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 چکیده

فرد به انجام یک  نداشتن و اشتیاق علاقگییبجدایی، بیگانگی شغلی به معنی انفصال،  

. شغل یا وظیفه سازمانی است. در جامعه امروزه بیگاانگی شاغلی در لاال افا ایت اسات

. روش تحقیا  از ناو  بود عوامل مؤثر بر بیگانگی شغلی مطالعه ،پژوهتاین هدف اصلی 

، . جامعاه مماار باود 3100 تا 3131بازه زمانی  معکوس در پرسشنامهکمی و با -فراتحلیل

رعایات اعتااار و ورود و خارو  و باا  ها رعایت ملاکبا  تحقی  13که بود  پژوهت 14

 ،05141 = لاتیتحصا می ان)  انهیزمبین عوامل ، دهدیمنتایج نشان  اب شدند.روایی انتخ

سان  ،05110 =خدمت  سابقه یتاف ا ،05143 =  اقتصاد-اجتماعی گاهیپا ،05200 =درممد 

 لمایات ،05333 = یمشاارکت اجتمااع ،05202 = یاجتمااع اعتمااد)اجتماعی  ،(05303 =

  رهااار ،05200 = یسااازمان عاادالت ،05230 =اجتماااعی انسااجام  ،05114 = یاجتماااع
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 امنیات) یشغل ،(05114 = سازمانی فرهنگ، 05120 = یتعل  سازمان ،05134 = ینمفرتحول

 (05233 =شغلی استرس  ،05243 = یشغل  تقاار ،05130 = یشغل تیرضا ،05233 = یشغل

اخلاق  ،05142 = ینید  باورها ،05231 = یعلم دانت و اف ایت مگاهی) یفرهنگ عوامل و

 وجود دارد. دار امعنشغلی رابطه  بیگانگی با (05331 = یاسلام کار

عادالت فراتحلیال، سارمایه اجتمااعی، باورها  دینای، بیگاانگی شاغلی،  :هاواژهکلید

 .مانیساز

 مقدمه. 8

، فلسفه و علاوم یشناسروان ،یشناسجامعهدر مطالعات  بیگانگی شغلی، مفهومی مشترک

در توساعه و  هاامندلیال نقات باه و نهادهاا  اجتمااعی اماروز ، هاسازمان است. یاسیس

. در ایان میاان، میا ان تعلا  انادهگرفت قراراندیشمندان و محققان  مدنظرپیشرفت اجتماعی 

و مدیران به مسئله مهمی  کارکنانسازمان در بین کارمندان، اجتماعی به  تفاوتییبیا سازمانی 

، تغییار  کاارکم ، سستی کاار ، کاراهمال، زیاد یاتغگاهی  که طوربه ؛شده استتادیل 

و ساکوت  مسائولیت وقاایس ساازمانینکردن قاول  ،سازمانی یتراشبهانه شغل، تغییر سمت،

 یساازمانۀ مجموعابیگاانگی شاغلی در  فرد به شغل یا نداشتن علاقه  هانشانهاز  ،سازمانی

و  یفوظا در برابرفرد در لالات روانی و درون  روانی است که یبیگانگی شغلی، لس است.

اجتماعی باا  و رابطشود و به برقرار  و لفظ یممسئولیت شغلی خود دچار گسست روانی 

 یتافا اشاغلی  بیگاانگیمیا ان  امروزه در جامعه .ندارد علاقه یسازمان مجموعهدیگران در 

 یمایشیپ صورتبه 3100 تا 3131مختلفی در بازه زمانی  ها ی تحق باره ینا در .است یافته

است، با توجه به گستردگی پاژوهت از  شده انجام نظرسنجی(پرسشنامه )ی( و در قالب کمّ)

ایان ، هادف اصالی گونااگونیاایی نقاا  جغراف و بعد تعداد مطالعات، بازه زمانی متفااوت

 بر بیگانگی شغلی است. مؤثربه عوامل  یابیدستحلیل جامس برا  م فراتاجان ،پژوهت
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 بیان مسئله. 8. 8

 کاار یمتقسا) یمدورککه در مثار  العات سازمانی استنوپا در مط یمفهوم 3بیگانگی شغلی

رستگار ) است به کار رفته( دار یهسرمانظام مارکس ) و قفس مهنین(وبر )اجتماعی(، ماکس 

فرد در زندگی روزمره، خود را در بیگانگی شغلی،  (.110، ص. 3102، ، کاوه و محمد خالد

بیگاانگی . کنادایفاا  یخوبباهوظایف شغلی و سازمانی خود را  تواندینمو  کندمیفراموش 

 ، ص.3103 توسلی و قادیمی،) ی از دنیا  شغلی استگو دورافتاد یجداماندگنوعی شغلی 

شغلی، در لوزه کار  بیشتر مطرح است که فرد به دلایال محرومیات  یگانگیازخودب. (302

اریاک . شاودیمبحران هویتی باه من دچاار شغلی، سرمایه اجتماعی پایین و  استرس نسای،

 دار سارمایهفروم، در جامعه صنعتی به مطالعه بیگانگی شغلی پرداخت و سلطه ماشین نظام 

شغلی دانست. فرد نسات  بیگانگیرا دلیل  و روان انسان بر روح و خلقیات فناور  ماشینی()

در ادبیاات  (.332، ص. 3100 فروم،) دهدیمدست  ازبه جهان خلاقیت و اثربخشی خود را 

 کاار تقسایمل دورکایم، بیگاانگی را باا مفهاوم مناومی توساعه داد. می، اشناسیجامعهعلمی 

یض شغلی، اعاجتماعی، ت عدالتیبیاز طری  ایجاد  لیمعیوب(، نوعی بیگانگی شغ) یاجتماع

ایجاد   سالارستهیشا نظام به یتوجهیبو   سالارشاوندیخواف ایت فردگرایی و خودخواهی، 

، دلایال دار سارمایهمارکوزه نی  با نگاهی انتقاد  به جامعه  (.23 ، ص.3133زکی، ) کندیم

 ، ص.3102، سیادتو  پوریرکن) داندیم ینساناسلطه اقتصاد بر رفتارها   بیگانگی شغلی را

-، بیگانگی شغلی را لاصل تضااد باین کاارگرسکارل مارک (.110 ، ص.3130، یمیقد ؛31

و کارگر  افتدمیو محصول من جدایی و فاصله عمیقی  کارگرکارفرما بیان کرده است که بین 

یت لیات جامعاه را باه این وضع .کندینمسازمانی مشاهده و لس   هاوردهمفرخود را در 

. یابدیمسازمان کاهت  در قاالو در فرایند بیگانگی شغلی، مسئولیت کارکنان  اندازدیمخطر 

بارمورد انادازه اثار  از:اناد ف اصلی پژوهت عاارتاهدا، ذکرشدهماالث  یتاهمه ببا توجه 

 .یبر بیگانگی شغل نقت متغیرها  تعدیلگربرمورد و  یمؤثر بر بیگانگی شغلعوامل 

                                                            
1. Job alienation 
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 تحقیق مبانی نظری. 2

  تحقیق ۀپیشین. 8. 2

 3در جادول  برا  انجام فراتحلیال گرفته درباره بیگانگی شغلیمطالعات تجربی صورت 

 شده است.ارائه

 

 فراتحلیلبرای انجام مقالات  .8جدول 

 قومیت نویسنده/سال عنوان
گروه 

 شدهیبررس

بیگانگی   ارتااطی با هاساک  تفکر و هاساک تایین رابطه

 شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مبدانان

ع ی پوریان و  ،این غفار

 (3100) عادالهی
 معلمان کرد

سایت اجتماعی کارکنان و رابطه من با  بررسی وضعیت

 لرستان وپرورشمموزشبیگانگی شغلی کارکنان اداره کل 
 کارکنان لر (3100موسو  و یگانه )

