
 

  

    

  

  

  

  

  چكيده 

هدف شناسايي ميزان احساس بيگـانگي  با  اين مقاله
در ، شغلي در ميان كارمندان دولتـي شهرسـتان گرمسـار   

، پـژوهش ايـن  هـاي  فرضـيه . انجام شده است 1388سال 
 و در ادبيــات جامعــه شناســيپيرامــون مفهــوم بيگــانگي 

ابـزار سـنجش و    طرّاحـيِ تدوين و پـس از  روان شناسي 
پايــاني  نتــايجارائــة و  آنبــه تحليـل  داده هــا گـردآوري  

كاركنـان  شـامل  پـژوهش  جامعـه آمـاري   . پرداخته شـد 
همچنــين معلمــان مقــاطع مختلــف  آمـوزش وپــرورش و 

 50(نفـر  101 تعداد د وبو تحصيلي در شهرستان گرمسار
مقـاطع   در سطوح و نفر از معلمان در 51نفرازكاركنان و

ي انتخـاب  بـه صـورت تصـادف    )و تحصيلي مختلف سني
كـه  بـود   پرسشـنامة محقـق سـاخته    ،پژوهش ابزار .شدند

تحليل داده  .پايايي آن مورد آزمون قرار گرفت اعتبار و
ي ميـان  نشان داد كـه ارتبـاط مسـتقيم    هاي بدست آمده 

درآمــد اقتصــادي حاصــل از كــار و احســاس بيگــانگي  
ن ارتقاء شغلي واحسـاس  ايوجود دارد، همچنين م شغلي

درعـين   .دشـ ارتبـاط معنـاداري مشـاهده    بيگانگي شغلي 
 كه تكراري بودن كـار روزانـه ادارات و  اين فرض  حال

مراكــز دولتــي نقــش مــوثري بــر بيگــانگي شــغلي دارد  
  .پذيرفته شد

  

كـار، احسـاس بيگـانگى،    شـغل،   : هـا واژه كليد
  . بيگانگي شغلي

  

  

Abstract  

The present paper is conducted by the aim of 

identifying measures of job alienation sentiment 

among government staffs of Garmsar County in 

2009. The hypothesis's of this survey has been 

codified to the alienation concept in sociological 

and psychological literature and have started to 

represent the final results and its analysis after 

designing assessment tools implements and data 

gathering. The statistical society of this research 

included education personnel's and teachers of 

different educational grades in Garmsar. 101 

people were randomly selected (50 personnel's, 

51 teachers in different levels of age and 

education). A questionnaire was prepared which 

its validity and reliability had been tested and its 

achieved data analysis demonstrated that, there 

is a positive correlation between economic 

income obtained as result of work and job 

alienation sentiment. Also a meaningful relation 

was observed between job promotion and the 

feeling of job alienation. Furthermore, this 

emphatic hypothesis in visionary sciences was 

accepted on the basis of final result, the 

hypothesis that the routine of daily work in 

offices and state centers has an effective role on 

job alienation. Furthermore, according the 

achieved results it has been showed that the 

daily work repeatment in governmental centers 

and offices has effective role on job alienation. 
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  مقدمه

هاي در محيطاحساس نارضايتى و عدم عالقه به كار 
در از مصاديق مهم قابل مشاهده  انكاركنكارى از سوي 

رسد مشاغل ادارى به نظر مى گاه. استاجتماعات شغلي 
ستمر بر دوش افراد سنگينى اى شاق و موظيفه دنمان

عضالت م تمامدر بسياري از موارد كند، به طورى كه مى
آورد و وقتى آنها روى مى تنها هنگام كار به اهو دغدغه

د گويى شخص ديگرى شونمىخارج از محل كار 
كه حضور كارمندان رسد به اين ترتيب به نظر مى. هستند

 در محيط كارشان كيفى و ملموس نيست و به تعبيري،
اين حضور بيانگر اجبار به ادامه شغلى است كه تنها 

 هر چند تعميم. كنده مىگذران زندگى ادامه آن را توجي
گفت جريان توان مى، اما ستدادن اين نوع رفتارها خطا

اى از عوامل متعدد پيچيدههاي شغلي، انفعالى برخي نظام
عامل شود و در اين ميان، ناشي مي، اندبه هم تنيدهكه 

نيروى انسانى به عنوان فاعلين و گردانندگان اين بخش 
ر معرض د هموارهكه  از اهميت بسزايى برخوردار است

بيگانگي "شناختينوعي از بيگانگي با اطالقِ جامعه
از اين رو پرسش مهم . استيا بيگانگي از كار  "شغلي

ثير تأتحت احساس بيگانگى نسبت به كار اين است كه 
احساس چگونه در فرد ؟ اين آيدچه عواملى پديد مى

اى كه شخصيت او را تحت ، به گونهشودتقويت مى
يتأ از او فردى خود بيگانه دهد و نهامى قرار ثيرتأ

  ؟ سازدمى
اى، قابل هاى اقتصادى در هر جامعهعاليتثير فتأ

 ،مين معشيتتأهاى مختلف شيوه چنانكه مالحظه است
توزيع كاالها و . بر زندگى مردم دارند تأثيرى بنيادين

تغييرات در موقعيت اقتصادى كسانى كه آنها را توليد 
هاى اجتماعى برابريز به شدت بر همه انواع ناكنند نيمى

ترين از مهم ،اين امر در كنار بيگانگي .گذارندتأثيرمى
. شوندمحسوب مي مسائل مربوط به كار در عصر حاضر

انى بود كه دريافت توسعه انديشمنداز نخستين ماركس 

بسيارى از افراد را به وظايف  ،صنايع امروزى كار
). 1373 ماركس،(دكنرى وادار ميآونده و ماللكنخسته

و مناسبات نظام تقسيم كار نظام ، وينظر  هب
در . كندها را از كارشان بيگانه مىانانس ،داريسرمايه

 مع سنتى، كار غالبا توانفرسا بود ودر جواباور او؛ 
دهقانان گاه ناچار بودند از بامداد تا شامگاه زحمت 

 وجود ايند، با و از كشتزارهايشان مراقبت كنن بكشند
شكال اى بر كار خود كه متضمن اَدهقانان تا اندازه

در . كنترل داشتند هارت بود،آگاهى و مبسيارى از 
، كارگران صنعتى كمتر بر وظايفى كه انجام مقابل

دارند و تنها سهم ناچيزى در توليد كنترل دهند مى
ثيرى در مورد اين تأمحصول كلى دارند، و هيچگونه 

سرانجام چگونه و به چه كسى فروخته كه محصول 
همچون چيزى بيگانه بدينسان  كار  .خواهد شد ندارند

ور است انجام كه كارگر مجب ىا، وظيفهرسدبه نظر مى
 تأ، اما ذادهد براى اين كه درآمدى به دست آورد

  . رضايتبخش نيست
بـه عنـوان يكـي از عوامـل عمـده در       1رضايت شغلي

 2ه احسـاس اعتمـاد اجتمـاعي   برآوردن نيازهاي مربـوط بـ  
است و از آنجا كه رضايت و رضامندي افراد اجتمـاع در  

يـاز  رابطه با نيازهاي جسمي، روحي، روابـط اجتمـاعي، ن  
يــابي و تحقــق خويشــتن بــه ايمنــي و اطمينــان و خويشــتن

مطرح است، بنابراين رضـايت شـغلي بـه عنـوان يكـي از      
هـاي   پارامترهاي اساسي در چگونگي برآوردن خواسـته 

افراد از طرف اجتماعي مطرح مـي شـود كـه خـود حـائز      
روانـي افـراد و    -اهميت بسزايي در آرامش خاطر روحي

در نهايت تاثير عميق در روابط اجتماعي و نتايج خواسـته  
در مقابل ايـن  . هاي گوناگون خواهد داشتشده از شغل

اغل احســاس بيگــانگى نســبت بــه كــار در مشــاحســاس، 
 .اسـت ديگرى برخـوردار   ها و شرايطادارى از پيچيدگى

                                                
1 job satisfaction 
2 sicial trust 
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، بلكه اجبـارى و  به اختيار فردنه كار  ،شرايطى كه در آن
تواند نيروهاى جسمى و روحـى  نمى تحميلى است و وي

 اآشـكار  ،كـار  ماهيت بيگانـة . آزادانه توسعه دهد خود را
شـود كـه بـه محـض اينكـه      با اين واقعيت  نشان داده مـى 

