
  
  
  
  

  ت علمی در ایران أرضایت شغلی اعضاي هی

  *فیروزه اصغري
 25/8/1394:       تاریخ پذیرش        4/7/1394: تاریخ دریافت

  
  چکیده

وري   در بازدهی، بهرهاي مالحظه  رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی نقش قابل
توجهی به آن موجب اثرات  ها و مراکز پژوهشی دارد و بی و عملکرد دانشگاه

در مطالعۀ حاضر . نامطلوب بر نظام آموزشی و پژوهشی کشور خواهد شد
  وضعیت رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی در ایران، با هدف فراهمبررسی

زش عالی از وضعیت رضایت گذاران و مدیران آمو کردن امکان آگاهی سیاست 
ریزي و تالش براي تقویت و اصالح  شغلی اعضاي هیأت علمی براي برنامه

در این پژوهش به منظور . ها انجام شده است گیري ها و تصمیم برنامه قوانین،
، از  ها و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی هیأت علمی در ایران دستیابی به زمینه

هاي  اي منسجم از نتایج پژوهش صول به نتیجهتکنیک مرور سیستماتیک براي ح
 54جامعۀ آماري این پژوهش شامل . شده در این حوزه، استفاده شده است انجام

مقالۀ علمی ـ پژوهشی منتشرشده در زمینۀ رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی 

                                                
  .پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوممربی .  *

      asghari@iscs.ac.ir 
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 از سال) ها و مراکز و مؤسسات پژوهشی اعم از اعضاي هیأت علمی دانشگاه(
براساس نتایج این مطالعه، توجه .  بوده است،شمار صورت تمام به ، تاکنون1380

ها و مؤسسات پژوهشی از  به ارتقاي کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه
هاي مورد توجه اعضاي هیأت علمی بوده است که در بسیاري از  شاخص
چنین حقوق و مزایا،  هم .هاي مورد بررسی به آنها اشاره شده است پژوهش

دن شرایط ارتقا و پیشرفت، داشتن استقالل و اختیار در ادارة دانشگاه، کر فراهم
ها، تأمین تسهیالت و امکانات رفاهی، ارتقاي منزلت  گیري مشارکت در تصمیم

 اعضاي مؤثر در ایجاد و حفظ رضایت شغلیهاي  از دیگر مؤلفه... اجتماعی و
شده   به آن پرداختهاست که در نتایج پژوهش ارائه و در این مقاله هیأت علمی 

نتیجۀ نهایی پژوهش حاکی از رضایت متوسط اعضاي هیأت علمی در . است
  .ایران است

 آموزش عالی، عضو هیأت علمی، رضایت شغلی، :مفاهیم کلیدي
  .نارضایتی شغلی، مرور سیستماتیک

  
   مسأله پژوهش

و  اصلی در ساختار نظام آموزش عالی هستند هاي مؤلفهاز اعضاي هیأت علمی 
عنوان  کارآمدي ساختار نظام آموزش عالی در پرتو توانمندي و اثربخشی آنان، به

شود؛ تالش براي بهبود و ارتقاي  ترین منابع انسانی در این ساختار، محقق می اصلی
عنوان یکی از ساختارهاي   موجب ارتقاي آموزش عالی، بهاعضاي هیأت علمیوضعیت 

با توجه به نقش «. فرهنگی کشور، خواهد شدمؤثر در توسعه اجتماعی، اقتصادي و 
انکارناپذیر استادان در امر تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد و نیز در توسعه و 

رسد شناخت نیازهاي اعضاي هیأت علمی و پاسخگویی  نظر می پیشرفت کشور، به
ارتقاي هاي  مناسب به این نیازها براي افزایش انگیزه و رضایت شغلی آنها از اولویت

هندریکسون و همکاران ). 1390صافی و فالحی،(» فرایند آمورش عالی کشور است



   
  
  
  

 197   ...  رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی در  

نیز توجه به رضایت اعضاي هیأت علمی را با توجه به نقش اساسی آنها ) 312: 2013(
 نقش  به بیان دیگر.دانند هاي اصلی دانشگاه الزم و ضروري می در تحقق مأموریت

ها و مؤسسات و  وري و عملکرد دانشگاه  بهرهحیاتی اعضاي هیأت علمی در بازدهی،
هاي آنان و  مراکز پژوهشی، مسئوالن و مدیران دانشگاهی را ناگزیر از توجه به خواسته