  دفاعی با بیگانگی هااکسرابطه خودشناسی انسجامی، 

 شغلی کارکنان شرکت پرشیا

، رشید  و سار  خواهلجت

(3100) 
 کارکنان عرب

بررسی تأثیر ساک رهار  زهرمگین بر بدبینی سازمانی و 

بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقت 

 میانجی ماکیاولیسم

زردشتیان ی، یوسف ،پورعید 

 (3100) و عید 
 نجوانا کرد

گر  نقت اخلاق یانجیمیر ساک رهار  تحولی با تأث

معلمان مدارس ابتدایی شهرستان  بر بیگانگی شغلی  الرفه

 مهران

 یهاشمو  فرد دریل

(3103) 
 معلمان کرد

عنوان نقت شده بهملالظه نتایج سنجت استقلال شغلی درک

با  علمییئتبین خودکارممد  اعضا  ه ۀمیانجی در رابط

 درگیر  و بیگانگی شغلیفرسودگی، 

 ا  و عادیان، قلعهممانی

(3103) 
 ترک

اعضا  

 علمیهیئت

بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی  یر رهار  زهرمگینتأث

 کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقت میانجی ماکیاولیسم

و   یوسفین، شیرین زردشتیا

 (3103)پور عاد 
 کارکنان فارس

در کاهت تعارض سازمانی و بررسی نقت توسعه دانت 

 تعدیل بیگانگی شغلی

خانی امیرخانی و صفی

(3104) 
 کارکنان فارس

 کارکنان فارس (3104) یابهجبیدخوئی و )سازمان منطقه ویژه  ازخودبیگانگیبر  مؤثربررسی عوامل 
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 قومیت نویسنده/سال عنوان
گروه 

 شدهیبررس

 اقتصاد  انرژ  عسلویه(

یگانگی شغلی و عوامل مرتاط با من در ازخودببررسی 

  (ستاد مرک ین اجتماعی )تأم کارکنان سازمان

 ، دانت و شعاانیزاهد 

(3104) 
 کارکنان فارس

شغلی در  ازخودبیگانگیشغلی و  ها یژگیورابطه بین 

 کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران استان تهران
 کارکنان فارس (3104مجاهد )

 سنجت رابطه ادراک از عوامل محیط کار و بیگانگی باکار
ذر  و ابا لریر  ،مظفر 

(3104) 
 کتابداران فارس

بررسی رابطه عوامل اجتماعی، سازمانی و فرهنگی با 

 جهاد کشاورز  بیگانگی کارکنان

و  نژادهاشمی، لقیقتیان

 (3101) میرزاییان
 کارکنان فارس

 ور  کارکنانکارکردها  کیفیت زندگی کار  برا  بهره
و  زادگان مهد ،مهداد

 (3101) مباد سوسن
 نکارکنا فارس

 شغلی و لمایت سازمانی ها یژگیوتایین بیگانگی کار  با 
و پ شکی  بردبار ،نادر  بنی

 (3101)  مبادنجف
 کارشناسان فارس

شغلی از طری  تقاضاها  شغلی،  ازخودبیگانگی بینییتپ

 منابس شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان
 کارکنان فارس (3101پرور )برمباد  و گل

 معلمان شهر تهران ماعی و بیگانگی از کارسرمایه اجت
کاوه و  ،رستگار خالد

 (3101) محمد 
 معلمان فارس

 کارکنان فارس (3101) یرمرد ش شغلی با بیگانگی کارمندان  هامؤلفهبررسی رابطه 

بر  تأکیدی بیگانگی شغلی معلمان با شناختجامعهتحلیل 

ن سرمایه اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیا

 مشهد   الحججثامن

 ، زار  و طالبکاوه فیروز

(3101) 
 معلمان فارس

تایین رابطه استرش شغلی با بیگانگی شغلی و رفتارها  

ی به علل اسناد شناختکننده یلتعدانحرافی بر اساس نقت 

 استرس

، واثقی و اشجس پرورگل

(3101) 
 کارکنان فارس

مموزشکده فنی  کارکنان عوامل تأثیرگذار بر بیگانگی از کار

  الرفه

و چگینی  گودرزوند 

 (3101همکاران )
 مدرسان گیلکی

 کتابداران عربو  زادهلسین، منصور  سازمانی بر بیگانگی از کار ها  فرهنگبررسی نقت مؤلفه
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 قومیت نویسنده/سال عنوان
گروه 

 شدهیبررس

 (3101)نواح کتابداران

شناختی بینی بیگانگی شغلی برلسب سلامت روانپیت

 محیط کار
 کارکنان فارس (3101مهداد و همکاران )

مطالعه رضایت شغلی در ارتاا  با مشارکت و بیگانگی در 

 شرکت برق میان کارکنان

 جمشید  سلوکلو ،افراسیابی

 (3102) و قدرتی
 کارکنان فارس

 شناختی مرتاط با بیگانگی شغلیبررسی عوامل جامعه
رستگارخالد و همکاران 

(3102) 
 معلمان فارس

د عدالت سازمانی با شغلی و ابعا ها یژگیورابطه 

 شغلی ازخودبیگانگی

 مهداد، فاضل و فاضل ،شرفی

(3102) 
 کارکنان فارس

 بیگانگی شغلی در نظام ادار  ایران
 زادهعاداللهو  فردیصداقت

(3102) 
 معلمان فارس

بر بیگانگی از کار در میان  مؤثرشناختی عوامل بررسی جامعه

 کارکنان
 کارکنان عرب (3102) لداد 

بر بیگانگی از کار در میان  مؤثری عوامل شناختجامعهی بررس

 کارکنان
 کارکنان عرب (3102همکاران )موسو  و 

مفرین در تعدیل بیگانگی تدوین الگو  توسعه رهار  تحول

 شغلی

 بازرگان، ،تسلیمی

 خانی و الودار موسی

(3100) 

 کارکنان فارس

 ز کاراقتصاد  مؤثر بر بیگانگی ا-بررسی عوامل اجتماعی
باقر  و  ،لسین زاده

 (3100)زاده بختیار 
 کارکنان عرب

بررسی بیگانگی شغلی در نظام ادار  ایران کارمندان اداره 

 3100شهرستان گرمسار در سال  وپرورشمموزش

 فرد و نجفی، صداقتیفتحی

(3100) 
 کارکنان فارس

 الگو  ساختار  رابطه گراناار  نقت، فرسودگی و بیگانگی
 و جوادیان واثقی ،رپروگل

(3100) 
 کارکنان فارس

 3100یگانگی در میان کارکنان چاپخانه رواق تهران ازخودب

– 3130 

مشفته تهرانی و  ،معدنی

 (3100) پناهقاسمی
 کارکنان فارس

 کارکنان فارس زادهعاداللهو  فردیصداقت بررسی بیگانگی شغلی و عوامل مؤثر بر من
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 قومیت نویسنده/سال عنوان
گروه 

 شدهیبررس

(3133) 

 کارکنان فارس (3133پاکدل ) به کار در ادارات دولتی الساس بیگانگی نسات

 کارکنان فارس (3131عشر  )ایمان و اثنی بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سازمانی در ایران

 