ر ديگـرى در كـار نباشـد    هيچگونه فشار فيزيكى يـا اجبـا  
شـارون در تقسـيم بنـدي انـواع     . فرد از آن دورى جويـد 

بيگانـه  . بـرد را نـام مـي   3بيگانگي، بيگانگي در خود فعال
شدن از خود به عنوان موجودي فعال به اين معناست كـه  

آنهـا  . شوندها در رابطه با دنياي خودشان منفعل ميانسان
ديـدارهايي ماننـد   دهنـد پ شـوند، و اجـازه مـي   تسليم مـي 

افراد . ي كنديفرمادولت، اقتصاد و نظاير آن بر آنها حكم
كنند در زنـدگي شخصـي خـود و در    منفعل احساس مي

معتقــد ) 1969(4دوايــت ديــن. جامعـه بــي قــدرت هسـتند  
پـردازان، مفـاهيم مـرتبط و متعـددي را بـراي      است نظريه

مـل  اند كه در دو حوزه قابل تامفهوم بيگانگي ارائه كرده
ــي: و بررســي اســت  ــي 5حــوزة ذهن اگــر . 6و حــوزة عين

بيگانگي به معناي ايجاد گسست بين ذهن و عين افـراد و  
هنجارهاي پذيرفته شده جامعه ايجاد شـود بـديهي اسـت    

تـر تبـديل بـه    و جـدايي در عرصـة كلـي    7كه اين انفصال
  ).1382شارون، (خواهد شد 8يك مسĤله اجتماعي

در برگيرنده موضوع  بيگانگى و اشكال متفاوت آن
لحاظ نظرى مورد بحث  بهو  پژوهش هاستبسيارى از 

. ستده انظران بوعداد زيادى از انديشمندان و صاحبت
در پژوهشي با عنوان بررسى و ، )1378(حشمت خواه

نظام  نى از ديد مديران و دبيران دورةسازما جو مقايسة
، ىثير آن بر بيگانگى شغلتأجديد متوسطه شهر تهران و 

تالش كرده است اثرات جو سازماني بر بيگانگي شغلي 
را در نظر مديران و معلمان آموزش و پرورش مورد 

. را شناسايي كندمؤثر مطالعه قرار داده و متغيرهايي 
                                                

3 active self 
4 D. Dean 
5 subjective 
6 objective 
7 detachment 
8 social problem 

 رابطه جودر پژوهشي ، )1378(توكلى طبامچنين ه
معلمان مدارس ابتدايى شهر سازمانى و بيگانگى از كار 

ميان  ، %99با احتمال خود، ة پژوهش نتيجدر  تهران را
با ميزان احساس بيگانگى  ،سازمانى حاكم بر مدارس جو

هنجارى احساس بى ،قدرتى معلمانميزان بى ،از كار
 زواى اجتماعى معلمان رابطةاحساس انو  ،معلمان

   .را بدست آورده استدارى معنى
 ، با عنوان)1381(در پژوهشي محسني تبريزي

بررسي ( فرهنگي - بيگانگي اجتماعيشناسي آسيب"
نتيجه  ")هاي دولتي تهرانشي در دانشگاهانزواي ارز
انزواي ارزشي، متأثر از عوامل مختلفي است گرفت كه 

كه در شبكه اي از روابط عّلي با يكديگر و به صورت 
در پژوهش پيمايشي  وي. مركب و مجموع قرار دارند

: 10و بيگانگي منفعل 9بيگانگي فعال"ديگري با عنوان 
-Mohseni)"مطالعه موردي دانشجويان ايراني

Tabrizi,2004) هاي د كه دو گروه از بيگانهانشان د
از حيث ميزان بيگانگي سياسي و  ،منفعل و فعال

تفاوت  ،اجتماعي، سن و وضعيت تاهل و مقطع تحصيلي
همچنين  .دنمعني داري از لحاظ آماري ندار

ة هاي گوناگون پديدهاي بسياري در حيطهپژوهش
اند كه بيگانگي شغلي بيگانگي مورد بررسي قرار گرفته

مهم در اين را به عنوان يك متغير در ميان چندين متغير 
  .اندرابطه مدنظر قرار داده

به لحاظ تاريخي، پديدة بيگانگي انسان، متأثر از 
قائم (جهانِ برساختة خويش، پديدة جديدي نيست

در فلسفه اشراقى و در يهوديت و ). 1363مقامي، 
به طور كلى مسيحيت قرون وسطايى و درعرفان ايران و 

گانگى ارزش يا از خودبي ى، بى خويشتندر تفكر شهودى
 ، بخصوص از زمان هگلاما در عصر جديد. مثبتى است

معناى  مفهوم از خود بيگانگى يا بى خويشتنى، به اين سو

                                                
9 active 
10 passive 
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انسانى هاى علومكند و تقريباً در همه حوزهمنفى پيدا مى
 ى، فلسفه و حتشناسىروان ،شناسىاعم از جامعه

به عنوان يك آسيب و بحران كه هويت  ىپزشكروان
نه تنها از مسير كمال را هدف قرار داده و او را  ىنانسا

نمايد به را نيز تهديد مى وي، بلكه سالمتى كنددور مى
متفكران روشن انديشي مانند هابز، . كار رفته است

، روسو و غيره در دوران پس از رنسانس كاسپينوزا، ال
پس از  ).1368دريابندري، (به مسئله بيگانگى پرداختند

و فكرى ميان هگل و ماركس  واسطةباخ كه  فوئرآنها 
از خود  ، دين را عامل بزرگيست استلي ماتريافيلسوف

وى معتقد بود . )1374، شريعتي( ردبيگانگى انسان برشم
تواند خواهد و چون نمىىمحبت و خير را مكه آدمى 

به موجودى برتر، يعنى نوع  ها راها را تحقق بخشد آنآن
و در وجود خدايى با اين صفات دهد سبت مى، نانسان
ه سازد و به اين طريق از خود بيگانم مىمجس

 كارل ماركس براىپس از او، . )1382رجبي، (ودشمى
اين باور را پروراند و  شدباالترين ارزش را قائل » كار«

سازد و سرشت ، خود را مىانسان در روند كار" كه
ستن يعنى كار بنابراين، زي ."دآورخود را به جا مى ىنوع

 ىتجّل«ماركس كار را بود كه به همين دليل . كردن
از زندگى  ىاين تجّل .)1373، ماركس(دينام» زندگى

اين . شود» بيگانگى از زندگى«ت موجب ممكن اس
» نياز درونى«آيد كه انگيزة كار نه پيش مى ىمشكل زمان

وقتى كه انسان ناچار باشد  ىيعن. باشد» نياز بيرونى«بلكه 
ن ، خويشتكار خود را و در واقعاي ادامه حيات خود بر

انسان از  عتقد بودماركس م .خود را مانند كاال بفروشد
بخشد را تحقق نمى» اشخود حقيقى«ايدئولوژى طريق 

، فعاليت اتحاد با جهان به وسيله كار خالقبلكه از طريق 
، ذات خود عينى و هماهنگش ىسازنده و روابط اجتماع

   .دسازرا محقق مى
شـود  به وضعي اطالق مي "بيگانگي"از نظر ماركس

ها تحـت چيرگـي نيروهـاي خودآفريـده     كه در آن انسان

هـاي  گيرنـد و ايـن نيروهـا همچـون قـدرت     شان قرار مـي 
بـه زعـم   ). 1377، 11كـوزر (ايسـتند بيگانه در برابرشان مي

ــة ســرمايه   ــدة جامع ــاي عم ــاركس نهاده ــن م داري از دي
ي همگـي دچـار از خودبيگـانگي    گرفته تا اقتصـاد سياسـ  

هـا بـراي بقـاي خـود نيازمنـد      ، انساناز اين منظر. اندشده
داري، همكــاريِ همكـاري هســتند ولــي در نظــام ســرمايه 

انـد  ها نسبت به هـم غريبـه  طبيعي خُرد شده است و انسان
حتي . ولي در عين حال مجبورند كنار يكديگر كار كنند

يگر دوسـت باشـند   اگر كارگران در خط مونتاژ بـا همـد  
. شـود خصلت ذاتي تكنولوژي موجب جـدايي آنهـا مـي   

