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رفتار شهروندي سازمانی و سالمت  بارابطۀ ازخودبیگانگی شغلی 

  هاي دولتی شهر کرمان کارکنان اداره اجتماعی

  

  2اله دادور رحمت 1زاده میمندي، مسعود حاجی

  

  )15/07/98تاریخ پذیرش  ،15/01/98 (تاریخ دریافت

  

  چکیده 

ال شناخت رابطۀ ازخودبیگانگی شغلی با رفتار شهروندي سازمانی دنب پژوهش حاضر به

و سالمت اجتماعی در میان کارکنان دولتی شهر کرمان است. چارچوب نظري این 

و رفتار شهروندي  3تحقیق مبتنی بر نظریات ازخودبیگانگی شغلی ملوین سیمن

خودبیگانگی شغلی هاي از نامه آوري اطالعات پرسش است. ابزار جمع 4سازمانی پادساکف

بوده است. جامعۀ  5سیمن، رفتار شهروندي سازمانی پادساکف و سالمت اجتماعی کییز

بوده است که نمونۀ آن  96هاي دولتی شهر کرمان در سال  آماري شامل کارکنان اداره

هاي  اند. روش تحقیق پیمایشی و روش نفر مطابق جدول مورگان انتخاب شده 381

ستگی پیرسون و الگوي معادلۀ ساختاري است. از آزمون ب تحلیل شامل ضریب هم

ها استفاده شده است.  بودن داده اسمیرونوف نیز براي سنجش طبیعیـ  کالموگروف

ها رابطۀ خطی معکوس میان ازخودبیگانگی شغلی و رفتار شهروندي سازمانی و  یافته

یرهایی مانند کند. رابطۀ ازخودبیگانگی شغلی با متغ سالمت اجتماعی را تأیید می

تحصیالت، درآمد، نوع شغل و... معکوس و منفی است و رابطۀ این متغیرها با رفتار 

  شهروندي سازمانی و سالمت اجتماعی نیز مستقیم و مثبت برآورده شده است.

ازخودبیگانگی شغلی، رفتار شهروندي سازمانی، سالمت اجتماعی،  واژگان کلیدي:

  کارمندان دولت، کرمان.
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  مقدمه

اداري در جوامع صنعتی و  ةهاي بزرگ و پیچید در میان کارکنان سازمان بیگانگی از کار ةیدپد

کلید تفکر فهم بشر قرن «شده  انسان بیگانه ت،بزیننظر  است. بهتقریباً رایج در حال توسعه 

یند کار دچار اشکال آبیگانگی از کار، فر ةدلیل بروز پدید به ،امروزه شود. محسوب می» بیستم

شود که کار نتواند به کارکرد واقعی خود در ابعاد مختلف فردي،  این باعث میاست. ه شد

. بیگانگی موجب توقف رشد و دنابهنجار و نامطلوب دار یاقتصادي و اجتماعی برسد و حالت

این  ۀهم .دشو انسجام اجتماعی و... می کاهش ،پاشیدگی ساخت اجتماعی پویایی فرهنگی، ازهم

  ).1381پور،  دي و صفیلک(اندازد  ت جامعه را به خطر میموارد تداوم حیا

داند و  اصطالح بیگانگی، که ریموند ویلیامز آن را از دشوارترین واژگان فرهنگ لغت می

شناسی اجتماعی نیز مطرح  شناسی و روان شناسی، روان مثابۀ یکی از مفاهیم اصلی جامعه به

اي در علوم انسانی براي تبیین اشکال  ستردهطور گ )، به25: 1370شده است (محسنی تبریزي، 

هاي پیرامونی، فشارهاي روانی و  ها، واقعیت ها دربرابر جریان ها و واکنش و انواع کنش

) و با زندگی اجتماعی امروز سخت 244: 1389رود (ستوده،  کار می هاي اجتماعی به تحمیل

  عجین است.

رکس به آن داده، تنها ناشی از ساختار پدیدة ازخودبیگانگی، برخالف معنی محدودي که ما

اي است که در کمین انسان است و  گیري ذهنی و عینی گسترده اقتصادي نیست، بلکه جهت

مثابۀ  شود. بررسی بیگانگی در جامعۀ ایران، به ساختار اقتصادي تنها جزئی از آن محسوب می

ویژه دهۀ چهل  گذشته، به شناختی است. در چند دهۀ اي جامعه اي در حال گذار، مسئله جامعه

هاي سریع اجتماعی باعث تضعیف نظام ارزشی و هنجارهاي سنتی شد، نوگرایی  که دگرگونی

گرایی، بدون اینکه قادر به ایجاد مفاهیم و هویت فرهنگی جدیدي باشد،  در برخورد با سنت

ی دانست توان بیگانگی اجتماع اي در جامعه ایجاد کرد که نتیجۀ آن را می وضعیت دوگانه

  ).80: 1383(ایمان و قائدي، 

زندگی  وضعیت با متناسب فکري نیازهاي اقتضاي به بیگانگی، هاي نظریه و مفهوم طورکلی، به

 نامطلوب و حالت و وضع توضیح ها، نظریه همۀ مشترك و محوري عنصر اما اند، شده مطرح اجتماعی

شود،  می مربوط بیگانگی شناختی هجامع هاي نظریه به که جایی است. تا انسان در بیمارگونه

  است. مربوط اجتماعی و نظام انسان بهد، شو می تعریف آنها واسطۀ به بیگانگی که هایی ویژگی

 و تبیین بررسی مصروف شناسان جامعه از تالش بنابراین، با توجه به این موضوع، باید بخشی

 و اجتماعی هاي نسازما و ادهانه لگس کارکردهاي جامعه، و فرد بر روابط حاکم هاي يناسازگار

 مهم رآثا از را، که یکی فرهنگی و تا بتوانند بیگانگی اجتماعی اخالقی شود نشدن قواعد درونی
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 نهادهاي در سطح ناکارآمد و نامطلوب کردن و اجتماعی افراد در سطح ناموفق پذیري جامعه

از  فرد انفصال مبین و ر رفتهکا به هنجاري بی با مترادف که شناسایی کنند کننده است، اجتماعی

است (زکی،  جمعی و انتظارات فرهنگی اهداف عمل، الگوهاي و هنجارها ها، ارزش باورها، نظام

1388 :26.(   

  

 مبانی نظري

 ازخودبیگانگی مارکس، ریشه دارد. او آلمانی، فیلسوف هاي نوشته در خودبیگانگیاصطالح از

ویزبرگ،  و (بناي دانست می انسانی اهیتم و شغلی نقش ماهیت مغایرت حاصل را شغلی

 فرآیند و محصول خود را بر کنترل فرد که دهد می روي جایی در شغلی ). ازخودبیگانگی2003