منظور جلوگیري از اثرات  تر به ریزي، با هدف جلب رضایت بیش تالش براي برنامه
ویژه  شور ما بهدر ک. کند نامطلوب نارضایتی آنان بر نظام آموزشی و پژوهشی کشور می

دلیل توسعۀ کمی  روي آن، به هاي پیش با وضعیت اخیر آموزش عالی و چالش
ها، مسأله کیفیت زندگی اعضاي هیأت علمی و رضایت  ضابطه دانشگاه غیرمعمول و بی

  . تري قرار گیرد ها از موضوعاتی است که باید مورد توجه جدي شغلی آن
به رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی در کشورهاي دیگر جهان نیز اهمیت توجه 

؛ 2000وارد و سلون، (توان از میزان مطالعات آنان در این زمینه، مشاهده کرد  را می
؛ سسانگا و گارت، 2004؛ کاستیلو و کانو، 2003 و  2000، 1997، 1996بمی،  اوشاگ
 ؛ پالتسیدو،2008؛ سفرت، 2006؛ بیلموریا و همکاران، 2006وود،  ؛ بندر و هی2005
دونگ، ؛ 2010؛ مالک و همکاران، 2009؛ ساباروال و همکاران، 2010؛ مالک ،2009
ها، ضرورت توجه به ارتقاي رضایت شغلی اعضاي هیأت  در همۀ این پژوهش. 2013

هاي  ها براساس شاخص ها در ارتقاي کیفیت علمی دانشگاه دلیل نقش مؤثر آن علمی به
مورد بررسی قرار ... ي مانند جنسیت، سن وا چنین متغیرهاي زمینه رضایت شغلی و هم

  .گرفته است
، 80ویژه از دهۀ  طور خاص رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی، به در ایران نیز به

 دوزي و پرداختچی، مثالً بنگرید به یمنی(هاي گوناگونی بوده است  موضوع پژوهش
؛ 1383داري، ؛ سر1382آبادي و همکاران،  ؛ علی1382؛ خسروي، 1382؛ آراسته، 1380

؛ 1383 ؛ بخشی و نوروزي،1383؛ جعفرزاده و فتاحی، 1383مظفري و صادقی، 
؛ 1386؛ تیموري، 1385؛ شکیب و رجایی، 1385؛ کریمی، 1384عزیززاده و فصیحی، 
؛ 1388نسب،  زمینی و حسینی ؛ 1387؛ میرکمالی و نارنجی، 1386سلیمانی و مشکاتی، 
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؛ 1389؛ ملکشاهی و فالحی، 1389حی، ؛ صافی و فال1389رضوانفر و صالحی، 
؛ دانشمندي 1390؛ رفیعی و جهانی،1390؛ نورشاهی و سمیعی، 1390شهامت و روزگار،

؛ طاهري و 1392پور،  ؛ یارمحمدیان و شفیع1391؛ رضوانفر و مختارنیا، 1391و حبیبی، 
ها عمدتاً ضمن بررسی و سنجش میزان رضایت شغلی  در این پژوهش). 1393اسدي، 

هایی که موجب رضایت و یا نارضایتی اعضاي هیأت  عضاي هیأت علمی، شاخصا
  .علمی شده است، مطرح و مورد تحلیل قرار گرفته است

  هایی که در سطور فوق به تعدادي از آنها اشاره شد، از چنان تنوع قابل پژوهش
اي  ع رشتهو تنو) اعضاي هیأت علمی(ها، جامعۀ آماري  اي از نظر تعداد دانشگاه مالحظه

اي جدید، بدون ارائۀ تحلیلی جامع از نتایج  رسد انجام مطالعه نظر می برخوردارند که به
از این رو نگارنده . اي جز اتالف وقت و سرمایه نخواهد بود هاي قبلی، نتیجه پژوهش

اي جدید با جامعۀ آماري محدود، تالش کرد تا ضمن شناسایی نظاممند  جاي مطالعه به
ها را با استفاده از  آمده از پژوهش ین، امکان ارزیابی و تحلیل نتایج بدستمطالعات پیش

کما . هاي مطالعۀ حاضر فراهم کند منظور پاسخ به پرسش تکنیک مرور سیستماتیک به
ها و در مواردي نتایج متفاوت و گاه متناقض  که ناهمگونی و ناهمسانی پژوهش این
عنوان تکنیکی مناسب براي دستیابی به نتایجی  هها، استفاده از مرور سیستماتیک را ب آن

دنبال  از این رو این پژوهش به. یافته، دوچندان ضروري ساخت منسجم و سازمان
ها است که رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی در ایران  پاسخگویی به این پرسش

