فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
سال چهارم ،شماره  ،13تابستان 1-25 ،1396

Quarterly Journal of Training & Development of
Human Resources Vol.4, No 13, 2017, 1-25

بازنمایی موانع و چالشهای رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام:
مطالعهای به روش پدیدارشناسی
مجید قاسمی
کیوان صالحی

1

*2

(تاریخ دریافت1395/09/29 :؛ تاریخ پذیرش)1396/03/29 :
چکیده
از مهمترین راهبردهای توسعه پایدار در دانشگاه های ارزش آفرین و پیشگام در عرصه خلق دانش و فناوری،
بسترسازی برای فعالیت بهینه اعضای هیئت علمی است .در پژوهش حاضر ،سعیشد چالشها و موانع رشد و
بالندگی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام در دانشگاه های دولتی شهر تهران مورد مطالعه قرار گیرد .بدینمنظور
از نمونهگیری هدفمند ،از نوع مالکی استفاده شد که پس از مصاحبه یازدهم ،اشباع نظری دادهها حاصل گردید ،اما
در راستای اعتباربخشی به یافتهها ،مصاحبهها تا پانزدهمین نفر ادامه یافت .دادهها با استفاده از فن مصاحبه
نیمهساختاریافته و در سه شیوه "حضوری"" ،تلفنی" و "مکتوب" جمعآوری شده و مبتنی بر راهبرد هفت مرحلهای
کُالیزی ،تحلیل گردید .نتایج پژوهش ،به شناسایی چالشها در دو بخش عمده «رشد و بالندگی» و «سالمت روانی»
منتج گردید .چالشهای رشد و بالندگی شامل مقولههای« :حقوق و مزایای ناچیز در قبال حجم سنگین کار»؛ «ابهام
در قوانین ارتقاء و نبود اطالعرسانی کافی»؛ «ارایه نشدن خدمات الزم برای انجام وظایف سازمانی»؛ «مشکل فضا و
مدیریت نامناسب آن»؛ «نبود مهد و شیرخوارگاه برای نگهداری فرزندان اساتید» است .در خصوص سالمت روانی،
سه چالش عمده شامل« :فرسودگی شغلی بهدلیل حجم زیاد دروس ارائهشده»؛ «دغدغه عقد قرارداد طرحهای
پژوهشی با سازمانها»؛ « تحت فشار بودن برای چاپ مقاله نمایه شده در  WOSبرا ی تمدید قرارداد دو ساله»،
شناسایی گردید .یافته ها نشان داد که اعضای هیئت علمی ،با چالشهای متعدد و متفاوتی مواجهاند که استمرار
آنها زمینه افت بهرهوری ،تعهد ،سالمتی و نشاط و پویایی ایشان را فراهم آورده و میتواند در سطوح ،فردی ،تیمی،
سازمانی و اجتماعی ،چالشها و آسیبهای مضاعفی را بههمراه داشته باشد.
واژههای کلیدی :رشد و بالندگی ،سالمت روانی ،اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام ،پدیدارشناسی.

 -۱دانشجوی دکتری تخصصی برنامهریزی توسعه آموزش عالی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه کردستان ،ایران.
 -۲استادیار رشته سنجش آموزش ،گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،مسئول
مکاتباتkeyvansalehi@ut.ac.ir :
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 -1مقدمه
یکی از مهمترین منابع هر سازمانی ،نیروی انسانی آن است و عوامل تشکیلدهنده این نیرو،
افرادی هستند با نیازهایی که در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی ،استعداد و مهارت
خود را در خدمت سازمان قرار خواهند داد .موفقیت و پیشرفت دانشگاه نیز به نیروی انسانی آن
بستگی دارد .از دیدگاه کلی ،موفقیت هر سازمان ،بستگی به تالش و رضایت شغلی کارکنان آن
سازمان دارد (داداشزاده اصل و همکاران .)1392 ،بنابراین پرورش محققان پرتالش و متعهد و
ایجاد فضای مناسب تحقیقاتی از مهمترین اهداف دانشگاههای هر کشور محسوب میشود
(شریعتمداری .)1390 ،اگر مسؤوالن دانشگاه قادر به جذب و نگهداری نیروی انسانی شایسته و با
انگیزه نباشند ،دانشگاه در جهت انجام مسؤولیتها و وظایف خطیر با مشکل مواجه میشود .لذا
باید دانشگاه ها با برآوردن نیازهای مادی و معنوی آنان و ایجاد محیط کاری مطلوب ،نیروی
انسانی خود را برای انجام وظایف شان ،تجهیز کنند و زمینه رشد و بالندگی آنان را فراهم آورند.
اقدامات مربوط به بهسازی کیفیت زندگی کاری شامل؛ تامین امکانات رفاهی ،طرحهای تشویقی،
امنیت شغلی (غنیسازی و توسعه شغل) ،اهمیت به نقش و جایگاه اعضای هیئت علمی در مراکز
آموزش عالی و فراهم نمودن زمینه پیشرفت و رشد علمی و حرفهای آنان است که تصور میشود
در عملکرد اعضای هیئتعلمی موثر باشد (طوسی.)1380 ،
در دهههای اخیر تأکید فزایندهای بر بهسازی دانشگاهی ،بالندگی اعضای هیئت علمی و
کارکنان از سوی سازمانها و نظامهای آموزش عالی در کشورهای مختلف قابل مشاهده است که
به تبع آن مؤسسههای آموزش عالی به تشکیل واحدهایی با عنوان مرکز بالندگی هیئت علمی
اقدام کردهاند که گستره فعالیتهای آنها از کل سازمان تا برنامههای عادی مربوط به اعضای
هیئت علمی را شامل میشود ( ،)Grant, 2005و بهعنوان ابزار ارزشمندی برای بهبود کیفیت
زندگی اعضای هیئت علمی ،تسهیل تغییر و تحول سازمانی و بهبود جو دانشگاه مورد استفاده
قرار میگیرد ( .)Matthew et al., 2005بنا به تعریف مکلین و همکاران ( )2008بالندگی اعضای
هیئت علمی به تمام فعالیتهای برنامهریزی شدهای اطالق میشود که دانش فردی و مهارتهای
اساسی و الزم برای عملکرد بهتر در دانشگاه را برای اعضای هیئت علمی فراهممیکند ( Mclean,
 .)et al., 2008از نظر روبوثام ( )2015برنامههای بالندگی هیئت علمی برای تحقق اهدافی از
جمله :تالش برای درک و فهم عمیق هیئت علمی از کارکردشان به عنوان مدرس ،درک و فهم
چگونگی تاثیر این درک عمیق بر تجربیات کالسی ،افزایش مهارتهای تدریس و افزایش رضایت
شغلی و خودکارآمدی مدرسان دانشگاهها طراحی و اجرا میشوند (.)Rowbotham, 2015
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بررسی فعالیتهای علمی سه دهه اخیر در خصوص پرداختن به موضوع بالندگی هیئت
علمی نشان میدهد که بالندگی کارکنان و اعضای هیئت علمی مسئله آینده زندگی پردیسهای
دانشگاهی است و اثربخشی پایدار دانشگاهها در گرو پرداختن به این مسئله است (فراستخواه،
 .)1388همچنانکه کاراکایا و ایلماز ()2013؛ ویتک ()2014؛ وو و چو ( ،)2015نشان دادند که
توانمندی کارکنان باعث می شود که سطح کارایی و عملکرد آنان ارتقاء یافته و افزایش کارایی
فردی زمینه ساز کارایی ساز مانی و در نهایت بالندگی و تعالی سازمانی خواهد بود ( & Karakaya
 .)Yilmaz, 2013; Witek, 2014; Wu & chu, 2015از نظر فوگ ( )2006ارزیابی کیفیت و بهره-
وری ،حجم کاری ،نظام ارتقاء و تشویق ،تضادهای بین فردی ،جو و فرهنگ سازمانی ،اموری
هستند که بر وظایف حرفهای عضو هیئت علمی تاثیرگذار است ( .)fogg, 2006بالن و گودوین
( ،)2007عواملی چون جالب بودن کار ،قدردانی ،حقوق کافی ،امکانات پیشرفت و تحقق
استعدادها و شرایط کاری مناسب ،امنیت شغلی ،آزادی علمی ،استخدام رسمی ،توازن و تعادل
بین زندگی و کار را در افزایش رشد و بالندگی و انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاهها
موثر قلمداد کردهاند ( .)Ballon & godwin, 2007همچنین پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند
که مادران دارای فرزند ،در ایفای نقش مادری و انتظارات شغلی دچار تعارض میشوند و سالمت
روانی آنها مورد تهدید قرار میگیرد (.)Blehar, 2006
جدول  :1دورههای زمانی مختلف در شکلگیری بالندگی اعضای هیئت علمی ()Sorcinelli et al., 2006

ردیف

نام دوره

زمان

ویژگیهای اصلی دوره بالندگی اعضا

1

دانشوران

1950-60

تأکید بر اهمیت مهارتهای پژوهشی و تسلط بر محتوای دروس ،حمایت-
های مالی برای شرکت در کنفرانسها و سخنرانیها

2

یاد
دهندگان

1960-70

افزایش تواناییهای تدریس اعضای هیئت علمی از طریق برگزاری
کارگاههای آموزشی و برنامههای رسمی بهسازی تدریس

3

توسعه
دهندگان

1970-80

اجرای برنامههای بالندگی به صورت کامالً رسمی و گسترده از طریق
استخدام افراد کارشناس (متخصص) با عنوان کارشناسان بالندگی برای
برگزاری کارگاههای آموزشی در مراکز آموزشی

4

یاد
گیرندگان

1980-90

تأکید بر اهمیت تخصص و تجربه ،تغییر پارادایم از یاددهی به یادگیری
دانشجویان بر این اساس که کیفیت باالی تدریس وابسته به یادگیری
عمیق دانشجویان است.