همـراه دارد زيـرا آنهـا را    ه چنين انزوايي آثار نامطلوبي بـ 
ــي   ــي گــاهي تضــاد م ــت و حت ــه رقاب ــدوادار ب ــان . كن آن

خواهنـد بيشـترين توليـد را بـا حـداقل روابـط از نـوع        مي
همكاري داشته باشـند، آنـاني كـه در ايـن رقابـت موفـق       

ي كـه شكسـت   يگيرنـد ولـي آنهـا   وند، پـاداش مـي  شمي
اين امـر باعـث نفرتـي ميـان     . گردندخورند جريمه ميمي

لـذا انـزوا و   . دار استشود كه به نفع سرمايهكارگران مي
شود كـه كـارگران بـا يكـديگر     نفرت شخصي باعث مي

ــوند  ــه ش ــانگي را    . بيگان ــن بيگ ــل اي ــاركس عام ــس م پ
بــط توليــدي جســتجو دانــد و آن را در روااقتصــادي مــي

كنــد و اميــدوار اســت چنــين روابطــي كــه مبتنــي بــر مــي
سوداگري است با روي كار آمدن نظـام سوسياليسـتي از   

از اين رو كارل ماركس، بيگانگي اجتمـاعي را   .بين برود
در مفاهيمي همچون كار، توليد، خود و همنوعـان مـورد   

ننده داري، توليدكرمايهدر روند توليد س. بررسي قرار داد
بينـد و در  يا كارگر محصول كار خود را از خود جدا مي

نتيجه كار را در مقابل خود و خود را نسبت به آن بيگانـه  
 داريماركس چند نوع بيگانگي در نظام سـرمايه . يابدمي

ــي   ــر م ــد ب ــد تولي ــويژه در فراين ــمارد؛ را ب ــانگي از ش بيگ
 ، و)يا همگنان و همنوعـان (13، بيگانگي از ديگران12خود

                                                
11 L. Coser 
12 self alienation  
13 others alienation 
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كه هر يك ايـن انـواع، بـه نـوعي بـا       14بيگانگي از جامعه
ارتبـاط مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم      "بيگانگي در كار"مقولة 

هـا  در تبيين جـدا افتـادگي و بيگـانگي انسـان     او. يابندمي
يز و همـه  انديشيد يك قدرت غيرانساني وراي همه چمي

 16و مـاركوزه  15فروم). 1373ماركس،(كس حاكم است
ه خودآگاهي بشر در ابعاد فردي و جمعـي  نيز معتقدند ك

و  گـانگي دچار پريشاني شـده اسـت و ايـن امـر باعـث بي     
ديگر همنوعـان، ارتبـاط   (فاصله گيري از محيط اطرافش 

...) نـدگي و  هـاي كـار و ز  با نهادهـاي اجتمـاعي، محـيط   
كوشيده بود هم  17ماكس وبر ).1382توسلي، (شده است

را در بررسـي روح  تا ايـن پديـدار نـوين يعنـي بيگـانگي      
بنظر او نمود اصلي اينچنين . جستجو نمايد 18داريسرمايه

بـه  . روح اسـت انساني در عقالنيت خشك، رسـمي و بـي  
زعم او گـرايش بشـر بـه تـراكم ثـروت بـه سـوي نـوعي         

داري، رود و با توسعة سرمايهگرايي ابزاري پيش ميعقل
و  دهگرا جدا شگرايي فنز عقلكنترل ارزشي به تدريج ا

 19جـويي سـوداگرايانه  سپس عقالنيت اقتصـادي بـا لـذت   
اي كه در محتواي جديدي به نـام  پديده. شودتركيب مي

وبـر از  ). 1377آرون، (نهـد نظم صنعتي پا بـه عرصـه مـي   
دربــارة دســتاورد نهــايي ايــن نظــام  20تشــبه قفــس آهنــين

در توصـــيف او . روح اســـتفاده كـــرد خشـــك و بـــي 
تقد بود افراد درايـن نظـام   مع) بوروكراسي(ساالري ديوان

شوند و حس  هاي كوچك ماشين تبديل مي دنده به چرخ
. دهنـد  فرديت، خالقيت، و آزادي خـود را از دسـت مـي   

ــز از آزاديتــوان گفــت مــي هــاي ناشــي از انديشــه گري
زندگي عقالني جديد و جستجوي امنيت از دسـت رفتـه   

چنانكـه بعـدها در    -ايهاي فراگيـر تـوده  در دامن جنبش
ريشـه در   -عنـوان شـد   22و اريك فروم 21آثار هانا آرنت

                                                
14 social alienation 
15 E.From 
16 H.Marcuse 
17
 M.Weber 

18 spirit of capitalism 
19 utilitarian hedonism 
20 iron  cage 
21 H. Arent 

 بـر از نظـر و . )1378بشـيريه،  (ي ماكس وبر داردهاانديشه
شدن، همزمان نظام اقتصـادي   شدن و بوركراتيك مكانيزه

اي را  كند و فراواني مـادي  العاده مولدي را ايجاد مي فوق
 :هاي پيشـين تصـورناپذير بـود    آورد كه در دوره پديد مي

ــه ســاختن   ســازم" ــا ماشــين ب ــك، همــراه ب ان بوروكراتي
هـا   ها شايد انسان هاي آينده مشغول است كه در آن زندان

تسليم و بي قدرت، . همانند دهقانان در مصر باستان باشند
كه مصـلحتي صـرفاً فنـي، يعنـي اداره عقالنـي و       درحالي

قـدرتي كـه   . شـود  رسمي به يگانه ارزش نهايي تبديل مي
وبــر، نقــل از ("را در اختيــار دارد ت زنــدگي آنهــاهــداي

بيگـانگي كـه جـرج    . )1381، 23و رانگ 1384كيويستو، 
كند نيز، ناظر بر حيـات غيرانسـاني   از آن ياد مي 24لوكاچ

ــتولي   و شــيءواره ــاني مس ــفات انس ــر ص ــه ب ــت ك اي اس
ــز ســرمايه. شــودمــي ــين  او ني داري حــاكم را مســبب چن

مصـاديق  وضعيتي قلمداد كرده و آن را بخـش مهمـي از   
در به زعم او مـردم  ). 1378كرايب، (دانستبيگانگي مي

ــاور كــرده  ــدي از بيگــانگي ب ــد كــه ســاختارهاي  فراين ان
اجتماعي حياتي براي خود دارند و در نتيجة ايـن تصـور،   

  ). 1374ريتزر، (انداين ساختارها خصلتي عيني يافته
در بررسي بيگانگي كـه بـه طـور    ي كه دو حوزة مهم

ــه ا  ــاص ب ــن مخ ــه ي ــوم پرداخت ــد جفه ــهان ــي و امع شناس
كه تا اينجـا بـه آراء دسـتة اول اشـاره      هستند شناسيروان

شناسان به تبيين و تشريح چگونگي جامعهبطور كلي . شد
مخدوش شدن روابط اجتمـاعي، حـاالت و خصوصـيات    
منفصـالنه و پرخاشـگرانة فــرد در قبـال جامعـه و ســاخت     

بيگانگي و آنـومي   تأكيد آنها بر. كننداجتماعي توجه مي
ــه     ــبت ب ــرد نس ــه در آن احساســات ف ــت ك اجتمــاعي اس

و  25نهادها، ساختارها، روابط اجتماعي(واقعيات اجتماعي
شود و در اين خصوص بـر نقـش عوامـل    سنجيده مي...) 