 هاي مؤثر بر رضایت و یا نارضایتی شغلی اعضاي هیأت چگونه است؟ و عوامل و زمینه
هاي فوق بتواند امکان آگاهی  پاسخ به پرسشرود  علمی در ایران کدامند؟ انتظار می

گذاران و مدیران آموزش عالی کشور از وضعیت رضایت شغلی اعضاي هیأت  سیاست
هاي کالن آموزش عالی و تالش براي تقویت و اصالح  ریزي با هدف برنامه علمی

  .ق سازدها را محق گیري ها و تصمیم قوانین، برنامه
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  مباحث نظري پژوهش
رضایت شغلی یک مفهوم واحد اما داراي ابعاد پیچیده و چندبعدي است؛ عوامل 
متعددي در رضایت یا نارضایتی افراد از شغل تأثیر دارد، از این رو ارائۀ یک تعریف 

رضایت شغلی را مفهومی چندبعدي  )1935( 1هاپاك. واحد و ثابت از آن ممکن نیست
) 1964( 2از نظر وروم. با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد که داند می

رضایت شغلی براساس نقش و میزان کارآمدي افراد در سازمان تعریف می شود، 
» گانه نیازهاي اولیه پنج«رضایت شغلی را ناشی از میزان  برآورده شدن ) 1943( مازلو

، آن را متأثر از عوامل 4ایت شغلیدر نظریۀ دوعاملی رض) 1959 (3هرزبرگ. داند می
و  )1997 (8، اسپکتور)1976 (7الك. داند می) بیرونی (6و بهداشتی) درونی (5انگیزشی

رضایت شغلی را احساس مطبوع و مثبت فرد از تجربه کاریش ) 2006 (9آرمسترانگ
رضایت شغلی را متأثر از نقش شغل ) 1984 (11 و الفکویست10دیویس. کنند عنوان می

رضایت شغلی را واکنش کارکنان به ) 1969 (12داند و پورتر ع نیازهاي کارکنان میدر رف
رضایت شغلی را حاصل مقایسۀ ) 2000 (13اوشاگبمی. کند شغل و سازمان تعریف می

کرده و یا  بینی می وضعیت شغلی فعلی و واقعی فرد با آنچه که او آرزو داشته، پیش
نیز عقیده دارد که افراد داراي نیازها ) 123:2001 (14استورم نیو. داند استحقاق داشته می

                                                
1. Hoppock 
2. Vroom 
3. Herzberg 
4. Herzberg's Two-Factor Theory 
5. Motivation factors 
6. Hygiene factors 
7. Locke 
8. Spector 
9. Armstrong 
10. Dawis 
11. Lofquist 
12. Porter 
13. Oshagbemi 
14. Newstorm 
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و عالیق خاصی هستند که بر کار و در نتیجه بر میزان رضایت از کار آنان تأثیر 
  .گذارد می

نظران این حوزه، در  نقل از صاحب  مفاهیم جدیدتر دربارة رضایت شغلی نیز به
طور خالصه شامل  به » ماهیت مفهوم رضایت شغلی«با عنوان ) 64:1391(مقالۀ راوري 

یک احساس خوشایند، یک نگرش مثبت به شغل، قضاوت کردن دربارة شغل، «
اگرچه درك بهتر از این تعاریف . تعریف شده است »...ارزشیابی در مورد شغل و

 متعلق 1)تایلوریسم(هاي معروف سازمانی مانند دیدگاه انسان اقتصادي  براساس نظریه
نیازهاي ، 4 متعلق به التون مایو3ورنثها روابط انسانی ، دیدگاه2به فریدریک تایلور

 ERG  ، نظریۀ8 برابري آدامز نظریه، 7گرگور  مکX,Y6 ، نظریۀ 5مراتبی مازلو سلسله
نظریۀ نیاز ، 12الگوي پورتر و الولر، 11نظریۀ الولر وروم، 10 انتظارنظریۀ، 9آلدرفر

 17 و نظریۀ اسمیت16ولدهام و ا15، نظریۀ هاکمن14ضلعی هالند ششنظریۀ ، 13لند هکل مک
تر،  تر خواهد شد، اما از ارائۀ توضیحات بیش شفاف و دیگر نظریات مرتبط، 18و کندال