 و نژاد روشن پور، (قلی کند ابراز کار در را خود تواند نمی نتیجه در و دهد می دست از خود کار

  ).2010 وهرا،  و نیر ؛1389شرافت، 

 کردند: مطرح به این صورت را سازمانی شهروندي رفتار از بعد هفت انشهمکار و پودساکف

 مشکالت افتادن قاتفا از جلوگیري و دیگران به داوطلبانه کردن رسان: کمک يیار رفتار. 1

 همراه به وضعیتی که آرمانی نیست تحمل در نیتی کارکنان شمردي: خو جوان. 2 کار؛ به مربوط

 گسترش، درحال نیت حسن صادقانه، سازمانی: طرفداري اريوفاد. 3 شکایت؛ ابرازنکردن

سازمانی:  . اطاعت4سازمانی؛  اهداف از دفاع و حمایت با همراه سازمانی و طرفداري حمایت

 از قوانین سازمانی پیروي مفهوم همراه کرد، به ) بیان1991گراهام ( که سازمانی برداري فرمان

 آن حاصل و است اصطالحاین  دهندة نهمه، نشا اند، هکرد بیان )1993( موتوویدلو و بورمن که

 .5نبود نظارت؛  حالت در حتی هاست، رویه و مقررات سازمانی، قبول قوانین و کردن درونی

مدنی:  . فضیلت6رود؛  می انتظار کلی کمترین نیازهاي از فراتر که فرانقش فردي: رفتار ابتکار

 هاي فعالیت در به مشارکت تمایل راستاي در که است سازمان به تعهد و از عالقه سطحی

دانش،  بهبود براي کارکنان داوطلبانۀ رفتارهاي :. توسعۀ شخصی7 د؛شو می مطرح سازمانی

  ).517-516: 2000(پادساکف و همکاران،  توانایی و مهارت

 واقعیت و خود تمایالت میان مغایرت وجود از فرد آگاهی را بیگانگی )1973( 1شپارد

 موافق مطلب این با نیز )1988). سیمن (2010همکاران،  و 2(سولو کرده است ریفتع ِرو پیش

 شکل به معموالً مغایرت این کار، محیط است. در مغایرتة اید حاوي بیگانگی مطالعات که است

 نیازها، همچون فرد خاص هاي دغدغه برخی و عینی کاري وضعیت از ادراك میان شکافی

_______________________________________________________ 
١. Shepard 
٢. Solo 
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 مبین شغلی ). بیگانگی2004پروبست،  و ریزل (بناي، کند می جلوه اتانتظار یا آرزوها ها، ارزش

 و هدف کنترل، همچون خاص ابعادي امتداد در کار عینی تکالیف میان مغایرت وجود

 به را افراد مغایرت، این برآیند که است ابعاد این خصوص در انتظارات و کار در خودبیانگري

  ).2004 2الوالت، و 1(فرگوسن رساند می ازخودبیزاري و معنایی بی ناتوانی، حس

کار  ) به1983( همکارانش و 3ارگان را  سازمانی شهروندي بار اصطالح رفتار نخستین اگرچه

 نوآورانه رفتارهاي و نقش عملکرد متمایزکردن با کتز و کان، مانند افرادي نیز آنها از بردند، قبل

 این همکاري، به به تمایل مفهوم با، 1938سال  در بارنارد و 1978 سال در خودجوش و

  ).513: 2000(پادساکف و همکاران،  کردند توجه موضوع

همکاران  و کوه بار نخستین را آموزشی هاي مؤسسه در سازمانی شهروندي رفتار مفهوم

 ها مؤسسه معتقدند کان و ). کتز155: 1389همکاران،  و نژاد سبحانی( کار بردند ) به1995(

 خود اصلی هاي نقش الزامات وراي که نیازمندند کارکنانی به خود وظایف اثربخش انجام براي

 داخل در کارخانه، یک در کاري گروه هر داخل در کنند می اشاره آنها کنند. عمل سازمان در

 هاي فعالیت دانشگاه، یک از واحدي هر داخل در حتی یا دولتی، دستگاه یک از بخش هر

 هدف به ها این دستگاه یک از هیچ آنها، کامل تحقق بدون که دارند وجود شماري بی مشارکتی

 گرفته نظر در کارکنان هاي شغل شرح در ها فعالیت این از محدودي رسید. تعداد نخواهند خود

 رسمی شغل شرح در که رفتارهاییش (نق از خارج رفتارهاي جزء آنها از زیادي تعداد و اند شده

 نظر به ضروري آنها به توجه سازمانی اثربخشی به یدنرس براي که ) هستنداند نشده مکتوب و

  ).2: 1387دعایی،  و رسد (نوري می

 تبادل با که بیند می اجتماعی منبع یک را همچون سازمانی شهروندي رفتار) 2003( 4آنگ

 دریافت سازمان از چیزي کنند احساس کارکنان وقتی بنابراین، دهد؛ می اجتماعی پاداش رفتار،

  ).26: 1384مقیمی، (شد  خواهد بهتر آنها شهروندي تاررف کنند، می

سالمت اجتماعی نوعی بهداشت روانی، فردي و اجتماعی است که در صورت تحقق در 

بخشد و در نهایت جامعه شاداب و سالم خواهد  جامعه، به شهروندان انگیزه و روحیۀ شاد می

سو و محیط اجتماعی و  د ازیکهاي فر بود. زندگی سالم محصول تعامل اجتماعی بین انتخاب

ها و  کنندة افراد از سوي دیگر است. سالمت اجتماعی در زندگی همان ارزیابی اقتصادي احاطه

هاي مثبت و منفی افراد دربارة دیگرانی است که در طی زندگی روزمره با آنان تعامل  نگرش

_______________________________________________________ 
١. Ferguson 
٢. Lavalte 
٣. Organ 
٤. Ang 
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اجتماع به ظهور سالمت اجتماعی بخشی از سالمت فرد است که در عرصۀ «اجتماعی دارند. 

هاي  ها و نقش شمریم که بتواند فعالیت رسد. زمانی شخص را واجد سالمت اجتماعی می می

اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهاي اجتماعی احساس 

ط ). ریشه و مفهوم سالمت اجتماعی را باید در محی24: 1378آرام،  (سام» پیوند و اتصال کند

زیست مادي مثبت (یعنی با توجه به موضوعات اقتصادي و اجتماعی) و محیط زیست انسانی 

توان با درنظرگرفتن موارد  مثبت بررسی کرد. با توجه به آنچه بیان شد، سالمت اجتماعی را می

  ذیل تعریف کرد:

و روانی، مثابۀ بعد اجتماعی سالمت فرد، در کنار دو بعد جسمانی  . سالمت اجتماعی، به1«

که بسته به  طوري مثابۀ شرایط اجتماعی بهتر؛ به . جامعۀ سالم به2به رابطۀ او با جامعه نظر دارد. 

