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 چکیده

علاوم  )این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بیگانگی از کار بر روی سالمت سازمانی کارکناان دانشاگاه هاای شهرسااان ایاالم      

. غیر هیأت علمی انجام گرفات ( دانشگاه ایالم، آزاد اسالمی، پیام نور، علوم وتحقیقات، علمی و کاربردی، دانشکده سماء پزشکی،

نفر بودند، که از این تعداد باا اساافاده از فرماول     0101جامعه آماری این پژوهش . پیمایشی می باشد–روش پژوهش توصیفی 

برای جمع آوری اطالعات . نفر  به عنوان نمونه اناخاب شدند 331نسبای تعداد  -کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای

اسافاده شاد کاه پاز از بررسای     ( 0311)و بیگانگی از کار صداقای فرد ( 0990)از دو پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و تارتر

تحلیل )ن ماغیرها از روش معادالت ساخااری به منظور بررسی روابط میا( آلفای کرانباخ)و پایایی ( تحلیل عامل تأییدی)روایی 

ناایج حاصل از تحلیل معادالت ساخااری، حاکی از برازش مدل تأثیر بیگانگی از کاار  . اسافاده شده است( عاملی و تحلیل مسیر

ارین تأثیر بیگانگی از کار بیش. و معناداری مدل با توجه به شاخص های برازش بود β=-33/1بر سالمت سازمانی با ضریب تأثیر 

 =-33/1وt =-43/6در نهایت خروجی لیازرل باا مقاادیر   . دارد -33/1را بر بعد روحیه و نفوذ مدیر با ضریب تأثیر غیر مساقیم  

rبنابراین بین بیگانگی از کاار و ساالمت ساازمانی رابطاه منفای و      . رابطه میان بیگانگی از کار و سالمت سازمانی را تبیین نمود

 .؛ هرچه بیگانگی از کار کاهش یابد، نمرات مؤلفه های سالمت سازمانی افزایش می یابدمعناداری وجود دارد

  .سالمت سازمانی، بیگانگی از کار، دانشگاه های شهرساان ایالم :کلید واژه ها



 مقدمه

 بیان مسئله

شوند، به گونه ای که باا   یمبه عنوان موجود زنده ای که دارای هویای مساقل از اعضاء خود هساند، تصور  ها سازمانامروزه 

 تواناد دارای بیمااری و یاا ساالمت     یماین شخصیت و هویت . توانند رفاار کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند یماین هویت جدید 

 .شویم و آن سالمت سازمانی است یمت، با بحث جدیدی روبرو بنابراین در ماون نظری مسائل سازمان و مدیری. باشد

در یک سازمان سالم مادیر  . ی اثربخشی سازمانی استها شاخصترین  یهیبددرحقیقت سالمت سازمانی، یکی از گویاترین و 

نیز تمایال بیشااری    کارمندان .ی خود دارای یگانگی استها برنامهرفااری کامالً دوساانه و حمایاگر با کارمندان خود دارد و در 

 .دهند یمبرای ماندن و کار کردن در سازمان دارند و به طور مؤثرتری کارها را انجام 

تواناد ساالمت و    یما هاا   یات خالق، عدم جو مناسب برای شاکوفایی  ها مهارتاناخاب نامناسب کارکنان، اسافاده نامطلوب از 

نباوده افاراد کام کام      هاا  آنشود که ماناسب با شاأن   یمافراد مقام یا پسای داده وقای که به . ارتقاء سازمان را به خطر بیندازد

یی کاه کارکناان در   ها چالشها نشان داده است که یکی از  یبررس. اند دادهکنند کنارلشان را بر فرآیند کار از دست  یماحساس 

در حقیقات، نباود   . آن شغل تعریف شاده اسات  ، موضوع بیگانه بودن با شغل خود و وظایفی است که در مواجهندسازمان با آن 

هاای خاود آزادی عمال ندارناد، هم ناین       یات فعالاساقالل شغلی به دلیل آنکه کارکنان کنارل اندکی بر کار خود دارناد و در  

ی شود به اینکه کار برای فرد امری بیرونی تلقی شود، یعنی جزئا  یمرفاارهای اجاماعی نامطلوب برای دسایابی به اهداف منجر 

 سرانجام برای کارگر یاا کارمناد  . کند یمبیند بلکه خود را نفی  ینمبنابراین او خود را با کار راضی . آید ینماز طبیعت او به شمار 

این احساسات منجر به نافرماانی، غیبات از   . است یگریدشود که کار از خود او نیست بلکه ماعلق به فرد  یماین واقعیت آشکار 

 (.0991 کوزر و روزنبرگ،)شود  یم کار، تأخیر و اساعفا

باوانند نه تنها در محیط در حال تغییر دائمی خود پایدار بمانند، بلکه در درازمدت قادر باشند با محیط  ها سازمانبرای آنکه 

ی های الزم را برای بقای خود پیوساه ایجاد کنناد و گساارش دهناد، الزم اسات از ساالمت ساازمان       ییتواناخود سازگار شده و 

 .(0341 عالقه بند،)باشند برخوردار 

ی ساالمت  هاا  شااخص ، چاره ای جز شناخت علمی و دقیق هنجارهاا و  ها سازمانبنابراین برای انجام بهسازی و بهبود وضع 

