
  

  

  

  

  

1كيفيت زندگي كاري اعضاي هيأت علمي براساس تجربه زيسته آنها
  

2نسرين نورشاهي
 

  3مقصود فراستخواه

  25/10/1389تاريخ دريافت: 

  17/02/1391تاريخ پذيرش:  

   چكيده

هاي ايران بحث انگيز است. اعضاء هيأت علمي دانشگاههاي مختلف كيفيت زندگي علمي جنبه

سازه كيفيت زندگي كاري سازه اي  ذهني است و ارائه تعريف و  تعيين ابعاد آن در محيط 

و فرهنگي الزم است. بر اين اساس، سؤال اصلي در پژوهش حاضر اين است  سياسي  -اجتماعي 

مي و عوامل شناسايي شده مؤثر بر اين كه ابعاد مختلف كيفيت زندگي كاري  اعضاء هيأت عل

و  4مندابعاد بر اساس تجربه زيسته آنها كدامند؟ اين تحقيق كيفي با تكنيك مصاحبه نيمه ساخت

نفر عضو هيأت علمي  15مشتمل بر  5رويكردي اكتشافي انجام شده است. نمونه اي  هدفمند

ه در تحقيق انتخاب  شد. يافته واجد تجربه هاي الزم و به عنوان مطلع كليدي و مشاركت كنند

                                                 
  1390و برنامه ريزي آموزش عالي ايران، سال  پژوهش. برگرفته از كار پژوهشي آزاد وابسته به مؤسسه 1

  nasso_43@yahoo.comو برنامه ريزي آموزش عالي ايران  پژوهش. استاديار مؤسسه 2

  maghsoodf@gmail.comو برنامه ريزي آموزش عالي ايران  پژوهش. استاديار مؤسسه 3

4 . semi _structured interview  
5 judgment or purposive sampling 
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سازند ها و مؤلفه هاي كيفيت  -هاي مطالعه عمدتا حول دو كانون اصلي متمركز شده اند  الف 

عوامل موثر بر كيفيت زندگي كاري اعضا ي هيأت علمي،  -زندگي كاري  اعضاي هيأت علمي ب

كنش ارتباطي و  از سازندهاي شناسايي شده در تجربه زيسته هيأت علمي مورد مصاحبه به

تعامالت همكارانه ،آزادي علمي ،اخالق حرفه اي ،رضايت شغلي ،فرصت هاي رشد و بالندگي، 

كارراهه يا مسير  حرفه اي و  توازن و تناسب حجم فعاليتها  مي توان اشاره كرد. همچنين از 

هنگ جمله مؤلفه هاي تاثير گذار بر كيفيت زندگي كاري آنها عوامل مديريت ،ساختار، فر

  سازماني، عوامل اقتصادي ،عوامل و فضاي سياسي و تكنولوژي اطالعات است

  واژگان كليدي:

    كيفيت زندگي كاري، اعضاي هيأت علمي، ، اخالق حرفه اي، كنش ارتباطي
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 39.... / ياعضا يكار يزندگ تيفيك 

  مقدمه 

در اقتصاد دانش كه هم اكنون محوريت توسعة پايدار و همه جانبه را از آن خود ساخته 

شود. در فرايند توليد دانش؛ دانش كليد اصلي توسعه هركشور محسوب مياست توليد 

هاي معطوف به ارتباط، فهم و نقد را نقش نخبگان معناساز يا گروههاي مرجع كه كنش

ها ومؤسسات آموزش برعهده دارند برجسته و بارز است .اعضاي هيأت علمي دانشگاه

با سه كنش تدريس، پژوهش و ارائه  هاي نخبة معناساز هستند كهعالي مهمترين گروه

كنند . زنـدگي دانشگاهي، جريان سيالي از خدمات، زندگي دانشگاهي را تجربه مي

هايي است كه اگر هم ماهيت كسب و كاري داشته باشد ها، هنجارها و كنشعـادات، منش

يكي از عوامل مؤثر  .)1382(فراستخواه،  .به تعبير بارنت از نوع كسب و كار انتقادي است

بر فرايند توليد دانش كه توسط اعضاء هيأت علمي در قالب سه كنش پيش گفته صورت 

  پذيرد، زندگي كاري و به تعبيري كيفيت زندگي علمي آنهاست.مي

توجه به مفهوم كيفيت زندگي كاري كه مفهومي عمدتاً مديريتي است براي اولين بار در 

هاي سوئدي، هاي مردم ساالرانه از سوي اتحاديهتخاذ سياستو در سوئد با ا 60اوايل دهة 

زمان نياز به بازسازماندهي كار كارفرمايان و احزاب سياسي آن ظهور و شهرت يافت. هم

در كشورهاي اروپاي غربي نظير هلند، دانمارك، فرانسه، ايرلند، انگلستان و نروژ آشكار 

دن شرايط كاري صورت گرفت تا اينكه در تر كرشد و فشارهايي در راستاي هرچه انساني

توسط ايروينگ بلو » 1كيفيت زندگي كاري«براي اولين بار اصطالح  1960اواخر دهة 

اي ذهني و زندگي كاري سازهمفهوم كيفيت ). 2006(ماتل و دپيوس، 2استون بكار رفت

و  ياجتماع -پوياست كه شمول تعريف آن به ماهيت كار، نوع سازمان و محيط فرهنگي 

  سياسي بستگي دارد. 

كيفيت زندگي كاري به موضوع اجتماعي مهمي در  مطالعات سازمان مبدل شده است (مير 

) . اعضاي هيأت علمي به عنوان يكي از بزرگ 1998به نقل از لوتانز،  1387كمالي و نارنجي، 

م آموزش هاي هر جامعه و يكي از عناصر نظام آموزشي نقش بسيار مهمي در نظاترين سرمايه

                                                 
1 - Quality of Work life(QWL) 
2 - Irving Bluestone 
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نمايند و درك دانشگاهيان  از كيفيت زندگي كاريشان و ادراك مديريت از آن بر عالي ايفا مي

  .دهي و بازدهي آنها تأثير مستقيم داردبهره

كاربرد مفهوم كيفيت زندگي كاري در خصوص هيأت علمي بايد در زيست محيط  

گاهي در برگيرندة معاني، فرهنگ دانشدانشگاه و فرهنگ خاص آن مورد توجه قرار گيرد. 

هاي اكتشافات و نارزشهاي مشترك و هنجارهايي است كه از تاريخ علم و دانشگاه و داستا

گيرد و منشأ سبكي از  هاي زيستة دانشگاهي سرچشمه مي ارتباطات دانشمندان و تجربه

). 1999شود (بورديو،  زندگي، حس هويت و اخالق و منش و كنش انسان آكادميك مي

ها و قواعد و الگوهاي اجتماعي روال  فرهنگ دانشگاهي در فضاي معنايي و نمادين خود،

هاي آييني و مراسمي ظاهر دهد كه حّتي به صورت و تعاملي متمايزي را پرورش مي

هاي شوند. براي مثال استقالل دانشگاهي و آزادي علمي از جمله معاني و ارزش مي

گـرايي و شـكاكيت و تفكر  طور كه عـاممانمشتـرك فـرهنگ دانـشگاهي است هـ

شود  انتقــادي و اصـالـت و صـداقت كار عـلمي از قـواعـد هنـجاري آن مـحسوب مي

هيأت علمي دانشگاههاي ايران  وجود مورد ). مطالعات مختلف در 2001(بكر و ترولر، 

  يد  به عنوان مثال :نماها و ابهاماتي قابل تأمل را  در كيفيت كاري آنها گوشزد ميچالش

صالحي عمران در بررسي نگرش اعضاء هيأت علمي دريافت كه از مهمترين داليل 

مهاجرت اعضاء هيأت علمي، عوامل رانشي نظير پايين بودن حقوق و دستمزد، احساس 

عدالتي، عدم امنيت شغلي و وجود تبعيض و نابرابري در جامعه، نارضايتي ناشي از بي

شكيب و  .)1385(صالحي عمران، .و عوامل ايجاد افسردگي است وجود فشارهاي روحي

علمي تحت رجايي در پژوهش خود دريافتند كه رضايت شغلي پايين در اعضاء هيأت

تأثير عواملي چون دشواري ادامه تحصيل و ارتقاي سطح علمي ، نبود قوانين حمايتي الزم 

(شكيب و  .اي شغلي و ... استاي آنها، پايين بودن ميزان حقوق و مزاياز حقوق حرفه

وري پژوهشي اعضاي ). علي بيگي در پژوهشي كه درخصوص تحليل بهره1385رجايي، 

وري هيأت علمي دانشگاه رازي انجام داد به اين نتايج دست يافت كه شاخص بهره

پژوهشي اعضاي هيأت علمي مورد مطالعه بيانگر پراكنش بسيار باالي ميزان فعاليت 

به داليل مختلف بازده پژوهشي ندارند و تعداد كمي نيز داراي اي عده .تپژوهشي آنهاس

كه، وري پژوهشي بسيار بااليي هستند و بقيه نيز بين اين دو گروه قرار دارند .  بطوريبهره
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 41.... / ياعضا يكار يزندگ تيفيك 