 . چارچوب نظری تحقیق2. 2

 مفهوم بیگانگی. 8. 2. 2 

، ینایاست )گودرزوناد چگ، انفصال، جدایی فرد از شغل تنفری ار ، ببیگانگی به مفهوم 

دار  و مادرن، عامال اصالی جهاان سارمایه(. 43، ص. 3101، نویان اشرف و علو  صائب

ماارکس، نخساتین فارد  باود کاه مفهاوم  (.211، ص. 3133 )ستوده، بیگانگی شغلی است

 مشابهی بیگانگی یندافر ،مارکس نظر به (210، ص. 3131کرد )وبر،   بندصورتبیگانگی را 

و باه . ا(13 ، ص.3131 گارب،) پیونددمی وقو  به دار سرمایه منظا در انسان کار قلمرو در

دار  بین شغل و طایعت انسان در نظام سرمایه تناقض دهندهنشاناین اشاره کرد که بیگانگی 

(. مااکس وبار باا طارح 30 ، ص.3100، زاد، گرایی، بنیاد و دشتیزاده میمند یاست )لاج

 دانادیم  انساانی هاابرکنتو قاوانین من  م ادار ین، بیگانگی را نتیجه سلطه نظاامهنقفس 

ارزش شدن نتیجه کالایی شدن، بی ،به زعم لوکاچ، بیگانگی شغلی(. 133، ص. 3100 )کوزر،

 (.34 ، ص.3131و چی وارگی انسان در فرایند شغلی است )اباذر ، 

 بیگانگی شغلی ۀنظری. 2. 2. 2

هویات و یبجایگااه یاک غریااه، ، وضعیتی اسات کاه در من فارد خاود را در بیگانگی 

 (.330، ص. 3101 مرناد، )موسو  و لیادرپور داندیمدر جهان اجتماعی  از شغل جداشده

داناد و تعلا  ینمیی متعلا  جاباهاین لس نتیجه توسعه جامعه صنعتی است. فرد خاود را 

ن فارد ایا (.342، ص. 3104 )فاروم، کنادیم رود و فرد الساس تنهاییاجتماعی از بین می
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 (.01، ص. 3104 ،3)فوناک کنادیملالت خود را فاقد هویات اثاربخت در جامعاه تصاور 

هاویتی منجار یببا عملکرد و توسعه خود بر نیرو  انساانی باه  هاسازماننهادها  ادار  و 

 )کرایب، شودیمتفاوت یبو فرد با جهان خود بیگانه و  (313، ص. 3133 )مارکس، شوندیم

، کارشان پوچ را ندارندکنند که در کارشان اختیار لازم ن الساس می(. کارکنا11، ص. 3101

، 3101 ،انصار ، لقیقتیان، و ب مای ،و در موقعیت سازمان نقت ندارد )ولیداست معناو بی

 دار ،سارمایه چاون نیروهاایی کنشیهم لاصل غربی مدرن جامعه وبر، نظرگاه (. از3ص. 

 خود و دهندمی تشکیل را «ساز عقلانی» نیرو  هااین همه و است بوروکراسی و دموکراسی

 کماک یکادیگر رشد به که هستند مرتاطی هم به عوامل هااین روند.می شمار به من ضمیمه

 میاان دیاالکتیکی رابطاه اند،قرارگرفته هم برابر در دموکراسی و هرچند بوروکراسی. کنندمی

 طریقای بوروکراسای، کاه است معتقد تأکیدبه وبر. انجامدمی دو هر توسعه و پایایی به هامن

 را درمورد هایینگرانی درنهایت که است فرایند  چنین و دهدمی بسط را زندگی از عقلانی

 مورد.می پدید و  ازخودبیگانگی و بشر مینده

 تحقیقروش . 3

( است که محق  با اساتفاده از مارور CMA2) یروش انجام تحقی  از نو  فراتحلیل کمّ

، با محوریت بیگاانگی شاغلی، از 3100 تا 3131در بازه زمانی  شدهانجامو تحقیقات ادبیات 

و کارده را شناسایی  تحقی  13لجم نمونه  گر ،سند تحقیقی بعد از غربال 14جامعه ممار  

ها را برلسب روش، لجم ها  علمی، منبعد از کنترل از لیث روشی، اعتاار، روایی و یافته

بند  و دسااته ...دار ، جامعااه ممااار ، سااال واو سااطم معناای هماسااتگنمونااه، ضاارایب 

ها  اطلاعاات علمای جهااد دانشاگاهی، پایگاهمقالات فراتحلیل از  .ستدهی کرده اسازمان

 است. شدهدریافت  پایگاه مجلات تخصصی نورمگ  و مگیران ،بانک اطلاعات نشریات کشور

 لجم نمونه ،وجود ضرایب هماستگی :عاات بودند از این تحقی  مقالات بهورود  ها ملاک

                                                            
1. Funk 
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کیفی بودن و اساناد  مقالات از تحقی  عاارت بودند از:  خرو  ها ملاک. دار اسطم معن و

ت ممار  ال امی مانند ضریب هماستگی، سال تحقی ، لجم نمونه و افقدان اطلاع ،بودن مقاله

و  ندافا ار شادها وارد نرممن ،ها  ورودبعد از تهیه ملاک .روایی و پایایی همچنین تردید در

فرماول فیشار و کاوهن بارمورد شاد. بارا  ا با اندازه اثر نهایی هر پژوهت و اثر نهایی کل

شد و بعاد  استفاده Q، از نمودار قیفی، مزمون مذکورتشخیص همگنی یا ناهمگنی تحقیقات 

 ان اثار من ا ( برا  سنجت میزمینه) متغیر تعدیلگر ،از اثاات فرض ناهمگونی بین مطالعات

 ممده است. 2پژوهت فراتحلیل در جدول  خلاصه .به کار رفت بیگانگی شغلی بر

 
 پیشینه پژوهش() یلفراتحلخلاصه . 2جدول 

 مکان گیریشیوه نمونه + ابزار روش نمونه محقق

 ایلام تصادفی پرسشنامه + ی(پیمایت )کمّ 330 (3100همکاران )و  این غفار

 لرستان در دسترس پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 133 (3100موسو  و یگانه )

 اهواز(خوزستان ) تصادفی ساده پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 310 (3100همکاران )خواه و لجت

 غرب کشور   تصادفیاطاقه پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 330 (3100همکاران )و  پورعید  

 ایلام شمارتمام رسشنامهپ + (یکمّپیمایت ) 304 (3103) یهاشمو  فرد دریل

 مذربایجان شرقی ا طاقه پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 310 (3103همکاران )و  ممانی

 تهران تصادفی ساده پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 114 (3103شیرین زردشتیان و همکاران )

 تهران هدفمند پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 132 (3104خانی )امیرخانی و صفی

 عسلویه هدفمند +پرسشنامه (یکمّپیمایت ) 330 (3104) یابهجئی و بیدخو

 تهران هدفمند پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 200 (3104همکاران )زاهد  و 

 تهران هدفمند پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 330 (3104مظفر  و همکاران )

 اصفهان  ااقهطتصادفی  پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 330 (3101لقیقتیان و همکاران )

 اصفهان  اطاقهتصادفی  پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 200 (3101مهداد و همکاران )

 شیراز  اطاقهتصادفی  پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 313 (3101همکاران )نادر  بنی و 

 اصفهان  اطاقهتصادفی  پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 341 (3101پرور )برمباد  و گل

 تهران  اخوشه پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 131 (3101و همکاران ) رستگار خالد
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 مکان گیریشیوه نمونه + ابزار روش نمونه محقق

 کرمان  اطاقهتصادفی  پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 33 (3101) یرمرد ش

 خراسان رضو  هدفمند پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 214 (3101فیروز و همکاران )کاوه

 ایران هدفمند هپرسشنام + (یکمّپیمایت ) 303 (3101همکاران )پرور و گل

 گیلان تصادفی ساده پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 102 (3101و همکاران ) چگینی گودرزوند