 ساؤال ما در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این . باشد ینمدهد،  یمرا کاهش  ها شاخصسازمانی و هم نین عواملی که این 

یر تاأث ی شهرسااان ایاالم   هاا  دانشاگاه ی در میاان کارکناان   سالمت سازمان رویبر تواند  یاز کار م یگانگیب آیا":سایم کهمهم ه

 بگذارد؟

 اهمیت پژوهش

شود و سعادت و سالمت هر ساازمان مناو     یمهای هر نوع سازمان محسوب  یهسرماین تر گرانترین و  یابکمنیروی انسانی 

حال اگر به هر دلیلای ایان نیروهاای باا ارزش، دچاار سساای یاا بای         . باشد یمبه تالش و کوشش نیروهای انسانی آن سازمان 

 .کند یمانگیزگی شوند، خطر بزرگی آن سازمان را تهدید 

 ،هاا  ساازمان  و هاا  شرکت که هرقدر .دارد بساگی انسانی نیروی صحیح کاربرد به زیادی حد تا سازمان هر توسعه و کارایی

 کنارل در سعی گوناگون مسائل با ارتبا  در مدیران. شود یم نیز اضافه عظیم نیروی این مشکالت به بالطبع شوند یم تر بزرگ

نظیر ارتقاء بهره وری، امروزه با اثبات علمی نقش محوری کارکنان در پیشبرد اهداف ماعالی سازمان  .دارند خود کارکنان مداوم



، اهاماام بیشااری از ساوی مادیران و دسات انادرکاران ساازمان در جهات کااهش          ها شالودهاثربخشی، چابکی سازمان و سایر 

 . های افت کمی و کیفی عملکرد کارکنان صورت گرفاه است ینهزم

 باه  عاالی  آموزش مراکز و ها دانشگاه. دهد یمی شهرساان ایالم تشکیل ها دانشگاهجامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان  

 و دارند عهده اساسی بر نقش کشور در اساعدادها شکوفایی ی ینهزم در انسانی نیروی گذاری سرمایه شاخص ترین یعال عنوان

 ساازمان  ساازی  تعاالی  باه  ملازم  هاا  دانشاگاه  شرایط این در اما .باشند یم مواجه تغییر و تحول مملواز دنیایی با دیگر طرف از

 خواهناد  آموزشای  ماعالی اهداف تحقّق برای سازمان و فرد همراهی نیازمند مقصود این به نیل برای و باشند یمخود  آموزشی

 چرا کنند بررسی یقاًدق را دیگران و خود عملکرد باید مدیران باشند، بالندگی داشاه و توسعه ، رشد بخواهند ها دانشگاه اگر. بود

 چه هر بهبود جهت در و باشد داشاه عمیق حفظ روابط و توسعه بر سعی توانند یم سازمانی سالمت یها شاخص شناخت با که

  .بردارند گام سازمان بهار

از . توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند که دارای نیروی فعال، سازنده ،توانمند، خاال  و ماؤثر باشاند    یموقای  ها دانشگاه

تواناد ساالمت    یما سکوت سازمانی مانعی اساسی برای پویایی افراد و باه تباع آن ساازمان اسات و     آنجایی که بیگانگی از کار و 

 .سازمان را به خطر اندازد این پژوهش از اهمیت فو  العاده ای برخوردار است

دلیل دیگر اهمیت این پژوهش از این جهت است که عدم توجه به بیگانگی از کاار و ساکوت ساازمانی ، باعاث هادر رفاان       

هم نین بیگانگی از کار و سکوت سازمانی دو پدیده ای هساند . سرمایه و تلف شدن وقت و انرژی زیادی در سازمان خواهد شد

در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان نیز قابل مشاهده اسات و   ها آنکه امروزه از مرز سازمان و شرکت فراتر رفاه و اثرات 

رار انوادگی  و حرفه ای تأثیر بسزایی بگذارد ، و به صورت یک مسائله جادی ماد نظار قا     تواند بر کیفیت زندگی شخصی ، خ یم

 (. ۰111هلسوی و دیگران، )بگیرد 

 باه  ناآشانا  و جدیاد  ایران موضوعی سازمانی و علمی جوامع در سازمانی بیگانگی از کار و سکوت  موضوع اینکه به توجه با

 تاریخ اه  مارور  باا  تاا  اسات  آن دنباال  باه  مقاله این توان یافت، یم خصوص این در را پژوهشی و ادبیات کمار و آید یم شمار

 بررسی کارده ،  را ها آن از هریک ابعاد به مفهوم سالمت سازمانی، بیگانگی از کار و سکوت سازمانی پرداخاه ، پژوهش، وادبیات

 نهایات  در و بنادی  دسااه  شناساایی،  ساازمان  در را آن از ناشای  پیامادهای  بر روی ساالمت ساازمانی و   مؤثر عوامل باواند تا

 و هاا  یاده ا اباراز  ماانعی بارای   تواناد  یم سازمانی سکوت پدیده که آنجا از .نماید ارائه سازمانی افزایش سالمت راهکارهایی برای

 شناساایی  شود، یمباشد ، هم نین بیگانگی از کار که منجر به فاصله گرفان فرد از شغل و همکارانش  سازمان  در افراد نظرات

 قدرت تسهیل نموده، را کارکنان نظرات ارائه و ها یدها بیان عقاید، ابراز شرایط تواند یم ،ها آن رفع به منظور تالش و این عوامل