5

شبکه

 1990تا
کنون

تأکید بر اهمیت مشارکت اعضای هیئت علمی و رویکرد میان رشتهای در
فرایند بالندگی هیئت علمی ،تأکید بر بهسازی و تقویت مجموعه دانشگاه
به جای بالندگی فردی اعضا
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اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام ،نیرویی جوان ،خالق و با علوم روز آمد هستند که یک
بخش مهمی از نیروی انسانی متخصص دانشگاهها را تشکیل میدهند ( ،)Brutkiewicz, 2012و
دارای نیازهای متعدد بوده که درصورت برآورده شدن ،با انگیزش کافی ،تمام توان خود را جهت
بالندگی فردی و سازمانی به کار خواهد گرفت .از این رو ،باید تالش شود تا مبانی انگیزشی و
عوامل محرک متنوع و متغیرهایی که رفتار آنها را شکل میدهد ،شناخته و مورد تجزیه و تحلیل
قرار داد .ولیکن ،علیرغم اهمیت مسئله بالندگی اعضای هیئت علمی در سطح جهانی ،پژوهشها
و مطالعات انجام شده در داخل کشور حاکی از آن است که وضعیت برنامهها و فعالیتهای مربوط
به بالندگی اعضای هیئت علمی در سطح متوسط رو به پایین است و در سطح مطلوبی ارزیابی
نشده است (جمشیدی ،)1386 ،که این نشاندهنده وجود یک سری موانع و چالشهایی بر سر
راه بالندگی این اعضا است .این درحالی است که توسعه و توانمندسازی منابع انسانی بهویژه
اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی جزو اولویتهای آموزش عالی بیان
شدهاست (مرزبان .)1388 ،همچنانکه نتایج مطالعه موکجلی ( )2005نشان داد بهبود کیفیت
زندگی کاری در عملکرد سازمانی تاثیر مستقیم داشته و باعث میشود که سازمانها بهتر بتوانند
در محیط بیرونی رقابت کنند (.)Mokgele, 2005
در پیمایشی که در خصوص کیفیت زندگی و بالندگی اعضای هیئت علمی موسسه MTT
انجام گرفت ،در ادراک اعضای هیئت علمی بر حسب سن و جنسیت نیز تفاوت معنادار مشاهده
شد .بهطوری که زنان و مردان جوانتر بهطور چشمگیری آسیبهای ناشی از فشار محیط کار را
گزارش کردهاند ( .)Council on Family & Work, 2002در این راستا دودا ( )2004نیز بالندگی
اعضای هیئت علمی و رشد کمی و کیفی آنان در نظام آموزش عالی را بیشتر برای کمک به
اعضای تازه استخدام شده الزم میداند ( .)Duda, 2004همچنین رجاییپور؛ پورپیرعلی؛ سلیمی
( )1386در بررسی رابطه میزان مشارکت در تصمیمگیریهای مدیریتی با سطح روحیه اعضای
هیئت علمی در دانشگاه اصفهان دریافتند که سطح روحیه اعضای هیئت علمی دارای سنوات
خدمت بیشتر از  15سال ،باالتر است .بر اساس مطالعه یاوری؛ امیرتاش؛ تندنویس ()1387؛
جانعلیزاده چوببستی و همکاران ( ،)1392بین سن و سابقه تدریس اعضای هیئت علمی با
کیفیت زندگی کاری ،رابطه مثبت معناداری وجود داشت.
بنابراین بهنظر میرسد ،اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام ،با موانع و چالشهایی در
حوزه فعالیت خود روبرو هستند ،که بررسی این چالشها و موانع ،از جمله مهمترین مسائلی است
که میتواند بازخورد مناسب را در تصمیمگیریهای اساسی ،تحلیل مسائل آموزشی ،پژوهشی و
خدماتی ،و بهطور کلی رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی و برنامهریزی جامع و راهبردی برای
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مدیران حوزه آموزش عالی فراهم سازد .به این منظور مطالعه چالشها و موانع رشد و بالندگی
اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام دانشگاهها میتواند بهعنوان گامی به سوی ارتقاء کیفیت در
نظام آموزش عالی بهویژه در سطح دانشکدهها و گروههای آموزشی تلقی شود .سپس با مدیریت و
برنامهریزی مناسب ،زمینه بهبودکیفیت زندگی کاری و ارتقاء بهرهوری اعضای هیئت علمی
جدیداالستخدام فراهم شده و به تبع آن اتخاذ تدابیر ارزنده در روند بهبود انگیزش آنان در
دستیابی به یک محیط پویا و بالنده ،کمک کننده باشد .به دنبال مطالعه و بررسی بهمنظور
جمعآوری نتایج و خالصهای از تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشورها در زمینه بالندگی
اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام ،موضوع پژوهشی که دقیقا با موضوع مطالعه حاضر یکسان
باشد (مساله بالندگی اعضای جدیداالستخدام) ،مالحظه نگردید ،لذا نتایج نزدیکترین موضوعات
پژوهشی انجام شده در ایران و سایر کشورها که با موضوع پژوهشی حاضر انجام گرفته است ،در
این قسمت ارائه میشود:
پژوهش بناپارت و همکاران ( )2015در زمینه چالشهای آموزشی ،پژوهشی و خدماتی و
در بین اعضای هیئت علمی کمتر از پنج سال سابقه انجام گرفته است .در زمینه آموزشی ،حجم
کار زیاد و نامتناسب تقاضا در زمان کم و مسئولیتهای اعضای هیئت علمی چالش اصلی شامل
«نداشتن زمان کافی برای تحقیقات و آموزش؛ عدم شناخت؛ انتظارات غیر واقعی در مورد آنچه را
که میتوان در زمان داده شده انجام داد» و در زمینه پژوهشی« ،مشکل عمده ناتوانی علمی و
عدم تعادل پژوهش با بار آموزشی بوده و در بخش خدمات عدم وجود مرکزی جهت ارائه
برنامههای مشاوره به اساتید کم سابقه و تازهکار از چالشهای اصلی بود «روشن نبودن قوانین و
انتظارات از دیگر چالشهای اساتید بوده است» ( .)Bonaparte et al., 2015در پژوهش دوس
سانتوس و همکاران ( )2016نشانگان فرسودگی شغلی و درک کیفیت زندگی ،در اساتید
پرستاری بررسی شده است .رضایت شغلی و سالمت روانی از مولفههای تاثیرگذار بر فرسودگی
شغلی اساتید بر شمرده شده است ( .)Dos Santos et al, 2016براساس مطالعه وو و چو (،)2015
بالندگی سازمانی به شدت تحت تاثیر روابط انسانی در سازمان است ( .)Wu & chu, 2015به
طوری که بر ارزش هایی از جمله پرورش و شکوفایی انسان ،رفتار عادالنه در سازمان ،توانایی در
روابط بین فردی ،گشودگی و شفافیت در محیط کار ،احترام به کارکنان ،تناسب مسئولیت با
اختیار تاکید دارد .در مطالعهی ویتک ( ،)2014عوامل موثر بر بالندگی سازمانی مورد بررسی قرار
گرفته که نشان داد چرخه زندگی سازمان ،توسعه سازمانی ،توانمندی کارکنان ،یادگیری سازمانی
و بالندگی شخصی ،بر بالندگی سازمانی تاثیر گذارند ( .)Witek, 2014نتایج کاراکایا و ایلماز
( ،)2013نشان داد بالندگی سازمانی ،مقاصد فردی و سازمانی را بهمنظور ایجاد گروههای
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منسجم و کارآمد در محل کار ،مطابق با مأموریت و منافع سازمان ،هماهنگ کرده و سبب کاهش
رفتارهای منفی در سازمان میشود ( .)Karakaya & Yilmaz, 2013در پژوهش صباق و سارویان
( )2014که در بین اساتید کشور کانادا صورت گرفته است ،فرهنگ دانشگاه و کمبود زمان مهم-
ترین عوامل عدم انگیزه جهت بهبود تدریس و آموزش در بین اساتید عنوان شده است ( Sabagh
 .)& Saroyan, 2014در پژوهش کوستا و همکاران ( )2012حجم کاری زیاد از عوامل مهم و
موثر بر توسعه اساتید نام برده شده است ( .)Costa et al, 2012در پژوهش ویالس بوس و مورین
( 2013الف) کیفیت زندگی کاری در موسسات آموزش عالی بررسی شده است .در این پژوهش
تعادل کار و زندگی ،حق کار ،سالمت روانی و پریشانی روانی ،استرس شغلی ،تعهد به کار از
عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری بر شمرده شده است ( .)Vilas Boas & Morin, 2013در
پژوهش الشماری و هیگینز ( )2012از جمله چالشهای آموزشی اعضای هیئت علمی در آموزش
الکترونیک ،عدم سیاستگذاری نهادی در آموزش الکترنیک ،عدم پشتیبانی فنی برای
دانشجویان ،عدم آموزش مناسب در استفاده از تکنیکهای آموزش الکترونیکی ،عدم ادغام و
یکپارچگی بین آموزش الکترونیکی و برنامه درسی دانشگاه ،عنوان شده است ( & Al-Shammari
 .)Higgins, 2012در پژوهش عبدالرازق ( )2011جو سازمانی از عوامل مهم اثربخشی در عملکرد
شغلی بدست آمده است ( .)Abdel-Razek, 2011نتایج پایاننامه مختار ( ،)2012نشان داد که
بین رضایت شغلی و تعادل زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد .همچنین جو و فرهنگ