 خوزستان تمام شمار پرسشنامه + (یکمّپیمایت )  (3101منصور  و همکاران )

 تهران  اطاقهتصادفی  پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 343 (3101مهداد و همکاران )

 فارس تصادفی پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 100 (3102ان )افراسیابی و همکار

 تهران  اخوشهتصادفی  پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 131 (3102رستگارخالد و همکاران )

 تهران  اطاقهتصادفی  پرسشنامه + (یکمّپیمایت )  (3102همکاران )شرفی و 

 سمنان  اخوشه هپرسشنام + (یکمّپیمایت ) 110 (3102و همکاران ) فردیصداقت

 خوزستان تصادفی پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 131 (3102) لداد 

 خوزستان تصادفی ساده پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 330 (3102همکاران )موسو  و 

 تهران هدفمند پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 233 (3100تسلیمی و همکاران )

 خوزستان تصادفی پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 140 (3100زاده و همکاران )لسین

 سمنان  اخوشه پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 110 (3100همکاران )فتحی و 

 اصفهان تصادفی ساده پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 303 (3100پرور و همکاران )گل

 تهران ساده تصادفی پرسشنامه + (یکمّپیمایت ) 133 (3100همکاران )معدنی و 

 سمنان تصادفی پیمایت 303 (3133) زادهاداللهعو  فردیصداقت

 تهران تصادفی پرسشنامه + (یکمّپیمایت )  (3133پاکدل )

 فارس تصادفی پرسشنامه + (یکمّ)  131 (3131عشر  )ایمان و اثنی

 

 تحقیقهای یافته. 4

 است. شده ارائهپژوهت در دو بخت توصیفی و تحلیلی  نتایج 
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 یتوصیف .8. 4

 تحقیقزمانی  ۀباز .8. 8. 4 

 بازه زمانی پژوهش .3 جدول
 درصد فراوانی سال

3100 2 1/4 

3100 2 1/4 

3103 2 1/4 

3103 3 3/2 

3104 4 4/31 

3101 1 3/3 

3101 3 0/23 

3102 0 2/30 

3100 4 4/31 

3133 3 3/2 

3133 3 3/2 

3131 3 3/2 

 300 13 جمس کل

 

 .اندانجام شده 3101ینه بیگانگی شغلی در سال زم دردرصد(  0/23) یقاتتحقبیشترین  

 گیری مطالعاتنمونه ۀشیو. 2. 8. 4

 گیری مطالعاتشیوه نمونه. 4 جدول
 درصد فراوانی گیریشیوه نمونه

 4/14 31 تصادفی

 3/30 1  اخوشه

 1/21 0  اطاقهتصادفی 

 0/33 3 هدفمند

 1/4 2 شمارتمام
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 درصد فراوانی گیریشیوه نمونه

 1/4 2 در دسترس

 300 13 جمس کل

 

  .اندانجام شدهگیر  تصادفی به روش نمونه هاپژوهتدرصد از  4/14

 تحقیقآماری  ۀجامع .3. 8. 4

 

 جامعه آماری پژوهش .5جدول 
 درصد فراوانی شدهیگروه بررس

 4//1 2 دانشگاهیان

 2/30 0 وپرورشمموزش

 3/2 3 جوانان

 3/01 21 دولتی کارکنان

 1/4 2 کتابدار

 1/4 2 کارشناسان

 300 13 جمس کل

 

 .اندکردهدرصد از تحقیقات جامعه ممار  خود را از کارکنان انتخاب  3/01

 تحقیق هویت قومی. 4. 8. 4

 

 هویت قومی پژوهش. 6جدول 
 درصد فراوانی گروه

 2/30 20 فارس

 4/31 4 عرب

 3/2 3 لر

 3/2 3 ترک

 3/2 3 گیلک

 3/3 1 کرد
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 درصد فراوانی گروه

 300 13 جمس کل

 

 به قوم فارس تعل  دارد. هاپژوهتدرصد از  2/30 که ددهیمنتایج نشان 

 شدهمطالعهنوع نهاد یا سازمان  .5. 8. 4
 

 وع نهاد یا سازمان پژوهش. ن7جدول 
 درصد فراوانی نوع نهاد یا سازمان

 0/32 23 ادارات دولتی

 2/30 0 پرورش و مموزشدارس م

 1/4 2 عمومی کتابخانه

 1/4 2 دانشگاه

 300 13 جمس کل

 

 قرار دارند. ادارات در شدهیبررس ها نهاداز  درصد 0/32

 تحلیلی .2. 4

 تحقیقاندازه اثر  .8. 2. 4

 

 پژوهشاندازه اثر . 1 جدول

 متغیر
 گزارش آماری

Effect size Lower Upper Z-value Sig 

 ا ینهزمعوامل 

 05000 05330 05430 05300 05141 تحصیلات

 05004 15043 05013 -05311 05200 درممد

 05000 15300 05043 05312 05143 اقتصاد -پایگاه اجتماعی

 05000 05311 05033 05203 05110 سابقه خدمت

 05000 35000 05001 05330 05303 سن

 05003 325204 05342 05130 05202 اعتماد اجتماعی عوامل اجتماعی
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 متغیر
 گزارش آماری

Effect size Lower Upper Z-value Sig 

 05000 305203 05043 05224 05333 مشارکت اجتماعی

 05031 05241 05331 05132 05114 لمایت اجتماعی

 05002 335304 05011 05213 05230 انسجام اجتماعی

 سازمانیعوامل  

 05003 305103 05301 05223 05200 عدالت سازمانی

 05000 05213 05113 05323 05134 مفرینتحولرهار  

 05001 35201 05031 05231 05120 سازمانی تعل 

 05003 35103 05103 05303 05114 سازمانیفرهنگ

 شغلیعوامل  

 05000 335313 05301 05203 05233 امنیت شغلی

 05003 05130 05102 05331 05130 رضایت شغلی

 05021 35330 05001 05303 05243  ارتقا  شغلی

 05000 05134 05131 05014 05233 استرس شغلی

 عوامل فرهنگی

 05000 335211 05302 05130 05231 و دانت علمی مگاهی

 05000 35300 05412 05332 05142 باورها  دینی

 05000 05100 05032 05311 05331 اخلاق کار اسلامی

 

 :دهدیمنشان  جینتا

باا  ،بار ایان اسااس ؛وجود دارد دار امعنشغلی رابطه  بیگانگیو   انهیزمعوامل  نیب .3

از  (05143)  اقتصااد-اجتمااعی گاهیپا و (05200درممد ) ،(05141) لاتیتحص اف ایت می ان

 بیگاانگی( بار 05303) سن( و 05110خدمت ) سابقه  ایتافشغلی کاسته شده و با  بیگانگی

 .شودیمشغلی اف وده 

باا  ،بر ایان اسااس ؛وجود دارد دار امعنشغلی رابطه  بیگانگیاجتماعی و  عوامل نیب .2

 یاجتمااع لمایات (،05333) یاجتمااع مشاارکت ،(05202) یاجتمااع اعتماد اف ایت می ان

 .شودیم( از بیگانگی شغلی افراد کاسته 05230) اجتماعی انسجام و (05114)
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باا  ،بر ایان اسااس ؛وجود دارددار  امعنشغلی رابطه  بیگانگیو  سازمانی عوامل نیب .1

( و 05120) یساازمان تعلا  ،(05134) مفرینتحول  رهار ،(05200) یسازمان اف ایت عدالت

 .شودیماز بیگانگی شغلی کاسته  (05114) یسازمان فرهنگ

باا  ،بار ایان اسااس ؛وجاود دارددار  امعناشغلی رابطه  بیگانگیشغلی و  عوامل نیب .1