 و تعاالی  رشاد،  مسایر  کارکناان،  آگاهاناه  فعاالنه و مشارکت از بهره مندی با ها سازمان بالطبع و داده افزایش را ها آن خالقیت

 .کنند و از سالمت سازمانی بیشاری برخوردار باشند طی بیشاری سرعت با را خود موفقیت

رود، لذا چندین  یمی جدید در علم مدیریت به شمار ها بحثبا توجه  به اینکه مباحث سالمت سازمانی، و بیگانگی از کار از 

موضوع پرداخاه اند که در بخاش مارور ادبیاات و     تحقیق در این خصوص انجام گرفاه که هر کدام از زاویه ای خاص به بررسی

و مقااالت انجاام شاده از     هاا  ناماه های به عمل آمده در بین پایان  یبررساما با توجه به . اشاره شده است ها آنسوابق مربوطه به 

د جدیاد  های دانشگاهی کشور و سایت اطالعات علمی، پژوهشی تحت این عنوان انجام نشاده اسات و در ناوع خاو     یتساطریق 

کارده و ایان    هاا  دانشگاهرسد پژوهش حاضر باواند کمک شایانی به تشریح روابط بین کارکنان و مدیران در  یملذا به نظر . است

 . را به سوی سالمت سازمانی هر چه بیشار سو  دهد ها سازمان

 ادبیات پژوهش



(. 0313عباساوور، )هاا   ییتواناا سالمت سازمانی عبارت است از توانایی سازمان در حفظ بقاء و سازش با محیط و بهبود ایان  

در یاک ساازمان ساالم مادیر     . ی اثربخشی سازمانی استها شاخصترین  یهیبددرحقیقت سالمت سازمانی، یکی از گویاترین و 

نیز تمایال بیشااری    کارمندان .ی خود دارای یگانگی استها برنامهخود دارد و در  رفااری کامالً دوساانه و حمایاگر با کارمندان

اصطالح سالمت سازمانی نخسااین باار در   . دهند یمبرای ماندن و کار کردن در سازمان دارند و به طور مؤثرتری کارها را انجام 

یک سازمان سالم را به عنوان ساازمانی تعریاف    وی. ی جو سازمانی مدارس به کار برده شد مطالعهدر  0توسط مایلز 0969سال 

های بقاء  ییتواناآورد بلکه در یک برهه زمانی طوالنی نیز به طور کافی سازش کرده و  یمکند که نه تنها در محیط خود دوام  یم

ود پایادار  یک سازمان سالم، به این معنی، ناه فقاط در محایط خا    . دهد یمی مداوم توسعه و گسارش  گونهو سازش خود را به 

های الزم را برای بقای خود پیوساه ایجاد  ییتواناماند بلکه در درازمدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شده،  یم

 (.031۰هوی،)کند و گسارش دهد 

خاود   و مقاصاد انساانی   هاا  هدفبرخی پژوهشگران معاقدند که سازمانی سالم است که برای ادامه حیات خود قادر است به 

. شود، بشناسد و ایان مواناع را از پایش پاای خاود باردارد       یمیش با آن مواجه ها هدفدست یابد، موانعی را که در دسایابی به 

سازمان سالم سازمانی است که درباره خود و موقعیای که در آن قرار گرفاه است، واقع بین باشد، قابلیت انعطاف داشااه و قاادر   

لن یونی چهار اصل را برای ساازمان هاای    (.0340ساعا ی،)مشکلی، بهارین منابع خود را به کار گیرد باشد برای مقابله با هر 

ایجاد تیوی ماحد برای رهبری و حفط آن تیم، ایجاد شفافیت، تأکیاد بار اهمیات شافافیت در ساازمان،      . سالم تعریف می کند

 .(0314لن یونی، )تحکیم شفافیت سازمانی به کمک تدبیرهای انسانی 

 باشاد که روی سالمت سازمانی تأثیر دارد و می تواند مانع بزرگی برای رسایدن باه ساالمت ساازمانی     یکی از عوامل مهمی 

کناد و ایان    یما فقدان کنارل کارگران را بر محیط کارشاان بیاان    "بیگانگی نسبت به کار"از نظر مارکز . بیگانگی از کار است

شود که در جوامع سنای اگار چاه کاار     یماو یادآور . گیرد یمخاص است که شکل  اجاماعی -مفهوم تنها در یک زمینه تاریخی

چون دهقانان تا اندازه ای بر کار خود که ماضامن بسایاری از اشاکال آگااهی و     . غالباً توان فرسا بود ولی بیگانگی وجود نداشت

کند،  یمبیگانگی انسان از محصولی که تولید : رداز نظر مارکز بیگانگی در قلمرو کار چهار جنبه دا. مهارت بود ، کنارل داشاند

بیگانگی کاری نوعی حز شناخای است که به جدایی  (.0369،کوزر)از فراگرد تولید، از خودش و سرانجام از اجاماع همگنانش 

 ۰یف کانونگوفرد از کار و محیط کاری اشاره دارد و این به معنای نبود عجین شدن با شغل و هویت سازمانی است، بر اساس تعر

کند کار، ظرفیت ارضاای اناظاارات و نیازهاای     یمبیگانگی یک حالت جدایی روانشناخای از کار است، به گونه ای که فرد تصور 