سازمانی تاثیر قابل توجهی در تعادل زندگی کاری دارد .در این پژوهش سن ،جو و فرهنگ
سازمانی ،به عنوان پیشبینی کنندههایی از رضایت شغلی معرفی شدند .همچنین زنان رضایت
شغلی پایینتری داشتند ( .)Mukhtar, 2012تاگ ( )2012بهرهوری اعضای هیئت علمی را در
تشویقیهای دانشگاه میداند که باعث ایجاد انگیزه در اعضا میگردد ( .)Tagg, 2012در پژوهش
بنگ کوفول ( ،)2007کیفیت زندگی کاری پرستاران حرفهای در بیمارستانهای خصوصی در
ابعاد یکپارچگی اجتماعی ،عوامل محیطی ،فضای کلی کاری و زندگی و رشد و امنیت ،در حد
متوسط؛ در بعد ویژگیهای شغلی باالتر از متوسط و در بعد حقوق و دستمزد منصفانه پایینتر از
متوسط ارزیابی شد .همچنین بررسی همبستگی بین سابقه کار و کیفیت زندگی کاری حاکی از
وجود رابطه مثبت معناداری بود ( .)Bangkoedfhol, 2007هامونز و واالس ( )1976در پژوهش
خود عدم اطالع رسانی و شفافسازی بهموقع را از جمله موانع درون دانشگاهی بهسازی منابع
انسانی مطرح نمودند ( .)Hammons & Wallace, 1976پژوهش محمدزاده و صالحی ( ،)1394با
عنوان"آسیب شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی" نشان داد که نشاط و
پویایی علمی مطلوب در م راکز علمی و دانشگاهی کشور وجود ندارد .در پژوهش درودی و
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کنگری ( )1393فرهنگ سازمانی (فرهنگ توسعهای و گروهی) به عنوان متغیری که میتواند
موجب بالندگی نیروی انسانی سازمان گردد ،معرفی شده است .جانعلیزاده چوب بستی و
همکاران ( )1392در مطالعه خود به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و بهرهوری علمی اعضای
هیئت علمی دانشگاه مازندران مبادرت نمودهاند .یافتهها ،حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین
کیفیت زندگی و بهرهوری علمی است .میزان بهرهوری در گروه دانشیار و استاد باالتر از مرتبههای
استادیار و مربی است .اجتهادی؛ قورچیان؛ جعفری و شفیعزاده ( )1390در پژوهشی با عنوان
«شناسایی ابعاد و مؤلفههای بهسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسالمی به منظور ارائه
یک مدل مفهومی» ضمن بیان ابعاد بالندگی اعضای هیئت علمی در پنج بعد آموزشی ،پژوهشی،
سازمانی ،فردی و اخالقی بیان میکنند که وضعیت موجود بالندگی هیئت علمی در دانشگاه آزاد
اسالمی در ابعاد مذکور مطلوب نیست .نتایج پژوهش داداش زاده اصل و همکاران ( )1392نشان
داد که میزان دریافتی اعضای هیئت علمی ،امکانات رفاهی ،و احترام و منزلت اعضای هیئت علمی
دانشگاه بر روی انگیزه آنان اثرگذار است .نورشاهی و سمیعی ( )1390در تحقیقی ،کیفیت زندگی
کاری اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی ایران ،را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای این
تحقیق نشان داد که بر اساس میزان سه نوع فعالیت آموزشی ،پژوهشی و خدمات علمی و اجرایی،
کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .سطح
بهرهمندی هیئت علمی از فرصتهای رشد و توسعه حرفهای نیز در حد پایین و متوسط ارزیابی
شد .نورشاهی و فراستخواه ( )1391در پژوهشی باعنوان "کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت
علمی بر اساس تجربه زیسته آنها" ،کنشهای ارتباطی و تعامالت همکارانه ،آزادی علمی ،اخالق
حرفهای ،رضایت شغلی ،فرصتهای رشد و بالندگی ،توازن و تناسب حجم فعالیتها را به عنوان
سازندهها شناسایی کردهاند .همچنین از مولفههای تاثیرگذار بر کیفیت زندگی کاری به عوامل
مدیریت ساختار ،فرهنگ سازمانی ،عوامل اقتصادی و فضای سیاسی و تکنولوژی اطالعات اشاره
کردهاند .جمشیدی ( )1386در پایان نامه خود با عنوان «بررسی وضعیت بالندگی اعضای هیئت
علمی در دانشگاه شهید بهشتی و ارائه الگویی بهمنظور بهبود مستمر آن» برای بالندگی هیئت
علمی چهار بعد آموزشی ،حرفهای ،فردی و سازمانی را شناسایی و مطالعه کرده است  .نتایج
پژوهش حاکی است که عملکرد دانشگاه شهید بهشتی در تمام چهار بعد مذکور در سطح زیر
متوسط ارزیابی شده است .صالحی عمران ( )1385در بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دریافت
که مهمترین دالیل مهاجرت اعضای هیئت علمی ،عوامل رانشی نظیر پایین بودن حقوق و
دستمزد ،احساس وجود تبعیض و نابرابری در جامعه ،نارضایتی ناشی از بی عدالتی ،عدم امنیت
شغلی و وجود فشارهای روحی و عوامل ایجاد افسردگی است .نتایج پژوهش رحیمی و همکاران
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( )1385نشان داد که اعضای هیئت علمی با سنین باال از کیفیت زندگی کاری بهتری
برخوردارند .همچن ین کیفیت زندگی کاری در بین اعضای زن و مرد و رشتههای مختلف (علوم
انسانی ،علوم پایه ،علوم فنی و مهندسی) تفاوت نداشته و یکسان است .بر اساس مطالعه یاوری و
همکاران ( )1387نیز ،بین سن و سابقه تدریس اعضای هیئت علمی با کیفیت زندگی کاری و
برخی از ابعاد آن رابطه معناداری وجود داشت .بر اساس یافتههای پژوهشی گزارششده ،جنبه-
های مختلف رشد وبالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاههای ایران بحث انگیز است ،لذا در
پژوهش حاضر با توجه به ویژگی بافتمند بودن سازه بالندگی ،چالشهای پیشروی اعضای هیئت
علمی جدیداالستخدام دانشگاههای دولتی شهر تهران در این باره مورد بررسی قرار گرفته و
سوالهای ذیل طراحی شدند:
 -1رشد و بالندگی اساتید جدید االستخدام با چه موانع و چالشهایی همراه است؟
 -2چه عواملی منجر به افت یا به خطر افتادن سالمت روانی اعضای هیئت علمی
جدیداالستخدام میشود؟
 -2روش پژوهش
پژوهش حاضر با این پیش فرض زیربنایی که اگر پدیدهها در بستر وقوع ،با نگاه کسانی که
آن را تجربه میکنند مورد تفحص قرار گیرد ،بسیاری از زوایای پنهان آنها آشکار میگردد و در
نتیجه منجر به شناخت عمقی گردیده ،و از طرفی شرایط را برای مطالعات بعدی و عملیاتی
کردن مفاهیم انتزاعشده ،آسانتر میکند ،به روش پدیدارشناسی توصیفی( 1علمی) انجام گردید.
در این شیوه" ،محقق بدنبال درک و توصیف معانی یک مفهوم یا پدیده از دیدگاه عدهای از افراد
بر حسب تجارب زیستهشان است" (اکبری و غفوریان .)1393 ،در تحقیق حاضر نیز تالش گردید
تا بر پایه تجارب زیسته اساتید جدید االستخدام ،ضمن درک چالشهای موجود در رشد و
بالندگی ایشان ،توصیفی عمیق از چالشها ارائه گردد .میدان تحقیق ،دانشگاههای دولتی شهر
تهران بود .سعی شده با سوژههایی مصاحبه گردد که تجربه الزم و درک مفهوم پدیده مورد
پژوهش را داشته و از کاستیها و چالشهای موضوع پژوهش ،آگاهی الزم را داشته باشند.
نمونهگیری هدفمند ،از نوع مالکی انجامشده است .پس از مصاحبه یازدهم ،اشباع نظری دادهها
حاصل گردید ،ولیکن در جهت اعتباربخشی به یافتهها ،مصاحبهها تا پانزدهمین نفر ادامه یافت.
مصاحبهها در سه قالب حضوری ،تلفنی و مکتوب صورتپذیرفت .بهمنظور رعایت مسائل اخالقی
قبل از شروع مصاحبه با شرکتکنندگان ،در مورد اهداف پژوهش آگاهی الزم به آنها داده شد و
-Descriptive phenomenological research
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با رضایت کامل در پژوهش شرکتکردند .در خصوص محرمانه بودن اطالعات ،اطمینان الزم به
آنها دادهشد .مدت زمان مصاحبه از  30تا 60دقیقه متغیر بود.
انتخاب شرکتکنندگان در پژوهش مبتنی بر چهار مالک الف) برخورداری از سابقه حداکثر
 5سال سابقه کاری ،ب) عالقهمندی به شرکت در فرایند مصاحبه ،ج) انتخاب از رشتههای
مختلف ،و د) انتخاب از هر دو گروه زنان و مردان ،بود .مصاحبهها با هماهنگی قبلی در اتاق
اساتید مربوطه صورت گرفت .پژوهشگر پس از بررسی شرایط و مالکهای انتخاب
مشارکتکنندگان ،موارد بعدی را انتخاب نمود .در جدول  ،2توزیع فراوانی و درصدی اعضای
هیئت علمی مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ،سابقه تدریس و دانشگاههای مورد مطالعه،
مشخص شده است.
جدول  :2ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان
ردیف

