک جهت بررسی  سومین4(. میانگین واريانس استخراج شده2)جدول  ها بودحاکی از پايايی قابل قبول سازه

. (1391زاده و همکاران، )سیدعباس براي اين مالک قابل قبول است 5/0 . مقادير باالتر ازارائه شده است 2که در جدول  هاسازه

 ها از پايايی قابل قبولی براي استفاده در تحقیق برخوردار هستند. گرهاي آنها و نشانسازه 2 با توجه به نتايج جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Smart PLS  
2. Fornell and Larcker 
3. Composite Reliability (CR)  
4. Average Variance Extracted (AVE) 
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 هاي تحقیقهاي بررسی پايايی سازهشاخص .2 جدول

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی میانگین واریانس استخراج شده (tتی ) ارزش بار عاملی سازه هاگویه

 93/0 94/0 64/0 34/5 71/0 بیگانگی از کار 1

2 82/0 67/25 

3 84/0 01/22 

4 81/0 64/18 

5 70/0 82/9 

6 78/0 87/17 

7 88/0 55/28 

8 79/0 44/14 

9 87/0 23/21 

10 83/0 11/24 

 77/0 93/0 73/0 21/4 74/0 یسازمان ساختار 11

12 70/0 09/15 

13 72/0 31/16 

14 76/0 25/6 

15 83/0 73/11 

16 80/0 38/14 

17 82/0 29/6 

18 78/0 14/16 

 83/0 84/0 58/0 18/4 77/0 ماهیت کار 19

20 83/0 32/6 

21 79/0 19/11 

22 78/0 25/3 

23 81/0 41/6 

 76/0 78/0 51/0 53/21 89/0 روابط کاری 24

25 91/0 13/24 

26 78/0 38/4 

27 86/0 46/7 

 71/0 73/0 54/0 30/13 77/0 درک عدالت 28

29 89/0 23/29 

30 80/0 14/16 

31 90/0 29/20 

32 89/0 98/24 

يک سازه  میانگین واريانس استخراج شدهکه يک سازه از روايی تشخیصی يا واگراي قابل قبولی برخوردار باشد، جذر براي اين

توان می 3 (. با توجه به نتايج جدول1391زاده و همکاران، )سیدعباس هاي ديگر باشدیشتر از همبستگی آن سازه با سازهبايد ب

يابی همچنین در مدلباشند. ز روايی تشخیصی خوبی برخوردار میهاي مورد بررسی در تحقیق حاضر اچنین بیان کرد که سازه
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ري، شاخص گیگیري يا به عبارتی ابزارهاي اندازهمعادالت ساختاري به روش پی. ال. اس. براي بررسی کیفیت يا برازش مدل اندازه

شود. براي بررسی اين شاخص، مجموع مجذروات مشاهدات براي هر بلوک متغیر مکنون در نظر گرفته می 1بررسی اعتبار اشتراک

(SSO( و مجموع مجذور خطاهاي پیش بینی براي هر بلوک متغیر مکنون )SSEدر نظر گرفته می ) شود.  مقادير مثبت اين

 و 3 ولابا توجه به نتايج جد(. 1391زاده و همکاران، )سیدعباس گیري استارهاي اندازهاسب ابزکیفیت من ص نشان دهندهشاخ

 باشند. قیق از کیفیت مناسبی برخوردار میابزارهاي مورد استفاده در تح توان چنین بیان کرد کهمی 4