از میا ان  (05243) یشاغل  ارتقاا و (05130) یشغل تیرضا ،(05233) یشغل اف ایت امنیت

باه باشاد،  شاتریبدر سازمان  (05233) شغلی استرس و هرچه شودمیبیگانگی شغلی کاسته 

 .ابدییماف ایت می ان بیگانگی شغلی همان 

باا  ،بار ایان اسااس ؛وجود دارددار  امعنشغلی رابطه  بیگانگیفرهنگی و  عوامل نیب .4

 یاسالام کاار اخلااق و (05142) یناید  باورهاا ،(05231) یعلما دانات و اف ایت مگااهی

 .شودیمشغلی افراد کاسته ( از بیگانگی 05331)

 بررسی میزان همگنی و ناهمگنی پژوهش() قیفی نمودار 

 تا چهدهد که مطالعات در رگرسیون مقدار فیشر و نحوه پراکندگی اطراف خط نشان می 

همگن  شدهبررسیپراکندگی نقا  اطراف خط شیب، مطالعات  با مطاب  .اندازه همگن هستند

زماان اجارا، نویساندگان یاا ناو  جامعاه مماار   جغرافیاایی، هاا دلیل تفاوتبه و نیستند

ساوگیر   نااوددارا  اختلاف و واریانس هساتند. در ایان نماودار، در صاورت  شدهبررسی

 .شوندصورت متقارن در اطراف اندازه اثر ترکیای توزیس میشده بهانتشار، مطالعات انجام
 

 
 بررسی میزان همگنی و ناهمگنی پژوهش .8 شکل
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 Q آزمون .2. 2. 4

در صاورت همگنای . رودیمکار ه این مزمون برا  مطالعه همگنی و ناهمگنی پژوهت ب 

از  لاصالنتایج  .شودیمناهمگنی از تصادفی استفاده در صورت ، از اندازه ثابت و مطالعات

 مدل ثابت دارد. در مقایسه بامیم بیشتر  تعتصادفی، در شرایط ناهمگنی قابلیت 
 

 Q آزمون .9جدول 
I_squared P_value Df Q_value 

313510  05000 10 3405300  

  

بر همگن توان گفت که فرض صفر ماتنیدرصد می 00با توجه به نتایج مدل با اطمینان با 

. معناادار شاودمی ها تأییدهمگنی( پژوهت ناود) و فرض ناهمگونی شدهبودن مطالعات رد 

 0-300دارا  مقادار  باین  iاسات. مقادار مجاذور  نشان از وجود ناهمگنی Q=300 بودن

، باشاد ترن دیاک 300دهاد. هرچاه باه صاورت درصاد  نشاان میبه است و نااهمگنی را

درصد مؤید این اسات کاه  01 ها  اثر پژوهت اولیه است.دهنده ناهمگنی بیشتر اندازهنشان

باید  اساسبر این  ؛تغییرات کل مطالعات به ناهمگنی بین پژوهت مربو  استاز درصد  01

 از اثر تصادفی برا  تحلیل استفاده کرد.

 بیگانگی شغلینوع جامعه آماری بر  ریتأث. 3. 2. 4

 

 بیگانگی شغلینوع جامعه آماری بر  ریتأث .81 جدول

 شدهگروه بررسی
 اثر تصادفی

 Z-value Sig ضریب

 000/0 330/1 340/0 دانشگاهیان

 000/0 233/0 213/0 معلمان

 000/0 103/3 232/0 انجوان

 000/0 103/30 203/0 کارکنان دولتی

230/0 اثر کل  000/1  000/0  
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 ،درصاد 34در باین دانشاگاهیان برابار باا  بیگانگی شغلیگرایت به  ،دهدنتایج نشان می

درصاد  23درصد و کارکناان دولتای برابار باا  23جوانان برابر با ، درصد 21برابر با  معلمان

 درصد است. 23و  جامعه ممار  بر بیگانگی شغلی برابر با است. اثر کلی ن

 بیگانگی شغلیجنسیت بر  ریتأث .4. 2. 4
 

 بیگانگی شغلی بر تیجنس ریتأث. 88جدول 

 جنسیت
 تصادفی

 Z-value Sig اندازه ترکیبی

 000/0 010/4 200/0 زنان

 000/0 221/1 303/0 مردان

 000/0 130/3 301/0 اثر کل

  

دار  وجاود دارد و ارابطاه معنا بیگاانگی شاغلیبین جنسیت و گرایت به  ،یجمطاب  نتا

( درصاد 30) ماردان در مقایساه باادرصد(  20) زنان. درصد است 30مقدار کلی من برابر با 

 د.ندار بیگانگی شغلیگرایت بیشتر  به 

 بر بیگانگی شغلی تأهلوضع  ریتأث .5. 2. 4

 

 شغلی بیگانگی بر تأهلوضع  ریتأث. 82جدول 

 تأهلوضع 
 تصادفی

 Z-value Sig اندازه ترکیبی

 000/0 334/3 300/0 مجرد

 000/0 200/1 302/0 متأهل

 000/0 302/1 340/0 اثر کل
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دار  وجود دارد و او گرایت به بیگانگی شغلی رابطه معن تأهلوضس  بین ،نتایج براساس

درصد(  30) هامتأهلدر مقایسه ( درصد 30) مجردها .درصد است 34مقدار کلی من برابر با 

 دارد. بیگانگی شغلیگرایت بیشتر  به 

  بیگانگی شغلیتأثیر گروه قومی بر میزان  .6. 2. 4

 

 بیگانگی شغلیتأثیر گروه قومی بر  .83جدول 

 گروه قومی
 تصادفی

 Z-value Sig اندازه ترکیبی

 000/0 300/1 301/0 فارس

 000/0 103/0 303/0 عرب

 000/0 312/3 331/0 لر

 000/0 133/1 341/0 ترک

 000/0 002/4 301/0 گیلک

 000/0 302/0 313/0 کرد

 000/0 033/30 300/0 اثر کلی

 

 مقادارو  دارددار  وجاود ارابطه معن بیگانگی شغلیبین هویت قومی و نتایج،  براساس 

برابار باا  عارب ،301/0 برابار باا فاارسهویات  می ان بیگانگیدرصد است.  30برابر با  نم

 313/0برابار باا  کرد و 301/0برابر با  گیلک ،341/0برابر با  ترک ،331/0برابر با  لر ،303/0

 است.

 بیگانگی شغلیاستان بر  ۀسطح توسع تأثیر .7. 2. 4

 

 بیگانگی شغلیاستان بر  سطح توسعه تأثیر. 84جدول 

 سطح توسعه
 تصادفی

 Z-value Sig اندازه ترکیبی

 000/0 211/4 213/0 تهیافتوسعه

 000/0 332/3 203/0 توسعهدرلال
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 سطح توسعه
 تصادفی

 Z-value Sig اندازه ترکیبی

 000/0 243/3 303/0 توسعهکم

 000/0 313/0 314/0 اثر کل

  
 معناادار  رابطه بیگانگی شغلیبین سطم توسعه استان و گرایت به ، دهدیمنشان  جینتا

 210) افتاهیهتوساع  هااساتاندرصد است. در این میاان  31وجود دارد و مقدار من برابر با 