جنسیت

1
2
3
4
5
6
7
8

مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد

سابقه
تدریس
2سال
1سال
3سال
3سال
2سال
2سال
5سال
4سال

دانشگاه

ردیف

جنسیت

تهران
تهران
تهران
عالمه
عالمه
بهشتی
بهشتی
مدرس

9
10
11
12
13
14
15

زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن

سابقه
تدریس
2سال
3سال
3سال
5سال
3سال
4سال
3سال

دانشگاه
تهران
تهران
عالمه
عالمه
بهشتی
بهشتی
مدرس

منبع( :یافتههای نگارندگان)

دادهها از طریق فن مصاحبه نیمه ساختاریافته جمعآوری شد .در تحلیل دادهها از راهبرد
هفت مرحلهای کُالیزی (1997؛ به نقل از محمدزاده و صالحی1394 ،؛  )1395استفاده شد.
بدین منظور ،گامهای زیر طی گردید:
الف) تمام توصیفهای ارائه شده توسط شرکتکنندگان در مطالعه که به طور مرسوم
پروتل نام دارد ،مورد مطالعه قرار گرفت تا آشنایی دو چندانی ایجاد گردد .ب) به منظور استخراج
جمالت مهم ،به هر پروتکل مراجعه ،و جمالت و عباراتی که مستقیما به پدیده مورد مطالعه
مرتبط بود استخراج گردید .ج) در گام بعد ،به منظور فرموله کردن معانی جمالت مهم ،تالش
شد تا به معنای هر یک از جمالت مهم پی برده شود .د) مراحل فوق برای تمامی  15پروتکل،
تکرار گردید و تالش شد تا معانی فرموله شده و مرتبط به هم در خوشههایی از موضوعات اصلی
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(در قالب موانع و چالشهایی رشد و بالندگی) دستهبندی گردید .ه) در ادامه تالش گردید تا
نتایج در قالب یک توصیف جامع از موضوع مورد پژوهش تلفیق شود؛ و) به منظور ایجاد
بیانیهایی صریح و روشن از ساختار اساسی پدیده مورد مطالعه (موانع و چالشهایی رشد و
بالندگی) ،توصیفی جامع از پدیده مورد مطالعه صورت پذیرفت .ز) در انتها ،به منظور
اعتباربخشی نهایی یافتهها ،تالش شد تا با ارجاع مجدد یافتهها به شرکتکنندگان ،جرح و تعدیل
الزم صورت پذیرفته و یافته های قابل گزارش ،نهایی گردد .همچنین سعی گردید تا با استفاده از
دادههای روایتی بدستآمده از مصاحبه با مشارکتکنندگان ،ضمن درک عمیقتر پدیده مورد
مطالعه از منظر آنان ،نتایج پرمایهای تولید شده و باورپذیری نتایج ارتقاء یابد.
2
1
بهمنظور رعایت ویژگیهای کیفی پژوهش از سه مالک قابل قبول بودن  ،تأییدپذیری و
قابلیت اطمینان 3بهشکل ذیل استفادهشد .در مورد مالک قابل قبول بودن و تأیید درستی یافتهها،
رونوشتهای مصاحبه و گزارش پژوهش برای شرکتکنندگان ارسالشد تا موافقت یا مخالفت آن-
ها با مطالب ذکر شده و یافتههای پژوهش مشخصگردد .بهمنظور تضمین قابلیت اطمینان
یافتهها ،تالششد تا فرایندها و تصمیمهای مربوط به پژوهش بهطور مستند و واضح در متن
پژوهش تشریح شود .در نهایت ،در مورد مالک تأییدپذیری نتایج ،یافتهها با پیشینهپژوهش
مقایسه شد و با استناد به بحثهای نظری در تبیین آنها اقدام شد.
 -3یافتههای پژوهش
یافتههای حاصل از کدگذاری در قالب جدول ( )3در قالب مقوله کلی ،مقوله فرعی و زیر
مقولهها ارائه شدهاند .سپس هریک از مفاهیم و سازهها به دست آمده و سیر پژوهش توصیف و
تشریح شده است.

-Acceptability
-Confirnability
-Dependability

1
2
3
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جدول  :3چالشهای رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام
مقوله کلی

مقوله فرعی

چالشهای

چالشهای مرتبط
با قوانین و
خدمات

زیر مقولهها
• حقوق و مزایای ناچیز در قبال حجم سنگین کار؛
• ارایه نشدن خدمات الزم برای انجام وظایف سازمانی؛
• ابهام در قوانین ارتقاء و نبود اطالعرسانی کافی؛
• مشکل فضا و مدیریت نامناسب فضا و مدیریت پشتیبانی ضعیف؛
• نبود مهد و شیرخوارگاه برای نگهداری از فرزندان ایشان؛

رشد و

• دغدغه عقد قرارداد طرحهای پژوهشی با سازمانها؛

بالندگی
چالشهای مرتبط
با سالمت روانی

• تحت فشاربودن برای چاپ مقاله نمایه شده در  WOSبرای تمدید
قرارداد دو ساله؛
• فرسودگی شغلی به دلیل حجم زیاد دروس ارائه شده؛

منبع( :یافتههای نگارندگان)

سؤال اول پژوهش :رشد و بالندگی اساتید جدیداالستخدام با چه موانع و چالشهایی همراه
است؟

در خصوص رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام بر اساس دیدگاه مصاحبه
شوندگان ،پنج چالش و مانع اصلی شناسایی گردید که شامل موارد ذیل است« :حقوق و مزایای
ناچیز در قبال حجم سنگین کار»« ،ابهام در قوانین ارتقاء و نبود اطالعرسانی کافی»؛ «ارایه
نشدن خدمات الزم برای انجام وظایف سازمانی؛ مشکل فضا و مدیریت نامناسب فضا و مدیریت
پشتیبانی ضعیف»؛ «نبود مهد و شیرخوارگاه برای نگهداری فرزندان اساتید»؛ در ادامه هر کدام از
چالشها با استفاده از روایتهای مشارکتکنندگان تبیین شده است.
چالش اول :حقوق و مزایای ناچیز در قبال حجم سنگین کار

تمامی شرکت کنندگان در پژوهش اظهار داشتند که مزایا و حقوق مناسبی در قبال حجم کار
سنگین به آنان داده نمیشود .اکثر مشارکت کنندگان پژوهش ،مهمترین مولفه بالندگی و کیفیت
زندگی را در میزان حقوق دریافتی معنا کردند .ازجمله اظهارات مشارکتکنندگان در پژوهش
چنین بود:
" حقوق یک استاد دانشگاه در ق بال کار آموزشی و پژوهشی سنگینی که انجام میدهد ،خیلی ناچیز است.
حجم کار من انقدر زیاد است که معموال کارها را در منزل نیز انجام میدهم ولیکن حقوقی که به من می-
دهند از یک پیک موتوری هم کمتر است".