  .شدن مطلب پرهیز شده است دلیل طوالنی به

                                                
1. Taylorism 
2. Fredrick W. Taylor 
3. Hawthorne 
4. Elton Mayo 
5. Maslow’s Hierarchy of Needs Theory 
6. Theory X and Theory Y 
7. Douglas Mc Gregor 
8. Adam’s Equity Theory 
9. Alderfer's ERG Theory 
10. Expectancy Theory 
11. Lawler's   Theory 
12. Porter and Lawler’s Model 
13. McClelland's Need Theory 
14. Holland's Hexagon 
15. Hackman 
16. Oldham 
17. P.C. Smith 
18 .L. M.  Kendall 
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هاي  ها و تعاریف متعدد دربارة رضایت شغلی، در پژوهش رغم تنوع نظریه علی
مثالً . رد استفاده قرار گرفته استشده در کشور، تنها تعداد معدودي از آنها مو  انجام
  دوعاملیۀنظری«یا همان و » بهداشتی ـ  انگیزشیۀنظری«هاي  با نامکه  ۀ هرزبرگنظری

براساس این . ها را داراست ترین مورد استفاده در پژوهش ، بیشمعروف است »هرزبرگ
ود وج دلیل دو مجموعه از عوامل متفاوت به نظریه، رضایت و نارضایتی از شغل به

 عواملی را که منجر به او. طور جداگانه مورد توجه قرار داد ها را به آید که باید آن می
 و عواملی را که موجب نامد می» یعوامل انگیزش«شود  رضایت کارکنان از شغل می

 براساس این نظریه، عوامل .گذاري کرد نام »یعوامل بهداشت«شود  مینارضایتی کارکنان 
، جذابیت 2 در کار، مسئولیت1موفقیت: ند ازا عبارت) ی کارعوامل درون(انگیزشی 

عوامل (، شناخت و احترام و قدردانی؛ و عوامل بهداشتی 4، رشد و پیشرفت3شغل
، حقوق، جایگاه و 6، سرپرستی5روابط با همکاران: ند ازا عبارت) محیطی و یا بیرونی کار

هرزبرگ و همکاران، ( 9مشی و مقررات سازمان ، خط8 شغلی، شرایط کاري7امنیت
1959 .(  

دست  شده و استانداردشده به نامۀ ترجمه که داراي پرسش این نظریه با توجه به این
البته از نظر افرادي مانند برادران . گیرد محققان ایرانی است، بسیار مورد استفاده قرار می

 فرد، شغل و دلیل توجه این نظریه به سه بعد برتري نظریۀ هرزبرگ به) 1388(زاده  کاظم
در سنجش رضایت ) ترین عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی عنوان مهم به(محیط کاري 

  . شغلی است

                                                
1. Achievement 
2. Ncreased responsibility 
3. Hallenging work 
4.Growth and development 
5. Interpersonal relations 
6. Upervision 
7. Money, status and security 
8. Working conditions 
9.Company policies and administration 
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یکی دیگر از ابزارهاي معتبر براي سنجش رضایت شغلی در ایران، شاخص 
عنوان ابعاد رضایت شغلی  پنج عامل عمده به در این مدل. است (JDI) توصیفی شغلی

هاي ارتقا، مدیران و  شغل، فرصت  حقوق و مزایا،:زاند ا مطرح هستند که عبارت
کندال و هالین  نامۀ اسمیت، از ابزارهاي دیگر سنجش رضایت شغلی، پرسش. همکاران

ند از رضایت از کار، مدیران یا ا هاي آن عبارت ترین شاخص است که اصلی) 1969(
یت شغلی رضانامۀ  دیگر، پرسش ۀنام پرسش. سرپرستان، همکاران، ترفیع و حقوق

، سرپرست، نوع کار ( اصلیشاخص 5دربارة ال ؤس 39ویسوکی و کروم شامل 
شامل MSQ( ( سوتا نامۀ مینه  و پرسش)ترفیع و حقوق و مزایا و ارتقا، همکاران
 شرایط و شغلی ایمنی  کار، تنوع  شغلی، خالقیت  توانایی، از مندي هاي بهره شاخص

 پرسش در 36نیز متشکل از  (JSS) اسپکتور نامۀ پرسش). 2012مارتینز، (است  مادي
ها، رضایت از حقوق، ارتقاي شغلی، نظارت، مزایاي جانبی، پاداش:  بعد است9

موارد ). 1392تبار،  اکبري( رسانی روندهاي اجرایی کار، همکاران، ماهیت کار و اطالع
ر ترین ابزارهاي سنجش رضایت شغلی در ایران است که د ذکرشده از پراستفاده