 هاي تحقیقنتايج بررسی روايی تشخیصی سازه .3 جدول

 5 4 3 2 1 هاسازه           

     85/0* ختار سازمانیسا 

    76/0* 48/0 کار تیماه 

   71/0* 56/0 52/0 يکار روابط 

  73/0* 65/0 57/0 71/0 عدالت درک 

 80/0* 61/0 55/0 50/0 56/0 بیگانگی از کار 

      استخراج شده يانسوار یانگینمجذر  *

 هاي تحقیقنتايج بررسی شاخص اعتبار اشتراک سازه. 4جدول 

 SSO SSE 1-SSE/SSO سازه

 58/0 18/542 710 ساختار سازمانی

 36/0 49/292 568 ماهیت کار

 35/0 39/363 690 روابط کاري

 49/0 83/598 534 درک عدالت

 54/0 33/640 1420 بیگانگی از کار

(SSO) مجموع مجذورات مشاهدات براي متغیر مکنون   

(SSE)  متغیر مکنونمجموع مجذورات خطاهاي پیش بینی براي   

(1-SSE/SSO) شاخص بررسی اعتبار اشتراک   

ديگر يافته تحقیق باشد. دار میبر بیگانگی از کار معنی( β، 29/4=t=-57/0) ساختار سازمانینتايج تحقیق نشان داد که اثر متغیر 

( β، 13/0=t=01/0) درک عدالتو  (β، 37/0=t=04/0) روابط کاري(، β، 45/1=t=20/0) ماهیت کارنشان داد که اثر متغیرهاي 

 . (2و  1)شکل  باشدنمی داربر بیگانگی از کار اثري معنی

 تحقیق اثر متغیرهاي پیش بین بر متغیر مالک .5جدول 

 متغیرهای پیش بین 
 بیگانگی از کار

 (βضریب بتا ) (tآماره تی )

 -57/0 29/4 ساختار سازمانی

 20/0 45/1 ماهیت کار

 04/0 37/0 روابط کاري

 01/0 13/0 درک عدالت

                                                 
1. Construct Cross Validated Communality 
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 حالت تخمین استانداردمدل آزمون شده تحقیق در . 1شکل 

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

 گیریبحث و نتیجه

نتايج  .بود تاناز کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلس یگانگیبر ب یعوامل سازمان یرمطالعه تأثهدف تحقیق حاضر، 

 .دار استاثري معنی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستانبر بیگانگی از کار اثر ساختار سازمانی تحقیق نشان داد که 

دلیل اين عدم همخوانی را شايد بتوان تفاوت دارد. نهمخوانی ( 2016) وانگو  (2010) ير و ووهراانتحقیقات اين نتیجه با نتايج 

هاي ارائه دهنده خدمات فناوري ( در شرکت2010)نیر و ووهرا  رد آنها ذکر کرد. تحقیقکهاي مورد مطالعه و عملع سازماندر نو

هايی براي موفقیت انجام شده است و چنین شرکت هاي تولید قطعات الکترونیکدر شرکت (2016وانگ )تحقیق و اطاعات 
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. شوندتر موجب بیگانگی کارکنان از کار خود میو چنین ساختارهايی کم باشندمینیازمند ساختار سازمانی بسیار منطعف و پويا 

مختلف با انتخاب  يهاسازمان. است هاي امروزي، ساختار سازمانیزمانترين عوامل موثر بر بیگانگی از کار در سايکی از مهم

کارکنان را  عملکرد یممستق یرو غ یمصورت مستق رفتار کارکنان خود هستند و به يکننده یینمتفاوت، تع یسازمان يساختارها

 یو هماهنگ یمتقس يبرا يراناست که مد یچارچوب یساختار سازمان .تا به اهداف خود دست يابند دهندیقرار م یرثأتحت ت

عواملی کنند که ( بیان می2010ير و ووهرا )ان .(2014نی، یزاده و حسعلیجان) کنندیم يجادن را اآ ،سازمان ياعضا هايیتفعال

به ساختار سازمانی  که از ابعاد مهم تمرکزو  گرايی، حیطه کنترل، حیطه عمومی، ترکیب، تخصصیترسمیچیدگی، پهمچون 

تأکید بیش از  ،(2015. به گفته شانتز و همکاران )توانند موجب بیگانگی از کار در کارکنان سازمان گردندمیآيند، حساب می

درون سازمان شده و  ن از اهداف فردي و اجتماعی خود موجب دوري کارکنان سازما ،هاي آنو مولفه ساختار سازمانیحد بر 