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال چهارم ،شماره  ،13تابستان 1396

12

" کیفیت زندگی ما حتی کمتر از یک کارگر ساختمان است .در شهری مثل تهران حقوق دریافتی کفاف
اجارهخانه را هم نمی دهد ،با این اوصاف چه انتظاری جهت بالندگی و توسعه حرفهای و ...وجود خواهد
داشت".
"حقوقهای اعضای هئیت علمی وزارت علوم به خصوص در مقایسه با وزارت بهداشت بسیار پایین است.
دو تن از دوستان بنده پس از بازگشت از کانادا به علت داشتن زندگی سخت و محدود به همراه خانواده
ه ایشان مجبور به بازگشت به کانادا شدند چون حقوق دریافتی فقط کفاف اجاره خانه را میکرد!! چه
برسد به یک خودروی مناسب ،مدرسه مناسب برای فرزندان و امکانات رفاهی در حد یک استاد دانشگاه
معتبری نظیر دانشگاه" ."! ...چون درآمد کافی وجود ندارد بهطور حتم به ورزش و سالمت جسم هم
شخص نمیرسد و در نتیجه چالشهای روانی نیز خود به خود به وجود میآید".

چالش دوم :ابهام در قوانین ارتقاء و نبود اطالعرسانی کافی

از جمله چالشهای عنوان شده توسط اساتید در این حوزه ،وجود ابهام و تفسیرپذیری
قوانین و نبود شفافیت و اطالعرسانی کافی و به موقع ،برای ارتقاء و تبدیل وضعیت است .یکی از
اعضای مورد مطالعه معتقد بودند که:
" من خارج از کشور درس خواندم و بزرگ شدم و زمانی که عضو هیئت علمی دانشگاه شدم ،خودم هیچ-
گونه آشنایی با قوانین نداشتم و انتظار داشتم که اطالعرسانی کافی از طرف دانشگاه صورت گیرد ولیکن
هیچ توضیحی به ما ندادند که چه چیزهایی جهت ارتقاء و تبدیل وضعیت نیاز است و چه باید بکنیم.
نمیدانم که امتیازاتم به حد نصاب خواهد رسید یا خیر! .قوانین دانشگاه در هر موردی بخصوص در ارزیابی
مقاالت ،پروژهها ،امور آموزشی و پژوهشی برای ارتقاء ،کامالً غیر شفاف است".

یکی دیگر از اساتیدی که تحصیالت خارج از کشور داشته و سپس عضو هیئت علمی دانشگاه
شده بود ،بیان نمود که:
"ما نمیدانیم چگونه باید جلو برویم نه اینکه نخواهیم ،چون شاخصهای ترفیع مشخص نیست .در
انگلیس از راههای مختلف (بروشور و کتابچه – مرکز پاسخگویی به سواالت و راهنمایی از طریق تلفن)
اطالعرسانی می کنند .اینجا حتی یک کالس یا کارگاه آموزشی جهت اطالع رسانی و آگاهی بخشی درباره
امتیازات الزم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی ،برگزار نشد".

چالش سوم :مشکل فضا و مدیریت نامناسب فضا و مدیریت پشتیبانی ضعیف

به زعم مشارکتکنندگان در پژوهش ،مشکل فضا و مدیریت نامناسب فضا و مدیریت
پشتیبانی ضعیف از مسائل دیگری است که با آن روبرو هستند .یکی از مشارکتکنندگان در
پژوهش معتقد بود که مدیریت پشتیبانی ضعیف است و در این زمینه بیان نمود که:
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" من و دوستم مشکل فضا داشتیم و تا مدتی در اتاق گروه مستقر بودیم و فضایی برای ما که نیروی
جدید بودیم دیده نشده بود .در آخر یک انباری را به عنوان اتاق در اختیار ما قرار دادند .اینکه نباید
اعتراض کنیم و باید شرایط را بپذیریم".
عضو دیگری معتقد بود که " :فضا وجود دارد ولیکن مدیریت فضا ضعیف است .این عضو اظهار داشت که
حتی منشی ها برای خودشان اتاق و فضای مناسبی دارند ولی برای اساتید جدید قبال جایی در نظر گرفته
نشده و تا یک مدت در اتاق گروه یا دیگر همکاران سپری میکند تا این مشکل حل شود ،یا اینکه
فضاهایی که چندان مناسب و در شأن استاد نیست در اختیارشان قرار میدهند.
عضو دیگری بیان نمود که " :چون موقع ورود استاد جدید تا یک مدت اتاقی برایشان درنظر گرفته نمی-
شود یا فضا کم است ،لذا با یک استاد دیگری که قدیمیتر است باید هماتاق شوی ولیکن برخورد این
همکاران قدیمی تر مناسب نیست چون فضایی که در اختیارشان است را باید نصف کنند و این را نمی-
پسندند ،و این مساله برای اساتید جدید تحقیرآمیز است".

چالش چهارم :ارایهنشدن خدمات الزم برای انجام وظایف سازمانی

از مسائل دیگری است که در حوزه خدمات ،اعضای هیئت علمی جدیدالورود با آن روبرو
هستند ،ارایه نشدن خدمات مناسب است .یکی از مشارکتکنندگان در پژوهش اظهار داشت که:
"بعد از هیجده ماه از ورودم به دانشکده ،با کلی خواهش و منتکشی ،اتاقی در اختیارم قرار دادند ،بعدش
دوسال دیگر هم زجر و کلی منت کشیدیم ت ا برخی از لوازمات ابتدایی را در اختیارمان قرار دادند .این
برخورد باعث شده بود تا در بین برخی از دانشجویان مورد تمسخر قرار بگیریم و عزت نفسم خدشهدار
بشه ...هیچوقت این تحقیری که در ورود به دانشگاه با اون مواجه شدم رو فراموش نمیکنم"
عضو دیگری بیان نمودند که "دادن امکانات اولیه به ما خیلی زمان میبرد .خیلی از ملزومات رو نداریم
مثال کامپیوتر ،دستگاه کپی و  ...من اکثر وسایل را خودم میخرم از جمله :گوشی تلفن و ...حتی کارهای
خدماتی را هم خود اعضای هیئت علمی انجام میدهند ،مثل چایی آوردن ،نامه بردن و . ...کالّ بهایی داده
نمیشود".دیگری بیان نمودند که " :دو سال صندلی و میز نداشتم و االنم میزم قرضیه است .کتابخانه را
خودم خریدم ،گوشی تلفن ندارم .به اعتقاد من «ما در النه کرکس استخدام شدهایم».

چالش پنجم :نبود مهد و شیرخوارگاه برای نگهداری فرزندان اساتید

یکی از وظایف دانشگاه در حوزه خدماتی میتواند این باشد که با ایجاد یک مرکز شیرخوارگاه
و مهدکودک در هر یک از دانشکدهها ،که از استاندارهای الزم برخوردار باشند ،تسهیالتی را در
خدمت اعضای خود قرار دهد ،و با این کار میزان بهرهوری اعضا و کارکنان خود را باال ببرد .در
این راستا ،یکی از مسائلی که در بین اساتید بهویژه اساتید زن به عنوان دغدغه وجود دارد ،این
است که دانشگاهها مهدکودک و شیرخوارگاهی ندارند که از فرزندان اساتید نگهداری کند تا این
اعضاء با فراغ بال و آسودگی خاطر به وظایف کاری خود بپردازند .یکی از مشارکتکنندگان در
پژوهش چنین عنوان کرد:
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"من به عنوان مادر ،تحت فشار وظایف مادری نیز هستم و این یک دغدغه بزرگی برای من محسوب می
شود و دانشگاه هیچگونه خدماتی در این باره به ما نمیدهد".
یکی دیگر از اساتید زن ،دغدغهاش را در این حوزه ،چنین بیان کرد" :مادری که استاد است تحت فشار
شدید قرار داشته و با مشکالت بزرگی روبروست .من به خاطر بچه خردسالی که دارم حتی در حین
آموزش تو کالس درس هم تمرکز ندارم و به فکر فرزندم هستم .دانشگاه یک مهدکودک ندارد .من وقتی
خیالم از بابت فرزندم راحت باشه ،دغدغهای هم از این بابت نخواهم داشت و راحتتر و بهتر به وظایف
کاریام خواهم رسید".