 1(وینسترا،» یابد اوضاع فعلی هر جامعه یا جماعت، مصادیق و معناهاي عینی متفاوت می

در  ازخودبیگانگی شغلیکنونی، وضعیت در ). 1391، نقل از هزارجریبی و یاري، 84: 2000

ها درگیر این مسئله  ها و سازمان و در ایران و کرمان نیز کارکنان ادارهسطح جهانی مطرح است 

زیرا نیازهاي اقتصادي آنان  ؛کنند دادن کار دوم می انجام صرفافراد نیروي کار خود را  هستند.

 امنی شغلی درناشود، احساس  اهمیت تلقی می د. عامل زمان بیشو نمی تأمیندر سازمان 

کنند که قادر به کنترل محیط خود و  خورد و افراد فکر می چشم می شدت به به کارکنان

در  ،اند دهکر شانن فراموشکنند مسئوال احساس می . آنهادست خود نیستند ۀمحصوالت ساخت

 شانشایستگی و لیاقتو ریزي دیگران کار کنند،  طبق برنامهباید ندارند و دقیقاً نقش امور  ةادار

ترین دلیل براي انجام کار پژوهشی در حوزة  این مسائل مهم. ن مؤثر نیستشغلی آنا يادر ارتق

  ازخودبیگانگی شغلی در استان کرمان است.

 رفتار با شغلی ازخودبیگانگی میان اي رابطه چه که است پرسش این پاسخ دنبال به مقاله این

 فرض دارد؟ وجود کرمان شهر دولتی هاي اداره کارکنان اجتماعی سالمت و سازمانی شهروندي

تواند رفتار شهروندي سازمانی و سالمت  اصلی مقاله این است که ازخودبیگانگی شغلی می

 اجتماعی کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد و تضعیف کند.

  

  پیشینۀ تحقیق

 کار، طیمح در يقلدر از ادراك نیب ۀرابط«عنوان  با ی) در پژوهش1398( یو شجاع يناد

 يشهروند رفتار یانجیم نقش و خدمت ترك تین با یسازمان تیحما ،یشغل ینگگایازخودب

را تحت مطالعه قرار دادند و  اصفهان شهر يها رستانیدب در شاغل زن رانیدب ۀهم ،»ياجبار

_______________________________________________________ 
١. Vinstra 
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کار و رفتار  طیدر مح يادراك از قلدر ،یشغل یگانگیازخودب يرهایمتغ نیب دریافتند که

و  یسازمان تیحما نیوجود دارد. ب میمستق رابطۀترك خدمت  تین ریبا متغ ياجبار يشهروند

 يرفتار شهروند رکار ب طیدر مح يو ادراك از قلدربرقرار است معکوس  ۀترك خدمت رابط تین

با رفتار  یسازمان تیو حما یشغل یگانگیاما ازخودب ،معنادار داردو  میمستق ریتأث ياجبار

کار،  طیدر مح يندارد. ادراك از قلدر ينادارمع ۀترك خدمت رابط تیو ن ياجبار يشهروند

دخترانه  يها رستانیدب رانیدب نیب ياجبار يرفتار شهروند یانجیو نقش م یشغل یگانگیازخودب

  .شود یترك خدمت شناخته م تیمهم و مؤثر بر ن یعامل ۀمنزل به

 یعاجتما سالمت یشناخت جامعه لیتحل«عنوان  با ی) در پژوهش1397( یمنیو ا انیشربت

 ،»)نیقا شهرستان در سال 30 تا 18 جوانان: يمورد ۀ(مطالع آن بر مؤثر عوامل و جوانان

 را با دهیپد نیرابطۀ ا گر،یدي سو و ازاند  هدیسنج را یاجتماع سالمت مختلف ابعاد سو، کیاز

 یاعاجتم يرهایمتغ ریتأث ها یافتهند. ا هدکر لیتحل یاجتماع رفاه  ةمرتبط با حوز يها دهیپد دیگر

 یزندگ از   تیو رضا یزندگ تیفیک ،ینشاط اجتماع ،یاجتماع تیامن ،یاجتماع یۀهمچون سرما

 ر،یمس لیتحل يو الگو ونیرگرس جینتا مطابق. دکن یمتأیید جوانان  یبر سالمت اجتماعرا 

بر سالمت  یمیمستق ریتأث یزندگ تیفیو ک ینشاط اجتماع ،یاز زندگ تیرضا يرهایمتغ

را مستقیم  ریتأث نیشتریب 19/0 يبتا بیبا ضر یاز زندگ تیرضا ریاند که متغ داشته یاجتماع

  داشته است.

علل و پیامد تعارض کار و خانواده و بررسی «اي با نام  در مقاله )1393(نبوي و شهریاري 

دولتی شهر اهواز، به این نتیجه رسیدند که  يها ، در میان زنان شاغل در اداره»بیگانگی از کار

به این معنا که ؛ رابطه دارد انتظارات نقش و کنترل بر کار گی شغلی با حمایت اجتماعی وبیگان

کاهش از کار بیگانگی  پیوستن انتظارات نقشی و کنترل بر وقوع با افزایش حمایت اجتماعی، به

  .خواهد یافت

 به شیگرا و یاجتماع یگانگیب«تحت عنوان  ی) در پژوهش1395( یو افشان یناطق

 و پرخطر يرفتارها بروز زانیم یضمن بررس ،»)مشهد شهر: يمورد ۀ(مطالع پرخطر يرفتارها

 از یکی منزلۀ بهرا،  یاجتماع یگانگیب ریتأث مشهد، شهر جوانان نمیا در یاجتماع یگانگیب زانیم

 ينشان داد که رفتارها ها افتهیسنجش قرار دادند.  ، هدفپرخطر يرفتارها بروز در مؤثر عوامل

پسران و  یاجتماع یگانگیب نیب ياما تفاوت معنادار است،از دختران  شیران بپرخطر پس

 یگانگیپرخطر و ب يسن با رفتارها ۀرابط ،نی. همچنرددختران در شهر مشهد وجود ندا

به الکل،  شیپرخطر جوانان مجرد در ابعاد گرا يرفتارها نیانگی. میستمعنادار ن یاجتماع

 ناز متأهال شتریپرخطر ب یبه رانندگ شیو گرا یجنس يرهابه رفتا شیبه خشونت، گرا شیگرا
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و احساس تنفر از  یاجتماع يدر ابعاد احساس انزوا یاجتماع یگانگیب زانیم نیانگیو مبوده 

و ابعاد  یاجتماع یگانگیب نینشان داد که ب جیاست. نتا ارزیابی شده ناز متأهال شتریب زیخود ن