 31) توساعه  کامهااساتانو  ریتاأثدرصد( بیشترین  20) توسعهدرلال  هااستانو درصد( 

 .اندداشته بیگانگی شغلیمتوسطی بر  ریتأث( درصد

 گیرینتیجه. 5

و متعهاد باه  ی هبااانگو نهادها  ادار  امروز به نیارو  انساانی فعاال،  هاسازمان

 ارتاا در  هاسازمانانگی شغلی باعث کاهت کارایی سازمان نیازمند هستند. ظهور بیگ

را لال  هاامنو نیازها  اجتماعی  هامطالاه ندنتواینمو  شودمیبا جامعه و شهروندان 

و نهادها بیگاانگی  هاسازمانسند( نشانگر این است که در  13) هاپژوهت. نتایج کنند

مطالعه دلایل بیگاانگی  ،پژوهتهدف اصلی  ،بر این اساس ؛است یافته یتاف اشغلی 

 :دهدیمنتایج نشان  بود.شغلی به روش فراتحلیل 

 وجود دارد: دار امعنشغلی رابطه  بیگانگی  و انهیزمعوامل  نیب .3

 ،شغلی   هامهارتدلیل اف ایت مگاهی علمی، به با اف ایت می ان تحصیلات فرد

 افراد  که دارا  .شودیماز الساس بیگانگی شغلی او کاسته و روابط اجتماعی 

 ؛دارند راکمترین الساس بیگانگی  ، در مقایسه با دیگرانبالا هستند لاتیتحص

 و لال نیازهاا  اقتصااد  و  دلیل اف ایت امنیت شغلیبه ،با اف ایت درممد فرد

 ؛شودیمکاسته  و  یشغلاز الساس بیگانگی  اف ایت انگی ه شغلی
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  دلیل ارتقا  پایگاه شغلی و به یابد،اجتماعی فرد اف ایت -هرچه پایگاه اقتصاد

 ؛شودیمکاسته  و شغلی  یگانگیباز الساس  اجتماعی

   دلیال فرساودگی شاغلی، خساتگی باه سابقه خدمت بیشتر  دارناد،که افراد

 ارند؛، الساس بیگانگی بیشتر  ددر مقایسه با دیگران روزمرگیسازمانی و 

 فرساودگی شاغلی و فشاار  دلیالهرچه سن افراد در سازمان افا ایت یاباد، باه

 خواهند داشت. سازمانی، می ان بیگانگی شغلی بیشتر 

 وجود دارد: دار امعنشغلی رابطه  بیگانگیاجتماعی و  عوامل نیب .2

  دلیل وجود صاداقت، به بیشتر باشد، نهادهاهرچه اعتماد اجتماعی در سازمان و

 ؛ر خواهد بودمی ان بیگانگی نی  کمت ،اعتماد و همکار  متقابل سازمانی

  دلیل تعاون، همیار  و لال مشاکلات به شغلی در سازمان، مشارکتبا اف ایت

 ؛شودیم فرد کاستهشغلی  بیگانگیاز می ان  ،مشارکت سازمانی از طری 

 ،مرامات روانای، امنیات دلیال به هرچه لمایت اجتماعی و سازمانی بیشتر شود

 ؛شودمیکاسته شغلی  یبیگانگ از می ان ،روانی و تعل  عاطفی و سازمانی

  اف ایت پیونادها  شاغلی، دلیل به اجتماعی در سازمان، انسجامبا اف ایت می ان

از شادت بیگاانگی شاغلی فارد  تعامل اجتماعی و روابط اجتماعی بین سازمانی

 .شودیمکاسته 

 وجود دارد: دار امعنشغلی رابطه  بیگانگیسازمانی و  عوامل نیب .1

 الساس تاعیض و ترویج  ناوددلیل به شتر رعایت شود،هرچه عدالت سازمانی بی

بیگاانگی شاغلی فارد در ساازمان در سازمان، از میا ان   سالارستهیشافرهنگ 

 ؛شودیمکاسته 

 شاغلی  نگیگاایبمی ان  ،دارند کیدموکراتو  مفرینتحولکه رهار   ییهاسازمان

، خاواهحولتاز لاامی  رمجموعاهیزدر این لالت  .شودیمدر من سازمان کمتر 

شاغل، میناده  درباارهامید و انگی ه بیشاتر   ،کارمفرینی  هادهیانومور و دارا  
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و  ساازگارخود بیشاتر  یسازمانو با شغل و وظیفه  کندمی سازمان و جامعه پیدا

 ؛عجین خواهد شد

   دلیل علاقه و شوق سازمانی، کمترین بیگاانگی ، بهدارند یسامانافراد  که تعل

 ؛ندنکیمو لس شغلی را تجربه 

  هااستیس بانوایی فرد می ان سازگار  و هم ،سازمانی فرهنگبا نهادینه شدن  

 .شودیمنی  کاسته  فرد بیگانگی شغلی و از می ان یابدمی تیاف اسازمانی 

 وجود دارد: دار امعنشغلی رابطه  بیگانگیشغلی و  عوامل نیب .1

  ازهاینلل  درباره دیام و مرامت وجود خاطربه ،دارندافراد  که امنیت شغلی  

 ؛دنکنیم تجربهرا کمی  بیگانگی شغلی  انیم ، اقتصادمالی و 

 در سازمان در ارتاا  باا پسات و نقات ساازمانی و  هرچه سطم رضایت شغلی

 ؛ابدییم کاهتاف ایت یابد، می ان بیگانگی شغلی نی   م ایا  ماد  و معنو 

 ،اهمیت یافتن کوشت  ، سالارستهیشاترویج دلیل به با ارتقا  شغلی در سازمان

 ؛شودمیکاسته  از شدت بیگانگی شغلی فرد ،و فرهنگ تلاش و کار

 ،الساس ناامنی فشارها  شغلی، دلیلبه هرچه می ان استرس شغلی اف ایت یابد 

افا ایت  نیا  فاردبه همان می ان بیگانگی شاغلی  ،و فشارها  سازمانی و شغلی

 .ابدییم

 :وجود دارد دار امعنشغلی رابطه  بیگانگیفرهنگی و  عوامل نیب .4

 دلیال تقویات مهاارت ارتاااطی و شاغلی و به ،یعلم دانت و با اف ایت مگاهی

شادت و میا ان بیگاانگی شاغلی کاساته  ازتسلط به دانت ساازمانی و شاغلی، 

 .شودیم

  ت دلیل تعهد، الساس مسئولیبه ی در فرد اف ایت یابد،نید  باورهاهرچه می ان

به همان  و رعایت هنجارها  اخلاق سازمانی یبه سازمان و شغل یشناسفهیوظو 

 ؛شودمی کاستهت بیگانگی شغلی دمی ان از ش
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  رواباط  و ، مهربانیرأفتدلیل توسعه به ی در سازمان،اسلام کاراخلاق با رعایت

 .شودیماز بیگانگی شغلی فرد نی  کاسته  لسنه

 کتابنامه

)رسااله دکتار  منتشرنشاده در رشاته علاوم اجتمااعی(.  شناسایخرد جامعه(. 3131اباذر ،  . ) .3

 دانشگاه تهران، تهران، ایران. 

(. مطالعه رضایت شغلی در ارتااا  باا 3102و قدرتی، ح. ) .،جمشید  سلوکلو، ب .،افراسیابی، ح .2

(، 3)1، شناسای کااربرد جامعها  فارس. مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه
333-300 . 