ابهام در قوانین
ارتقا و نبود
اطالعرسانی کافی

نبود مهد و
شیرخوارگاه برای
نگهداری فرزندان
ایشان

حقوق و مزایای
ناچیز در قبال
حجم سنگین

موانع و چالشهای
رشد و بالندگی
اعضای هیات علمی
جدید االستخدام

مشکل فضا و
مدیریت نامناسب
فضا و مدیریت
پشتیبانی ضعیف

ارایه نشدن
خدمات الزم برای
انجام وظایف
سازمانی

نمودار :1موانع و چالشهای رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام
منبع( :یافتههای نگارندگان)

سؤال دوم پژوهش :چه عواملی منجر به افت یا به خطر افتادن سالمت روانی اعضای هیئت
علمی جدیداالستخدام میشود؟

در خصوص سالمت روانی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام بر اساس دیدگاه مصاحبه
شوندگان ،سه عامل شناسایی گردید که سالمت روانی اعضا را به خطر میاندازد ،که شامل موارد
ذیل است« :فرسودگی شغلی به دلیل حجم زیاد دروس ارائه شده»« -دغدغه عقد قرارداد طرح
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های پژوهشی با سازمانها»«-تحت فشاربودن برای چاپ مقاله نمایهشده در  WOSبرای تمدید
قرارداد دو ساله» .در ادامه یافتههای مربوط به هر کدام از چالشها به تفکیک ارائه شده است.
چالش اول :فرسودگی شغلی به دلیل حجم زیاد دروس ارائه شده

یکی از چالشهایی که اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام عنوان نمودند ،حجم زیاد
دروس ارائه شده به این اعضا و به تبع آن فرسودگی شغلی بود .بهطورمثال نظر برخی از مشارکت
کنندگان در پژوهش اینگونه بود:
"در بخش آموزشی شرایط حاکم بر دانشکده و گروه آموزشی باعث شده که حجم درسهای ارائه شده
خیلی زیاد باشد .مثال من در ترم گذشته  20واحد تدریس داشتم و این خیلی زیاده که باعث میشه به
سالمت جسمی و روانی ما آسیب وارد بشه"
"دروس مختلفی به اساتید جدید الورود ارائه میشود .این در حالی است که حجم دروس ارائه شده نیز
زیاد است و این مساله بازدهی و کیفیت کار ما را پایین میآورد".
" حجم زیاد کار باعث شده که حتی روز های تعطیل هم به وظایف شغلیم بپردازم و فرصتی برای ورزش
کردن هم ندارم".
" من قبال ورزش میکردم ولی از زمانی که وارد دانشگاه شدم فرصتی برای این کار ندارم چون واقعا کار
خیلی زیاده".
یکی از اعضا با ابراز نارضایتی از وضعیت سالمت جسمی و روانی ،معتقد بودکه " :برای تامین سالمت
جسمی و روانی اساتید ،دانشگاه باید ساعات ورزشی اجباری و ارائه غذای سالم را در برنامههای خود
داشته باشد".

چالش دوم :دغدغه عقد قرارداد طرحهای پژوهشی با سازمانها

از دیدگاه شرکتکنندگان در پژوهش دغدغه عقد قرارداد طرحهای پژوهشی با سازمانها
بهعنوان یکی از عوامل استرسزا است که سالمتروانی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام را به
مخاطره میاندازد .یکی از مشارکتکنندگان در پژوهش چنین عنوان کرد:
"عدم همکاری بعضی نهادها که اعضا موظف به انجام طرح کاربردی برای آنها شدهاند ،یکی از موانع
است .بهطور مثال من ماهها است که کار را تحویل دادم و تسویه مالی هم صورت گرفته ولی هنوز سفته
هایم را دریافت نکردم و حسن انجام کار را دریافت نکردهام و متاسفانه علیرغم تماسهای فراوان من را به
زمانهای نامعلومی در آینده ارجاع میدهند".
عضو دیگری معتقد بود " :ما برای انجام طرح پژوهشی ،اوالً مجبور هستیم به این سازمان و آن سازمان
مراجعه کنیم و از آن ها بخواهیم که حتی با مبلغ ناچیز ،طرحی را به ما بدهند و این جریان چندان
خوشایند نیست که منزلت اجتماعی یک عضو هیئت علمی را پایین میآورد .دوما سازمانها ما را که هنوز
نیروی جدیداالستخدام هستیم ،نمی شناسند ،لذا چندان تمایلی به بستن قرارداد نیستند .در واقع گرفتن
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طرح از سازمانها برای نیروهای جدید که شناخته شده نیستند ،دشوار است" .در این راستا عضو دیگری
اعتقاد داشت که " :در دید من طرح پژوهشی همه رانت است .اساتیدی که آشنا دارند از طریق آن می-
توانند به طور صوری ،قراردادی تنظیم نمایند ،و چون که هردو طرف ذینفع هستند لذا سودخود را می-
برند".

چالش سوم:تحت فشار بودن برای چاپ مقاله نمایهشده در  WOSبرای تمدید قرارداد دو ساله

بهزعم مشارکتکنندگان در پژوهش ،مورد دیگری که به عنوان چالشهای پژوهشی مطرح
است ،زمان بر بودن پذیرش و چاپ مقاله نمایه شده در  WOSکه الزمه تمدید قرارداد  2ساله
است .یکی از مشارکتکنندگان در پژوهش در این زمینه معتقد بود که:
"نوشتن مقاله نمایه شده در  WOSزمان بر است و ما فرصت چندانی برای این کار ،به جهت ارائه حجم
باالی دروس و پایان نامه ،نداریم" .استاد دیگری مهمترین مشکل را در حوزه فعالیت کاری خود این گونه
بیان کردکه" مهمترین مشکل در خصوص گرفتن پذیرش مقاالت در مجالت خارجی ست که دغدغه
فراوانی را برای بنده و چند تن از دوستانم (اعضای هیات علمی جدیدالورود) ایجادکرده است".
عضو دیگری بیان نمود" :ما موظف به ارائه مقاله نمایهشده در  WOSبه دانشگاه هستیم .برای این منظور
اگه خودمون بخواهیم مقاله بنویسیم ،خیلی دیر نتیجه میده و زمان بر هست و به سختی پذیرش میشه ،و
اگه بخواهیم از طریق موسسات موجود در خیابان انقالب به صورت پولی اقدام کنیم ،وجدانمان اجازه این
کار را نمیدهد ،لذا شدیدا از این بابت دچار استرس و نگرانی هستیم".
استاد دیگری اظهار داشتند که " :دو نفر از دوستانم چون نتوانستند تا موعد مقرر که دانشگاه تعیین کرده
بود مقاله  ISIبدهند ،لذا قراردادشان مشروط شد .ذهن من هم خیلی درگیر این مسأله ست .اینکه آیا تا
زمان مقرر می توانم پذیرش بگیرم؟ در چند سال اخیر روند داوری و چاپ مقاله نمایه شده در WOS
زمانبر شده است .بنابراین دانشگاه باید تجدید نظری در اینگونه قوانین داشتهباشد".

17

بازنمایی موانع و چالشهای بالندگی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام / ... :مجید قاسمی و کیوان صالحی

فرسودگی شغلی به
دلیل حجم زیاد
دروس ارائه شده

عوامل زمینهساز به
خطر افتادن سالمت
روان اعضای هیات
علمی
دغدغه عقد قرارداد
طرحهای پژوهشی با
سازمانها

تحت فشاربودن
برای چاپ مقاله در
برای تمدید WOS
قرارداد دو ساله

نمودار :2عوامل زمینهساز به خطر افتادن سالمت روان اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام
منبع( :یافتههای نگارندگان)