هايی که داراي ساختارهاي سازمانی ثابت همچنین سازمان شود.میو فردي حتی گاهاً ساختار سازمانی جايگزين اهداف سازمانی 

هايی در سازمان ،کندخصوص بیان می ندر اي( 2016شوند. وانگ )بیشتر موجب بیگانگی از کار کارکنان خود می ،و ايستا هستند

به دلیل عدم توانايی سازمان به تطبیق شرايط خود با تغییرات محیط، به استفاده بیشتر  ،که داراي ساختار سازمانی ثابت هستند

کم به دست فراموشی کارکنان کم هايارزشها و شود و نیازتأکید میسازمان يابی به اهداف ها براي دستاز کارکنان و فشار بر آن

هاي نوين به سازمان گردد.بیگانگی از کار کارکنان در محیط کار میزدگی و دلشود و اين امر در نهايت موجب سپرده می

نشان  د و هم بتوانند به تغییرات محیط بیرون به خوبی واکنشناسب با نیازهاي درون سازمان باشساختاري نیاز دارند که هم مت

 که حاصل آن گرددو سازمانی  ، اجتماعیبه اهداف فردي کارکنان تواند موجب تسهیل در دستیابیچنین ساختاري می دهند.

 رضايت شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی به کار خواهد بود.

تحقیقات پاشا  اين نتیجه با نتايج باشد.دار نمیهاي تحقیق اين بود که اثر ماهیت کار بر بیگانگی از کار اثري معنیاز ديگر يافته

با  اين نتیجهعدم همخوانی . ( همخوانی ندارد2010اما با نتايج تحقیق ناير و ووهرا ) ،( همخوانی دارد2016و وانگ )( 1393)

عوامل يکی ديگر از  اهیت وظايف کارکنان مورد مطالعه ذکر نمود.( را شايد بتوان تفاوت در م2010نتايج تحقیق ناير و ووهرا )

دهد . ماهیت کار به نوع کاري که يک کارمند انجام میهاي امروزي، ماهیت کار استانموثر بر بیگانگی از کار در کارکنان سازم

ها و شخصیت ها، مهارتزمانی که بین ويژگی (2016) روسیناه و همکارانبه گفته  کند.هايی که آن کار دارد، اشاره میو ويژگی

و کار  هاي کارکناناهداف، آرمان و ارزشبه مرور زمان بین  ،هاي آن ارتباطی وجود نداشته باشدو ويژگی کارکنان با نوع کار

دادن مشاغل ساده، تکراري و بی اهمیت به  خواهد بود. بیگانگی از کار در کارکنان جدايی و شکاف ايجاد خواهد شد و حاصل آن

توسط  يها )انجام وظايف يکنواخت و تکرارمطلوب همچون تنوع در مهارتهاي شغلی کارکنان يا به عبارت ديگر فقدان ويژگی

کارمند(، هويت وظیفه )عدم آگاهی کارمند از نتايج کاري خود(، اهمیت وظیفه )عدم آگاهی کارمند از نقش و اهمیت شغل در 

ات کاري(، يادگیري )عدم ايجاد فرصت (، اختیار )عدم استقالل و آزادي کارمند در اخذ تصمیمافراد جامعهو  ، همکارانزندگی خود

و بازخورد  ، حمايت سازمانی )عدم حمايت فرايندهاي سازمانی و مديريت از کارکنان(براي کسب و استفاده از دانش و علوم جديد(

در گردند. توانند زمینه ساز بروز بیگانگی از کار در کارکنان سازمان )عدم آگاهی کارمند از کیفیت و اثربخشی اقدمات خود( می

 بیگانگی از کار کارکنان است. ( در تحقیق خود نشان دادند که ماهیت کار يکی از عوامل موثر بر2010ناير و ووهرا )اين خصوص، 

 ؛تر استاحتمال بروز بیگانگی از کار کم ،تري برخوردار هستندهاي متنوعبه گفته اين محققان در سازمانی که کارکنان از مهارت