                                                                
22 E.From 
23 Wrong 
24
 C. Wright  Mills 

25 social relations 
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بيروني و واقعيات اجتماعي تأكيد دارنـد كـه گـاه امـري     
كه از سوي نظام اجتماعي بر فـرد اعمـال   است 26تحميلي

كـه    كآنوميشرايطي ). 1381محسني تبريزي، ( ودشمي
قاعده و بي هنجار كه در آن افراد قـادر  وضعيتي است بي

نيستند براساس يك نظام از قواعد مشترك ارتباط برقرار 
در نتيجــة چنــين . كننــد و نيازهــاي خــود را ارضــاء كننــد

رهنگــي و اجتمــاعي از هــم پاشــيده     وضــعيتي، نظــم ف 
  ). 1378رفيع پور، (شودمي

كه در زمينه  ىهايبيشتر نظريهاز سوي ديگر، 
 از جانبشده است مطرح شناسان روان ىاز سو ىبيگانگ

اين گروه از . بوده استن فرويد پيرواروانكاوان و 
و  كردهمطالعه  ىبيگانگى را در سطح فرد ،شناسانروان

27يا آنوميا ىروان ىمتوجه آنوم عمدتاً
 ىدر آنوم. هستند 

احساسات فرد در قبال  ىاجتماع ىف آنومبر خال ،ىروان
شناسان و روانكاوان علل روان .شودخود سنجيده مى

دانند و آن را به شالوده مى ىشناخترا روان ىبيگانگ
 ىهاسركوب، فرد ىسركش درون ىشخصيت يا نيروها

و  ،ىدوران كودك ىهاسرخوردگي ،خلقيات والدين
توجه  ىروان ىدر تبيين بيگانگ ىكنترل اجتماع ىچگونگ

شناسان كه گرايش به از روان ىبرخ. كنندىم
دارند به فراگرد كنش متقابل ميان  ىاجتماع ىشناسروان

 و وضعيت رفتار در مسير عمل انسان عامل رفتار
از خود را معلول  ىبيگانگ ، آنهاعبارت ديگره ب. معتقدند

دانند و ىكنش متقابل ميان عامل رفتار و وضعيت رفتار م
واژة . گيرندىعنوان يك فراگرد واحد در نظر مه ا بآن ر

شناسي به رفتارهاي مرضي و بيماري بيگانگي در روان
روحي مربوط است كه طي آن فرد از خود و ماهيت و 

 گيرد، و بنابراين امري درونياش فاصله ميعالئق طبيعي

   ).1380مسعودنيا، (شودتلقي مي28

                                                
26 imposed 
27
 anomie 

28
 intrinsic 

 ىاس ديگرشنفروم بيش از هر روانترديد، بي
كوشيده  ىتحليل و توسعه مفهوم بيگانگ، تبيين، درتفسير

از ارتباط انسان  ىادر هر جنبه ىبيگانگ اوبه نظر . است
كه  ىاز روابط متقابل اجتماع ىابا جامعه و در هر زمينه

ها وجريانات در يك بعد فرد و در بعد ديگر واقعيت
ين ا .تاس ىاند مشهود و متجلقرار گرفته ىاجتماع

با آنچه كه ، ساس در ارتباط انسان با محيط كاراح
با  ىديگر و حت ىهابا انسان ،با دولت، كندمصرف مى

فروم  .)1361، فروم(خود او محسوس و مشهود است
توان در آدمى را مى بيگانگي ىهااعتقاد دارد كه ريشه
برخالف حيوانات . جستجو كرد ىجريان توسعه تكامل

شوند داشته مىفعاليت وا به رفتار وتر كه با غرائز پست
مجهز است كه او  ىانسان به قابليت روانى منحصر بفرد

رو از اين. سازد بر جهان طبيعت فائق آيدىرا قادر م
عنوان دو واقعيت مستقل نمود يافته و ه انسان و طبيعت ب

اين دو سبب گرديده كه بشر  ىعدم و وحدت و يگانگ
از طبيعت  ىدر آن جدابيگانه كه  ىخود را در محيط

  .بيابد دارد ببيند و ىهست
ــه  ــر نظري ــالوه ب ــيك،  ع ــردازان كالس ــهپ ــاي نظري ه

. جديدي هم از سوي متفكران متأخرتر مطرح شده است
بيگانگي را مترادف با مفهـوم نارضـايتي بـه     29فردينبرگ

ــت   ــلي فعالي ــع اص ــرده و آن را منب ــار ب ــر   30ك ــرد درنظ ف
محسـني تبريـزي،   : نقـل از ؛ 1983فردينبـرگ،  (گيـرد مي

ــه زعــم وي چنــين احســاس نارضــايتي در فــرد  . )1381 ب
شـود كــه فـرد بــه نـوعي انفصــال و جــدايي از    سـبب مــي 

موضوعات پيراموني گرايش يابد و خود را از تمام آنچه 
. كه پيش از ايـن بـا آن پيونـد داشـت منفـك تلقـي كنـد       

 شودمنجر مي 31قدرتي و نااميدينارضايتي به احساس بي
هـاي انجـام شـده، نظـر فردينبـرگ را در      پژوهش چنانكه

رابطـة  . كننـد تأييـد مـي   بيگانگيمورد رابطة نارضايتي و 

                                                
29 Freedenberg 
30 activism 
31 hopelessness 
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متقــابلي ميــان احســاس نارضــايتي اجتمــاعي بــا احســاس 
اثربخشي مشاهده شده است به طـوري كـه اثربخشـي بـه     

توانــد تبــع كــاهش يــا افــزايش نارضــايتي اجتمــاعي مــي 
ــا ا    ــاهش ي ــه ك ــري رو ب ــتخوش تغيي ــود دس ــزايش ش ( ف

  ). 1959ويزبرگ 
اما شايد مهمترين نظرية نوين در باب بيگانگي نظرية 

قدرتي، كه از يكسو در باب بي (19591)ملوين سيمن
به معناي عدم توانايي اقتصادي و محروميت نسبي و 

خالقيت فردي و اجتماعي و از سويي ديگر به معني عدم 
احساس . هاي مربوط به او باشدآزادي عمل در حيطه

پذير شده، قدرتي يا عدم اثرگذاري به تدريج جامعهبي
آورد و اعتمادي به همراه ميبه دنبال خود احساس بي

اعتمادي نوعي عادت شناختي است كه طي آن افراد بي
صداقت، روابط اجتماعي ميان خود را با عدم

). 2001راس ( كنندحمايت و خودخواهي تفسير ميعدم
شود كه صورت صورت شناخته مي اعتمادي در سهبي

  :سوم آن معطوف به بحث بيگانگي است
كاهش ابعاد مشاركت در شبكه هاي اجتماعي  - 1

  .و تضعيف روابط اجتماعي
بروز سوءظن يا بدگماني، در شرايطي كه با  - 2

بار اجتماعي اسف - قدرتي باال و وضعيت اقتصادي
 .باشد

ظهور بيگانگي اجتماعي در ميان افراد و از هم  - 3
  .(Ibid)يختگي شبكة روابط متقابلگس

كـه   بررسي كرد بيگانگي را دربارة پنج مفهومسيمن 
  : در زير توضيح بيشتري در خصوص آن داده شده است 

به معناي حـداقل انتظـاري اسـت    . 32بي قدرتي -1
ــار شخصــي و اجتمــاعي     ــد پيامــدهاي رفت ــرد بتوان كــه ف

عـدم   تواند به معناياين مفهوم مي. خويش را كنترل كند
توانايي اقتصادي و محروميت نسبي و اجتماعي از يكسـو  

ــدم  ــل در حيطــه و ع ــردي و آزادي عم ــت ف ــاي خالقي ه

                                                
32 powerlessness 

تــر، فــرد در چنــين بــه عبــارت ســاده. مربــوط بــه او باشــد
هـاي اجتمـاعي   ضـعيت كند كه در ووضعيتي احساس مي

تواند نتايج مورد انتظار او را بـه بـار   و نمياثرگذار نيست 
 .آورد

معنايي در معناي وضعيتي است بي. 33معناييبي -2
كــه در آن حــداقل رضــايت از نتــايج اعمــال بــراي فــرد  

در اين حالت فرد با اين احسـاس كـه هـيچ     ارد،وجود ند
راهنمــايي بــراي گــزينش عقيــده، مســلك و رفتــار خــود 

 توانـد نمـي شود و در نتيجه ندارد، دچار ابهام و ترديد مي
د را بـا آنچـه بـه لحـاظ     هـا، عقايـد خـو   گيـري در تصـميم 
اجتمـــاعي اســـتاندارد و هنجارمنـــد شـــناخته  -فرهنگـــي

 .شود تطابق دهدمي

در معناي وضعيتي است كه طي . 34هنجاريبي -3
ــه اهــداف     ــراي رســيدن ب ــايي را كــه ب ــه ابزاره آن جامع
ــت در اختيــار فــرد        ــاز اس ــورد ني ــده م ــته ش خودخواس

بي بـه  گذارد و لذا فرد با اين تصـور كـه بـراي دسـتيا    نمي
اهداف ارزشمند، ابزار و وسايل نامشروع مورد نياز است 