درصد گزارش  8/2از اعضاي هيأت علمي مورد مطالعه ساالنه كمتر از   %50امتياز پژوهشي 

هاي مختلف هاي پژوهشي گزارش شده ،جنبهبراساس يافته.)1386(علي بيگي،  .شده است

كيفيت زندگي علمي اعضاء هيأت علمي دانشگاههاي ايران بحث انگيز است لذا در اين 

پژوهش باتوجه به ويژگي ذهني بودن سازه كيفيت زندگي كاري، و لزوم ارائه تعريف 

و فرهنگي مورد مطالعه، شناخت ابعاد و  سياسي -وتعيين ابعاد آن در محيط اجتماعي 

عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي علمي اعضاء هيأت علمي با روشي كيفي(مصاحبه هاي 

عميق نيمه ساختمند) مدنظر قرار گرفته است ،.سؤال اصلي در پژوهش حاضر اين است 

بر كه ابعاد مختلف كيفيت زندگي كاري  اعضا هيأت علمي و عوامل شناسايي شده  مؤثر 

  اين ابعاد بر اساس تجربه زيسته آنها كدامند؟ 
  

  مباني نظري  

مفهوم كيفيت زندگي كاري كه با توجه به محوريت كار اعضاء هيأت علمي به كيفيت 

از  70اي پوياست كه در اواخر دهة دانشگاهي قابل تبديل است، سازه -زندگي علمي

هاي در هم تنيده شدن جنبه .تبديل شد 2يا ايدئولوژي 1طريق برخي افراد به يك حركت

فردي، اجتماعي و سازماني در مفهوم كيفيت زندگي كاري يك رويكرد كل گرا را به اين 

تاكنون اجماعي بين محققان  QWLاز حركت بخشيده است. در خصوص ارائه تعريفي

حاصل نشده و ارائه يك تعريف واحد از آن مطلوب نيست، چرا كه پژوهشگران معتقد 

ستند كه تعريف اين مفهوم بايد متناسب با اهداف پژوهش باشد. رويال، تامايو و ه

سورنياخ معتقدند كه طي سالهاي اخير دو نوع تعريف از مفهوم كيفيت زندگي كاري قابل 

است كه به اعتقاد آنها اين  4و دومي تعريف علمي 3ارائه است كه اولي تعريف نهادي

شود. (سريناك و رويوال، گذاران داراي اهميت ميسياستمفهوم به طور روز افزوني براي 

تواند به معني چيزهاي متفاوت براي مردم يا افراد متفاوت در كيفيت زندگي كاري مي). 2008

تر از اين ، براي هاي متفاوت و حتي پيچيـدههاي متفاوت يا بـراي افـراد مشابه در نقشنقش

                                                 
1 - Movement 
2 - Ideology 
3 - Institutional 
4 - Academic Definition 
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هاي متفاوت، ها و نگـرشا كه ارزشهاي فردي ، تواناييافـراد متفاوت در نقش مشابه باشد، چر

). در 1980). به نقل از (بورك، 2006دهـد (ماتل و دپيوس، معاني گوناگوني به آن مي

 -2است  1اين مفهوم يك سازة ذهني -1خصوص اين سازه آنچه بر سر آن تـوافق شده اينكه 

ارند و بايد در داخل تعريف به يك هاي اجتماعي، انساني و سازماني در آن تعامل دجنبه

يك رابطه يا پيوند جدايي ناپذير بين كيفيت زندگي و كيفيت  -3نواختي و همسازي برسند.  

زندگي كاري وجود دارد.. كيفيت زندگي كاري فرد مشتمل است بر مواردي كه در خالل يك 

سهيالت، توازن و گذارند مواردي همچون حقوق، دستمزد، تروزكاري بر وجود فرد تأثير مي

). مير 2007تعادل بين زندگي و كار، توجه كارفرمايان و امكانات  پيشرفت (بالن و گودوين، 

گوها و مؤلفه 1387كمالي و  نارنجي ،   هاي ارائه شده در خـصوص كيفيت مهمترين  اـل

ه پردازان مختلف را در پژوهش خود مرور كردهاند كه از آن جملزنـدگي كاري توسط نظريه

-سازمان بهره ،)2003)، مورين  (1974والتون( ،)1998دسلر( ،)1987اسزيالگي واالس (به نظريه هاي 

مي توان اشاره كرد .از جمله مؤلفه )2001لوئس ( ،)2000وارينگ ( )،2004لوپز ( ،1992وري آسيا(

جسمي و  امنيت شغلي،   ايمني  -هايي كه در اكثر اين نظريه ها مورد توجه قرار گرفته است 

رواني، پرداخت كافي و مناسب، توسعه شغلي و .... را مي توان نام برد (مير كمالي و نارنجي 

  ).1387ثاني ، 

زيست جهان دانشگاهي به علت ماهيت كسب و كار انتقادي اعضاء هيأت علمي، داراي 

مضامين ارتباطي، تأويلي و انتقادي است كه فقط در چارچوب سيستم رسمي آموزشي و 

) . بر اين اساس با توجه 1382اي و مديريتي دانشگاه قابل گنجاندن نيست (فراستخواه، نامهبر

دانشگاهي با ساير كسب و كارها، كيفيت زندگي كاري اعضاء  -به تفاوت ماهوي كار علمي

هاي مكانيكي، عيني و كمي كيفيت هيأت علمي نيز به تبع آن متفاوت است و صرف بيان مؤلفه

براي توضيح  -به آن اشاره  مي گرديد  70و  60كه در ادبيات مديريت از دهة  -زندگي كاري 

به » انسان دانشگاهي«كند.  بورديو در كتاب و تبيين كيفيت زندگي كاري اين گروه كفايت نمي

ها، ارتباطات ابعاد فرهنگي زندگي دانشگاه و دانشگاهيان اشاره كرده است معتقد است فعاليت

انشگاهي، خرده فرهنگ خاص انسان دانشگاهي را در تعامل با ساير خرده هاي دو همكنشي

                                                 
1- Subjective Construct 
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 43.... / ياعضا يكار يزندگ تيفيك 

).  با توجه به ذهني بودن اين سازه، 57-60:  1999فرهنگهاي جامعه بسط مي دهد (بورديو، 

ها و موضوعاتي را در بر دارد كه به طور ويژه ماهيت وظائف اعضاء هيأت علمي، مؤلفه

ا بايد در محيط دانشگاه و توسط  اعضائ هيأت علمي است . اين مؤلفه ه مختص اين حرفه

  شناسايي ،تبيين و سپس توسط مسولين مورد توجه قرار گيرد .