  وجود دارد. يو معنادار میمستق ۀابطپرخطر و ابعاد آن ر يآن با رفتارها

عوامل اجتماعی،  ۀبررسی رابط«تحت عنوان  ی) در پژوهش1394( و همکاران انیقتیحق

 عوامل ،»سازمانی و فرهنگی با بیگانگی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزي اصفهان)

 کشاورزي جهاد سازمان نانکارکرا در ) خود از و کار از( بیگانگی با مرتبط فرهنگی و اجتماعی

 تالکوت و سیمن ملوین نظریات از ،تحقیق نظري چارچوب تدوین در. کردند بررسی اصفهان

 و متوسط، حد از کمتر کارکنان بیگانگی میزان که داد نشانها  یافته. ه استدش استفاده پارسونز

 است، معنادار شغلی تپیشرف و ،سن ،سازمانی تعهد ،اقتصادي-اجتماعی پایگاه با بیگانگی ۀرابط

 ضریب ،همچنین. دیامن دست ي بهمعنادار ۀرابط بیگانگی با هلأت و جنسیت، داري، دین بین ولی

 را وابسته متغیر واریانس از درصد 39,9 میزان به مستقل متغیرهاي که دهد می نشان تعیین

  .اند دهکر تبیین

ثیرگذار بر بیگانگی از أعوامل ت«تحت عنوان  ی) در پژوهش1393( همکاران و صائب يعلو

 و دانشکده نامدرس نایم در کار از بیگانگی بر ثرؤم عوامل تبیین به »کار، روابط و راهکارها

 از بیگانگی ركد براي جامع يساختار فقدان دلیل به پرداختند. اي حرفهو فنی هاي آموزشکده

 کاري هاي ویژگی رسمیت، و تمرکز ساختاري هاي ویژگی همچون( متعددي عوامل کار،

 وجود، اظهار یا خودبیانگري کار، معناداربودن خالقیت، و چالش جو شغلی، تنوع استقالل،

 ةکنند تبیین عوامل مثابۀ به )توزیعی و اي رویه ابعاد با عدالت درك و کاري روابط کیفیت

ها نشان داده  یافته. اند هبررسی شد ساختاري معادالت سازي دلم از استفاده با ،کار از گیبیگان

 حد از کمتر کار از بیگانگی میزان میانگین اما دارد، وجود نمونه در کار از بیگانگی کهاست 

 عدم ،ترتیب به ،نمونه این در کار از بیگانگی بین پیش عوامل ثرترینؤم و ترین مهم و است انتظار

 نبودن مناسب وجود، اظهار یا خودبیانگري براي کار قابلیت عدم آن از پس و کار معناي درك

 در تمرکز ساختاري ویژگی و کاري روابط پایین کیفیت کار، محیط در خالقیت و چالش جو

  .است سازمان

سالمت روانی و رفتار شهروندي  ۀرابط«عنوان  با ی) در پژوهش1389( يریو س یمانیسل

 در آنان سازمانی شهروندي رفتار با معلمان روانی سالمت ۀرابط نییبه تب »مانی معلمانساز

 روانی سالمت هاي لفهؤم بین که داد نشان ها یافته. پرداختند پاکدشت شهرستان هاي همدرس

 رفتار سطح و افسردگی اجتماعی، کارکرد خوابی، بی و اضطراب جسمانی، مئعال یعنی ،معلمان

 که است کرده مشخصنیز  رگرسیونی تحلیل نتایج. دارد وجود رابطه ،آنان انیسازم شهروندي
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را  معلمان سازمانی شهروندي رفتار توانند می اجتماعی کارکردهاي و افسردگی ۀلفؤم دو

  بینی کنند. پیش

 و مردان یزندگ از تیرضا و یگانگیازخودب زانیم یبررس به یقیتحق در زین )2010( ایتانوج

 و یزندگ از تیاو نشان داد رضا قیتحق جیبابانسوار پرداخت. نتا و شهر کاتاك دو سالمند زنان

 سالمند احساس مردان از شیب سالمند زنان با هم دارند. يمعنادار یمنف ۀرابط یگانگیب

  ند.تر یراض خود یزندگ سالمند از مردان کنند و یم یگانگیب

 ابعاد یبرخ با یزن ی وگانگیب با ،یدگاز زن تیرضا که افتیدر خود قیتحق در )2009( نیاوس

 یتحرک یب و نداشتن، تیفعال ،ییگرا پوچ ،یقدرت یب خانواده، از یگانگیب ،یگانگیمانند ازخودب آن

  دارد. معنادار یمنف ۀرابط

 و آموزشی هاي سازمان در بیگانگی« عنوان با پژوهشی در) 2009( سارپکایان و ایلماز

 قدرتی بیگانگی، بی ابعاد از که کردند مشاهده »معلمان لیشغ بیگانگی دربارة آن، مدیریت

  .دانستند همکاران میان صحیح ارتباطی شبکۀ نداشتن را آن علت و است تر پررنگ

 که داد نشان» زن استادان میان در بیگانگی آسیب« عنوان با تحقیقی در) 2007( گلن

 شغلی بیگانگی با دهد، می ایشافز را آنان که تعهد کار، در علمی هیئت کارکنان درگیرشدن

  .معناداري دارد منفی رابطۀ

 این در اما است، شده گرفته نظر در مالك متغیر ازخودبیگانگی شده، انجام تحقیقات اکثر در

 متغیر که پیشینه، در شده معرفی تحقیقات در. است بین پیش متغیر ازخودبیگانگی مقاله،

 از رضایت مانند دیگر، متغیرهاي با آن منفی ابطۀر است، اصلی متغیر آنها در ازخودبیگانگی

 برخالف. است مشهود مقاله، این در متغیرها رابطۀ مشابه ،...و کار در درگیرشدن زندگی،

 در نظر گرفته شده است متغیر سه مقاله این در زمینه، این در شده انجام تحقیقات از بسیاري

 .آید دست به شغلی ازخودبیگانگی نقش از تري دقیق درك تا

  

  پژوهش ينظر چارچوب

 یگانگیازخودب یعنی آنها، انیم ارتباط یبررس و پژوهش در کاررفته به ریمتغ سه ا توجه بهب

 از بیترت به ينظر یمبان قسمت در ی،اجتماع سالمت و یسازمان يشهروند رفتار ،یشغل

 یۀنظر بر را پژوهش اساس و میا گرفته بهره زییک و پادساکف من،یس چون یپردازان هینظر

 ،یهودگیب انزوا،به این شرح دارد:  ریمتغ پنج کهایم  قرار داده منیس یشغل یگانگیازخودب

  .يهنجار یب و یناآگاه ،یناتوان
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 یگانگیازخودب بعد پنج ییشناسا قیطر از مفهوم نیا معناي دنکر شفاف درصدد منیس

 علت به کارکنان در ستقاللا و خودمختاري فقدان معناي به ،یناتوان .1ت: اس برآمده یشغل