شـود كـه مـورد تأييـد جامعـه      هايي هـدايت مـي  به كنش
 . نيست

جـدا  .  انـزواي فرهنگـي  يـا   جدا افتادگي -4
ــي، از ارزش   ــدن ارزش ــي و دور ش ــادگي ارزش ــاي افت ه

فرهنگي را در بر دارد كه بيانگر انفكاك فكري شـخص  
نگـــي و در نتيجـــه بيگـــانگي او از از اســـتانداردهاي فره

 . اهداف نظام اجتماعي است

اين مفهوم عبارت است از . 35خودبيزاري - 4
هايي كه براي احساس ناتواني فرد در انجام فعاليت

خودبيزاري در معناي . او رضايت فراهم كند
اعمالي است كه در آن هيچگونه پاداش و اجر 

ا شود، و لذمعنوي و مادي توسط فرد احساس نمي
سيمن   (دشوخود بيزارمياين وضعيت از  در فرد

                                                
33 meaningless 
34 normlessness 
35 self-estrangment 
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، الف 1370محسني تبريزي، به نقل از  1959
مفاهيم پنجگانه فوق به ). 1382، توسلي،1381و

  . قابل نمايش است 1صورت جدول شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحت تأثير ساختار بوروكراسي  كهبيگانگي با جامعه 
دايي از جامعة مدرن پديد آمده است، به معناي ج

 و "شناختي - ذهني" واقعيت هاي پيراموني و عدم پيوند
 هاي اجتماعي وبا برخي صور واقعيت "كنشي- عيني"

اَشكال ). 1381محسني تبريزي،(فرهنگي است 
هنجاري و بيگانگي متعدد و متنوع است چنانكه بي

معنايي و پوچي، انكار و قدرتي، بياحساس ناتواني و بي
و امثال آن 39، تنفر و بيزاري38زوا، ان37، افسردگي36رد ،

  ). 1381محسني تبريزي،(اندرا بكار برده
بيگانگي به معناي  بنابر آنچه تاكنون اشاره شد

ها قادر به كنترل عواقب وضعيتي است كه در آن، انسان
حال و در عينو نتايج اعمال و رفتارهاي خود نيستند 

ر ددرآن دچاكه فرنيز آنچنان استنظام مديريتي 
ورزي منفعالنه يا ناسازگارانه احساس انفصال و كنش

رسد تعريف سيمن از بيگانگي تعريف نظر ميبه. شودمي

                                                
36 repudiation 
37 dejection 
38 isolation 
39 estrangement 

برابر اين . دهدتري از اين شاخص بدست ميكامل
اين مفهوم بر مبناي پنج متغير  40تعريف، عملياتي كردن

براساس اين ). 1959سيمن ( يادشده درنظرگرفته شد
هاي الزم براي تعريف تالش شد تا شاخص مباني نظري،

و ابزار  بيگانگى شغلي بدست آيد موى مفهعمليات
ها اين شاخص. پژوهش بر همان مبنا طرّاحي شود

  :عبارتند از 
احساس فرد مبنى بر اينكه كار او : احساس پوچى- 

از بازده و نتيجه مطلوبى  برخوردار نيست يا اينكه 
شود، صى فراخوانده نمىهيچگاه براى كار و فعاليت خا

و آنقدر موضوعات كار ساده و پيش پا افتاده است كه 
  . شوداى وقفه در امور حاصل نمىبدون وجود او لحظه

بى اعتماد بودن، باور نداشتن افراد، ترديد : بد بينى - 
 . به رفتار و سخنان سايرين

 ىداشتن نوعى كسالت و بى حس: و كرختى ىسست - 
و گرمى در  رفتار فرد براى انجام كه مانع بروز شور 

 ،تحركىجا نشينى و بىكتمايل به ي. باشدكارها مى
وضعيتى كه فرد در آن از نوع بى حوصلگى مفرط رنج 

 . بردمى

شرايطى كه در آن فرد توان اعمال : بى قدرتى - 
 هاىيا در زمينه ىاراده خود را چه از نظر اقتصاد

 . اجتماعى از دست داده باشد

العمل بودن در مقابل بدون عكس: تفاوتىبى  - 
 . وقايع متفاوت و رفتار منفعالنه داشتن

در پنهان نگاه داشتن شخصيت  ىسع: پنهان كارى - 
خود از اظهار نظرهاي صريح خوددارى كردن و به 

 . رفتارهاى مصلحت آميز دست زدن

وضعيتى كه در آن حداقل رضايت از : ىيبى معنا- 
  .نتايج كار وجود ندارد

                                                
40 operationalisation 

هاي آن از نظر هاي پنجگانة بيگانگي و معرفگونه -1جدول شماره 

  )1382توسلي، (ملوين سيمن

گونه هاي 

  بيگانگي

  معرف ها

  عدم توانايي اقتصادي و فكري -  بي قدرتي
ــدگي و    - محروميــت نســبي كــه شــامل عــدم شــانس هــاي زن

امكانات زندگي نظير شـغل،  استانداردهاي اجتماعي الزم براي 
  است... تحصيالت و 

  
  عدم رضايت و پذيرش قوانين مدون-  بي هنجاري

  پذيرش هنجارهاي گروهي منفي و مخالف هنجارهاي جامعه
  

  بي هدفي يا فقدان آرزوي ناشي از عدم تحقق اهداف  بي معنايي

ا نشان تفاوتي نسبت به آنها رهاي جامعه و بيجداشدن از ارزش  جدا افتادگي
  دهدمي

  به معناي عدم منزلت اجتماعي و احساس تحقير ناشي از آن  خودبيزاري
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عدم احساس تعلق به : ىيجدا افتادگى و تنها - 
كه به ميزان زيادى  ىيهاارزش ى، حتهاى رايجارزش

 . شوندارزشمند محسوب مى

كه فرد امكان به كار بردن  ىوضعيت: عدم استقالل - 
بر نظر خود را در انجام امور دارا  ىشيوه و روش مبتن

 .نيست

بى  هاىىمعطل ،كش دادن كارها: وقت گذرانى - 
 طوالنى ى،اصل از محل كار نقاط غير مورد در ساير

 ...و ىچا ،كردن ساعات استراحت مثل غذا

: عدم انطباق زمان كار الزم با زمان كار موظف - 
بودن كار  ىداشتن وقت اضافى به دليل محدود و تكرار

 .هلمحو

اى از واگذارى بخش عمده: نحوه تقسيم كار - 
رين ارتباط و اعتماد كه از بيشت ىمحور كسان ىكارها

 .بودن امور ىبرخوردارند به بيان ديگر انحصار

عدم نظارت يكنواخت و اغماض : نحوه نظارت - 
 . از رفتارها ىنسبت به بسيار

با اين باور كه : جدى نگرفتن كار واگذار شده - 
است اين نوع نگرش سبب  ىهمه چيز سطحى و ظاهر

ى دچار يو پاسخگو اطالعات ىآورشود كه در جمعيم
 .شوند نگرى ىنوعى سطح

محدود و تكرارى : بودن مسئوليت محوله ىتكرار - 
بودن به دليل تقسيم كار شديد كه باعث تكرار يك 

 . شودىعمل به كرّات م

نامناسب بودن امكانات، : شرايط فيزيكى كار - 
  .، بهداشتىشرايط محيطى

به موقع حاضر نشدن : نقص ساعت ورود و خروج - 
 . و خروج زودتر از موعد مقرردرمحل كار 

اظهار بى ميلى و عدم توجه و : بى عالقگى به كار - 
حاء مختلف از جمله نگهداشتن تمايل به كار موظف به ان

 ىهاى غير دقيق وسطحها، دير پاسخ دادن، پاسخنامه
 ...دادن

استقبال از ايام فراغت و خوشحالى از ايام  - 
داشتن، و اظهار حساب همه تعطيالت را نگه : تعطيالت

اى كه خوشحالى از وجود تعطيالت اضافى به گونه
 . شوندگويى از سنگينى بار كار محوله رها مى

نبودن روابط دوستانه و : وجود روابط صورى - 
 . خانوادگى، عدم عالقه به برقرارى معاشرت

داشتن كار براى  ىجنبه بيرون: دوگانگى شخصيت - 
اغت به خويشتن باز اى كه در ايام فرفرد، به گونه

گردد و در محيط كار بين گفته ها و رفتار او يگانگى مى
  .موجود نيست

  