(. بررسی نقت توسعه دانت در کاهت تعاارض ساازمانی و 3104و صفی خانی، ر. ) .،امیرخانی، ا .1

علمی وزارت علاوم، علمی و غیار هیئاتمطالعاه ماورد : اعضاا  هیئات) تعدیل بیگانگی شغلی

 .342-313 (،3، )مدیریت دولتی. (تحقیقات و فناور 

 بررساای عواماال مااؤثر باار بیگااانگی سااازمانی در ایااران (.3131و اثناای عشاار ، ف. ) .،ایمااان، م .1

 .10-3 (،2)3 ،مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان. (ها  ادار  شهر شیرازموردمطالعه: سازمان)
یگانگی شغلی از طری  تقاضاها  شغلی، منابس ازخودببینی یتپ(. 3101پرور، م.)برمباد ، م.، و گل .4

ولین کنفرانس ملی توساعه پایادار در علاوم تربیتای و اشغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان. 
، بازیاااااااابی از تهاااااااران ،مطالعاااااااات اجتمااااااااعی و فرهنگااااااای، روانشناسااااااای

https://civilica.com/doc/320836 
طقاه ویاژه شاغلی ساازمان من یگاانگی(. عوامل مؤثر بار ازخودب3104).و ابهجی، ح .،بیدخوئی،   .0

نفرانس جهانی مدیریت، اقتصااد لساابدار  و علاوم انساانی در مغااز ک .اقتصاد  انرژ  عسلویه
 https://civilica.com/doc/591769بازیابی از  ،یراز، شه اره سوم

 ارشادنامه کارشناسایپایان) دولتیالساس بیگانگی نسات به کار در ادارات (. 3133دل، پ. )پاک .3

 دانشگاه تهران، تهران، ایران.  (.شناسیجامعه منتشرنشده در رشته

https://civilica.com/doc/320836
https://civilica.com/doc/320836
https://civilica.com/doc/591769
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(. تادوین الگاو  توساعه رهاار  3100) .و الودار ، ح .،خانی، مموسی .،بازرگان،   .،تسلیمی، م .3

شاگاه پیاام موردمطالعاه: دان) ها  کشور در راستا  تعدیل بیگانگی شاغلیمفرین در دانشگاهتحول

 .13-30(، 3)1 ،مدیریت دولتی (.نور

پژوهشنامه (. پدیده بیگانگی از کار در ساختار نظام ادار  ایران. 3130و قدیمی، م. ) .  .،توسلی، غ .0
 .33-334 (،10، )علوم انسانی

بر  اثرگذار(، فراتحلیل عوامل 3100) .سزاد، یی، ح.، بنیاد، ل.، و دشتیگرازاده میمند ، م.، یلاج .30

 .34-03(، 1)33، مدیریت دولتی اندازچشم فصلنامهیگانگی شغلی. ب

  دفاعی باا هاساکرابطه خودشناسی انسجامی، (. 3100) .اخواه، م.، رشید ،  .، و سار ، لجت .33

ارشاد منتشرنشاده(. دانشاگاه راز ، ناماه کارشناسییانپا)بیگانگی شغلی کارکنان شارکت پرشایا 

 کرمانشاه، ایران. 

بر بیگانگی از کار در میان کارکنان لاوزه  مؤثرشناختی عوامل بررسی جامعه (.3102) .کلداد ،  .32
ارشد منتشرنشاده(. نامه کارشناسییانپا) 3102ستاد  شرکت توزیس نیرو  برق خوزستان در سال 

 دانشگاه پیام نور تهران، ایران. 

اقتصاد  مؤثر بار -امل اجتماعی(. بررسی عو3100زاده، ف. )و بختیار  .،باقر ، م .،زاده،  لسین .31

(، 2)22، شناسای کااربرد جامعه. (موردمطالعه: کارکنان پتروشیمی بنادر ماهشاهر) بیگانگی از کار
303-331 . 

(. بررسی رابطاه عوامال اجتمااعی، ساازمانی و 3101و میرزاییان، ا. ) ه،نژاد، هاشمی .،لقیقتیان، م .31

مجله مطالعات توسعه . (زمان جهاد کشاورز  اصفهانموردمطالعه: سا) فرهنگی با بیگانگی کارکنان
 . 32-03(، 2)3، اجتماعی ایران

گر  نقات اخلااق یاانجیمیر ساک رهار  تحاولی باا تأث(. 3103) .حفرد، ر.، و هاشمی، لیدر  .34
ارشاد ناماه کارشناسییانپا) معلمان مادارس ابتادایی شهرساتان مهاران بر بیگانگی شغلی  الرفه

 ایلام، ایران.  سه مموزش عالی باختر،منتشرنشده(. مؤس

شناختی مرتاط با بیگاانگی (. بررسی عوامل جامعه3102و محمد ، م. ) .،کاوه، م .،رستگار خالد، ا .30

  .103-110(، 1)2، شغلی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
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مطالعاه ) ز کاار(. سارمایه اجتمااعی و بیگاانگی ا3101و محمد ، م. ) .،کاوه، م .،رستگار خالد، ا .33

ری   رفااه و توساعه فصالنامه برناماه. (وپرورش مقطس ابتدایی شهر تهرانمعلمان مموزش: مورد 

  .243-201(، 30، )اجتماعی

شناساای و (. بررساای مفهاوم ازخودبیگااانگی از منظار جامعه3102،  . )ادتیو سا  .،پااور، رکنای .33

 . 32-33(، 02) ،کتاب ماه علوم اجتماعیروانشناسی. 

یگانگی شغلی و عوامل مرتاط باا من ازخودببررسی (. 3104).  .، دانت، پ.، و شعاانی، مد ، زاه .30
ارشد منتشرنشده(. مرک  پیام نامه کارشناسییانپا)  (ستاد مرک ین اجتماعی )تأمدر کارکنان سازمان 

 نور غرب دانشگاه پیام نور تهران، ایران. 

 دانشاگاه پسار و دختار ماورد : دانشاجویان مطالعه)جوانان  اجتماعی (. بیگانگی3133زکی، م. ) .20

 . 42-24(، 1، )جامعه و فرهنگ ،جوانان پژوهت (.اصفهان

 . تهران. انتشارات موار  نور.شناسی انحرافات(شناسی اجتماعی )جامعهمسیب(. 3133ستوده، ه. ) .23

بعااد عادالت هاا  شاغلی و ایژگیو(. رابطاه 3102شرفی، ل.، مهداد،  .، فاضل، ا.، و فاضال، ا. ) .22

 .40-43(، 1)31، نشریه دانت و پژوهت در روانشناسی کاربرد سازمانی با ازخودبیگانگی شغلی. 

ولاین کنفارانس ا .شاغلی باا بیگاانگی کارمنادان  ها(. بررسی رابطه مؤلفاه3101). شیرمرد ، پ .21
بازیاااااااابی از  ، تهاااااااران،و علاااااااوم رفتاااااااار  یشناساااااااروان المللااااااایینب

https://civilica.com/doc/385633 
بار بادبینی  یر رهاار  زهارمگینتاأث (.3103) .کپور، عاد  شیرین زردشتیان، ح.، یوسفی، ب.، و .21

)رسااله  سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقات میاانجی ماکیاولیسام

 کرمانشاه، ایران.  دکتر  منتشرنشده(. دانشگاه راز ،

 (. بررسی بیگاانگی شاغلی در نظاام ادار  ایاران3102و نجفی، س. ) .،فتحی، س .،فرد، مصداقتی .24

فصاالنامه روانشناساای . (وپرورش شهرسااتان گرمسااارمااوردپژوهت: کارمناادان اداره ممااوزش)

 . 22-0(، 33)1 ،صنعتی/سازمانی

بیگانگی شغلی و عوامال ماؤثر بار من در میاان (. بررسی 3133زاده، م. )و عادالله .،فرد، مصداقتی .20

 . 22-0(، 3)3، ها  روانشناسی صنعتی/سازمانیفصلنامه تازهکارمندان. 

https://civilica.com/doc/385633
https://civilica.com/doc/385633
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(. بررسای تاأثیر سااک رهاار  3100و عیاد ، ح. ) .،زردشتیان، ش .،یوسفی، ب .،پور، کعید  .23

نقات میاانجی  زهرمگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان باا

 . 342-314(، 40)32، مطالعات مدیریت ورزشیماکیاولیسم. 