 (.0919آشفورس، )اساسی وی را ندارد 

اشاد ، کااری   هر نوع کاری که فرد نسبت به آن احساس تعلق و وابساگی نداشاه ب: نویسد  یمدرباره بیگانگی از کار  3فردمن

هاا و   یتصاالح تواناد   ینما کناد و   ینما به نظر وی در چنین وضعیای کارگر منفعال اسات ، احسااس وجاود     . بیگانه شده است

 (0994سیمن،)اساعدادهای ذاتی خود را نشان دهد

شود به گوناه ای باشاد کاه کاارگر احسااس کناد از او بهاره کشای          یمکه کار در آن انجام   اگر اوضاع اقاصادی و اجاماعی

برای کارگر مهم است که احساس کند، کارش منصفانه  و به . شود، کارگر در معرض خطر از خود بیگانکی قرار خواهد گرفت یم

 (.0310توسالی، )شاود   یما ی کارگری پرداخااه  ها گروهتناسب مهارت و کوشش اوست و دسامزد وی ماناسب با دسامزد سایر 

بیگاانگی از کاار   . عدم توجه به بیگانگی از کار باعث هدر رفان سرمایه و تلف شدن وقت و انرژی زیادی در سازمان خواهاد شاد  

                                           
  . Miles 

  .Kanungo 

 . Friedmann 



در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان نیاز قابال    ها آنپدیده ای است که امروزه از مرز سازمان و شرکت فراتر رفاه و اثرات 

، و به صورت یک مسئله جادی   اند بر کیفیت زندگی شخصی ، خانوادگی  و حرفه ای تأثیر بسزایی بگذاردتو یممشاهده است و 

 (. ۰111هلسوی و دیگران، )مد نظر قرار بگیرد 

 

 بررسی پیشینه

وی در ایان  . ، در رساله دکاری خود به بررسی رابطه بین سالمت ساازمانی و اثربخشای ساازمانی پرداخات    (۰111)اسنیدر 

دهد که سالمت ساازمانی   یمناایج این پژوهش نشان . پژوهش مدارس ماوسطه شهر نیویورک را به عنوان جامعه آماری برگزید

این پژوهش ثابت کرد کاه ساالمت ساازمانی باا پیشارفت تحصایلی داناش        هم نین . باال با اثربخشی سازمانی همبساگی دارد

 .آموزان رابطه ای ندارد

 0993در پژوهشی به منظور بررسی منابع اسارس در مدیران گروه هاای آموزشای در دانشاگاه ایاالای واشانگان در ساال       

که این مدیران نقاش بسایار ماؤثری در اداره فعالیات هاای آموزشای و سرپرساای         کردمشخص انجام شد  0میلچبونز و توسط 

بنابراین شیوه تصمیم گیری آن ها نقش بسیار مهمی در ایجاد جو سالم در محایط  . مساقیم اعضای هیئت علمی بر عهده دارند

اتخاذ کارده اناد، بیشاار در ایجااد     دانشگاه داشاه است، بطوری که مدیرانی که شیوه ی تصمیم گیری فردی و مسابدانه ای را 

 .سازمان ناسالم نقش داشاه اند که این خود در بوجود آمدن منبعی مؤثر در ایجاد اسارس شغلی محسوب شده است

های تصمیم گیاری   یوهشبررسی رابطه بین "تحت عنوان  0319در مطالعه ای که توسط سوسن بهرامی و همکاران در سال 

 ی یوهشا  کاه  داد نشاان  ناایج . .صورت گرفت "ی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانها گروهر مدیران و سالمت سازمانی د

 . دارد ها گروه مدیران میان در را میانگین کمارین آمرانه، تصمیم گیری ی یوهش و میانگین بیشارین مشورتی، تصمیم گیری

 فراینادی  شااخص  و ورودی شااخص  اسااقرار میازان   که دهد یم نشان (0311) سیدجوادین پژوهش های یافاه هم نین

 شااخص  اسااقرار  میازان  ولی بوده، ماوسط سطح از کمار دار معنی طور به علوم پزشکی اصفهان دانشگاه در سازمانی سالمت

 . است بوده ماوسط سطح از بیشار ماوسط طور به سازمانی خروجی سالمت

و تأثیر آن بر بهره وری نیروی کار در اداره کار و اماور اجامااعی    تحقیق تحت عنوان بیگانگی از کار 0313کارگر مزین در سال 

اساان گیالن انجام داده است که ناایج تحقیق نشان می دهد که بین برخی ابعاد بیگانگی از کار هم ون احساس بی هنجااری،  

 .بی معنایی و بی مفهومی کار و بهره وری نیروی کار رابطه معکوس و معناداری وجود دارد

بررسی اخال  کار و عوامل اجاماعی مؤثر بر آن و اثرات شغلی و سازمانی آن بر اسااس  »در پژوهشی با عنوان ( 0314)هری مظا

رضاایت از  : که بیگاانگی از کاار باا ماغیرهاای چهارگاناه      نشان داد« مدل چهار وجهی پای در بین کارکنان سازمان های دولای

 .رابطه منفی و معنی دار دارد شغل، تعهد شغلی، اخال  کار و انگیزش شغلی

ارتبا  ماقابل بین رضایت شغلی، تعهد حرفه ای، بیگانگی سازمانی، و تأثیرات مربیگاری  »در پژوهشی با عنوان ( ۰116) ۰یاچن