همچنين در مورد ابعاد اخالقي، ارزشي، هنجاري و معنايي، نظريه پردازاني هم چون بورديو  با 

مهم ترين  هاي فرهنگي و نمادين و موضوع انسان آكادميك، يكي ازارائه نظريه سرمايه

تعارض هاي موجود در ميدان علم را در اموري توصيف كرده است كه كنت آن را تفاوت 

متكي به قدرت مستقر و تحت تعبير كرده است باالدستي ها ها  و پايين دستي  باالدستي ميان

ها بر شك و پرسشگري مداوم علمي،دليل آوري عرفي،تجربه و  پايين دستي كنترل آن و 

ها دانش پارلماني است كه سر لوح آيين نامه آزمون و خود آييني تمايل دارند براي پايين دستي

). هگستروم با طرح نظريه اجتماع علمي 62-63:  2003آن آزادي براي آزمودن است(بورديو، 

يت علمي ، هنجارهاي جمعي و مشترك علمي، اصالت هايي هم چون: مسولبا تمركز بر ارزش

جويي علمي، شبكه اعتماد، نگرش به علم به عنوان يك فعاليت جمعي، �علمي، هويت 

نگرش به اجتماع علمي به عنوان ميانجي كسب مطلوبيت و حداكثر سازي سود (هگستروم 

ش نقد و احساس هايي هم چون احترام متقابل، پذير) و رزنيك با  تاكيد بر ارزش1975،

اي را در بعد اجتماعي ميان اعضاء اخالق حرفه)، 1983مسئوليت اجتماعي (رسنيك، 

اند و به تعبيري ديگر تجلي و تبلور هيأت علمي با وزن بيشتري مد نظر قرار داده

دانشگاهي، بيشتر در ارتباط با همكاران  _اي را در كار علمي رعايت اخالق حرفه

به  1996داده اند. بر اين اساس آرتور و روسيو در سال  علمي مورد توجه قرار

مقايسه دو الگوي زندگي هيأت علمي (با مرز بسته و بدون مرز ) پرداخته اند ( جدول 

  ) 1شماره 
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  . مقايسه الگوي زندگي هيأت علمي با مرز بسته و بدون مرز1جدول شماره  

 (Boundary less)بدون مرزهيأت علمي  (Boundaried)هيأت علمي با مرز بسته

  هويت اخذ شده از كارفرما -1

  اي به عنوان يك مدل سازمانيديدگاه و نگاه به مسيرحرفه -2

  نگاه كردن به كارفرما براي مديريت مسير شغلي -3

  وفاداري به كارفرما -4

  عدم استقبال از ريسك -5

  دريافت پول با اولويت باال -6

  عدم تحرك -7

  موفقيت براي كسب رضايت كارفرماتمركز بر  -8

  هويت اخذ شده از خود يا از حرفة خود -1

  هااي از گام اي به عنوان مجموعهنگاه كردن به مسيرحرفه -2

  خود مديريتي مسير شغلي -3

  عدم وفاداري به كارفرما يا هر كس ديگر -4

  تمايل به ريسك پذيري -5

  ايارضا و رضايت شخصي اولين اولويت حرفه -6

  تحرك باال -7

  عدم تمركز نسبت به موفقيت براي كسب رضايت كارفرما -8

  ) 2005)  به نقل از ( داود و كاپالن، 1996منبع: (آرتور و روسو، 

اي مورد انتخاب هيأت علمي، كيفيت زندگي بنابر مواردي كه در جدول ذكر شد نوع مسير حرفه

نمايد. به عنوان مثال پژوهش و دگرگوني مي هاي آن را دچار تغييرشغلي او و به تبع آن اولويت

دهد كه گرايش اعضاء هيأت علمي بدون مرز يا جهان وطن به ) نشان مي 2005روند و ميلر ( 

افزايش ميزان انتشارات، بيشتر از هيأت علمي بسته يا محلي است يا وجه قالب انجام وظايف در 

اول به مراتب از دسته دوم بيشتر است اي براي هيأت علمي نوع حوزة خدمات علمي و مشاوره

كه به تبع آن الزامات، پيامدها، و نتايج حاصل در كيفيت زندگي شغلي و برداشتي كه هيأت علمي 

اي هيأت علمي با ساير از آن دارد، متفاوت و دگرگون خواهد بود. تمايز مهم ديگر مسيرحرفه

ت هيأت علمي در مسير ارتقاء و هم طرازان (همگنان) دربارة محصوال1مشاغل، اهميت قضاوت

دهد. اين استخدام رسمي است، كه اين امر بخشي از زندگي علمي هيأت علمي را تشكيل مي

هاي پژوهشي هيأت علمي توسط همكاران آنها قضاوت معموالً در مسير ارزيابي مقاالت و طرح

و  3، كيفيت2لتگيرد. محصوالت و توليدات علمي هيأت علمي معموالً براساس اصاصورت مي

گيرد (راند و ميلر، بالقوه و بالفعل آن توسط همگنان مورد ارزيابي و قضاوت قرار مي 4تأثير

2005  .(  

  

                                                 
1- Judgment by peers  
2- originality  
3- quality  
4- actual or potential impact  
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  روش پژوهش 

و رويكردي اكتشافي و با  نمونه اي  1تحقيق كيفي حاضر با تكنيك مصاحبه نيمه ساختمند

نفر عضو هيأت علمي  كه برحسب ويژگيهايي همچون جنسيت،  15مشتمل بر  2هدفمند

رشته تحصيلي، ميزان سابقه، حضور در تهران يا شهرستان و داشتن تجارب خاص 

  (مديريت يا ساير تجارب) انتخاب شدند. انجام پذيرفت .

  مند). اسامي و مشخصات مصاحبه شوندگان (مصاحبه نيمه ساخت2جدول شماره 
  سابقه  مرتبه علمي  دانشگاه  رشته تحصيلي  مدرك تحصيلي  سن  جنس  رديف

  سال15  استاد  تربيت مدرس  رياضي كاربردي    دكتري  50  مرد  1

  سال10  7استاديار پايه  تهران  ريزي درسي  برنامه  دكتري  36  مرد  2

  سال23  دانشيار  تهران  جامعه شناسي   دكتري  56  مرد  3

  سال28  استاديار  بهشتي شهيد  آمار كاربردي   دكتري  56  مرد  4

مؤسسه   اقتصاد    فوق ليسانس  43  مرد  5

  پژوهش

  سال13  مربي

عالمه   اقتصاد    دكتري  48  مرد  6

  طباطبايي

  سال19  استاديار

  سال30  استاد  تهران  جامعه شناسي  تهران  دكتري  76  مرد  7

جامعه شناسي  عالمه   دكتري  44  مرد  8

  طباطبايي

عالمه 

  طباطبايي

  سال14  استاديار

ريزي درسي الزهراء برنامه  دكتري  43  زن  9

  (س)

  سال15  استاديار  الزهرا

مؤسسه   اقتصاد  موسسه پژوهش   فوق ليسانس  47  زن  10

  پژوهش

  سال16  مربي

  سال30  مربي  وزارت علوم  اقتصاد  وزارت علوم  فوق ليسانس  65  مرد  11

مهندسي شيمي تربيت   دكتري  53  مرد  12

  مدرس

  سال35  استاد  تربيت مدرس

ريزي و برنامهتوسعه   فوق ليسانس  42  مرد  13

  اقتصادي مؤسسه پژوهش

مؤسسه 

  پژوهش

  سال12  مربي

  سال25  استاديار  تبريز  مديريت آموزشي  تبريز  دكتري  57  مرد  14

تحقيق و عمليات  امام   دكتري  50  مرد  15

  حسين

امام حسين 

  (ع)

  سال20  استاديار

  

                                                 
1 . semi _structured interview  
2 . judgment or purposive sampling 
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و مباني نظري مرور شده به انتخاب چند محور جهت  ابتدا محققان با الهام از ادبيات

شروع مصاحبه و دريافت تجربيات زيستة مصاحبه شوندگان پرداخته و اين محورها در 

عالقمندي به شغل و علت انتخاب آن، عوامل موثر بر شغل ،  - قالب  موضوعات كلي (

حيط كارو تـأثير زا در م اصول و معيارهاي كاري، عوامل استرس - رابطه با همكاران ،

پارادايم هاي جديد بر زندگي حرفه اي اعضاء هيأت علمي ) تنظيم و با مصاحبه 

شوندگان در ميان گذاشته شد . سپس از آنها خواسته شد تجربيات روزمره و زيسته شغلي 

خود را بازگو نمايند. نحوة ساماندهي جلسات مصاحبه به اين ترتيب بود كه از طريق 

گرفت . سپس طي ترونيكي با مصاحبه شونده هماهنگي اوليه صورت تلفن يا پست الك

اي كه در آن موضوع مصاحبه و هدف انجام آن توضيح داده شده بود زمان مناسب  نامه

براي انجام مصاحبه با آنان هماهنگ و تعيين شد. در مرحله بعد متن كامل گفتگوها ضبط 

ت كليدي برحسب فراواني تكرار آنها و و سپس پياده سازي شد.    بعد از استخراج جمال

دهي، با الهام از ادبيات پژوهش، هر مجموعه از بندي و عنوانبا استفاده از يك نظام مقوله

جمالت كليدي براساس نزديكي مفهومي و بيان يك مفهوم مشترك تحت عنوان يك 

در دو بندي جمالت كليدي بندي شد. الزم به ذكر است كه مقولهمقوله مشخص عنوان

دستة بزرگ ابعاد وعوامل صورت گرفته است. بايد  توجه داشت كه اين دسته بندي كلي 

صرفا براي نظم بخشيدن به مطالب، مورد استفاده قرار گرفته است و مرزبندي مذكور به 

  دليل عنصر ذهني در آن ، پيوسته قابل بحث، تغيير و اصالح مي باشد .