 -4بحث و نتیجهگیری
اعضای هیئت علمی به عنوان عنصر اصلی در دانشگاهها نقش مهمی در تحقق اهداف و
رسالتهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دارند و در واقع موتور محرک دانشگاهها محسوب
میشوند .وجود اعضای هیئت علمی توانمند و پویا ،و بسترسازی برای فعالیت بهینه این سرمایه
حقیقی ،زمینه تعالی و بالندگی دانشگاه و جامعه را فراهم مینماید و سبب میشود تا دانشگاهها
در رویارویی با چالشهای پیش رو کارآمدتر عمل نمایند.
انتظار برای خلق دانش نو ،کمک به حل یا کاهش مسائل مبتالبه کشور ،تولید مقالههای با
کیفیت و ارائه خدمات تخصصی ،از قشر فرهیختهای همچون اساتید دانشگاه ،امری معمول و الزم
است .بهطوریکه در برخی از دانشگاههای معتبر دنیا از اساتید جدیداالستخدام ،در طی  5سال
کاری ،انتظار دارند تا با چاپ  3مقاله در مجالت معتبر یا ارائه در برخی کنفرانسها ،زمینه
ارتقای جایگاه خود و دانشگاه را فراهم نمایند ( .)Bonaparte et al., 2015لیکن سؤال این است
که برای تحقق این انتظارات ،چه شرایط و الزاماتی نیاز است؟ آیا صرف تاکید بر انتظارات و
کمتوجهی به شرایط مورد نیاز برای عملکرد اعضای هیئت علمی ،میتواند ما را در رسیدن
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منطقی به اهداف کمک نماید یا اینکه خود زمینه چالشهای دیگر را فراهم میآورد .به نظر
میرسد ،کمتوجهی به ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت بهینه اعضای هیئت علمی و تاکید بیش
اندازه بر انتظارات ،زمینه بروز و تشدید چالشهای دیگری را فراهم آورده که نه تنها بالندگی و
توسعه متوازن را دور از دسترس مینماید ،بلکه سالمت اعضای هیئت علمی و به ویژه اعضای
جدیداالستخدام که قاعدت ًا برای انجام وظایف خود به توجه بیشتری نیاز دارند را با مخاطرات
دوچندانی همراه میسازد.
به نظر میرسد ،نگاه تکبُعدی و نامتناسب با ماهیت بسیاری از رشتهها در تدوین و
اجراییسازی مالکها و نشانگرهای جذب ،ترفیع و ارتقا ی از یکسو ،فشار و تمرکز بیش از اندازه
بر انجام تکالیف توسط اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام ـ که در مقایسه با اعضای باسابقهتر،
برای جاافتادن در فرایند دانشگاهی و فعالیت بهینه به حمایت بیشتری نیاز دارند ـ و همچنین
انتظارات فراتر از شرایط و امکانات در ا ختیار ،نه تنها زمینه پیشرفت متوازن و پایدار را فراهم
نخواهد ساخت ،بلکه میتواند زمینه فرسودگی بیشتر در طول سالهای آتی خدمت یا مهاجرت
این سرمایههای ارزشآفرین را به همراه آورد .امید میرود ،در مطالعهای آسیبشناسانه و
گسترده ،این فرضیه مورد بررسی عمیق و دقیقتری قرار گیرد.
از سوی دیگر ،در سالهای اخیر ،در کشورمان رویه مربوط به جذب ،ارتقا و ترفیع اعضای
هیئت علمی با تغییر و تحوالتی در رویکردها ،مالکها و نشانگرهای جذب ،ارتقا و ترفیع ،همراه
شده است ،لیکن به رغم تغییر و تحوالت ،شواهد موجود و مستندات پژوهشی ،از بروز افت
پویایی و نشاط در فضای علمی و مراکز دانشگاهی به ویژه در حوزه علوم انسانی حکایت دارد
(محمدزاده و صالحی )1395 ،1396 ،و این درحالی است که در فرمایشات رهبر معظم انقالب،
بارها بر ضرورت زمینهسازی برای تحول و پیشرفت در عرصههای مختلفی علمی و مراکز
دانشگ اهی کشور ،تاکید شده است .تاکید مسؤلین کشور بر ضرورت حرکت شتابنده و هدفمند در
راستای پیشرفت مراکز علمی و دانشگاهی و ضرورت تحول در مالکها و نشانگرهای جذب ،ارتقا
و ترفیع اعضای هیئت علمی از یکسو و افت نشاط و پویایی گزارششده در مراکز علمی و
دانشگاهی ،به ویژه در زمینه خلق دانش در حوزههای علوم انسانی ،این سؤال را در ذهن
مخاطبان متبادر میسازد ،چرا فاصله دانشگاههای کشور با وضعیت مطلوب و اثرگذار خویش،
بیشتر شده و نشاط و پویایی الزم برای زمینهسازی رفاه و توسعه متوازن و پایدار در کشور ،را
موجب نشده است؟ این امر زمینه بروز سوالهای متعددی دیگری را فراهم مینماید .در این
پژوهش ،برخی از چالشها و موانع موجود و محتمل در اثرگذاری بر عملکرد اعضای هیئت علمی
جدیداالستخدام ،شناسایی و بازنمایی گردید.
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تحلیل ادراک و تجربه زیسته اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام نشان داد که در انجام
وظایف دانشگاهی خود با موانع و چالشهای متعدد و متنوعی روبرو هستند که در صورت
کمتوجهی و تدوام این شرایط ،این مسأله میتواند در بلندمدت ،میزان و کیفیت بهرهوری و
بازدهی را در این اعضاء کاهش داده و در سطحی باالتر سالمت آنها را با مخاطراتی همراه سازد.
پرواضح است که دوری از رویکردهای تک بعدی و تمرکز صرف بر انتظارات از اعضای هیئت
علمی از یکسو ،و توجه و رعایت الزامات مورد نیاز با شرایط کاری و ماهیت رشتهها و بستر
فعالیت و ماموریتی آنها از دیگر سو ،در ارتقای کیفیت دانشگاهها و تضمین کیفیت در نظام
آموزش عالی ،نقشی انکارناپذیر داشته و در شرایط فعلی از ضرورت دوچندانی برخوردار است .بر
این اساس در این پژوهش چالشهای رشد و بالندگی و سالمت روانی اعضای هیئت علمی
جدیداالستخدام در دانشگاههای شهر تهران بررسی شد .تحلیل یافتهها بیانگر آن بود که شرایط و
الزامات مورد نیاز برای بالندگی و سالمت روانی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام در دانشگاه
های دولتی شهر تهران ،از کیفیت مناسب برخوردار نیست و این امر تبعات و دغدغههای
دوچندانی را برای این قشر فرهیخته ایجاد نموده است.
تحلیل مصاحبههای انجامشده به شناسایی و دستهبندی حجم گستردهای از مشکالت و
موانع رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام شامل «حقوق و مزایای ناچیز در قبال
حجم سنگین کار»« ،ابهام در قوانین ارتقاء و نبود اطالعرسانی کافی»؛ «عدم ارایه مناسب و به
هنگام خدمات الزم برای انجام وظایف سازمانی»« ،مشکل فضا و مدیریت نامناسب فضا و مدیریت
پشتیبانی ضعیف» « ،نبود مهد و شیرخوارگاه برای نگهداری فرزندان اساتید و کارمندان» ،منتج
گردید .در ادامه با استفاده از پیشینه پژوهش و مضامین برگرفته از مصاحبه با مشارکتکنندگان،
به اثرات موجود و احتمالی این چالشها بر عملکرد فردی ،گروهی و سازمانی پرداخته خواهد شد.
ارزیابی کیفیت و بهرهوری ،حجم کاری ،تضادهای بین فردی ،جو و فرهنگ سازمانی
( )fogg, 20006; Mukhtar, 2012; Abdel-Razek, 2011آزادی علمی ،اخالق حرفهای ،رضایت
شغلی ،فرصتهای رشد و بالندگی ،توازن و تناسب حجم فعالیتها ( ;Bonaparte et al, 2015
 .)Sabagh & Saroyan, 2014; Dos Santos et al, 2016; Costa et al, 2012اموری هستند که
بر وظایف حرفهای عضو هیئت علمی تاثیرگذار است .این بخش از یافتههای پژوهش با مطالعهی
نورشاهی و سمیعی ()1390؛ جمشیدی ()1386؛ اجتهادی و همکاران ( ،)1390که وضعیت
کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی را نامطلوب ارزیابی نمودند ،همسو میباشد .نتایج
پژوهش داداشزاده اصل و همکاران ( )1392نشان داد که میزان دریافتی اعضای هیئت علمی،
امکانات رفاهی ،و احترام و منزلت اعضای هیئت علمی دانشگاه بر روی انگیزه آنان اثرگذار است.
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همچنین پژوهشگران نشان داده اند که در صورت نبود شرایط مناسب برای مراقبت از کودکان،
مادران دارای فرزند ،در ایفای نقش مادری و انتظارات شغلی دچار تعارض میشوند و سالمت
روانی آنها مورد تهدید قرار میگیرد ( ،)Blehar, 2006که این مساله توسط مشارکتکنندگان
(اساتید با نقش مادر) در پژوهش مورد اذعان قرار گرفت .واکاوی عمیقتر روایتهای
مشارکت کنندگان ،نشان داد که این دغدغه نه تنها عملکرد شغلی استادان بلکه سالمت روانی
ایشان را نیز با خطر مواجه ساختهاست به گونهای که استرس مستمر ناشی از وضعیت فرزندان،
زمینه بروز پرخاش و سایر بیماریهای مرتبط را فراهم میسازد .این یافته با نتایج مطالعه وثوقی
و همکاران ،)1395 ،همخوان است .آنها در این مطالعه نشان دادند استرس با بسیاری از بیماری
های جسمی و روانی ارتباط داشته ،یا در ایجاد ،تحول و گسترش آن نقش داشته و باعث کاهش
سالمت عمومی کارکنان ،نیروی ابتکار و خالقیت و تالش افراد میشود .در تحلیل یافتههای این
مطالعه ،وجود رابطه منفی و معناداری بین استرس ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی به تایید
رسید دارد .بدین معنی که با افزایش استرس ،عملکرد شغلی کاهش مییابد.
صالحی عمران ( )1385در بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دریافت که از مهمترین
دالیل مهاجرت اعضای هیئت علمی ،عوامل رانشی نظیر پایین بودن حقوق و دستمزد ،وجود
فشارهای روحی و عوامل ایجاد افسردگی است .در پژوهش بنگ کوفول ( ،)2007بعد حقوق و
دستمزد منصفانه در کیفیت کاری افراد ،پایین تر از متوسط ارزیابی شد .نتایج پژوهش رحیمی و
همکاران ()1385؛ جانعلیزاده چوببستی و همکاران ()1392؛ یاوری و همکاران ()1387؛ بنگ
کوفول ()2007؛ نشان داد که اعضای هیئت علمی با سنین و مرتبه باال از کیفیت زندگی کاری
بهتری برخوردارند ( .)Bangkoedfhol, 2007برای ابعاد شناسایی شده ،به غیراز بعد میزان حقوق
و دریافتی ،در موانع رشد و بالندگی ،پژوهشی یافت نشد تا نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر
با آن تطبیق داده شود .هامونز و واالس ( ) 1976در پژوهش خود عدم اطالع رسانی و شفاف
سازی به موقع را از جمله موانع درون دانشگاهی بهسازی منابع انسانی مطرح نمودند
(.)Hammons & Wallace, 1976
در خصوص سالمت روانی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام بر اساس دیدگاه
مصاحبهشوندگان ،سه عامل شناسایی گردید که سالمت روانی اعضا را به خطر میاندازد ،که
شامل موارد ذیل است :فرسودگی شغلی به دلیل حجم زیاد دروس ارائه شده -دغدغه عقد
قرارداد طرحهای پژوهشی با سازمانها ـ تحت فشار بودن جهت چاپ مقاله نمایهشده در WOS
برای تمدید قرارداد  2ساله؛ نورشاهی و فراستخواه ( )1391در پژوهشی ،کنشهای ارتباطی و
تعامالت همکارانه ،آزادی علمی ،اخالق حرفهای ،رضایت شغلی ،فرصتهای رشد و بالندگی،
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توازن و تناسب حجم فعالیتها را بهعنوان سازندهها شناسایی کردهاند .در پژوهش دوس سانتوس
و همکاران ( )2016رضایت شغلی و سالمت روانی از مولفههای تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی
اساتید برشمرده شده است ( .)Dos Santos et al, 2016در پژوهش ویالس بوس و مورین (2013
الف) سالمت روانی و پریشانی روانی ،استرس شغلی ،تعهد به کار از عوامل موثر بر کیفیت زندگی
کاری برشمرده شده است ( .)Vilas Boas & Morin, 2013نتیجه مطالعه وثوقی نیری و
همکاران ،)1395( ،نشان داد که سالمت عمومی نقش واسطهای در رابطه با استرس ناشی از
محیط کار و عملکرد شغلی دارد .بر اسا س نتایج تحقیق که موید تاثیر منفی استرس بر عملکرد
شغلی و همچنین نقش واسطهای سالمت عمومی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی است
اجرای برنامهای جامع در خصوص مدیریت استرس اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام ،ارتقاء
سالمت عمومی به همراه رسیدگی به وضعیت ارتقا و امنیت شغلی ایشان ،با هدف حفظ سالمتی
آنها به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان و جامعه و بهبود عملکرد آنها ،ضروری بوده و
بایستی در اولویت قرار گیرد .به نظر میرسد نبود برنامه جامع برای کاهش چالشها و در نتیجه
استرسهای ناشی از آن را بتوان ،از دالیل عمده افت نشاط و پویایی در فضای دانشگاهی
برشمرد .پژوهش محمدزاده و صالحی ( ،)1394نشانداد که دانشگاهها ومراکز علمی ما با نشاط و
پویاییعلمی قابل قبول ،فاصله بسیاری دارند که ضرورت آسیبشناسی ،بررسی موانع و چالشها
و پیشنهاد راهکارهای بهبود ،دوچندان است .بدین منظور و با توجه به وجود چالشهای
استرسزا در دانشگاهها و بهویژه برای اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام ،لزوم تدوین برنامه
جامع بهبود فضا و شرایط موجود در دانشگاهها را دوچندان مینماید .با توجه به اینکه اعضای
هیئت علمی اصلیترین عنصر تأثیرگذار در دانشگاه محسوب میشوند و در برنامه چهارم توسعه
نیز بر مرجعیت علمی اعضای هیئت علمی تأکید ویژهای شدهاست ،لذا پیشنهادهای کاربردی زیر
ارائه میگردد:
• بهنظر میرسد بهمنظور مواجهه هوشمندانه با موانع و زمینهسازی برای رشد و بالندگی،
ضرورت دارد ارتقای کیفیت زندگی اعضای هیئت علمی از اولویتهای اساسی شورای عالی
انقالب فرهنگی و وزارتخانه در دستورکار قرار گیرد.
• به نظر میرسد با رایزنی مدیران دانشگاهها با نهادها و سازمانها برای همکاری الزم با اعضای
هیئت علمی برای عقد قرارداد طرحهای پژوهشی؛ و همچنین شفافسازی و اطالع رسانی
کافی ،شفاف و بهموقع برای تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی و ارتقاء اعضای هیئت علمی
جدیداالستخدام ـ که می تواند در قالب تشکیل جلسات یا ارائه بروشور و دفترچه راهنما و
دیگر راهکارها باشد ـ بتوان بخشی از چالشهای برشمرده شده را برطرف ساخت.
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• با توجه به اینکه پیشرفت و پویایی علمی در سایه قوانین و مقررات قدیمی و خشک اداری،
محقق نخواهد شد الزم است بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مربوط به ارتقاء اعضای هیئت
علمی و منطبق نمودن آن با بهسازی اعضای هیئت علمی بهگونه ای در دستور کار قرار گیرد
که زمینه بروز و ظهور نوآوری و کیفیت اعضای هیئت علمی در آن فراهم گردد.