  روش 

كه پيمايشي است  پژوهشحاضر يك نوع مطالعة 
در . استفاده شد )ىتوصيف(ىدر آن از روش غير آزمايش

يابي يا زمينهاين پژوهش با توجه به ماهيت آن از روش 
 شودي شناخته ميپيمايش كه نوعي مطالعة كاربرد

  . استفاده شده است
از دو  ، در اين مطالعهپژوهشبه مختصات با توجه 
ان كارمند. متفاوت استفاده شده است ىجامعه آمار

معلمان مقاطع آموزش و پرورش شهرستان گرمسار، و 
  :بنابراين .مختلف در مدارس شهرستان گرمسار ىتحصيل
، ره شدآماري نخست كه در باال اشاجامعه  ىبرا - 1

روز مورد مشاهده قرار  3نفر در حداقل  50تعداد 
در دسترس  ىتصادفنوع ها به استفاده از اند و نمونهگرفته

  . بوده است
نفر از معلمين حداقل  51تعداد ، جامعه دوم  ىبرا - 2

ساده  ىدر مدت يك هفته و نيز در آن از روش تصادف
  . مورد استفاده قرار گرفته است

 ىآورجمع ىاز دو ابزار برا ،شرو راستاي ايندر 
نخست  .استفاده شده است پژوهش ىاطالعات در اجرا

گونه كه اتفاق امكان مطالعه رفتار را همان كهمشاهده 
در اين روش پژوهشگر . سازدىفراهم م، استافتاده
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ديگران از آنان  ىهاندارد درباره رفتار و واكنش ىنياز
اهده رفتار را مش ىگتواند به سادىفرد م سوال كند و

به هاى دست اولى داده شوداين امر موجب مى. كند
هدف پژوهش اختالل و  هكنند آيد كه بين بررسيدست 

آورى اطالعات از طريق جمع ىبرا .كندايجاد نمى
هنگام  ، كاركنان اداره آموزش و پرورش درمشاهده

آنان با مراجعين و  ىروزانه و برخوردها ىانجام كارها
حضور يافتن در مدارس از  جوعان و همينطور بار ارباب

بدون آنكه  آموزگاران معلمان و ىكارها كنزدي
مورد مشاهده قرار  داشته باشند ىخودشان از آن آگاه

  . گرفت
عات بدست آمده ازطريق اطالترين همچنين اصلي

سوال بود انجام  40 ىكه حاومحقق ساخته  ىاپرسشنامه
يم از افراد پرسيده شد به سواالت به طور مستق .تگرف

 اين ترتيب كه پرسشنامه بين افراد جامعه مورد مطالعه
  .شد آنها تكميلتوزيع و توسط 

  

  يافته ها

از نمونة مورد مطالعه  شده آورياطالعات جمع
درصد از  7/64كه در حدود نشانگر آن است 

 دو. انددرصد از آنها زن بوده 3/35مرد و پاسخگويان 
ت زنان به مردان در اين جامعه كوچك برابر بودن نسب

دهنده حضور كمتر زنان در اين مشاغل نشان ،آماري
درصد يعني يك  5/25از طرفي در حدود . بوده است

سال قرار  36- 40چهارم از پاسخگويان در گروه سني 
با  41- 45و  31- 35هاي سني دارند و به ترتيب گروه

 7/13با حدود  46- 50درصد گروه سني  7/15حدود 
ترين فرد جوان .دناددرصد بيشترين تعداد راتشكيل د

سال سن زن و مسن ترين افراد دو نفر مرد  21پاسخگو با 
يش از نصف افراد جامعه آماري بوده بسال سن  57با 

درصد داراي مدرك ديپلم و حدود  51يعني حدود 
  .ددرصد داراي مدرك ليسانس هستن 5/27

درصد مثبت 3/35اعالم رضايت از شغل از طرف 
از . حدودي راضي اعالم شده است وبه همان تعداد نيز تا

. انددرصد به اين پرسش پاسخ منفي داده4/29طرفي 
كه ناكافي بودن درآمد افراد جامعه آماري  حاصلهارقام 
تواند يكي از عوامل اين دارد ميصراحت بيان مي را به

م نارضايتي از شغل اثر مستقي. نارضايتي محسوب گردد
  .در وجود احساس بيگانگي نسبت به آن دارد

تبعيض در محيط كار از جمله مواردي است كه با 
مورد تاييد كارمندان بوده بدست آمده توجه به ارقام 

درصد آن را خيلي زياد، 3/35به اين ترتيب كه . است
درصد آن را متوسط 4/29درصد آن را زياد و 6/19

ز پاسخگويان آن را درصد ا 7/15تنها حدود . انددانسته
وجود  هبا توجه به اين ك. دانندكم يا خيلي زياد مي
شود اي در محيط كار موجب ميتبعيض و برتري عده

 كه آن عده از امتيازات بيشتري برخوردار باشند، طبيعتاً
اي ديگر در محيط كار همراه اين امر با منفعل شدن عده

د دلسردي و تواند از جمله عوامل موثر در ايجااست، مي
  احساس بيگانگي افراد در محيط كار باشد

بيش از نيمي از افراد  2شماره براساس ارقام جدول 
آن % 29كار خود را تكراري  و % 53جامعه آماري يعني 

از افراد % 18اند، تنها الم داشتهتكراري اع يرا تا حدود
  .اند كه كار آنها تكراري نيستاعالم داشته

توان گفت كه بين شود نميمي همانطور كه مشاهده
حوصلگي در اري بودن كار و ايجاد كسالت و بيتكر

اما با مشاهده . هنگام كار ارتباط معناداري وجود دارد
توان گفت ساعات طوالني كه تنها به مستمر ادارات مي

گذرد و انجام كارهاي بسيار ساده و پيش پا افتاده مي
خصص خاصي را ضمناً اينكه كارهاي اداري عمدتاً ت

كند تكرار اينگونه كارهاي ساده امكان هر طلب نمي
نمايد و نوع خالقيت و ابتكار را از كارمندان سلب مي

هاي ها و لياقتتوانايي يشود در به كار گيرسبب مي
  .يني تنزل نمايندسطح پايخود به 
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پس از بازنشستگي به دنبال كار اكثر كارمنداني كه 
غل بساز و بفروش، بنگاه معامالت گردند؛ غير از مشامي

كه  دهندملكي و ماشين و غيره، سفارش شغلي را مي
مسئله ريشه در  ناي. گوينداصطالحاً به آن كار دفتري مي

شغل گذشته آنان دارد، چرا كه تنها در نوع خاصي از 
اند و امكان بكارگيري مشاغل اداري مهارت پيدا كرده

خدمت تا حد زيادي هاي آنان در طول ساير توانايي
  .سلب گشته است
توزيع فراواني و درصد جامعه مورد مطالعه بر  -)2(جدول شماره 

  حسب كسالت و بي حوصلگي هنگام كار و تكراري بودن
  تكراري بودن  بلي  خير  يتا حدود  جمع

  حوصلگيوبيكسالت

          فراواني  درصد

71%  72  20  
7/66%  

12  
7/66%  

40  
74%  

  بلـــــــــــي

29%  30  10  
3/33%  

6  
3/33%  

14  
26%  

  خيــــــــر

  جمــــع  فراواني  54  18  30  101  100%

  درصد  53%  18%  29%

شـود بـه   ديـده مـي   3در جـدول شـماره   همانطور كه 
د آيا درآمـ : دليل اينكه هيچ يك از پاسخگويان به سؤال

كنـد؟ پاسـخ مثبـت    شما براي مخارج زندگي كفايت مي
شـامل   گرديده و ستون درآمداند ستون بلي حذف نداده

% 78با توجه به ارقام . باشددو پاسخ خير و تا حدودي مي
ــافي      ــارج ك ــراي مخ ــود را ب ــاري خ ــه آم ــراد جامع از اف

از اين افراد تا حـدودي درآمـد خـود را    % 22دانند و نمي
توان گفـت بـين ميـزان    بنا براين مي. اندكافي اعالم كرده

در ميــان افــراد دلســردي  درآمــد واحســاس دلمردگــي و
جامعه آماري ارتباط معناداري وجود دارد واين دو متغير 

در نتيجـه ايـن فـرض را كـه وجـود      . تابع يكديگر هستند
مشكالت اقتصادي دربين كارمندان دولت از عوامل مهم 