منظور سنجش رضایت شغلی اعضاي  هاي مورد بررسی در این مطالعه از آنها به پژوهش
  .هیأت علمی استفاده شده است

  
  پیشینۀ پژوهش 

شده دربارة   فراتحلیل مطالعات انجام«اي با عنوان  در مطالعه) 1385(ازکیا و توکلی 
اي با عنوان  لعهبا انجام دادن مطا) 1387(، زکی »هاي آموزشی رضایت شغلی سازمان

هاي تحصیالت تکمیلی از  نامه تحلیل محتواي پایان(بررسی رضایت شغلی در ایران «
تحلیل محتواي «با انجام دادن پژوهشی با عنوان ) 1391(، و زکی»)1387ـ1358سال 

                                                
1. Job Descriptive Index 
2. Minnesota Satisfaction Questionnaire 
3. Job Satisfaction Survey 
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شده   هاي انجام ضمن معرفی پژوهش» مقاالت رضایت شغلی در مجالت علمی ایران
البته . شده اقدام کردند  حلیل نتایج حاصل از مطالعات انجامدربارة رضایت شغلی، به ت

 و گوهري 1377؛ ترابی، 1376الزمانی،  صاحب(اگرچه این مطالعات جز موارد اندك 
 ویژة رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی نبوده اما ضمن ارائۀ ادبیات )1375بهبهانی، 

ها را مورد  یج این پژوهششده دربارة رضایت شغلی، نتا ارزشمندي از مطالعات انجام
  .تحلیل قرار داده است

مطالعات رضایت شغلی با تأکید بر رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی، 
تعدادي از مطالعات مستقیماً رضایت شغلی .  افزایش یافت80خصوص بعد از دهۀ  به

اند و در تعدادي دیگر ضمن بررسی  اعضاي هیأت علمی را مورد پژوهش قرارداده
دوزي و همکاران در  یمنی. اند رتبط، به رضایت شغلی آنان نیز اشاره کردهموضوعات م

 منتشر شده است، فراهم کردن شرایط مناسب محیط 80اي که نتایج آن در سال  مطالعه
دست مسئوالن و مدیران را الزمۀ رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی ذکر  دانشگاهی به

ها،  هی به جایگاه و شأن اساتید، سوءمدیریتتوج کم براساس نتایج این مطالعه .اند کرده
هاي پژوهشی،  تمرکز شدید امور اداري ـ آموزشی دانشگاه، بوروکراسی حاکم بر فعالیت

از جمله مواردي است که انجام وظایف و تالش اعضاي هیأت ... تنگناهاي اقتصادي و
 رضایت شغلی اي دربارة در مطالعه) 1382(آراسته . سازد علمی را با مشکل مواجه می

در رضایت شغلی بهبود شرایط اقتصادي و «: اعضاي هیأت علمی اعالم کرده است
عدم . تنهایی موجب رضایت شغلی نخواهد شد افزایش حقوق اعضاي هیأت علمی به

هاي علمی است از  یافتگی که منجر به عدم ایجاد شرایط مناسب براي فعالیت توسعه
اسی، اقتصادي و اجتماعی، حرمت نهادن به علم ثبات سی. دالیل نارضایتی شغلی است
نتایج مطالعۀ . »تواند در افزایش رضایت شغلی مؤثر باشد و ارتقاي هیات علمی می

عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضاي هیأت دربارة ) 1380( آبادي و همکاران علی
یأت علمی  اعضاي ه درصد81 نشان داد که  اساس تئوري دوعاملی هرزبرگ  بر،علمی

. ها عوامل درونی را بر ایجاد انگیزش شغلی مؤثر دانستند  آن درصد72عوامل بیرونی و 
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 علمی، هیأت نشان داد که از نظر اعضاي )1383(مطالعۀ جعفرزاده و فتاحی 
آوردن امکانات آموزشی و پژوهشی، تأمین نیازهاي آموزشی، افزایش حقوق و  فراهم

 از جمله عوامل مهمی هستند که ،خالق در رشتهمزایا و داشتن همکاران خوب و 
 براساس مطالعۀ بخشی و نوروزي .توانند در افزایش رضایت شغلی آنان مؤثر باشند می

. است بوده شغلی امنیت و حقوق شغلی، انگیزش ایجاد در عامل ترین  مهم)1383(
 بیرونی املعونشان داد   هرزبرگۀ براساس نظری)1386 (رنجبر و همکاراننتایج مطالعۀ 