 .به این نایجه رسید که با کاهش بیگانگی، تعهد افزایش می یابد« در مدرسه مربیگری والیبال

نشان داد کاه باا افازایش بیگاانگی از کاار،      « بیگانگی نسبت به کار و خوشنودی شغلی»عنوان با ( 0343)ناایج تحقیق طالبان 

 .رضایت شغلی کاهش می یابد

                                           
. Gmelch WH, Burns JS6 

2
. Ya-Chen 



بیگاانگی در ساازمان هاای آموزشای و مادیریت آن دربااره بیگاانگی شاغلی         »در پژوهشی با عناوان  ( ۰119) 0ایلما و سارپکایا

یگانگی بیشار قابل مالحظه است و علات آن نداشاان شابکه ارتبااطی صاحیح      مشاهده نمودند که بی قدرتی از ابعاد ب« معلمان

 .  میان همکاران دانساند
 اهداف پژوهش

 ی شهرساان ایالمها دانشگاه کارکنان یسالمت سازمانروی  از کار بر یگانگیب یرتأث بررسی. 

 ی سالمت سازمانیها مؤلفهیر بیگانگی از کار بر روی تأثی بررس. 

 ها دانشگاهراهکارهایی برای کاهش بیگانگی از کار و افزایش سالمت سازمانی در  ارائه . 

 فرضیه ها

 فرضه اصلی

  یر معناداری بر روی سالمت سازمانی داردتأثبیگانگی از کار. 

 فرضیات فرعی

 بیگانگی از کار تأثیر معناداری بر روحیه کارکنان دارد. 

  علمی داردبیگانگی از کار تأثیر معناداری بر تأکید. 

 بیگانگی از کار تأثیر معناداری بر رعایت دارد. 

 بیگانگی از کار تأثیر معناداری بر ساخااردهی دارد. 

 بیگانگی از کار تأثیر معناداری بر حمایت منابع سازمان دارد. 

 بیگانگی از کار تأثیر معناداری برنفوذ مدیر دارد . 

  در سازمان داردبیگانگی ازکار تأثیر معناداری بر یگانگی نهاد. 

 

 تحقیق روش

رسمی، قراردادی )جامعه ی آماری در این مطالعه کلیه کارکنان . همبساگی بوده است -این مطالعه یک مطالغه ی توصیفی

دانشگاه ایالم، علوم پزشکی، آزاد اسالمی، علمی و کاربردی، پیاام ناور،   )ی شهرساان ایالم ها دانشگاه غیر هیأت علمی( و پیمانی

 -حجم نمونه با اسافاده از روش نمونه گیری تصادفی. باشند یمنفر  0101است که این تعداد ( علوم و تحقیقات، دانشکده سماء

بعاد، روحیاه   4با  (0990)سالمت سازمانی هوی و تارتر پرسشنامه۰ابزار پژوهش .نفر تعیین شد 331طبقه ای و فرمول کوکران

، یگاانگی نهااد   (جازء 3)، نفوذ مدیر (جزء0)، حمایت منابع (جزء3)، ساخااردهی (جزء 3)، رعایت (جزء4)، تأکید علمی (جزء 0)

ابعااد بای    شاامل طراحی گردیده اسات کاه    (0311)با اقاباس از پژوهش صداقای فرد که و پرسشنامه بیگانگی از کار ( جزء4)

جهت تعییین روایی پرسشانامه   .، اسافاده شده استباشد می جزء 3و از خود بیگانگی با جزء 3، بی هنجاری با جزء  3قدرتی با 

در ادامه جداول . ه استآلفای کرانباخ اسافاده شد ضریباز روایی محاوایی و تحلیل عامل تأییدی و نیز برای پایایی آن از روش 

 .پایایی ارائه می شودمربو  به روایی و 

 :ی سالمت سازمانی نهفاهتحلیل عامل تأییدی مفهوم 

                                           
1
 . Yilmas &sarpkaya 



 

 تحلیل عاملی تاییدی سالمت سازمانی بر اساس مقادیر اساانداردشده  -0مودارن

 



 

 tبر اساس مقادیر تحلیل عاملی تاییدی سالمت سازمانی   -۰نمودار

  

 

 ی بیگانگی از کار نهفاهتحلیل عامل تأییدی مفهوم 

 



 

 تحلیلی عاملی تأییدی بیگانگی از کار بر اساس مقادیر اسااندارد -3نمودار



 

 tبر اساس مقادیر تحلیل عاملی تأییدی بیگانگی از کار  -3نمودار

 

 پایایی

 

 پایایی پرسشنامه سالمت سازمانی   -0جدول      

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت ها مؤلفه

 103/1 0 روحیه

 141/1 4 تأکید علمی

 466/1 3 رعایت



 113/1 3 ساخااردهی

 143/1 0 حمایت منابع

 1۰0/1 3 نفوذ مدیر

 199/1 4 یگانگی نهاد

 966/1 36 کل

 

 پایایی پرسشنامه بیگانگی از کار -۰جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت ها مؤلفه

 100/1 3 از خود بیگانگی

 406/1 3 بی قدرتی

 101/1 3 بی هنجاری

 910/1 01 کل

درصاد از   0/0 .درصاد زن بودناد   6/33درصد پاساخگویان مارد و    3/66مشخصات دموگرافیک  به داده های توصیفی وبا توجه 