باشـد  ايجاد احساس بيگانگي نسبت به كار ميان آنان مـي 
پايـدار  با توجـه بـه تـورم و شـرايط نا    . توان پذيرفترا مي

اذعان همه مسئولين كـه   اقتصادي رايج در سطح جامعه و
كارمندان قشر محروم و بعضاً زير خـط فقـر هسـتند، ايـن     
اظهارنظر در جامعـه آمـاري كوچـك ايـن پـژوهش جـز       

تائيد ايـن مـدعا نيسـت كـه عـدم تكـافوي درآمـد بـراي         
مخارج زندگي افراد را در محيط خانواده مستأصل و بي 

هاي قـوي در  عاً به دليل نداشتن انگيزهطب قدرت ساخته و
شــرايط شــغلي يكنواخــت اداري، هــر روز نســبت بــه آن 

  .شوندتر ميتر و غريبهبيگانه
از افراد جامعه % 72، 4براساس ارقام جدول شماره 

در % 28آماري شغل خود را با عالقه انتخاب نموده و 
تي اند و به عبارانتخاب شغل عالقه خود را در نظر نگرفته

از افراد جامعه % 56. بدون عالقه آن را انتخاب نموده
  .اندآماري اعالم داشته

درصد جامعه مورد مطالعه بر  توزيع فراواني  و -)3(جدول شماره 

  دلمردگي و دلسردي به تفكيك درآمدحسب 

  درآمد   خير  تاحدودي  جمع

  دلمردگي و دلسردي

        فراواني  درصد

65%  66  10  
5/45%  

56  
70%  

  بلي

6%  6  2  
9%  

4  
5%  

  خير

29%  30  10  
45%  

20  
25%  

  تاحدودي

  جمع  فراواني          79  22  101  100%

  درصد  78%  22%

ــلگي     ــي حوص ــالت و ب ــار كس ــار دچ ــام ك ــه هنگ ك
كـار دچـار    انـد كـه هنگـام   اعـالم داشـته  % 44شوند و مي

همانطور كـه مالحظـه   . شوندحوصلگي نميكسالت و بي
عالقــه در انتخــاب شــغل بــين شــود ارتبــاط معنــادار مــي

. حوصــلگي هنگــام كــار رد  مــي گــردد وكســالت و بــي
رسد كه وجود عالقه در انتخاب هرچند واضح به نظر مي

شغل عامل مؤثري در كيفيت كـار افـراد باشـد و هرگـاه     
هـاي فكـري و   فرد شغل خود را با توجه به عالقه و زمينـه 

تر قيقتر، دروحي خود انتخاب كند، در حين كار مسئول
تر خواهد بود، اين نحوه عمـل در بـين كاركنـان    و مشتاق

  .شوددولت كمتر مشاهده مي
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درصد جامعه مورد مطالعه  توزيع فراواني و -)4(جدول شماره 

  برحسب كسالت و بي حوصلگي هنگام كار و به تفكيك عالقه

  حوصلگيعالقه كسالت وبي  بلي  خير  جمع

        فراواني  درصد

56%  56  26  
93%  

30  
42%  

  بلي

44%  44  2  
7%  

42  
58%  

  خير

  جمع  فراواني  72  28  100  100%

  درصد  72%  28%

درصد از افراد جامعه آمـاري مجبـور   3/35در حدود 
نـد و  به انجام كار با روش و سبكي از پيش تعيـين شـده ا  

درصد تـا حـدودي مجبـور بـه انجـام كـار بـا يـك          3/33
انـد  م داشـته درصـد اعـال   4/31تنها . باشندروش قالبي مي

. كــه در بــه كــارگيري شــيوه كــار خــود اجبــاري ندارنــد
هاي اصـلي ناشـي   تكراري بودن مشاغل يكي از مشخصه

مشـاغل  . از تقسيم كـار شـديد در جوامـع صـنعتي اسـت     
خدماتي از جمله مشاغل اداري در روز بارها با يك نـوع  

شـوند و هـيچ روزنـه اميـدي بـراي      شيوه خاص تكرار مي
شكل كار وجود ندارد به صورتي كه پس كمي تغيير در 

شـوند كـه   هاي خودكـاري مـي  از مدتي كارمندان ماشين
  .دهندمسلسل وار كار موظف خود را انجام مي

درصد از نظرات امكـان ارتقـاء را از    2/37در حدود 
درصـد از  2/28داننـد و در حـدود   طريق رابطه ممكن مي

تقدند درصد مع7/16. هاي شخصي و لياقتطريق توانايي
از طريق كسب معلومات جديد امكان ارتقاء وجـود دارد  

درصد از طريق داشتن سوابق اداري و رسمي آن  8/12و 
با توجه به اظهار نظر افـراد در جـدول    .دانندرا ممكن مي

آن در ايجـاد   ربعدي ارتباط وجـود امكـان ارتقـاء و تـاثي    
  .گيرداحساس بيگانگي از كار مورد سنجش قرار مي

  
  ه گيرييجنت بحث و

خالصة تحليل داده ها مندرج است، كه در  طورهمان
بيگانگي شغلي بطور نسبي در ميـان كاركنـان مـورد     اوالً

همچنــين . شــودمطالعــه در نمونــة پــژوهش مشــاهده مــي 
درآمد اقتصـادي حاصـل از كـار بـا     دهد شواهد نشان مي

وده اسـت  احساس بيگانگي شـغلي در ارتبـاط مسـتقيم بـ    
در مبـاني نظـري اشـاره شـد كـه      . ندكديگرواين دوتابع ي

ماركس عامل بيگانگي در كار را اقتصادي دانسـته و آن  
كنـد و اميـدوار اسـت    را در روابط توليـدي جسـتجو مـي   

چنين روابطي كه مبتني بر سوداگري اسـت بـا روي كـار    
براسـاس تحليلـي    .آمدن نظـام سوسياليسـتي از بـين بـرود    

تـوان پـذيرفت كـه    مي اين فرض راهاي اين مطالعه، داده
ــاء ــين ارتق ــاط   شــغلي و ب احســاس بيگــانگي شــغلي ارتب

افـراد بـه    يعني عدم امكـان ارتقـاء   دارد، معناداري وجود
بــي حوصــلگي آنهــا در  طــور مــوثر در ميــزان كســالت و

 وقتي فرد مطمئن باشد كه پس .تاس گذارثراهنگام كار 
بــه مرتبــه بــاالتري  ،از مــدتي كــار و داشــتن تجربــه الزم

ارتقاء خواهد يافـت بـا اشـتياق  و تحـرك بيشـتري كـار       
، اما در حال حاضر با توجه بـه اينكـه جابجـايي و    كندمي

تحرك عمودي در ادارات در بسياري از موارد از طريـق  
هاي رسـيدن بـه   گيرد و امكان ساير راه رابطه صورت مي

 .تاز كارمنـدان سـلب گرديـده اسـ     مراتب بـاالتر تقريبـاً  
توان گفت عـدم ارتقـاء شـغلي افـراد يكـي از      بنابراين مي
كـار در  عوامل مهم ايجاد بيگانگي نسـبت بـه   مصاديق و 

تـوان  نيز مي پس اين فرض را .بين كارمندان دولت است
  .تپذيرف

احسـاس   رسد بـين عالقـه بـه كـار و    مي گرچه به نظر
فرض اينكه افـرادي   بيگانگي شغلي ارتباط وجود دارد و

قه انتخاب كرده باشند كمتر دچار كه شغل خود را با عال
ولـي در بسـياري   . بيگانگي نسـبت بـه كـار خواهنـد شـد     

موارد به سبب داليلي از اين عالقه رفته رفته كاسته شـده  
نيـز  اين فرض را پس  .دآياحساس در كار به وجود مي و

توانـد باعـث   كه بي عالقگي به كار مـي  پذيرفتتوان مي
  .بيگانگي شغلي شود
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تــوان پــذيرفت كــه مــيايــن فــرض را در عــين حــال 
مراكـز دولتـي نقـش     تكراري بودن كار روزانه ادارات و

در حال حاضر در حـدود  . بيگانگي شغلي دارد موثري بر
بيش از يك چهارم جمعيت ايران در نظـام اداري شـاغل   
ــتردگي     ــدگي، گس ــت از پيچي ــود حكاي ــه خ ــتند، ك هس