 ، عدالت و امنیت شغلی، مانند حقوق و دستمزد، امکانات و تجهیزات، شغلةدارند و نگه
 ، تدریس، قدردانی فراگیرانۀ و در مقابل ارزش حرفمؤثرتر در ایجاد رضایت شغلی

در ایجاد رضایت شغلی تري   اهمیت کمو نحوة سرپرستی مدیران ارتباطات ،همکاران
 ۀنام پرسش، با استفاده از )1386 (فروغی و همکارانهش براساس پژو. داشته است

عامل رضایت از ماهیت کار باالترین میانگین رضایت ن، هالی و استاندارد اسمیت، کندال
 نتایج مطالعۀ .داشتندرا ترین میانگین رضایت  ینیو رضایت از امکانات رفاهی پا

 از اعضاي هیأت صددر 4/47 نشان داد که در مجموع )1386 (مشکاتی و همکاران
ترین  ترین نارضایتی در مورد نظام ارتقا و کم  بیش؛علمی از شغل خود ناراضی بودند

تیموري و . بوده استنارضایتی مربوط به تسلط علمی اعضاي هیأت علمی همکار 
اعضاي هیأت » خوب«خود ضمن اشاره به رضایت شغلی  ۀ در مطالع)1386(همکاران 

هاي ارتقا  ینديا اصفهان توجه به رفاه اساتید و اصالح فرعلمی دانشگاه علوم پزشکی
 در )1387( میرکمالی و نارنجی. دادند مورد تأکید قرار رادر بهبود شرایط موجود 

ها نشان  پژوهشی دربارة زندگی کاري و رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی دانشگاه
اوم و توسعۀ گرایی در سازمان، تأمین فرصت رشد و امنیت مد دادند که قانون

عنوان ابعاد کیفیت زندگی کاري با رضایت شغلی همبستگی  هاي انسانی به قابلیت
 نشان داد رضایت شغلی با )1388 (صافی و همکاراننتایج پژوهش . چندگانه دارد

 رفاهی ارتباط معنادار دارد و  وعوامل اقتصادي، آموزشی، پژوهشی، اداري، انگیزشی
قوق، کمبود امکانات رفاهی و دیگر موارد مورد توجه چنانچه عواملی چون کمبود ح
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) 1389(نتایج مطالعۀ صافی و فالحی . قرار گیرند، رضایت شغلی افزایش خواهد یافت
حاکی از ارتباط میان رضایت شغلی با عوامل اقتصادي، آموزشی، پژوهشی، اداري، 

ارتباط  خود به  در نتایج مطالعۀ) 1389(ملکشاهی و فرهادي .  انگیزشی و رفاهی است
ارتقا، نحوة  هاي و مزایا، فرصت هاي حقوق معنادار بین رضایت کلی از شغل با حیطه

نتایج . سرپرستی، امنیت شغلی، شرایط فیزیکی محیط کار و ماهیت کار اشاره کردند
کیفیت « نیز حاکی از این است که 90 حاصل از مطالعۀ نورشاهی و سمیعی در سال

أت علمی مورد بررسی، براساس سه نوع فعالیت آموزشی، زندگی کاري اعضاي هی
مندي  سطح بهره. ـ اجرایی از وضعیت خوبی برخوردار نیست پژوهشی و خدمات علمی

اي، در حد پایین و متوسط و میزان  هاي رشد و توسعۀ حرفه هیأت علمی از فرصت
سط بیشترین هاي مشارکتی در بین اعضاي هیأت علمی تو تعامالت، ارتباطات و فعالیت

نتایج پژوهش رفیعی و جهانی در . »درصد از پاسخگویان در حد متوسط ارزیابی شد
براساس . ، نشان داد که اعضاي هیأت علمی از رضایت متوسطی برخوردارند90سال 

نسبتاً  شغلی رضایت از علمی هیأت اعضاي) 1391(نتایج پژوهش دانشمندي و حبیبی 
 ارتقا هاي فرصت و سرپرستی امر به که توجه رسد می نظر به چنین برخوردارند و خوبی

 )1391(ستوده و قربانی  هاي پژوهش یافته .بخشد بهبود را موجود شرایط تواند می
 عضو عملکرد موقع هب بازخورد به که مناسب ارزشیابی سیستم یک ایجاد دهد می نشان