سال  36درصد باالتر از  0/1سال و  36-30درصد از آنها  3/04سال،  ۰6-30درصد از آنها  4/3۰سال سال،  ۰0پاسخگویان زیر 

 .و تحصیالت لیسانز بودند 6-00و هم نین بیشار پاسخگویان دارای سابقه خدمت . سن داشاند

 بررسی فرضیات پژوهش

و تأیید مدل مفهومی، اباادا عوامال    تبیین تأثیر بیگانگی از کار بر روی سالمت سازمانیسنجش فرضیه پژوهش یعنی به منظور 

خروجی لیزرل؛ یعنی ناایج تحلیال عامال    3جدول . بیگانگی از کار و سالمت سازمانی با روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد

همراه با مقادیر شاخص های برازنادگی نشاان   ( ازمانیسالمت س)و ماغیر وابساه ( بیگانگی از کار)تأییدی را برای ماغیر مساقل 

 .می دهد

 ی نیکویی برازش تحلیل عامل تاییدیها شاخص -3جدول 

RMSEA P-Value IFI NFI AGFI GFI df X
 نام ماغیر مکنون 2

 سالمت سازمانی 91/04 0۰ 99/1 96/1 99/1 99/1 0016/1 134/1

 بیگانگی از کار 93/01 06 99/1 90/1 90/1 91/1 1111۰/1 191/1

 

همگای باه    GFI, AGFI, NFI,IFIبه طور کلی، شاخص های برازندگی مدل در خروجی های لیزرل شامل شارایطی اسات کاه    

 .باشد، قابل قبول است  0/1کوچکار ار  RMSEAباشند و  9/1سمت یک میل کند؛ یعنی اگر برابر یا مساوی 

نشان داده شده است، که همه شاخص های بدسات  از کار و سالمت سازمانی هر یک از ابعاد بیگانگی  های عاملیبار 3 در جدول

خروجای  )سوز در اداماه نااایج بارازش مادل معاادالت سااخااری       . آمده حاکی از بیان معنادار بودن ماغیرهای پژوهش است

که بیانگر ارتبا  ماغیر مکناون بیگاانگی از    آمده است 0 شاخص های برازندگی مدل که همه مطلوب است در جدولو ( لیزرل

 .بر اساس داده ها رابطه میان ماغیرهای مکنون بیگانگی از کار با سالمت سازمانی معنادار است .کار با سالمت سازمانی است

 

 



 عوامل ماغیرهای مساقل و وابساه بر اساس بار عاملی در مدل نهایی  -3جدول                                  

 t بار عاملی ماغیر مساقل t بار عاملی ماغیر وابساه

 34/04 91/1 بی قدرتی 34/00 49/1 روحیه

 34/0۰ 40/1 بی هنجاری 13/04 11/1 .تأکیدعلمی

 34/03 63/1 از خود بیگانگی 11/06 40/1 رعایت

    19/01 13/1 ساخااردهی

    ۰0/00 40/1 حمایت منابع

    06/01 10/1 نفوذ مدیر

    11/۰1 19/1 یگانگی نهاد

رابطه ماغیرهای مکناون بیگاانگی از   

 کار با سالمت سازمانی 

 بار عاملی

33/1- 

t 
46/6- 

  

 

 شاخص های برازندگی الگوی نهایی  -0جدول 

P-Value IFI NFI SRMR R.MR AGFI GFI df X
2 

Latent 

Variables 

Model 
1111۰/1 94/1 99/1 1۰3/1 39/1 90/1 99/1 66 03/0۰3 

 

مشاهده می شود، بیشارین بار عاملی سالمت سازمانی در بعاد یگاانگی نهااد، ساوز نفاوذ مادیر و        3جدول در همان گونه که 

هم نین بیشارین بار عااملی در بیگاانگی از کاار مرباو  باه بای       . و کمارین آن مربو  به بعد حمایت منابع استساخااردهی 

به منظور پاسخ به فرضیه دوم پژوهش؛ یعنی بررسی تأثیر بیگانگی از کار بار  . قدرتی، سوز بی هنجاری و از خود بیگانگی است

، ضارایب  ( تأکید علمی، رعایت، ساخااردهی، حمایت منابع، نفوذ مادیر، یگاانگی نهااد    روحیه،)هر یک از ابعاد سالمت سازمانی 

 .آمده است  6غیر مساقیم مسیر محاسبه شده و در جدول 

جدو

 -6ل 

ضرای

ب 

مسیر 

تأثیر 

بیگانگ

ی از 

کار 

 بر مؤلفه های سالمت سازمانی

 
 

 

 ناایج      مقدار معناداری  ضریب اسااندارد           ارتبا  

 معنادار - 46/1 -33/1** روحیه  ←بیگانگی از کار 

 معنادار - 00/6 -33/1** .تأکیدعلمی ←بیگانگی از کار 

 معنادار - 10/4 -36/1** رعایت  ←بیگانگی از کار 

 معنادار - 09/6 -33/1** ساخااردهی  ←بیگانگی از کار 

 معنادار - 30/3 -۰3/1** حمایت منابع  ←بیگانگی از کار 

 معنادار - 49/1 -33/1** نفوذ مدیر  ←بیگانگی از کار 

 معنادار - 30/4 -31/1** یگانگی نهاد ←بیگانگی از کار 



 