 در یناتوان معناي به ،ییمعنا یب .2 کاري؛ هاي تیفعال بر کنترل اعمال براي محدود آزادي

 یاجتماع نظر از ت،یوضع نیا در ي،هنجار یب .3 واال؛ هدف کی اب خود هاي تالش دادن طارتبا

 یزمان ی،انزواطلب .4 ؛دارد وجود نشدهأییدت رفتارهاي به ازین ن،یمع هاي هدف به دنیرس براي

 اش فردي اهداف سمت به را فرد ثرؤم شکل به تواند ینم رفتاري هنجارهاي که افتد یم اتفاق

 ارضاي براي یراه شتریب شغل که دیآ یم وجود به یزمان ،زاريیازخودب .5 سازد؛ رهنمون

  ).2008 بوهم، و تیاسم( فرد ةبالقو هايتوانمندي ظهور براي ابزاري تا است یرونیب ازهايین

  

  الگوي مفهومی پژوهش

  
  

  ها فرضیه

  . بین ازخودبیگانگی شغلی و رفتار شهروندي سازمانی رابطه وجود دارد.1

  . بین ازخودبیگانگی شغلی و سالمت اجتماعی رابطه وجود دارد.2

  . بین رفتار شهروندي سازمانی و سالمت اجتماعی رابطه وجود دارد.3
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  پژوهش روش

 يبرا يساختار ۀمعادل و رسونیپ یبستگ هم بیضر از. است یشیمایپ رحاض پژوهش روش

 شهر ییاجرا يها دستگاه کارکنان را، قیتحق نیا آماري ۀجامع. است شده استفاده ها داده لیتحل

  .بوده است نفر 54842 آنها تعداد که اند داده لیتشک 1396 سال در کرمان

 روش از و شده نییتع نفر 381 نمونه حجم ،مورگان جدول از استفاده با ،پژوهش نیا در

 جامعه ،روش نیا در. است شده استفاده جامعه حجم با متناسب یتصادف ياطبقه يریگنمونه

 جامعه افراد تعداد نسبت به یتصادف يانمونه طبقه، هر از شود و می میتقس مختلف طبقات به

  .شود می انتخاب

  گیري پژوهش . چارچوب نمونه1جدول 

دستگاه منا ردیف جامعه حجم  نمونه حجم   

 7  239  دادگستري کل ادارة  1

 33  5612  پرورش و آموزش کل ادارة  2

 3  72  عشایري امور کل ادارة  3

 35  210  تجارت و معدن و صنعت سازمان  4

 3  97  ایثارگران امور و شهید بنیاد کل ادارة  5

 44  150  درمانی خدمات کل ادارة  6

 5  149  پست کل ادارة  7

 75  514  اجتماعی تأمین کل ادارة  8

 41  168  جوانان و ورزش کل ادارة  9

 16  433  شهرسازي و راه کل ادارة  10

 65  208  طبیعی منابع کل ادارة  11

 8  267  داري فرمان  12

 3  189  احمر هالل سازمان  13

 5  167  گمرك کل ادارة  14

 8  277  کرمان اسالمی آزاد دانشگاه  15

 24  781  باهنر دانشگاه  16

 58  1870  کرمان پزشکی علوم دانشگاه  17

 13  407  بهزیستی کل ادارة  18

 22  705  کشاورزي جهاد سازمان  19

 10  313  فاضالب و آب شرکت  20

 8  250  ايمنطقه آب شرکت  21

 22  703  استان برق توزیع شرکت  22

 13  436  مخابرات شرکت  23
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دستگاه منا ردیف جامعه حجم  نمونه حجم   

 32  1062  شهرداري  24

 6  191  آهن راه کل ادارة  25

 9  274  استان هايزندان کل ادارة  26

 5  132  بازرگانی و غله کل ادارة  27

 5  176  ارشاد و فرهنگ کل ادارة  28

 6  198  استان امداد کمیتۀ  29

 5  187  استان مسکن بنیاد  30

 14  444  استان صداوسیماي  31

 8  259  نفتی هايفرآورده پخش شرکت  32

 381  54842  جمع

  

. دش يآور جمع مناسب ییروا و ییایپا با نامه پرسش قیطر از شپژوه يها داده

 بر یمبتن یتوسل یشغل یگانگیازخودب ۀنام پرسش: از ندا ترعبا شده استفاده يها نامه پرسش

 یاجتماع سالمت ۀنام پرسش و ،پادساکف یسازمان يشهروند رفتار ۀنام پرسش من،یس یۀنظر

 کیهر ییایپا مقدار، 2ل جدو در. دش نییتع کرونباخ فايآل ها مطابق با نامه پرسش ییایپا .زییک

  .است شده گزارش ها هیگو از

  آنها ابعاد و رهایمتغ ییایپا. 2جدول 

  ریمتغ نام ابعاد ها هیگو تعداد ییایپا مقدار

 انزوا 4 856/0

 یشغل یگانگیازخودب

 یهودگیب 4 765/0

 یناتوان 4 784/0

 یناآگاه 4 712/0

 يهنجار یب 4 843/0

 کل ریمتغ   20 79/0

  یدوست نوع 4 734/0

 يشهروند رفتار

  یسازمان

  یشناس فهیوظ 3 822/0

  يمرد جوان 3 866/0

  یمدن لتیفض 3 773/0

  احترام 6 710/0

  کل ریمتغ   20 85/0

    ییشکوفا 4 851/0

  ينگر ندهیآ 3 861/0  
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  ریمتغ نام ابعاد ها هیگو تعداد ییایپا مقدار

  یاجتماع سالمت  انسجام 3 787/0

  رشیپذ 5 699/0

  مشارکت 5 716/0

  کل ریمتغ   20 78/0

  

  رهایمتغ یاتیعمل و یمفهوم فیتعر

  یشغل یگانگیخودباز. 1

 ،یهودگیب احساس کار طیمح در شاغلفرد  که شود یم اطالق یتیوضع به: یمفهوم فیتعر

  .دکن یم انزوا و يهنجار یب ،یناآگاه ،یقدرت یب

 یۀنظر با استناد به ی،شغل یگانگیازخودب ریمتغ سنجش ای کردن یاتیعمل يبرا: یاتیعمل فیتعر

که در سطح سنجش  داردپنج بعد  ریمتغ نی. ادش استفاده ذیل يها هیگو و ابعاد از ،منیس

  .است آمده 3 جدول در آنها یفیتوص آمار واست  دهش یطراح هیگوبیست و در قالب  یبیترت

  . آمار توصیفی متغیر ازخودبیگانگی شغلی3جدول 
 N انحراف معیار میانگین رحداکث حداقل 

  2,636  15,44  23  8  381  یهودگیب

 2,579 13,37 19 5 381 یقدرت یب

 2,809 12,45 20 5 381 یناآگاه

 2,447 13,61 20 6 381 يهنجار یب

 2,971 18,41 26 9 381 ییانزواگرا

     381 تعداد

  