  يافته ها

سازند ها و مؤلفه   - حول دو كانون اصلي متمركز شده اند: الف  هاي مطالعه عمدتاًيافته

عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري  -هاي كيفيت زندگي كاري  اعضاي هيأت علمي؛ ب

  اعضا ي هيأت علمي 

  سازند ها و مؤلفه هاي كيفيت زندگي كاري    -الف 

دانشجويان ):يكي از مؤلفه هاي ارتباطات و تعامالت علمي و حرفه اي (اجتماع علمي و ارتباط با 

ها كه تقريباً تمامي مصاحبه شوندگان به نحوي به اهميت آن در شناسايي شده در محتواي مصاحبه
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اند، مشاركت در اجتماع علمي و ميزان تعامالت و ارتباطات زندگي شغلي خود اشاره نموده

هاي اعتقاد و باور به اهميت تعامالت، ارتباطات متقابل و نقش حلقه .اي است همكارانه وحرفه

هاي گروهي و همكارانه در بين اعضاء هيأت علمي وجود دارد، چنانكه اين علمي و فعاليت

موضوع در جمالتي  مانند اين نمونه ها : در فـرايند توليد دانش، تعـامالت، ارتباطات متقابل و 

كارتيمي، همكاري و اجتماع علمي از «مي سهم مهمي را ايفـا مي كند ، هاي علها و حلقـهشبـكه

مشاهده مي شود. اما تقريباً اكثريت مصاحبه شوندگان به عدم » ابعاد اساسي زندگي كاري است

هاي مشاركتي اذعان هاي علمي و فعاليتشكل گيري اجتماع علمي يا شيوه كارگروهي ، همكاري

من با همكارانم، همكاريهاي علمي «مر در قالب جمالتي همچون: كه اين ااند، بطورينموده

،  اين واقعيت بيان شده است. همين افراد »كارتيمي و گروهي در ايران ضعيف است«، »ندارم

ها و وجود هاي همكارانه، گروهي و مشاركتي را  نيازمند پيش شرطتقويت و ترويج فعاليت

اتخاذ رويكرد سازمان يادگيرنده، بدين معني كه هر  -1از:  اند كه عبارتندهاي خاصي دانستهزمينه

رعايت هنجار هاي خاص نظير احترام متقابل،  -2، »اجتماع علمي نوعي سازمان يادگيرنده است«

تعريف ارزش مشترك و  -4شبكه سازي،   -3روابط عاطفي، نقد واقع بينانه و اعادة حقوق افراد، 

 گيريها. اشتراك دانش و مشاركت در تصميم باور داشتن به  -5اهداف مشخص و  

اخالق حرفه اي: دومين مؤلفه شناسايي شده در مصاحبه ها ، اخالق حرفه اي شامل مواردي  •

اي است. اعضاء ها، داليل رواج آنها و معيارهاي اخالق حرفههمچون سوء رفتار و بد اخالقي

ت در نتايج پژوهش، برقراري هيأت علمي مصاحبه شونده، داشتن صداقت كاري، رعايت امان

ارتباط صحيح با دانشجو، توليد محصوالت علمي اثرگذار بر جامعه، داشتن روية تساهل، به 

رسميت شناختن ديگران، داشتن تفكر انتقادي، رعايت انصاف و توجه به حقوق معنوي 

ي اخالق اند . در مقابل  به ضعف هاهاي اخالقي دانستهديگران را از جمله موارد و مؤلفه

اي از جمله سرقت علمي به معناي وادار كردن دانشجو به آوردن اسم استاد در مقاله حرفه

بدون اينكه استاد نقشي در تهيه مقاله داشته باشد و استفاده از نتايج تحقيق ديگران به نام خود 

ت اصول هاي كيفي اهميت دادن بيشتر به رعايتاكيد كردند.نكته مهم قابل استخراج از مصاحبه

هاي ايشان كه در گفتهاي در بعد آموزش از نظر مصاحبه شوندگان است. بطورياخالق حرفه

رعايت موازين اخالقي در ارتباط با دانشجو و مسؤليت استاد در قبال دانشجو از برجستگي 

نفر از  10هاي حداقل خاصي برخوردار است. دليل اين مدعا مفهوم مشتركي است كه در گفته

ه شوندگان در قالب جمالت مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است، جمالتي همچون: مصاحب

اي به معناي اهميت به كيفيت تدريس، برقراري ارتباط با دانشجو، پاسخ به اخالق حرفه«

ها (وقت گذاشتن براي دانشجو و صحبت امروزه بعضي از ارزش«است ، » سؤاالت دانشجو
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اي عبارتند از: هاي اخالق حرفهاز ويژگي«، »ديل شده استكردن با دانشجو) به ضد ارزش تب

 ». به روز بودن در دسترس بودن و توجه به دانشجو «

آزادي علمي و  امنيت شغلي: سومين مؤلفه شناسايي شده در مصاحبه ها و تجربيات زيسته  •

ني اي با سابقة طوالاعضاء هيأت علمي مورد بررسي آزادي علمي به عنوان يك سنت حرفه

است  كه اغلب به عنوان يك حق براي هيأت علمي در مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهي 

- تلقي مي شود.  اعضاء هيأت علمي، براهميت آزادي علمي در قالب جمالت زير تأكيد نموده

آزادي علمي در نحوة ترويج دانش بسيار مهم «، »كندعلم در شرايط آزادي علمي رشد مي«اند، 

در عين حال آنان به وجود  .»مهمترين عوامل توليد علم آزادي آكادميك استيكي از «، »است

ما «يا » ها خود سانسوري وجود دارددر دانشگاه«پديدة خود سانسوري در قالب جمالتي نظير 

اند. تعريف و تعبير آنها از آزادي علمي را در قالب اذعان نموده» دچار خود سانسوري هستيم

توان بيان، آزادي انديشه، آزادي نقد و عمل بدون واهمه به نتايج ميمواردي همچون: آزادي 

آزادي علمي به اين معناست كه، افراد مجازند بيانديشند، ديگران هم مجازند كه « .خالصه نمود

هاي كيفي در خصوص اين مؤلفه از نكات مهم ديگر مستخرج از يافته». انديشه ها را نقد كنند

هاي نـظري و علوم به شوندگان، محدوديت آزادي علمي در رشتهاينكه به نظر برخي مصاح

در بعضي از دروس نظري ما «كه گفته شده است ها است. بطوريانساني بيشتر از ساير رشته

خود سانسوري و محدود شدن آزادي بيشتر مربوط به «يا » مجبور به خود سانسوري هستيم

همچنين آزادي علمي را در سطح گروه و مصاحبه شوندگان ». هاي علوم انساني استرشته

اند و نگرش مديران را بر ميزان آزادي علمي دانشكده بيشتر از سطوح باالتر ارزيابي نموده

اند.. امنيت شغلي مفهومي است كه در تجربه زيسته برخي مصاحبه شوندگان تأثيرگذار دانسته

احساس امنيت در شغل مهم است « :مالزم با آزادي علمي تلقي شده است ، آنجا كه گفته شده 

عالوه بر اين، برخي از آنها ». در حالي كه ما هر صحبتي را در كالس نمي توانيم داشته باشيم

رسمي شدن عامل مهمي در امنيت شغلي «اند:. رسمي بودن را معادل امنيت شغلي دانسته

  .» قطعي هستم –من در شغلم احساس امنيت مي كنم، زيرا رسمي «، »است

مؤلفه چهارم شناسايي شده توازن فعاليتهاي وازن فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي: ت

اعضا هيأت علمي و عمدتاً اهميت فعاليتهاي آموزشي در نزد آنهاست كه بعد مهمي از 

دهد. براي اعضاء هيأت علمي  معموالً  سه وظيفة اصلي زندگي شغلي آنها را تشكيل مي

اي مدنظر قرارمي گيرد. در مصاحبه با مشاوره -دمات علميآموزش، پژوهش و ارائه خ

اعضاء هيأت علمي شواهدي دال بر برتري و اهميت فعاليتهاي آموزشي  در ميان  اعضاء 
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 49.... / ياعضا يكار يزندگ تيفيك 

براي من آموزش از اهميت خاصي «هيأت علمي وجود دارد و در قالب جمالتي همچون: 

در  ......  بيان شده است  ، و»در شغل ما آموزش مهمترين فعاليت است» «برخوردار است

عين حال فعاليتهاي آموزشي و كم رنگ شدن اين بخش از فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي 

كند رود. آنجا كه يكي از اعضاء هيأت علمي اشاره ميهاي ايشان به شمار مـياز دغدغه

 امروزه بعضي از ارزشها (وقت گذاشتن براي دانشجو و صحبت كردن با دانشجو) به ضد«

عواطف، احساسات، «مصاحبه شوندة ديگري اذعان دارد كه   .»ارزش تبديل شده است

برقراري توازن ».عاليق مذهبي، سياسي و اجتماعي در توليد و انتقال علم بسيار مهم است

و تناسب بين سه دسته وظايف برشمرده شده و تأكيد بر توليد دانش و كاربرد آن ،از 

وي كه يكي از آنها در يك جملة سوي ديگر مورد تأييد مصاحبه شوندگان مي باشد به نح

اينكه برون دادهاي دانش توليد شده «و » علم و عمل به آن مهمتر از علم به تنهايي است«

نمايد. به اين ترتيب يكي از براين نكته تأكيد مي» و يا دانشجويان ما بايستي مفيد باشند.