 

، در نایجه تمام قرار می گیرد[ -96/0&96/0]بازه در تمام فرضیات خارج از  tمشاهده می شود که کمیت  6 با توجه به جدول

بنابراین . می دهد که همه ی مقادیر منفی استاز سوی دیگر مدل ساخااری در حالت اسااندارد، نشان  .فرضیات تأیید می شود

 .بین ویژگی ساخااری بیگانگی از کار و ابعاد سالمت سازمانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد

( -33/1) بیشارین تأثیر را بر بعد روحیه ناایج این تحقیق نشان می دهد که بیگانگی از کار  با توجه به مدل معادالت ساخااری

 .دارد( -۰3/1) و کمارین تأثیر را بر بعد حمایت منابع (  -33/1) و نفود مدیر 

  نایجه گیری و  پیشنهادات

به عبارت دیگر بیگانگی از کار تأثیر معناداری بر سالمت سازمانی . پز از تجزیه و تحلیل آماری در نهایت این فرضیه تأیید شد

دهد و چون سطح معناداری آزمون  نشان می 99/1را در سطح اطمینان  - 331/1آزمون همبساگی مقدار همبساگی . رد دا

داری بین بیگانگی از کار و  ی منفی و معنی کوچکار است لذا رابطه 10/1داری  بوده و از حداقل سطح معنی 111/1پیرسون 

 .سالمت سازمانی وجود دارد

منطبق ( 0390)ه تأثیر بیگانگی از کار بر روی سالمت سازمانی با ناایج محسنی تبریزی و همکارانش ناایج این تحقیق دربار

بر اساس ناایج این تحقیق بین بیگانگی از کار و بهره وری نیروی کار رابطه منفی وجود دارد، یعنی هرچه بیگانگی از کار . است

که نشان می (  0319) نین ناایج تحقیق حسین زاده و همکارانش هم. بیشار شود، بهره وری نیروی کار کاهش پیدا می کند

دهد بین بیگانگی از کار و ماغیرهای رضایت شغلی، عدالت سازمانی، امنیت شغلی رابطه منفی وجود دارد، با تحقیق حاضر در 

های شخصیای  صورت گرفت نشان داد که بین ویژگی( 0390)تحقیقی که توسط علی نظری و همکاران در  . یک راسااست

به  داد نشان که( ۰113) 0بلیک های یافاه با پژوهش این هم نین ناایج. کارکنان با سالمت سازمانی دانشگاه رابطه وجود دارد

 رضایت افزایش به منجر تصمیم گیری مشارکای اعضاء و کمار شغلی رضایت موجب تصمیم گیری فردی شیوه ی کارگیری

 .هماهنگ است شود، می سازمان بیشار هرچه درنایجه سالمت و شغلی

بیگانگی از کار مانعی اساسی برای پویایی . داردبا توجه یافاه های پژوهش بیگانگی از کار تأثیر معنی داری بر سالمت سازمانی 

طلوب از اناخاب نامناسب کارکنان، اسافاده نام. سالمت سازمان را به خطر اندازد تواند یمافراد و به تبع آن سازمان است و 

وقای که به افراد مقام . تواند سالمت و ارتقاء سازمان را به خطر بیندازد یمها  یتخالق، عدم جو مناسب برای شکوفایی ها مهارت

. اند دادهکنند کنارلشان را بر فرآیند کار از دست  یمنبوده افراد کم کم احساس  ها آنشود که ماناسب با شأن  یمیا پسای داده 

های خود آزادی عمل  یتفعالدر حقیقت، نبود اساقالل شغلی به دلیل آنکه کارکنان کنارل اندکی بر کار خود دارند و در 

شود به اینکه کار برای فرد امری بیرونی تلقی  یمندارند، هم نین رفاارهای اجاماعی نامطلوب برای دسایابی به اهداف منجر 

سرانجام برای . کند یمبیند بلکه خود را نفی  ینمبنابراین او خود را با کار راضی . آید ینمر شود، یعنی جزئی از طبیعت او به شما

این احساسات منجر به . است یگریدشود که کار از خود او نیست بلکه ماعلق به فرد  یماین واقعیت آشکار  کارگر یا کارمند

 .شود یمنافرمانی، غیبت از کار، تأخیر و اساعفا 

                                           
 
 . Blake 



روحیه به حز جمع  مؤلفه .روحیه و نفوذ مدیر دارد مؤلفهیافاه های پژوهش بیگانگی از کار بیشارین تأثیر را بر با توجه به 

روحیه توجه به جنبه های مثبت گروه هاای غیار   مؤلفه  برای تقویت. دوسای، باز بودن و اعاماد ماقابل بین کارکنان اشاره دارد

ایجاد یک جو دوسااانه کاه در آن کارکناان عمومااً     . هساند، یکی از راه کارهاسترسمی، گروه هایی که دارای سازگاری روانی 

همدیگر و کارشان را دوست دارند و کارشان را با جدیت و اشایا  انجام می دهند و روی هام رفااه از نظار شخصای و هام باه       

اثربخشی درازمدت ساازمان زماانی    .ر گیردخاطر سازمان برانگیخاه می شوند، باید در اولویت برنامه ریزی های منابع انسانی قرا

عوامال مهمای کاه در    . اثربخشی کارکنان ارتبا  مساقیم با روحیه آنان داد. محقق می شود که کارکنان دارای اثربخشی باشند