 گامی دانشگاه، »صنعت با ارتباط دفتر«کردن  فعال و ضروري شود، منجر علمی هیأت

 رضایت افزایش و علمی هیأت اعضاي توانمنديتر جامعه از  بیش استفادة در مفید

 هم  در مطالعۀ خود نشان دادند که که)1391( عسکریان و باقري .است آنان شغلی

 این ولى مؤثرند شغلى ایجاد انگیزش در بهداشتى عوامل و هم انگیزشى عوامل

 ه به. است تر قوى و مثبت بهداشتى و عوامل شغلى انگیزش بین روابط، و همبستگى
 منشأ اصلى را انگیزشى عوامل که نظریهۀ هرزبرگ از پژوهش این کلى نتایج حال

در ) 1393(لویه  ، طاري و اسديکند نمی حمایت داند، و رضایت شغلی می انگیزش
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 ها در سطوح گیري نتایج مطالعۀ خود مشارکت فعال اعضاي هیأت علمی در تصمیم
  .کنند مختلف مدیریتی را عامل افزایش رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی عنوان می

   
  روش پژوهش

مرور از تکنیک  یافته منظور دستیابی به نتایجی منسجم و سازمان پژوهش به این در
مرور سیستماتیک روشی مناسب و قابل اطمینان براي  .سیستماتیک استفاده شده است

پژوهشگر  این روش به .هاي مطالعات پیشین است یق دادهپاسخ به سؤال پژوهش از طر
هاي پژوهشی را  ها، شواهد الزم براي پاسخ به پرسش کمک خواهد کرد تا به کمک داده

 از ترکیب آنها بدون سوگیري، شواهد جدید  پیدا کرده، آنها را مورد نقد قرار دهد و
جویی در  منظور صرفه  بهمحقق در مواردي«) 2011(به تعبیر هیگینز و گرین . بسازد

زمان و سرمایه و پرهیز از انجام مطالعات تکراري و غیرضروري،  اقدام به استفاده از 
  .»نماید تماتیک میسروش مرور سی

 مقالۀ علمی ـ پژوهشی منتشرشده در زمینۀ 54جامعۀ آماري این پژوهش شامل 
ها و مراکز و  اهاعم از اعضاي هیأت علمی دانشگ(رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی 

مقاالت . شماري بوده است صورت تمام  تاکنون به1380از سال) مؤسسات پژوهشی
هاي اطالعات علمی و نیز مجالت علمی ـ  وجو در پایگاه مورد بررسی از طریق جست

هاي مورد مطالعه، جمعاً  پژوهش. آوري شده است پژوهشی در حوزة علوم انسانی جمع
هاي  متشکل از دانشگاه( دانشگاه 60شاغل در بیش از عضو هیأت علمی  8300شامل 

 41هاي پیشین،  هاي حاصل از پژوهش براساس داده. است) دانشگاه آزاد دولتی و
اسامی .  مطالعه به دانشگاه آزاد اختصاص دارد13هاي دولتی و  مطالعه به دانشگاه

 دانشگاه صنعتی اند از دانشگاه تهران، ها عبارت کننده در پژوهش هاي شرکت دانشگاه
شریف، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه الزهرا، دانشگاه اصفهان، دانشگاه 

سیناي همدان، دانشگاه یزد، دانشگاه تبریز،  باهنر کرمان، دانشگاه سبزوار، دانشگاه بوعلی
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هاي علوم  دانشگاه پیام نور همدان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه
شکی تهران، گیالن، رفسنجان، کرمان، مازندران ، اصفهان، کرمانشاه، لرستان، اراك، پز

هاي منتخب نظامی، مراکز علمی ـ پژوهشی وابسته به وزارت علوم و  سمنان، دانشگاه
  .ها چنین تعدادي از واحدهاي دانشگاه آزاد در تهران و شهرستان هم

  
  هاي پژوهش یافته

مندي  دهد، رضایت االت اصلی این مطالعه، نشان میها، براساس سؤ بررسی پژوهش
بخشی که به پرسش . توان در دو بخش مجزا تفکیک کرد اعضاي هیأت علمی را می

یعنی بر مبناي این . دهد طور کلی پاسخ می میزان رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی به
یگر، پرسش پژوهش که آیا اعضاي هیأت علمی رضایت شغلی دارند یا خیر؟ و بخش د

کنندة رضایت شغلی را مورد  هاي تعیین  نتایجی است که میزان رضایت از برخی مؤلفه
  . توجه قرار داده و بر نقش عوامل مؤثر بر رضایت و یا نارضایتی شغلی متمرکز است

دهد عمدتاً رضایت شغلی  در پاسخ به پرسش نخست، نتایج پژوهش نشان می
هاي  بیش از نیمی از پژوهش. شده استاعضاي هیأت علمی در سطح متوسط گزارش 