هاي بیشتري با چالش ،کنندهاي ذهنی و عملی مختلفی در کار خود استفاده میه کارکنان از استعدادها و توانايیزيرا زمانی ک

بنابراين در چنین مشاغلی  ؛دار خواهد بود( يک شغل چالش برانگیز، يک شغل معنی1392ه هستند که به اعتقاد مهداد )هجامو

شانتز و همکاران  تر به بیگانگی از کار مبتال خواهند شد.د وجود دارد، کارکنان کممناسبی براي شکوفا شدن استعداد افرا سترکه ب

ع و نوبیشتر کارکنانی که در کارهاي روزمره و يکنواخت به جاي کارهاي جالب، مت ،کنند( نیز در اين خصوص بیان می2015)
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 تري در کار خود برخوردارند.ستقالل و تنوع کمزيرا از ا ،کنندپیچیده درگیر هستند، بیگانگی از کار را بیشتر تجربه می

باناي و ريسل  اين نتیجه با نتايج تحقیقات باشد.میندار بر بیگانگی از کار اثري معنی روابط کارينتايج تحقیق نشان داد که اثر 

عوامل موثر بر ترين ی از مهميک. ( همخوانی ندارد2010اما با نتايج تحقیق ناير و ووهرا )؛ ( همخوانی دارد2016و وانگ ) (2007)

ازمان اعم از مديران و گر ارتباطات بین اعضاي س. روابط کاري بیانروابط کاري استها، سازماننیروي انسانی  موفقیتعملکرد و 

ان هاي ارتباطی کارکنان سازمان و ايجاد ارتباطات موثر بین کارکندرک انگیزه ،(2007به گفته باناي و ريسل ). کارکنان است

دار بهبود توان ارتباطی خود د. کارکنانی که دوستشولقی میم براي دستیابی به اهداف سازمان تعاملی ضروري و مه ،سازمان

توسعه روابط کاري بین کارکنان موجب افزايش اعتماد در بین  همواره براي موفقیت خود و سازمان تالش خواهند کرد.، هستند

و تسهیل در انجام وظايف شغلی ها بین کارکنان سازمان ل آن اشتراک بیشتر دانش و مهارتکارکنان سازمان خواهد شد که حاص

در روابط تواند موجب تقويت روابط احساسی و عاطفی بین کارکنان مديريت روابط کاري در سازمان میخواهد بود. و مشکالت آن 

از کار در بین تواند موجب بروز بیگانگی نان سازمان میعدم توجه به روابط کاري بین کارک ،از سوي ديگر .سازمان گرددکاري 

روابط کاري بین کارکنان و مديران را عاملی مهم و ضروري در انجام وظايف  ،(2015د. تامرس و همکاران )کارکنان سازمان شو

موجب تغییر نگرش  تواندکنند. ايجاد روابط کاري نامناسب و ضعیف بین مديران و کارکنان میکاري در سازمان قلمداد می

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

ممکن است اين فرضیه مطرح باشد که روابط کاري ضعیف که شامل رابطه با مافوقان و ساير ه کنندگان دارد. بنابراين مراجع و

 تواند عاملی مهم در ايجاد بیگانگی از کار براي کارکنان تلقی گردد.روابط کاري در کل است، می

تحقیقات يوسفی و  اين نتیجه با نتايج باشد.مین اثرگذارار بر بیگانگی از ک درک عدالت نیزنتايج تحقیق نشان داد که در نهايت 

عدالت ادراک ، (2010از ديدگاه ناير و ووهرا ) ( همخوانی دارد.2016( و وانگ )2010ير و ووهرا )ان(، 1394الحاجلو )عزيزي زين

ادراک عدالت به حدي که کارکنان . همچنین ها استدهاي آن و توزيع پاداشطرفی در فرايند کار، پیامبیبه معناي در سازمان 