ناسب در حجم مالكهاي مهم كيفيت زندگي كاري اعضاء هيأت علمي رعايت  توازن و ت

  و كيفيت انجام وظايف توسط اعضاء هيأت علمي است. 

توسعه، رشد و بالندگي و خود نوسازي:يكي ديگر از ابعاد مهم تشكيل دهندة كيفيت 

هاي زندگي كاري اعضاء هيأت علمي، فراهم سازي و ميزان برخورداري آنان از فرصت

حمايت ساختارهاي سازماني باشد. عدم اي، بهسازي و توانمندسازي ميتوسعة حرفه

هاي مصاحبه شوندگان ا ي اعضاء هيأت علمي  در قالب گفتهمديريتي  از توسعه حرفه

در « يا » گرفتم توانمندتر از اآلن بودماگر مورد حمايت قرار مي«مشهود است. براي مثال 

در توسعه حرفه اي از عوامل مهم  -« و » اين كشور توانمندسازي اساتيد بي معناست 

در اين راستا اعضاء مصاحبه شونده بين فراهم بودن » . زندگي اعضاي هيات علمي است

- اي تمايز قائل شدههاي توسعه، بازآموزي و بهساري حرفهامكان ادامه تحصيل و فرصت

اند ، به نحوي كه آنان امكان ادامه تحصيل را تأييد و در كنار آن به فقدان تدارك آموزش 

- ها و دورهزمينة آموزش مستمر يا ارائه كارگاه«اند . ار زير اشاره كردهمستمر در قالب گفت

ها و از نظر من، رفتن به كنفرانس«يا » هايي براي به روز شدن اعضاء فراهم نيست

- هاي جهاني بسيار كم شركت ميما در كنفرانس« و » ها در شغلم بسيار مهم استهمايش
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كسب قدرت علمي و توانمندسازي اعضاء هيأت آنها توجه به اين بعد با هدف ». كنيم

  اند.علمي را از وظايف مديريت دانشگاه يا مؤسسه تلقي نموده

رضايت شغلي: براساس ادبيات و مباني نظري بعد مهمي از كيفيت زندگي كاري، رضايت 

هاي رضايت از حقوق و دستمزد، رضايت از محيط كار، شغلي است كه  از زير مؤلفه

اري از اعتبار و منزلت شغلي و رضايت از تسهيالت و امكانات تشكيل شده ميزان برخورد

اي هاي كيفي مبين اين موضوع است كه براي پارهاست. اگرچه نتايج حاصل از مصاحبه

ها و مراكز آموزش عالي، حقوق و مزايا به لحاظ انگيزشي عامل زياد مدرسان دانشگاه

از نظر من حقوق  «يا » ايا اهميتي نداردبراي من حقوق و مز« شود مهمي تلقي نمي

، با اين وجود بسياري ازاعضائ هيأت علمي حقوق و مزاياي دريافتي را »اهميتي ندارد

دانند مصاحبه شوندگان به نكاتي متناسب با سطح عملكرد،  نوع و ماهيت حرفه نمي

ي اخالق، علت سير نزول«يا » حقوق بايستي با تالش و كار فرد متناسب باشد«همچون: 

اشاره  مي » كنداز نظر مالي اين شغل مرا تأمين نمي« و » ، »عدم تأمين مالي اعضاء است

كنند. عليرغم اين موضوع، احساس اعتبار و منزلت شغلي، در ميان اكثريت مصاحبه 

يا » كنم داراي شغل با ارزشي هستممن احساس مي«شوندگان از طريق جمالتي همچون: 

، قابل »شغل من به من اعتبار مي بخشد«، »د و داراي اهميت استشغل من معنا دار« 

  مشاهده است.

استرس  شغلي: يكي از عوامل موثر بر  كيفيت زندگي كاري اعضاء هيأت علمي محسوب 

شود بدين صورت كه  افراد در قالب جمالت زير به اهميت اين عامل  اشاره نموده مي

رخورد فرادستان، توجه نكردن به شأن و منزلت و زاي كار من شامل: بعوامل استرس«اند: 

و » ارتقاء شغلي و عدم وجود آن سبب استرس شغلي مي شود« يا » هاي مالي استدغدغه

عوامل استرس زاي شغل عبارتند از: عدم رضايت شغلي، مسايل اقتصادي، ارتباطات «

شغل عبارت عوامل استرس زاي «يا » انساني، امنيت شغلي، عوامل سياسي و فرهنگي.

مهمترين عومل « و هم چنين »  است از: داشتن خواست هاي غير اخالقي از ديگران

استرس زاي شغل:نگاه امنيتي به حرفه ما ،عدم آزادي بيان، آزادي انديشه و آزادي قلم 

عوامل استرس زا در شغل من عبارتند از: دغدغه مالي، رويه هاي نامعقول و « و » است 

عوامل استرس زاي شغل من عبارتند «يا» شخصي مدير، تحميل عقايد.غير منطقي، ساليق 
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 51.... / ياعضا يكار يزندگ تيفيك 

مسايل خانوادگي براي زنان در محيط « و » از: عدم تخصص همكاران و سوء مديريت.

توازن بر قرار كردن « و » كار مشكل ايجاد مي كند.(توازن بين زندگي خانوادگي و كاري)

  » ار كار مشكلي استبين زندگي خانوادگي و كاري علي رغم اهميتش بسي

مسير يا كار راهه حرفه اي: از ديگر  سازند هاي شناسايي شده در پژوهش حاضر است. 

اين مرز بندي عمدتاً در قالب توجه به رشته تخصصي يا اولويت قايل شدن براي سازمان 

تعهد به شغل و رشته نيز يكي ديگر از  ابعاد مهم «محل خدمت تبلور مي يابد. براي مثال  

من از تخصصم در «يا » من نسبت  به سازمان خود تعهد دارم.« و » ندگي كاري است.ز

تعهد و وفاداري به دانشگاه در كنار «و هم چنين » جهت منافع سازماني استفاده مي كنم.

يا » ي و دانشگاه بسيار مهم استتعهد به رشته تحصيل«و » كسب درآمد حائز اهميت است

هاي اعضاي هيأت علمي جهت گيري علمي از ويژگي« و » به رشته ام متعهد هستم«

-من سعي مي« و » در كارم سعي مي كنم از حوزه تخصصي خود بيرون نروم.«و »  است

در واقع تعهد دوگانه و دو سويه هيأت علمي به ».   كنم در زمينه تخصص خود كار كنم

ر و ميزان اش از يك سو و سازمان محل خدمت از سوي ديگرشته و حوزه تخصصي

اي گرايش فرد به هريك از اين دو نوع تعهد، نوع باز يا بسته بودن مسير يا مرزبندي حرفه

نمايد. رابطة اين باز و بسته بودن با استخدام رسمي هيأت علمي او را آشكار و تعيين مي

شود كه هرچه هيأت علمي به رويكردي بازتر و فرد محورتر در به اين صورت تعريف مي

اي خود گرايش داشته باشد، كمتر بوسيلة الزامات خشك استخدام رسمي كه  حرفهمسير 

گيرد، حال شود، محدود شده و تحت تأثير آن قرار مياز جانب سازمان به او تحميل مي

اي بسته متكي بر سازمان، اين محدوديت و آنكه در صورت برخورداري از مسير حرفه

  ر بيشترخواهد بود.تأثيرپذيري از الزامات و شرايط مذكو

  