  هاسااک  تفکار و هاسااک تایین رابطه(. 3100) نیا، ر.، ع ی پوریان،  .، و عادالهی، س.غفار  .23
ارشاد ناماه کارشناسییانپا) ارتااطی با بیگانگی شغلی معلمان مادارس ابتادایی شهرساتان مبادانان

 ایلام، ایران.  مموزش عالی باختر، منتشرنشده(. مؤسسه

بررسی بیگاانگی شاغلی در نظاام ادار  ایاران (. 3100) .سفرد، م.، و نجفی، فتحی، س.، صداقتی .20
 ارشاادنامااه کارشناسییانپا) 3100شهرسااتان گرمسااار در سااال  وپرورشممااوزشکارمناادان اداره 

 منتشرنشده(. دانشگاه مزاد اسلامی والد گرمسار، ایران. 

 تهران. نشر مروارید.مترجم(.  ،برکت .ب) فراسو  زنجیرها  پندار(. 3100، ا. )فروم .10

 )ا. تاری  ، مترجم(. تاری : نشر بهجت. انسان برا  خویشتن(. 3104) .فروم، ا .13

 تهران: انتشارات مشیان.مترجم(.  ،محمدعلی اده) .  اریک فروم: شجاعت بودن(. 3104فونک، ر. ) .12

 باین دانشاجویان در من بار ماؤثر عوامال و اجتمااعی اعتمااد میا ان (. بررسی3130قدیمی، م. ) .11

 . 140-124(، 41، )انسانی علوم پژوهشنامهزنجان.  ها دانشگاه

شاناختی بیگاانگی شاغلی معلماان باا تحلیل جامعه(. 3101فیروز، ز.، زار ، ب.، و طالب، م. )کاوه .11
ناماه )پایان الحجج   مشاهدثاامن تأکید بر سرمایه اجتماعی دانشاجو معلماان دانشاگاه فرهنگیاان

 ارشد منتشرنشده(. دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. کارشناسی

 تهران. انتشارات مگه.) . مخار، مترجم(.  نظریه اجتماعی مدرن(. 3101کرایب،  . ) .14

انتشاارات  :تهارانمتارجم(. ثلااثی، )م.  شناسایزندگی و اندیشه ب رگان جامعه(. 3100کوزر. ل. ) .10

 علمی.

مترجماان(.  زاد،ا. ر.، غارو  )م. سایاهووش، و اجتماعی نابرابر  شناسی؛جامعه(. 3130) ا. گرب، .13

 معاصر.: تهران

(. تایاین رابطاه اساترش شاغلی باا بیگاانگی شاغلی و 3101) .مم.، واثقی، ز.، و اشاجس،  پرورگل .13

لاه روانشناسای مجی به علال اساترس. اسناد شناختکننده یلتعدرفتارها  انحرافی بر اساس نقت 
 . 32-33(، 33، )معاصر
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(. الگاو  سااختار  رابطاه سرپرساتی سوفاساتفاده 3100و جوادیاان، ز. ) .،واثقی، ز .،پرور، مگل .10

 .324-303(، 30)4، فراسو  مدیریت، گراناار  نقت، فرسودگی و بیگانگی. یانهراگ

ل تأثیرگذار بر بیگاانگی (. عوام3101و علو  صائب، ف. ).، ا ،نویان اشرف .،گودرزوند چگینی، م .10

 . 30-44(، 3)4، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت مموزشیاز کار، روابط و راهکارها. 

 :تهاران متارجم(. مرتضاو . )ح. 3311ها  اقتصاد  و فلسافی نوشتهدست(. 3133) .مارکس، ک .13

 انتشارات مگه.

در کارکنان شرکت سهامی شغلی و ازخودبیگانگی شغلی  ها یژگیرابطه بین و(. 3104).مجاهد، م .12
پژوهشاکده علاوم، دانشاگاه مزاد  منتشرنشاده(. ارشادکارشناسی نامهیانپا) بیمه ایران استان تهران

 ، ایران. اسلامی شاهرود

(. ساانجت رابطااه ادراک از عواماال محاایط کااار 3104و اباااذر ، ز. ) .،لریاار ، ن .،مظفاار ، غ .11

ها  مزادشاهر تهاران. کار در کتابداران دانشگاهها  شغل( و بیگانگی با ها  شغلی و ویژگی)نقت

 . 01-41 (،2و  3)4 ،ها و خدمات اطلاعاتیفصلنامه نظام

یگانگی در میان کارکناان چاپخاناه ازخودب(. 3100) . پناه، معدنی، س.، مشفته تهرانی، ا.، و قاسمی .11
مزاد اسالامی والاد ارشد منتشرنشاده(. دانشاگاه نامه کارشناسی)پایان 3130 – 3100رواق تهران 

 تهران مرک  ، ایران. 

(. ملالظاه نتاایج سانجت اساتقلال شاغلی درک شاده 3103) .و عادیان، ه.، ،   اقلعه .،ممانی، ر .14

باا فرساودگی، درگیار  و  علمییئاتعنوان نقت میانجی در رابطه بین خودکارممد  اعضاا  هبه

(، 34)2 ،وپرورشتربیتی و مماوزش معلو، شناسیها  نوین در روانمجله پیشرفتبیگانگی شغلی. 

11-40 . 

سازمانی )امنیات ها  فرهنگ(. بررسی نقت مؤلفه3101و نواح،  . ) .،زاده،  لسین .،منصور ، ل .10

ها  مطالعه مورد  کتابداران کتابخانه) شغلی، رضایت شغلی و عدالت سازمانی( بر بیگانگی از کار

 .013-023(، 1)20، ها  عمومیانی و کتابخانهرسفصلنامه تحقیقات اطلا . (عمومی خوزستان

سایت اجتماعی کارکنان و رابطه من با بیگانگی  بررسی وضعیت (.3100) .ایگانه،  موسو ، ف.، و .13

(، 23، )مجله مطالعاات مموزشای و مموزشاگاهیلرستان.  وپرورشمموزششغلی کارکنان اداره کل 

332-203 . 
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. تهاران: انتشاارات ا  بیگاانگی در اندیشاه اجتمااعیمعما(. 3101و لیدرپور، م. ) ک.،موسو ،  .13

 دانشگاه شاهد.

(. کارکردهاا  کیفیات زنادگی کاار  بارا  3101زادگاان، ا. ) و مهاد .،، مبافاان زر .،مهداد،   .10

 (،12)3 ،ور مدیریت بهره (.بیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی :مطالعه مورد ) ور  کارکنانبهره
324-310. 

شاناختی محایط ها  سلامت روان(. میا مؤلفه3101مباد ، م. )و سوسن .،زادگان، ا مهد .،مهداد،   .40

 .23-0(، 21)3، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی بینی کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟کار پیت

 هاا یژگی(. تایین بیگانگی کار  باا و3101).، ف مبادو پ شکی نجف .،بردبار، غ .،نادر  بنی، م .43

 . 300-300 (،31)3، مدیریت بازرگانی  هانشریه کاوش .و لمایت سازمانیشغلی 

 انتشارات مولی. :تهرانمترجم(. جمعی از مترجمان، ) اقتصاد و جامعه(. 3131) .وبر، م .42

شناختی بیگانگی شغلی و (. ارزیابی جامعه3101و ب می، م. ) .،لقیقتیان، م .،انصار ، م .،ولیدا، ف .41

موردمطالعاااه: کارکناااان ادارات ) ها  مموزشااایساااازمانی در ساااازمانتاااأثیرات من بااار فرهنگ

 .31-3(، 2)24 ،شناسی کاربرد جامعه. (وپرورش مشهدمموزش