 اگرچــه ايــن نظــام يــك نيــاز و . وســعت ايــن نظــام دارد
ضرورت در جامعه فعلي است اما معضـالت و مشـكالت   

كاغـذ بـازي اتـالف    . عظيمي نيز بـا خـود بـه همـراه دارد    
از جملـه   نظـاير آن  وقت، وجود رابطه به جـاي ضـابطه و  

از آنجا كـه   .آيدمشكالت عمده در اين نظام به شمار مي
يـن  نحوه عمل كارمندان دولت بـه عنـوان گرداننـدگان ا   

، بررسـي اثـرات   كننـده اسـت  عيينبخش عظيم خدماتي ت
رواني، اجتماعي اين نظام برگرداننـدگان خـود خـالي از    

وجود احساس دلمردگي، دلسردي، يـأس   .اهميت نيست
و نااميدي در قشر وسيعي از كارمندان دولت، حكايت از 

. كندعدم جذب صحيح اين سيستم در نيروهاي خود مي
خود را بر  وجود اين مشكالت روحي و رواني به طبع اثر

ورت يـك  گـذارد و بـه صـ   پيكر خـانواده و اجتمـاع مـي   
وجـود بـدبيني   . كنـد مـي  مشكل و معضل اجتماعي جلوه

مردم به اين نظام به دليل نداشتن بازده صحيح و مطلـوب  
. شـود ميق تـر مـي  و حل نكردن مشكالت آنان هر روز ع

داري ايـران  چنان بر پيكر نظـام ا غلبه روابط بر ضوابط آن
كـار   مردم براي راه انـدازي  افته كه به نوعي بيشترِسلطه ي

و در راسـتاي نتـايج پايـاني     .گردندخود به دنبال آشنا مي
در جهت ارتقاء كارايي و بازده مطلوب و كـاركرد بهتـر   

كـه   شود با توجـه بـه ايـن   يشنهاد ميپاداري  شغلي ونظام 
انسان ركن اصلي سازمان نظام اداري اسـت و امـروزه در   

ان به عنـو  دي پيشرفته دنيا، نيروي انساني كار آمكشورها
شـود در جهـت اصـالح    مهمترين سرمايه ملي شناخته مي

تجديـد  نظام اداري با درنظر داشتن نقش نيروي انساني و 
ــر    ــه صــورت غي ــدان ب نظــر در دســتمزد و درآمــد كارمن

، ... )از قبيل تهيـه مسـكن، كمـك غيـر نقـدي و      (مستقيم

ن در ارائه نظـرات خـود سـهيم    ايجاد تشكلي كه كارمندا
هــاي اسـتفاده از نيروهـاي مـازاد اداري در بخـش    ، باشـند 

امكان وجـود تحـرك عمـودي بـراي كاركنـان      ، توليدي
  .اقدام شودبا اعالم ضوابط مشخص  يدولت

  

  نابع م

 .شناسي اساسي انديشه در جامعه مراحل .)1377(آرون، ريمون
  . فرهنگي  و  نشرعلمي: تهران. )باقرپرهام(

  .نشر ني :تهران. جامعه شناسي سياسي .)1378(بشيريه، حسين 
مشاركت اجتماعي در شرايط  .)1382(توسلي، غالمعباس

رابطة آسيب ها و انحرافات اجتماعي با [جامعه آنوميك
  .انشارات دانشگاه تهران: تهران ] . مشاركت اجتماعي

ار رابطه جو سازمان و بيگانگي از ك .)1378(توكلي طبا، هايده

پايان نامه كارشناسي . معلمان مدارس ابتداي شهر تهران
دانشكده مديريت دانشگاه : تهران. ارشد رشتة مديريت آموزشي

  .تهران
در؛ . ماكس وبر و جامعه شناسي معاصر .)1381(رانگ، دنيس 

: تهران ). غالمعباس توسلي. (آيندة بنيانگذاران جامعه شناسي
  . قومس

: تهران. آنومي يا آشفتگي اجتماعي .)1378(پور، فرامرزرفيع
  .سروش

شناسي در دوران  جامعه هاي نظريه .)1374(، جرجريتزر

  .انتشارات علمي: تهران ).محسن ثالثي( .معاصر 
بررسي و مقايسه جو سازماني از . )1378(خواه، زهراحشمت

ديد مديران ودبيران دورة نظام جديد متوسطه شهر 

پايان نامه . شغلي تهران و تاثير آن بر بيگانگي
ارشد رشتة مديريت آموزشي دانشكده علوم تربيتي كارشناسي

 .شناسي دانشكده الزهراوروان

 .شناسيهاي بنيادي در جامعهانديشه .)1384(كيويستو، پيتر
  . نشر ني: تهران ). منوچهر صبوري(

شناسي از پارسنز  هاي مدرن جامعه نظريه .)1378(كرايب، يان

  .سروش :تهران .)حبوبه مهاجرم( .تا هابرماس
). ترجمه منوچهر صبوري. (شناسيجامعه .)1373(گيدنز، آنتوني

   .نشر ني: تهران 
 .شناسي زندگي وانديشه بزرگان جامعه .)1377(كوزر، لوييس

  .علمي نشر: تهران. )محسن ثالثي(
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ه آموزش و موسس: قم . انسان شناسي .)1382(درجبي، محمو
  .)ره(پژوهش  امام خميني

. شناسي ده پرسش از ديدگاه جامعه .)1382(شارون، جوئل
  .نشر ني :تهران. )منوچهر صبوري(

 .)بازگشت به خويشتن(مجموعه آثار .)1374(، عليشريعتي
   .آمون:  تهران

بررسي مفهوم ( درد بي خويشتني .)1368(دريابندري، نجف

  .پرواز: تهران  .)اليناسيون در غرب
هاي روش .)1376(، و الهه حجازيفربد، زهره، عباس بازرگان

  . آگاه: تهران . تحقيق در علوم رفتاري
: تهران). اكبر تبريزي. (داشتن يا بودن؟ .)1361(فروم ، اريك 

 . مرواريد

ازخودبيگانگي و انسان بي  .)1363(قائم مقامي، فرهت

  .سازمان نشر فرهنگ اسالمي: تهران  .خويشتن
مجيد . (ار ماركسقطعات برگزيده از آث .)1373(ماركس

  .3ش . سال اول. فصلنامه ارغنون). مددي
ها و ها، نگرشبررسي آگاهي. )1379(محسني، منوچهر

شوراي : تهران . رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي در ايران
  . فرهنگ عمومي

نامة علوم . بيگانگي . )،الف1370(محسني تبريزي، عليرضا
  .2اجتماعي؛ شمارة 

سازي و ي، مفهومبيگانگ .)،ب1370(محسني تبريزي، عليرضا

شناسي و ها در حوزه جامعهگروه بندي تئوري

  .2شمارة . نامة علوم اجتماعي؛ جلد دوم. شناسيروان
بررسي : شناسي جوانانآسيب .)1380(محسني تبريزي، عليرضا

هاي فرهنگي در محيطانزواي ارزشي و مشاركت 

ش و برنامه انتشارات مؤسسه پژوه: تهران . دانشجويي كشور
 .ريزي در آموزش عالي

شناسي بيگانگي آسيب .)1381(محسني تبريزي، عليرضا

بررسي انزواي ارزشي در دانشگاه هاي (فرهنگي- اجتماعي
. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي. دولتي تهران

 . 26شماره 

تفاوتي شناختي بيتبيين جامعه ).1380(مسعودنيا، ابراهيم

اطالعات . در حيات اجتماعي و سياسي شهروندان
  .167-168شهريورماه، ش . اقتصادي-سياسي

  
Dean, Dwight.G (1969). Social Psychology 

(Toward appreciation and replication), 

Lowa Stare University, randon house, New 

York. 

Mohseni , Tabrizi.A (2004). Active and Passive 

Aspects of Student Alienation in Tehran. 

Journal of Social Scienc. No 

22.Corresponding to Vol.11, No.2 

Seeman, Melvin(1959). On the Meaning of 

Alienation. American Sociological Review. 

Vol.24. 

Ross, C, E & Mirowsky, J & pribsh,S(2001). 

Powerlessness Amplification of threat: 

Neighborhood Disadvantage, Disorder, and 
Mistrust. American Siciological Review, 

Vol.66. 

Weissberg, R(1975). Political Efficacy and 

Political Illusion. The Journal of 

Politics.Vol.37, No.2. 

 

 