  عوامل موثر شناسايي شده بر كيفيت زندگي كاري اعضا هيأت علمي: -ب

 

اي به عواملي هاي حرفهاز عوامل موثر بر  فقدان يا ضعف ارتباطات علمي و همكاري •

هاي در ايران به دليل فردگرايي، كمتر شبكه(«حاكميت فرهنگ فردگرايي  -1همچون 

تقسيم نادرست وظايف يا تقسيم كار ناصحيح و ناعادالنه  -2، »علمي وجود دارد

تقسيم  -3،   »)يكي از اشكاالت كار تيمي، عدم توزيع عادالنه مسؤليت ها است(«
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شدن امتيازات، تخصيص امتيازات كمتر  (براساس ساختارهاي تعريف شده نظير آيين 

علت عدم توجه به («ت كننده در كار گروهي، نامه ترفيع و ارتقاء) به افراد مشارك

عدم توجه به كيفيت (ضعيف بودن كار تيمي  -4؛  »)كارگروهي تقسيم امتيازات است

و شايد عدم وجود اعتماد، (اعتماد در بين  -5به دليل عدم توجه ما به كيفيت است)، 

 اعضاء و سازمان بسيار مهم است)، اشاره شده است. 

ها در جوامع دانشگاهي ، به  عواملي همچون  عدم اج بداخالقياز عوامل موثر بر رو •

نظارت دقيق در سازمان، عدم تأمين زندگي و درآمد كم، عدم رابطه مناسب رئيس و 

كه در همكاران، ساختار نامناسب، و سياستهاي كالن حاكم اشاره شده است. بطوري

ق را بايستي در علت سقوط اخال«شوندگان به جمالتي همچون هاي مصاحبهگفته

به خاطر عدم تأمين زندگي و درآمد كم ،جامعه به «يا » هاي كالن جستجو كردسياست

يكي از داليل رواج موارد ضد اخالقي در سازمان «يا » رودسوي بداخالقي پيش مي

 خوريم.بر مي» عدم نظارت دقيق است

  

هيأت علمي، عامل از ديگر  عوامل شناسايي شده مؤثر بر كيفيت زندگي كاري اعضاء 

سياسي است كه عمدتاً مترادف با محدوديت آزادي بيان و آزادي عمل، تحت تأثير فضاي 

فضاي سياسي بر شغل ما بسيار تأثيرگذار «سياسي است كه در قالب جمالتي همچون، 

هاي سياسي روي محدوديت«، »عوامل سياسي در آزادي عمل مؤثر است«، »، »است

عوامل سياسي مانع آزادي علمي و سبب «، »ي مؤثر استاجتماع علمي و دانشگاه

در جامعة ما افرادي «، »زندعوامل سياسي به اخالق ما ضربه مي«، »شودخودسانسوري مي

عوامل « يا » كه داراي سرمايه سياسي هستند از افرادي كه سرمايه علمي دارند جلوترند

  .، بيان شده است » هاي علمي نقش بازدارنده دارندسياسي در ايجاد شبكه

تأثير عواملي چون مديريت، ساختار و فرهنگ نيز در قالب جمالت زير مورد تاكيد قرار 

عوامل مؤثر بر «، »يك مديريت منسجم ،آگاه و بزرگ انديش الزم است.:«گرفته است 

زندگي شغلي من شامل: نظام مديريتي كالن كشور، و نظام مديريتي حاكم بر مؤسسه 

زندگي هيأت علمي « -». ان مي توانند در محيط كار انگيزه ايجاد كنندمدير« -». است 

 - ». نگرش مديران بر ميزان آزادي علمي تاثير گذار است« -».تحت تاثير مديريت است
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 53.... / ياعضا يكار يزندگ تيفيك 

احساس امنيت به زير « -».ساختار در بعضي مواقع سبب كاهش آزادي آكادميك مي شود«

محيط كاري من بخاطر « - ». دساختارها و شرايط عضو هيات علمي بستگي  دار

اگر فرايند توليد علم مكانيكي « - ». هاي دست و پا گير اصالً با نشاط نيستبروكراسي

ساختار تعيين كننده مسير شغلي « - ». شده، ساختارها ما را به اين سمت كشانده است

اي است از يك سو تسهيل كننده و از يك سو ساختار داراي ماهيت دو گانه« - ». است

فرهنگ سازماني بر « -». ساختار اجازه كار گروهي را نمي دهد« -» كند.مانع ايجاد مي

 - ». ريشه همه مسائل ما در فرهنگ ماست« -». كيفيت زندگي اعضاء اثر گذار است

نبايد به عضو هيأت علمي به عنوان يك « -».فرهنگ حاكم يك فرهنگ كنترل كننده است«

  »گ است.تاجر نگريست و اين در گرو فرهن

عامل ارزيابي عملكرد كه زير مجموعه عامل مديريت و ساختار است، فقط به دليل  

برجسته شدن به طور مستقل مطرح مي شود. ارزيابي عملكرد از عواملي است كه عمدتاً 

« - به علت كارآمد نبودن شيوه ارزيابي و نياز به اصالح آن، مورد تأكيد قرار گرفته است. 

معيارهاي ارزيابي عملكرد « - ».نده قرار گرفتن مسأله مهم ديگري استمورد ارزيابي ساز

عدم وجود معيارهاي مناسب ارزيابي عملكرد كيفيت زندگي كاري « - »روايي الزم را ندارد

شناختي نهاي شغلي و روادر ارزيابي عملكرد بايستي ويژگي« -». را خدشه دار مي كند

 - »رد ما داراي ايراد است و ما خود ارزيابي نداريم.سيستم ارزيابي عملك« -».تفكيك شوند

ارزيابي دقيق دانشجويان(از « -».ها از اهميت برخوردار استشايسته گزيني در دانشگاه«

در ارزشيابي دانشجو  بايد بين استاد و « -»اساتيد) نيز از عوامل اصلي آموزش است.

يق نتايج ارزيابي دانشجويان من از طر« -».دانشجو اعتماد متقابلي وجود داشته باشد

  ». گيرمبازخورد مي

پديده كميت گرائي و قضاوت درباره حجـم و تعداد، به جاي تأكيد بر كيفيت  

هايي است كه  محـصوالت علمي و اثـربخشي و ارزشمند بودن آنها، از جمله چالش

 ن روزها كميتاي«ها در مسير نزولي قرارداده است. اي و علمي را در دانشگاهاخالق حرفه

شود امكان تقلب وصل مي ISIوقتي ارتقاء به يك مقالة «؛ ». جاي كيفيت را گرفته است

جمالتي است كه بيانگر اين مضمون بوده و به كرات  توسط مصاحبه » وجود دارد

  شوندگان تكرار شده است. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            17 / 28

http://ihej.ir/article-1-633-fa.html


  1391 بهار ���� مدوشماره  ����سال چهارم  ����فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران  /54

 

مديريت،  هاياي به عنوان يكي از زير مجموعهاي در امور حرفهدخالت عوامل غيرحرفه

معموالً افراد  .اي مهم مطرح شده استساختار و فرهنگ سازماني به عنوان چالش حرفه

اي و تخصصي و به كارگيري درست آنها دچار در شناخت معيارهاي حرفه -ايغيرحرفه

- اي يك فرد حرفهگيري دربارة سرنوشت و مسير حرفهمشكل هستند، به ويژه اگر تصميم

اي صورت پذيرد. مصاحبه شوندگان در قالب  عباراتي يرحرفهاي براساس معيارهاي غ

از نظر من از « يا » بعضي مواقع چالش و دغدغة ذهني من سوء مديريت است«همچون: 

عوامل مهم و اصلي زندگي كاري عقب مانده بودن تفكر رهبران و مديران و نظام مديريتي 

ار ديگر همكاران خود اثر همكاراني كه صالحيت علمي ندارند روي ك». «معيوب است

عدم تخصص همكاران و سوء :« زاي شغل من عبارتنداز از عوامل استرس« ، »منفي دارند

همكار «يا » اي يكي از عوامل آزاردهنده كار من استهمكار غيرحرفه«، »مديريت

  ، بيان شده است . »اي عامل كاهش كيفيت تدريس استغيرحرفه

زندگي كاري اعضائ هيأت علمي مصاحبه شده مورد ديگري تاثير تكنولوژي اطالعات بر 

منابع اطالعاتي اينترنت نيز در :«است كه مي تواند از دل جمالت و بيانات زير بدست آيد 

اينترنت ابزار مهمي براي رشد پژوهش و رشد كارايي ». «هاي علمي مهم هستندمحيط

نقش مهمي در زندگي  IT». «به ما در صرفه جويي وقت كمك مي كند IT«پژوهش است.