تناسب نداشان شغل با شااغل ، نداشاان عالقاه باه کاار ، نداشاان       از  کاهش سطح روحیه کارکنان تأثیر داشاه است می تواند

از دیگر عوامل که در کاهش سطح روحیه کارکنان تاأثیر  . شناخت کافی از شغل ، غیر مرتبط بودن رشاه تحصیلی با شغل باشد

اخااالف فااحش ساطح حقاوقی ر ساای دوایار و       داشاه است می تواند وجود تبعیضات درون سازمانی و برون ساازمانی باشاد   

تمایل کارکنان به جابجایی و اسااعفا و اناقاال باه وزاتخاناه هاای      . ده استکارمندان زیردست، عدم رضامندی آنها را فراهم آور

هم نین مقایسه حقوقی و عملکردی در رده های سلسله مراتب اداری بعضاٌ تعلل . دیگر موارد مشاهده شده در این ادارات است

کارکنان و ر سا همه دالیال ماوجهی    در انجام کار اثربخش و جوابگویی به ارباب رجوع، غیبت های مکرر و تعارضات شدید بین

 .برای کاهش سطح سالمت سازمانی از نظر روحیه می باشد

با توجه به مالک و معیاری که برای نفوذ در  .است نفوذ مدیربعد دیگری که بیشارین تأثیر را از بیگانگی از کار می پذیرد مؤلفه 

طاعت منطقی و عقالنی از قوانین و مقررات و دساورات مافو  وجود دارد که همان موفقیت های کارکنان در سازمان، ا

فرادساان، ارتبا  صحیح و سالم بین فرادساان و فرودساان، اطالع رسانی دقیق و به موقع به فرودساان، اعاماد و اطمینان 

 .ا برآورده نمایندبا اینکه اناصاب مدیران رده های سازمانی توسط رئیز اداره ر. فرادساان به مسئولین رده پایین، می باشد

دلیل دیگر رابطه ناسالم بعضی از کارکنان با . احاماال اخاالف سلیقه ها و عقاید مخالف می تواند یکی از دالیل این مسئله باشد

 .اینگونه رابطه برقرار نمایند که همه کارکنان ار لحاظ روحی و رفااری نمی توانند ر سا بر اساس تملق و چاپلوسی می باشد

ر مسئله ر سا می باشند که عده ای از آنها به کارکنانی نزدیک ترند که رفاار چاپلوسانه را به کار گیرند و عمالٌ در طرف دیگ

 . عملکردهایشان موفقیت و اثربخشی دیده نمی شود

 :برای کاهش بیگانگی از کار و افزایش سالمت سازمانی پیشنهادهای زیر ارائه می شود

 آزمون منظور در بدین و باشند داشاه توجه سازمان با کارکنان تناسب مقوله ی به کارکنان ماساخدا هنگام در ها سازمان 

 افرادی تا نمایند اسافاده شخصیت آزمون و شغل-فرد تناسب سنجش آزمون های از خود، اساخدامی مصاحبه های و ها

 . شوند گرفاه کار به و شناسایی دارند، سازمان با را شخصیت و ارزشها تناسب اهداف، بیشارین که

 سازمان کارکنانش را از مأموریت، اهداف، و برنامه ها و پیشرفت هایش مطلع سازد. 

 جهت را مناسب ریزی برنامه دانشگاه، حمایت مسئوالن جلب و کارکنان آموزشی نیازهای یابی زمینه با میانی مدیران 

  .فراهم نمایند محیط در افراد سازگاری و قابلیت ها افزایش منظور به خدمت ضمن آموزشی دوره های برگزاری

 بیشار باوانند تا شود داده اساخدام در بدو و کارکنان اناصاب بدو در مدیران به سازمانی سالمت اصلی های مؤلفّه آموزش 

  .دعمل نماین دانشگاه سازمانی اساقرار سالمت راساای در

  اساسی مدیر است، زیرا چنین جوی ارتبا  باالیی با معیارهای باید توجه داشت که ایجاد جوی باز و سازنده از وظایف

 .اثربخشی سازمان دارد



  سازمان های سالم خواهان مدیران بانفوذ هساند، مدیران این سازمان ها الزم است با ویژگی های سازمان سالم آشنایی

ودن مدیر سبب ایجاد روحیه علمی، کامل داشاه باشند و خود افرادی ماخصص و رهبر در زمینه کاریشان باشند، رهبر ب

 .وظیفه شناسی و باال رفان بهداشت روانی اعضای سازمان شده، کارایی فردی و گروهی کارکنان را افزایش می دهد

  مدیران سازمان ها به وضعیت بهداشت روانی و جسمی، امنیت شغلی، روحیه مشارکت، تخصص فنی، انگیزش و ...

 .نند و اقدامات الزم را در جهت افزایش و بهبود این موارد انجام دهندکارکنان سازمان توجه بیشاری ک

  مدیران می توانند جهت آگاهی از سالمت سازمانی و ازتبا  آن با ماغیرهای مربو  به اثربخشی سیسام سازمان با اسافاده

و اقدامات الزم را در جهت از ابزار سنجش سالمت سازمانی و ابزار مربو  به هریک از ماغیرهای اثربخشی تحقیق کنند 

 .بهبود اثربخشی سازمان انجام دهند
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