  یسازمان يشهروند رفتار. 2

 یده پاداش نظام که آگاهانه و خودجوش است يرفتار یسازمان يشهروند رفتار: یمفهوم فیتعر

 ارتقا را یسازمان یاثربخش مجموع در اما کند، مین تیتقوآن را  حیصر ای میمستق طور به یرسم

  ).25: 1392 ،يو شکر زاده ی(تق دهد یم

 ،یمدن رفتار( گانه پنج ابعاد از یسازمان يشهروند رفتار ریمتغ سنجش يبرا: یاتیعمل فیتعر

 یبیترت سنجش سطح در هیگوبیست  وه شد استفاده) احترام و یدوست نوع وجدان، ،يمرد نجوا

 يها هیگو از يسطر نیانگیم گرفتن از بعد که شده یطراح يا نهیگز پنج فیط قالب در و

  .ه استشد آورده 4 جدول در جینتا ،يا رتبه
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  )=381nزمانی (هاي توصیفی درخصوص متغیر رفتار شهروندي سا. مقادیر شاخص4جدول 

  نیانگیم  ریمتغ
 انحراف

  اریمع
  یدگیکش  یچولگ  انسیوار

 ۀدامن

  راتییتغ
  حداقل

حداک

  ثر

 رفتار

 يشهروند

  یسازمان

593/4  593/0  352/0  161/1-  334/0  2  3  5  

  

  یسالمت اجتماع ریمتغ. 3

 ییشکوفا احساس کار طیمح در شاغل فرد که شود یم گفته یتیوضع به: یمفهوم فیتعر

داشته  یاجتماع مشارکتو  ،یاجتماع رشیپذ ،یاجتماع انسجام ،یاجتماع یبستگ هم ،یاجتماع

  .دباش

بیست  از آن سنجش يبراشده که  لیبعد تشکپنج از  یاجتماع سالمت: یاتیعمل فیتعر

 آن یفیتوص آمار که دش استفاده يا نهیگز پنج فیط قالب در و یبیترت سنجش سطح در هیگو

 .است آمده 5 جدول در

  )=381n( یاجتماع سالمتتوصیفی درخصوص متغیر  هايشاخص مقادیر .5 لجدو

  میانگین  متغیر
 انحراف

  معیار
  کشیدگی  چولگی  واریانس

 دامنۀ

  تغییرات
  حداکثر  حداقل

 سالمت

  اجتماعی
190/4  611/0  381/0  093/1 -  355/0  3  2  6  

  

  یفیتوص يها افتهی

 از ه بودند.سال 30 تا 20 درصد آنها 6/7داشتند و  سال 40 تا 30 نیب انیپاسخگودرصد  7/35

 گروه نیکمتر و) درصد 5/46( یکاردان مقطع در یلیتحص گروه نیشتریب ،التیتحص نظر

 500 نیب درآمد نیشتریب ،درآمد نظر از قرار داشتند. )درصد 2/5( پلمید مقطع در یلیتحص

 5/0( تومان هزار 500 از تر نییپا درآمد نیکمتر و) درصد 6/38( تومان ونیلیم یک تا هزار

 مشاغل و) درصد 4/55( یفراوان نیشتریب يکارمند مشاغل شغل، نوع نظر از بود. )درصد

 نیشتریب ،کار ۀسابق نظر از را به خود اختصاص دادند. )درصد 5/11( یفراوان نیکمتر یخدمات

 10 از تر نییپا ها هسابق نیکمتر وکار کرده بودند  سال 20 تا 10 فرادي بود کها به مربوط سابقه

  .دبو سال
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  هاي استنباطی یافته

-وسیلۀ آزمون کولموگروف بودن متغیرها به هاي تحقیق، باید طبیعی قبل از بررسی فرضیه

  اي بررسی شود.  نمونه اسمیرنوف یک

  .شده توزیع طبیعی ندارد متغیر بررسی: 

  متغیرهاي تحقیقاي براي  نمونه اسمیرنوف یک- . آزمون کولموگروف6جدول 

  داري معنی  آزمون آمارة  نمونه حجم  متغیر

 001/0  746/1 381  ازخودبیگانگی

 001/0  906/0 381  سازمانی شهروندي رفتار

 001/0  326/1 381  اجتماعی سالمت
  05/0داري= سطح معنی*

  

بودن  ، فرض طبیعیاي نمونه اسمیرنوف یک- با استناد به نتایج جدول آزمون کولموگروف

تأیید ازخودبیگانگی شغلی، رفتار شهروندي سازمانی و سالمت اجتماعی  متغیرهاي براي

) فرض 05/0داري  درصد اطمینان (در سطح معنی 95/0؛ یعنی، با )P <05/0(شود  می

متغیر اصلی تحقیق پذیرفته  بودن براي سه  علت اینکه فرض طبیعی بهبودن تأیید شد.  طبیعی

  شود. بستگی خطی پیرسون استفاده می قیق از آزمون همهاي تح شد، براي بررسی فرضیه

  بین ازخودبیگانگی شغلی با رفتار شهروندي سازمانی رابطه وجود دارد. فرضیۀ اول:

  

  بستگی پیرسون آزمون هم

  بین ازخودبیگانگی شغلی با رفتار شهروندي سازمانی رابطه وجود ندارد. :

بستگی  شغلی با رفتار شهروندي سازمانی، از ضریب هم براي بررسی رابطۀ ازخودبیگانگی

  آمده است.   7پیرسون استفاده شد (متغیرهاي کمی). نتایج این آزمون در جدول

  

  سازمانی شهروندي رفتار با شغلی ازخودبیگانگی بین پیرسون بستگی هم . ضریب7 جدول

  متغیر
 وجود  سازمانی شهروندي رفتار

  ارتباط
  ارتباط نوع

  گیبست هم

 ازخودبیگانگی

  شغلی

  منفی و معکوس  دارد  پیرسون

  تعداد  r(  p( بستگی هم

648/0-  **000/0<  381  
  دار معنی 01/0سطح  در **        دار معنی 05/0 سطح در*
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دهد  است که نشان می - 648/0بستگی پیرسون برابر  بستگی، ضریب هم مطابق نتایج آزمون هم

داري وجود دارد  تار شهروندي سازمانی رابطۀ خطی معنیبین ازخودبیگانگی شغلی با رف

)01/0p<(شود و رابطۀ این دو متغیر معکوس و منفی است.  بنابراین، فرضیۀ صفر رد می ؛

رو، فرضیۀ اصلی تحقیق، با این مضمون که تغییرات در ازخودبیگانگی شغلی سبب تغییر  ازاین