• ایجاد الزام در مسولین امر برای ارائه خدمات مناسب به اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام
و مدیریت مناسب فضا در راستای ساماندهی نیروهای جدیدالورود؛ به گونهای که متولیان
دانشگاهی یا دانشکده ،قبل از ورود عضو محترم هیئت علمی ،در تدارک مکان مناسب و
امکانات الزم ،اقدام نمایند و زمینه مشکالت گزارش شده و تبعات آن برای این اعضا ،از شکل
نگیرد.
• توجه بیشتر به مسائل رفاهی از جمله ،اعطای وام مسکن کمبهره برای بهبود مشکالت مربوط
به مسکن اعضای جدیداالستخدام و همچنین اختصاص مرکز مهدکودک و شیرخوارگاه ،در
دانشکدهها برای نگهداری از فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه ،میتواند در بهبود شرایط
کاری ،رفع دغدغههای ایشان و ارتقای زندگی این قشر فرهیخته و در نتیجه افزایش
بهرهوری ،اثرات دوچندانی داشته باشد.
• ایجاد کانالهایی امن برای انتقال کاستیها و گزارش سو مدیریت و کمکاری متولیان مربوط
در برخورد با اعضای جدیداالستخدام و همچنین دریافت انتقادات و پیشنهادهای ایشان ،نیز
میتواند در کاهش شرایط نامناسب و چالشهای برشمرده شده ،نقش بازدارندگی ایجاد نماید.
• تدارک مشوقهایی از قبیل تسهیل روند اداری تصویب طرحهای پژوهشی و پرداخت بهموقع
بودجه آن و تدوین ساز و کارهای حقوقی کارآمد برای تامین حقوق مادی و معنوی اعضای
هیئت علمی متناسب با شهرهای مسکونی آنها؛
• در نهایت پیشنهاد میشود ضمن دوری از نگاهی یکسان در تدوین و اعمال مالکها و
نشانگرهای ارتقا و ترفیع رشتهها ـ که نشانهای از استیالی رویکرد پوزیتویسم در مالکها و
نشانگرهای اثرگذار بر تصمیمگیریهای نظام آموزش عالی به شمار میرود ،ـ و با تمرکز بر
ماهیت موضوع رشتههای دانشگاهی ،ویژگیهای بستر فعالیت این رشتهها و در نظر گرفتن
ماموریت و اولویتهای هریک از این رشتهها در کشور ،کمیتهایی متشکل از نمایندگان
اعضای تمامی رشتههای دانشگاهی تشکیل شود تا ضمن بررسی دقیقتر ،راهبردهای الزم
برای ایجاد تناسب بین انتظارات با وضعیت هر رشته و ماهیت فعالیتهای آن و انتخاب
مالکهای مناسب برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی ،را تدوین و عملیاتی نماید .در
این مقاله تالش شد تا سهم کوچکی در کمک به ارتقای دانشگاههای کشور برداشته شود.
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امید میرود یافتههای این پژوهش ،زمینه مناسب تصمیمسازی و اجرای پروژهای تکمیلی در
این حوزه را تسهیل نماید.
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