يا » نبايد به صورت نمادين باشد.   ITاستفاده از « -»0اعضاء و پيشرفت علمي ما دارد.

  »از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. ITدر زندگي كاري ما «

استرس شغلي: يكي از عوامل موثر بر  كيفيت زندگي كاري اعضاء هيأت علمي محسوب 

افراد در قالب جمالت زير به اهميت اين عامل  اشاره نموده شود بدين صورت كه  مي

عوامل استرس زاي كار من شامل : برخورد فرادستان، توجه نكردن به شأن و منزلت  « اند:

- ارتقاء شغلي و عدم وجود آن سبب استرس شغلي مي« يا »  و دغدغه هاي مالي است

شغلي، مسايل اقتصادي،  عوامل استرس زاي شغل عبارتند از: عدم رضايت«و » شود

زاي شغل عوامل استرس«يا » ارتباطات انساني، امنيت شغلي، عوامل سياسي و فرهنگي.

مهمترين عومل « و هم چنين »  هاي غير اخالقي از ديگرانعبارت است از: داشتن خواسته

م زاي شغل: نگاه امنيتي به اين حرفه، عدم آزادي بيان، آزادي انديشه و آزادي قلاسترس

هاي نامعقول و زا در شغل من عبارتند از: دغدغه مالي، رويهعوامل استرس« و ». است
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عوامل استرس زاي شغل من عبارتند «يا» غيرمنطقي، ساليق شخصي مدير، تحميل عقايد.

مسايل خانوادگي براي زنان در محيط « و » از: عدم تخصص همكاران و سوء مديريت.

توازن بر قرار كردن « و » بين زندگي خانوادگي و كاري) كار مشكل ايجاد مي كند.(توازن

  » بين زندگي خانوادگي و كاري علي رغم اهميتش بسيار كار مشكلي است
  

  بحث در يافته ها 

هاي علمي و مشـاركت در اجتمـاع علمـي    اهميت بعد تعامالت، كنش ارتباطي و همكاري

هـاي ارتبـاطي اعضـا    رخواع نـيم در قالب ذكر اهميت روابط و تعامالت انساني، ترسيم انـ 

و  1فرسـايش هيأت علمي و خطر افزايش هيأت علمي منزوي غير مولـد، طـرح موضـوع     

هـاي همكارانـه   مشاركت در فعاليـت ، مطرح شدن  2هاي مشاركتي و همكارانهتضعيف فعاليت

و اهميـت  خــطوط سـالم     ،اي به عنوان معيار چهارم براي ارزيابي عملكرد هيأت علميحرفه

هاي علمي و روابــط  گروه -هاي علميكه عمدتاً در اجتماع 3ارتباطات غير سلسله  مراتبي

)، 1975 )، (هاگسـتروم، 2001، در پژوهش هاي (اتكينز و ديگران، علمي امكان پـذير است

مورد تاكيد ،  )1998)، (الري و سوزان، 2006)، (فوگ، 2005)، (يورگو و سيمپالك، 2006(هامبلتون، 

ها شناسـايي مؤلفـه ارتباطـات علمـي و همكارانـه در پـژوهش       اين پژوهشقرار گرفته است. 

  حاضر را  مورد تاييد قرار مي دهند.

گيري اجتمـاع علمـي در ميـان    پژوهش حاضر حاكميت فردگرايي و عدم شكل نتايجاز •

وي سياسـت  اعضاء هيأت علمي مورد مطالعه است كه تعمق و توجه بيشـتري را از سـ  

 .نمايدگذاران و دست اندركاران نظام آموزش عالي طلب مي

هـاي  توانـد يكـي از زمينـه   دانشگاهي ميهاي ايران عدم تحقق كامل ا ستقالل در دانشگاه •

بروز محدوديت در آزادي علمي احساس شده توسط اعضاء هيأت علمي تلقي شـود. حـق   

-اه، يك حق مسلم است و در صـورتي آزادي و مستقل بودن مؤسسه آموزش عالي يا دانشگ

كه دانشگاه به ابزاري در دست دولت يا هر نوع قدرت حاكمه تبديل گردد، آنگاه از ماهيـت  

                                                 
1- Erode 
2- Collegiality 
3- Non hierarchical 
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طبيعي خود دور شده است. اهميت آزادي علمي و شيوه ها و سازوكارهاي حفظ و تقويـت  

ـ  هـاي مبتنـي    ها يا توافق نامهنامهآن در دانشگاه ، از جمله پيمان ه زنـي جمعـي بـين    بـر چان

هاي اعضاء هيأت علمي است كـه در پـژوهش پـولين نيـز     مؤسسه آموزش عالي و اتـحاديه

). محـدوديت بيشـتر آزادي علمـي در    2004مورد تأكيد و توجه قرار گرفته اسـت (پـولين،   

خصوص رشته هاي علوم انسامي و اجتماعي كه مصاحبه شوندگان به آن اشاره نمـوده انـد،   

هايي كه موضوع انسان محور بحـث  تاييد شده است. بزعم وي در پژوهشتوسط لويس نيز 

از محدودة عدالت وجود  است به دليل عدم وجود تعريف روشن و صريح، احتمال تجاوز

شود.  بنابراين فقـدان  دارد كه اين امر خود تهديد بالقوه براي آزادي علمي محسوب مي

هـاي علـوم انسـاني،    د در حـوزه هاي قضـاوت افـرا  روشني و صراحت دربارة محدوده

اجتماعي و موضوعات پژوهشي مربوط به انسان، تهديـد آزادي علمـي را بـدنبال دارد    

 ). 2008(لوئيز، 

عهد عميق اعضاء هيأت علمي نسبت بـه   • دانشـجو،آموزش وتمركـز بـيش از حـد      يـادگيري ـت

هـاي   پـژوهش گروهـي و بـا همطرازانـدر    اساتيد بر دانشجويان و مديريت بهجاي روابـط بـين  

).  از آنجـائي كـه   2001ييد قرار گرفته اسـت (پگـي و اتكينـز،    تأاتكينز و همكارانو پگي مورد 

انجام پژوهش براي عضو هيأت علمي دربردارنده سه نـوع سـرمايه شـامل سـرماية نمـادين و      

ي پرستيژي (انتشارات و مقاالت)، سرمايه اجتماعي (ارتباطات و پيوندها) و سرمايه مادي و مـال 

(منابع پژوهشي و گرانت) است ، لذا از عوامل مؤثر بر افزايش بازدهي پژوهشي اعضـاء هيـأت   

علمي حصول اطمينان از كسب هر سه نـوع سـرمايه از طريـق  انجـام پـژوهش اسـت (بـال،        

). در نتيجـه نقـش رهبـري و مـديريت پژوهشـي در تضـمين         1986، به نقل از بودريو 2007

آدام نيـز  ).  ديامونـد و  2007أت علمي  غير قابل انكاراست (بـال،  افزايش بازدهي پژوهشي هي

هـا، بـر   به اين نتيجه رسيدند كـه چگـونگي شناسـايي، و پـاداش دهـي انـواع فعاليـت       

). به اين ترتيـب  2004اولويتهاي اعضاء هيأت علمي تأثير  مي گذارد (داياموند و آدام، 

در تجربـه زيسـته هيـأت علمـي      تفوق فعاليتهاي آموزشي بر پژوهشي و ارائه خـدمات 

مبين اهميتي است كه به اين فعاليت ها از سوي مديريت و سـاختار هـاي موجـود داده    

 مي شود.
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محدوديت فرصتهاي توسعه، رشد ،بالندگي و خودسازي اعضاي هيأت علمـي مصـاحبه شـده     •

 ;)1382، ايرواني و شكيب و رجايي نيز مورد تأييد قرار گرفته است (ايروانـي  هايپژوهشدر  

).كروبر  به نقل از كندي در همين رابطه پيشنهاد يـك برنامـه توسـعه و    1385شكيب و رجايي،

اي او را در برگيرد را ارائـه نمـوده   بهسازي جامع هيأت علمي كه تمامي ابعاد كار علمي و حرفه

بـه  ). پايه و اساس اين ديدگاه، نياز اعضاء هيـأت علمـي جديـد    2000است (كروبر و كرانتون، 