معنی که افزایش  شود؛ بدین تأیید میشود،  صورت معکوس می رفتار شهروندي سازمانی به

بودن  ازخودبیگانگی شغلی با کاهش رفتار شهروندي سازمانی همراه است و برعکس، منفی

 42دهد  بودن این رابطه است. ضریب تعیین نیز نشان می ضریب آزمون پیرسون دلیل معکوس

  گی شغلی است. درصد از واریانس رفتار شهروندي سازمانی تحت تأثیر واریانس ازخودبیگان

  بین ازخودبیگانگی شغلی با سالمت اجتماعی رابطه وجود دارد. فرضیۀ دوم:

  

  بستگی پیرسون آزمون هم

  بین ازخودبیگانگی شغلی با سالمت اجتماعی رابطه وجود ندارد. :

بستگی  براي بررسی رابطۀ ازخودبیگانگی شغلی با رفتار شهروندي سازمانی، از ضریب هم

  آمده است.   8رسون استفاده شد (متغیرهاي کمی). نتایج این آزمون در جدول پی

  اجتماعی سالمت با شغلی ازخودبیگانگی بین پیرسون بستگی هم . ضریب8 جدول

  متغیر
 وجود  اجتماعی سالمت

  ارتباط
  ارتباط نوع

  بستگی هم

 ازخودبیگانگی

  شغلی

  منفی و معکوس  دارد  پیرسون

  عدادت  r(  p( بستگی هم

345/0 -  **000/0<  381  
  دار معنی 01/0سطح  در **        دار معنی 05/0 سطح در*

  

است که نشان  -345/0بستگی پیرسون برابر  بستگی، ضریب هم با استناد به نتایج آزمون هم

داري وجود دارد  دهد بین ازخودبیگانگی شغلی با سالمت اجتماعی رابطۀ خطی معنی می

)01/0p<(شود و رابطۀ بین این دو متغیر معکوس و منفی است.  ن، فرضیۀ صفر رد میبنابرای ؛

به این ترتیب، فرضیۀ اصلی تحقیق، با این مضمون که تغییر در ازخودبیگانگی شغلی سبب 

معنی که افزایش  شود، تأیید شد؛ بدین صورت معکوس می تغییر در سالمت اجتماعی به

بودن ضریب  اعی همراه است و برعکس، منفیازخودبیگانگی شغلی با کاهش سالمت اجتم
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درصد از  12دهد  بودن این رابطه است. ضریب تعیین نیز نشان می آزمون پیرسون دلیل معکوس

  واریانس سالمت اجتماعی تحت تأثیر واریانس ازخودبیگانگی شغلی است. 

ود هاي رفتار شهروندي سازمانی با سالمت اجتماعی رابطه وج بین مؤلفه فرضیۀ سوم:

  دارد.

  

  بستگی پیرسون آزمون هم

  هاي رفتار شهروندي سازمانی با سالمت اجتماعی رابطه وجود ندارد. بین مؤلفه :

هاي رفتار شهروندي سازمانی با سالمت اجتماعی از ضریب  براي بررسی رابطۀ مؤلفه

  آمده است.   9ول بستگی پیرسون استفاده شد (متغیرهاي کمی). نتایج این آزمون در جد هم

 اجتماعی سالمت با سازمانی شهروندي رفتار هاي مؤلفه بین پیرسون بستگی هم . ضریب9جدول 

 مدنی رفتار 
دمر جوان

 ي
 وجدان

دو عنو

 ستی
 احترام

سالمت 

 اجتماعی

ار رفت

دي شهرون

 سازمانی

 رفتار

 مدنی

 .854** .624** .622** .586** .665** .703** 1 ضریب پیرسون

 .000 .000 .000 .000 .000 .000  داري نیسطح مع

 381 381 381 381 381 381 381 تعداد

مر جوان

 دي

 .844** .520** .518** .598** .706** 1 .703** ضریب پیرسون

 .000 .000 .000 .000 .000  .000 داري سطح معنی

 381 381 381 381 381 381 381 تعداد

 وجدان

 .863** .522** .571** .674** 1 .706** .665** ضریب پیرسون

 .000 .000 .000 .000  .000 .000 داري سطح معنی

 381 381 381 381 381 .000 381 تعداد

دوس عنو

 تی

 .846** .504** .663** 1 .674** 381 .586** ضریب پیرسون

 .000 .000 .000  .000 .000 .000 داري سطح معنی

 381 381 381 381 381 381 381 تعداد

 احترام

 .787** .504** 1 .663** .571** .518** .622** ضریب پیرسون

 .000 .000  .000 .000 .000 .000 داري سطح معنی

 381 381 381 381 381 381 381 تعداد

سالمت 

اجتماع

 ي

 .637** 1 .504** .504** .522** .520** .624** ضریب پیرسون

 .000  .000 .000 .000 .000 .000 داري سطح معنی

 381 381 381 381 381 381 381 تعداد

 1 .637** .787** .846** .863** .844** .854** ضریب پیرسون رفتار
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شهروند

 ي

 سازمانی

  .000 .000 .000 .000 .000 .000 داري سطح معنی

 381 381 381 381 381 381 381 تعداد

**. Correlation is significant at the ٠٫٠١ level (٢-tailed).  
  دار معني ٠١/٠در سطح **دار         معني ٠٥/٠در سطح *

  

ا

  یو سالمت اجتماع یسازمان يرفتار شهروند ،یشغل یگانگیازخودبي ساختار ۀمعادل لگوي

  

  الگو برازش يها شاخص

 از کمتر آن مطلوب حد که است شده 0,032 1تقریب مجذورات میانگین خطاي ریشۀ شاخص

 و 3برازش نیکویی است. شاخص صفر به نزدیک 2ها مانده باقی مجذور میانگین ریشۀ .تاس 0,05

_______________________________________________________ 
١. RMSEA 
٢. RMR 
٣. GFI 
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 برابر 2نسبی هنجارشدة شاخص آمد. دست به یک به نزدیک 1برازش نیکویی شدة تعدیل شاخص

 است 0,96برابر  3تطبیقی برازندگی شاخصو ) است یک تا 0,9 از باالتر مطلوب حد( 0,872

  ).است یک تا 0,9 از باالتر مطلوب حد(

  

 گیري نتیجه و بحث

 جامعه افراد یاجتماع و يفرد سرنوشت در کننده نییتع و مهم يرهایمتغ از یکی یشغل یزندگ

به  ازین ژهیو به انسان مختلف يازهاین توان یم یشغل بانشاط و پربار یزندگ قیطر از و است

 ،يدار هدف مشارکت، قدرت، د،خو کار طیمح در ،شاغل افراد اگر. دکر نیمأت را ییخودشکوفا