. (2016)گو و همکاران،  کندکنند، اشاره میها، پیامدها و نتايج کار را منصفانه درک میاکنشوها و ها، کنشدر محل کار رويه

اطالعات ها بر مبناي مال رويهعها و اويهرگیري و اصالح هاي تصمیماي )مشارکت در رويهعدالت به سه شکل عدالت رويهادراک 

روشی است لی )ام( و عدالت تعهارعايت عدالت در جبران تالش کارکنان و دادن پاداش به آندرست و دقیق(، عدالت توزيعی )

روي نگرش و رفتار  تواندمیپذيرد و اين ادراک ( صورت میکه عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زيردستان منتقل می شود

که عدالت سازمانی ضعیف  کننددر اين خصوص بیان می (1392شرفی و همکاران )شته باشد. کارکنان تأثیر مثبت يا منفی دا

روسیناه و همکاران د. همچنین ويانه سازمانی يا خشونت منتهی شوتالفی ج هاي غیر اخالقی از جمله رفتارهايتواند به رفتارمی

کاهش  ،تواند منجر به احساس بی ارزشیکنان میکه احساس بی عدالتی در سازمان توسط کارکنند چنین بیان می (2016)

 یانخصوص ب يندر ا ،نیز( 2015) شانتز و همکاران و در نهايت قطع رابطه فرد با کارش گردد. ، بیگانگی از کاراعتماد به نفس

 ها،یمشخط ،هایاستاز جمله س یها، عوامل سازماندر سازمان بی عدالتیکننده  يجادعوامل ا ينتراز مهم يکیکه  کنندیم

در  یدر موارد گوناگون دنتوانیآور م یضناعادالنه و تبع يندهايو فرا هایمشها، خط. سیاستاست یو ارتباطات سازمان يندهافرا

 هایمرخص و ارتقاء یوهش ي،ساعات کار ی،سازمان يهاپستدستیابی به اطالعات، حقوق و مزايا،  ها،یسازمان از جمله پرداخت

 ین. به همقائل هستندآن  يرانسازمان خود و مد يبه رفتار عادالنه از سو ياديز یتکارکنان سازمان همواره اهم د.نگرد ورمنظ

 يتامر در نها يندر کارکنان گردد که ا یتاسترس و احساس محروم ی،باعث ناراحت تواندیهم نبودن عدالت در سازمان م یلدل

 زمان گردد.از کار در کارکنان سا موجب بیگانگی ،تواندمی

 در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستانتنها ساختار سازمانی بر بیگانگی از کار نشان داد که  نتايج معادالت ساختاري
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ها و متناسب با استراتژيادارات ورزش و جوانان استان گلستان در اين خصوص، طراحی ساختار سازمانی لذا  ؛باشداثرگذار می

کارکنان، نیاز متناسب با نیاز استان گلستان ، تغییر در ساختار سازمانی ادارات ورزش و جوانان ورزش و جوانان وزارت راهبردهاي

و  هاي نوين، استفاده از فناوريبراي کارکنانهاي رشد و پیشرفت و فرصتمحیط بیرون و نیاز مشتريان، ايجاد استقالل کاري 

هاي در نهايت از اين پژوهش و پژوهش د.شوپیشنهاد میاستان گلستان ش و جوانان تسهیل در انجام فرايندهاي کاري ادارات ورز

باشند. اثر گذار می بیگانگی از کار کارکنانروي  دو دسته عوامل فردي و سازمانی  توان نتیجه گرفت کهانجام شده در اين زمینه می

بررسی قرار  ارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستاناز کار در ک یگانگیبر ب یعوامل سازمان یرتأثاگرچه در اين پژوهش 

 یگانگیبر بتوانند بر میوفاداري  میزان تحصیالت، تخصص، رضايت شغلی و ،امل فردي از جمله سن، جنسیتاما ساير عو ،گرفت

هاي تحقیق در نظر يتمحدود توان آن را جزءاثر گذار باشند که می از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

 گرفت.
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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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