هاي دانشگاهيان و تشويق يكپارچه سـازي در برابـر جـزء جـزء     وحدت بخشي به تمامي نقش

 است. (همان) 1هانمودن و تفكيك نقش

براساس نظريه هرزبرگ عدم رضايت از حقوق و دستمزد به لحاظ مباني نظري ، جـزء عوامـل   

حقـوق و دسـتمزد    ديگـر پـايين بـودن    عبـارت شود. به دارنده بيروني تلقي ميبهداشتي و نگه

شود اما باال رفتن و تناسب آن لزوماً رضايت شغلي و ايجـاد انگيـزه را   موجب عدم رضايت مي

ندارد. كما اينكه از عوامل شناسايي شده در ترك خدمت اعضاء هيأت علمـي در برخـي    در پي

ش ). نتـايج پـژوه  2007ها به پايين بودن دستمزد اشاره شده است (كـانكلين و ديـزل،   پژوهش

( ميـر كمـالي ونـارنجي ثـاني،     ميركمالي و نارنجي و پژوهش حاضر اين امر را تاييد مي كننـد 

سنگا نتيجه پژوهش سي سنگا و گارت نيز   با پژوهش حاضر همخواني دارد (سي .)1387

اي عـالوه بـر دو عامـل اسـتخدام رسـمي و نـوع       اساس مؤلفه مسير  حرفهبر )، 2005و گارت، 

اي حرفـه  مرزبنـدي ارتباطات و هويت يابي هيأت علمي، معيارهايي درباره باز يا بسته بودن مسيريا 

 ) همداستان است1996هاي آرتور و همكاران (هيأت علمي  به دست مي آيد كه با يافته

شوماخر نيز در پژوهش خـود  در خصوص چالش همكاران غير حرفه اي ژوزف كوا و فيلپس   •

عامـل تأثيرگـذار بـر شـغل اعضـاء هيـأت علمـي اسـت          9دريافتند كه رفتار همكاران يكي از 

اي در تجربهاسترس كـاري  ). بر اين اساس اهميت حضور همكاران غير حرفه2001(شوماخر، 

ي برهيأت علمي مورد بررسي قابل تأييد است . در خصوص استرس حين كار به زعم الن يكـ 

  ).  2001كارهاي كنترل استرس تعيين نقش دقيق و متمايز عضو هيأت علمي است (آلن، از راه

در  ٢رابطه و همكاري بين اعضاء هيأت علمـي و مـديريت نيـز  بـه نظـر برخـي پژوهشـگران        •

هـاي جديـد   زيـادي برخـوردار اسـت و نظريـه     اهميـت ها از كيفيت تصميم گيري در دانشگاه

                                                 
1- Foster integration instead fragmentation  
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و هيأت علمي را به عنوان يك جنبة مهـم از مـديريت و اداره مشـاركتي     سازماني رابطه مديران

اين فرايند بـه قـدري حـائز اهميـت اسـت كـه سـه چـارچوب          .دهددانشگاه مد نظر قرار مي

و اشـكال   ٢، سرماية اجتمـاعي  ١تئوريك براي تعبير و تفسير و بررسي آن به نام مبادله اجتماعي

 ).  2003ل فائرو، سازمان ارائه شده است (د ٣ايشبكه

 5400) نيز در پژوهش خـود دربـاره    1382عوامل اقتصادي، آراسته ( تاثيردر خصوص  •

عضو هيأت علمي دريافت كه امنيت اقتصادي يكي از عوامل زير بنايي خود شـكوفايي  

نقل از  لوين گرايش به تجاري سازي و كسب درآمـد از راه   هآنان است.كيم تومبلي ب

دي نسبت به استقالل عمل هيأت علمي دانسـته، تجـاري سـازي و    توليد دانش را تهدي

-ها را منجر به كاهش استقالل كاري اعضاء هيأت علمي ميمديريت گرايي در دانشگاه

 ). 2008دانند (كيم، توامبلي، وندل، 

هيـأت  استقرار نظام هاي ارزيابي/ توسعه كه هر دو به ميزان كافي منجر به ارائه پاداش در قبال عملكـرد   •

ويژة او مي گردد، توسط آروال مورد تاكيـد قـرار گرفتـه اسـت (آره      ايحرفهعلمي در وظايف 

در  ٤بر زندگي اعضاي هيأت علمي، مينـزيس و نيوسـون     IT). در خصوص تاثير2006اوال،  

ها اشاره اي شدن محيط دانشگاهبه آثار مثبت و منفي حاصل از كابلي شدن و شبكه 2007سال 

المللـي، افـزايش   گسـترش روابـط بـين    دريافتند علي رغم افزايش ميزان ارتباطـات،  . آناناندنموده

بخـش قابـل تـوجهي از    هاي مشترك ، هنوز ارتباطات بدون خطر و افزايش كارگروهي و پروژه

برند.احساس منفعل شـدن، از خـود   و جداشدگي رنج مي ٥اعضاء هيأت علمي از احساس تك افتادگي

منـدي از افكارجـانبي كـه در نتيجـه     دم بهـره عدم آرامش، سطحي شدن ارتباطات و عـ بيگانگي زماني، 

شد، از ديگر اثرات و نتـايج منفـي   در رو با آنها حاصل مي شنيدن صداي افراد و مالقات حضوري و رو

رود. به اين ترتيب تغيير ماهيت فراينـد توليـد دانـش و بـروز و     ارتباطات در محيط مجازي به شمار مي

                                                                                                              
 
1- social exchange  
2- social capital 
3- Network Forms of organization  
4- menzies & Newson 
5- feeling isolated  
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ر انواع فشارهاي روحي و رواني از جمله عواملي هستند كه حاصل محيط كـابلي دانشـگاه بـوده و    ظهو

 ). 2007زندگي شغلي اعضاء هيأت علمي را به شدت تحت تأثير قرار داده است (منزيس و نيوسان، 

در يك جمع بندي از يافته هاي پژوهش حاضر مي توان الگو يا طرحواره اي را به شكل 

نمود كه در عين حال  به عنوان يك الگوي پيشنهادي در پژوهشي ديگر زير ترسيم 

  نيازمند اعتبار بخشي مي باشد:

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

            

  

  

  

  

  

  
. الگوي پيشنهادي مؤلفه ها و عوامل موثر كيفيت زندگي كاري بر گرفته از تجربه زيسته  اعضاي هيأت 1نمودار شماره 

  علمي مصاحبه شده 

    

عوامل  عوامل سياسي   

 اقتصادي

عوامل 

 -فرهنگي 

مديري

 تو

تكنولو

ژي 

اخالق 

 ايحرفه

ارتباطات 

 علمي

آزادي 

 علمي

 رشد و

بالندگي 

رضايت 

 شغلي

توازن و 

تناسب  

كار راهه 

 ايحرفه
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در اين طرحواره تعامل و پيوند متقابل مؤلفه ها وعوامل با يكديگر قابل مشاهده است. 

ي بيشتر اساتيد را به همراه داشته تواند انزوا و فردگرائتاكيد افراطي بر اهميت آموزش مي

گيري اجتماع علمي و رقابت را باشد. فردگرايي به نـوبة خود عدم مشاركت، عدم شكل

به جاي همكاري به دنبال دارد. بدين ترتيب فقدان اجتماع علمي به همراه خود عدم 

د اي و بروز و افزايش سوء رفتارهاي اخالقي را به همراه خواهرعايت اخالق حرفه

كاهشاعتماد متقابل و در نتيجه  ،از سوي ديگر احساس ضعف در اجتماع علمي .  داشت

چنين ، كميت گرايي و  نزول آورد. همكاهش آزادي علمي و امنيت شغلي را به دنبال مي

اي، غير اثربخش شدن ارزيابي عملكرد را در پي خواهد داشت. سياسي كردن اخالق حرفه

همچون آزادي علمي، رضايت شغلي و كنش ارتباطي را  شدن فضاي دانشگاه ابعادي

دهد. مديريت غير حرفه اي و عدم انتخاب بر اساس تحت الشعاع خود قرار مي

اي بر موضوعات اي مي تواند چالش تاثير دخالت عوامل غير حرفههاي حرفهشايستگي

ل هيأت علمي اي را تشديد نمايد. همه موارد فوق به افزايش عوامل استرس زاي شغحرفه

تر شدن وضعيت كاري او منجر و كاهش كيفيت زندگي كاري وي و در نتيجه غير انساني

  شود.مي
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