 حاصل یشغل يخشنود هم ،درا احساس کنن یسازمان و يفرد اهدافدر  وحدت و تیرضا

 یاجتماع مناسبات. دشو می محقق شتریب یاجتماع و یسازمان اهداف هم و شود می

 جامعه افراد ،یاجتماع اتیح مختلف يها عرصه در که است شده باعث کننده گانهیازخودب

 فرد که است يا مارگونهیب تیوضع یشغل یگانگیازخودب. ندداشته باشن یبالندگ و نشاط احساس

 معموالً و دکن ینم منزلت و مشارکت ،يتوانمند قدرت، احساس خود کار طیمح در شاغل

 یسازمان رفتار با یشغل یگانگیازخودب ۀرابط به ،پژوهش نیا در. ددار زین ینییپا يور بهره

  .شد پرداخته یاجتماع سالمت و يشهروند

 مطالعهتحت  کارکنان انیم در ی،نسب طور به ی،شغل  یگانگیازخودب که داد نشان اه افتهی

 شهروندي رفتار با شغلی ازخودبیگانگی ابعاد بین منفی وجود رابطۀها از  افتهی .وجود دارد

 منفی رابطۀ این و حکایت دارد کرمان شهر هاي اداره کارکنان در اجتماعی سالمت و سازمانی

 شهروندي رفتار و شغلی ازخودبیگانگی بستگی هم ضریب محاسبۀ رسد. می نظر به منطقی

 بستگی هم ضریب محاسبۀ. دهد می نشان را 000/0 داري با سطح معنی – 0,648 رقم سازمانی

 نشان را 000/0 داري سطح معنی با – 0,345 رقم نیز اجتماعی سالمت و شغلی ازخودبیگانگی

 شهروندي رفتار متغیر دو را با شغلی ازخودبیگانگی رابطۀ بودن معکوس قامار این. دهد می

. کنند می تأیید) کرمان شهر هاي اداره کارکنان( آماري جامعۀ اجتماعی سالمت و سازمانی

 ریثأت تحت یسازمان يشهروند رفتار انسیوار از درصد 42 که دهد می نشان زین نییتع بیضر

 انسیوار ریثأت تحت یاجتماع سالمت انسیوار از درصد 12 و یشغل یگانگیازخودب انسیوار

 و سازمانی شهروندي رفتار متغیرهاي بستگی هم ضریب محاسبۀ. است یشغل یگانگیازخودب

_______________________________________________________ 
١. AGFI 
٢. NFI 
٣. CFI 
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 نشان 000/0 داري با سطح معنی مختلف هاي مؤلفه در را 0,6 تا 0,3 هاي رقم اجتماعی سالمت

 بهبود نیز اجتماعی سالمت سازمانی، هرونديش رفتارهاي بهبود با که است آن مبین و دهد می

  .یابد می ارتقا و

 سالمت و سازمانی شهروندي رفتارهاي در منفی پیامدهاي با شغلی ازخودبیگانگی بنابراین،

 جامعه با کنند، می تجربه را شغلی بیگانگی که افرادي .است مرتبط سازمان و کارکنان اجتماعی

 شهروندي رفتار. افتد می خطر به آنان اجتماعی سالمت و دارند مشکل خود حتی و خانواده و

 باید دو، آن بهبود براي و شود محسوب می شغلی ازخودبیگانگی تابع اجتماعی سالمت و سازمانی

) 1392( همکاران و نادي تحقیق هاي  یافته با نتایج این. را کاهش داد شغلی ازخودبیگانگی

 شهروندي رفتارهاي کاهش سبب شغلی یگانگیازخودب که دریافتند نیز آنها. است سو هم

 نیز آنان. است سو نیز هم) 2000( نلسون و تونکس هاي یافته با نتایج این .شود می سازمانی

 و توسلی. شود می منجر سازمانی تعهد کاهش به سازمانی ازخودبیگانگی افزایش که دریافتند

  .یافتند دست این مشابه نتایجی به نیز) 1380( قدیمی

 فراوان، احتمال به کنند، پیدا خود دربارة مثبتی دید افراد دهند می اجازه که هایی لیتفعا

 سوي از کار ارزیابی میان ارتباط روند. این کار می به افراد ارزیابی براي هایی منزلۀ شاخص به

 در مشترك هاي ارزش که بینجامد احساس این به تواند می شان فردي ارزشمندي و کارمندان

 هویت احساس چنانچه برعکس، .شود می کارکنان ارزشمندي احساس موجب کاري هاي بافت

 قلمداد هست آنچه از کوچکی جزء فقط را کار است ممکن نشود، ارضا سازمان در کارکنان

 دنبال به، کار جاي به دلیل،همین  جمعی نباشند. به زندگی در فعال مشارکت به قادر و کنند

 آن از ندارند، ارزشی سازمان دید از که کنند احساس اگر د وبو خواهند ارزشمندي احساس

-فرد تناسب عدم دلیل به آنان ازخودبیگانگی که کنند درك کارکنان کنند. اگر می گیري کناره

 شهروندي رفتارهاي کاهش بدانند، مغایرت این مسئول را سازمان و است داده روي سازمان

  دارد. خوانی هم )1389همکاران ( و پور قلی شپژوه با نتایج، این. است محتمل سازمانی

بین صفر و یک قرار دارند و  CFIو  GFI ،IFI ،NFIهاي  در الگوي معادلۀ ساختاري، شاخص

تر از  هرچه کوچک RMSEAتر باشند، کارآیی الگو بیشتر است. شاخص  هرچه به عدد یک نزدیک

توان دریافت  عات الگوي معادلۀ ساختاري، میباشد، الگو کارآمدتر است. بنابراین، با توجه به اطال 1/0

  شود. که الگو از برازش خوبی برخوردار است و فرضیۀ اصلی تحقیق تأیید می

 احساس و تیرضا شیافزا و یشغل یگانگیازخودب کاهش يبرا که گرفت جهینت توان یم

 نظام در یاساس راتییتغ جادیا ضمن الزم است ،یدولت يها سازمان قبال در افراد تیمسئول

 یشغل یگانگیازخودب يها شاخص به کرمان، شهر یدولت هاي اداره خصوص به و رانیا يادار
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 زانیم شیافزا شاهد ندهیآ در ،صورت نیرایغ در. دشو توجه منیس نیملو یۀنظر بر منطبق

 سالمت سطح کاهش و یسازمان يشهروند رفتار کاهش ،یشغل یتینارضا و یشغل یگانگیازخودب

 و رانیا يادار نظام هنجاري بی و یآشفتگ سبب که بود میخواه ها اداره کنانکار یاجتماع

 ۀجانب همه ۀتوسع قبال در آن کارکنان و يادار نظام در متفاوت يکارکردهاءسو يریگ شکل

  .شد خواهد جامعه
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