پیشین، مشخصاً به درصد رضایت یا نارضایتی شغلی اعضاي هیأت علمی اشاره 
دلیل این امر نیز تا . اند اند و فقط به ذکر نتایج آماري حاصل از پژوهش اکتفا کرده نکرده
هاي متعدد و  وجود شاخص. اي به ماهیت موضوع مورد بررسی مربوط است اندازه

ها از دالیل اصلی ارائه ندادن گزارش دقیق  یزان متفاوت رضایت در هر یک از شاخصم
براساس نتایج دیگر مطالعاتی که در آنها میزان . از میزان رضایت یا نارضایتی است

تر از متوسط  رضایت صریحاً اعالم شده است، جز یک مورد که میزان رضایت بیش
تر از  رضایت متوسط و در تعدادي نیز کمگزارش شده است، در بقیۀ موارد میزان 

  .متوسط گزارش شده است
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نتایج . تر است هاي مورد بررسی، وضعیت اندکی شفاف اما در مورد شاخص
ها را با وضوح  ها، میزان رضایت یا نارضایتی به تفکیک شاخص حاصل از پژوهش

بی قرار گرفته هایی که عمدتاً در مطالعات مورد ارزیا شاخص. اند تري بیان کرده بیش
هاي مربوط به یک نظریۀ خاص و در مواردي نیز ترکیبی از این  است، براساس شاخص

پژوهشگر در برخی موارد نیز . بوده است پژوهشگرهاي مورد نظر  ها و شاخص شاخص
در بعضی از . هاي جدید را تعریف کرده و مورد سنجش قرار داده است شاخص
هاي  تنهایی و یا در کنار دیگر شاخص  به )اي زمینه (ها نیز متغیرهاي دموگرافیک پژوهش

 1هاي مورد بررسی در جدول  شاخص. رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است
  :آمده است

  
هاي این پژوهش ارتباط میان حقوق با ایجاد رضایت و یا نارضایتی  براساس یافته

رزبرگ که در این اگرچه براساس نظریۀ ه. شغلی از اهمیت زیادي برخوردار است
ها بسیار مورد استقبال قرار گرفته است، حقوق و مزایا در زمرة عوامل بیرونی  پژوهش

تنهایی موجب رضایت  یعنی شاخصی که به. مؤثر بر رضایت شغلی است) بهداشتی(
در حالی که از یک طرف در . کند شود و فقط از بروز نارضایتی جلوگیري می شغلی نمی

ترین عامل نارضایتی حقوق و مزایا ذکر شده  مهم) 1390(کاران مطالعۀ رفیعی و هم
در ) 1389(، از طرف دیگر ملکشاهی و همکاران )منطبق با نظریۀ هرزبرگ(است 

اند و در  خود به رابطۀ میان رضایت شغلی و حقوق و دستمزد اشاره کرده پژوهش
ترین  ، بیش شاخص رضایت شغلی11نیز در میان ) 1386(پژوهش رنجبر و همکاران 

در مطالعۀ . به شاخص حقوق و دستمزد اختصاص داشت)  درصد61(  میانگین نمره
ترین عوامل رضایت شغلی حقوق دستمزد  نیز یکی از مهم) 1383( بخشی و همکاران

در تحلیل نتایج پژوهش خود به این نکته  پژوهشگربه همین دلیل . بیان شده است
  نسبت به عوامل انگیزشی) بیرونی(ل بهداشتی تر عوام کند که اهمیت بیش تأکید می
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  هاي مورد سنجش رضایت شغلی و متغیرهاي دموگرافیک  شاخص-1جدول 
 متغیرهاي دموگرافیک  ابعاد رضایت شغلی

ص
شاخ

 
انی

ازم
ح س

سط
در 

ها 
 

ماهیت شغل، ارتقا، قدردانی و 
شناخت، موفقیت و مسئولیت، 
سرپرستی، روابط با همکاران، 

 جایگاه و حقوق و دستمزد،
مشی،  امنیت، شرایط کاري، خط

مقررات، مسوولیت شغلی، 
بودن وظایف شغلی،  روشن

رضایت کلی از شغل، جو 
محیط سازمانی و فضاي فیزیکی 

مقررات در سازمان، سیستم کار، 
نظارت و ارزشیابی به دور از 

تبعیض، مشارکت اعضاي هیأت 
 ...ي وگیر علمی در تصمیم

گی
ویژ

 با 
بط

مرت
 

ساز
ي 

ها
انی

م
 

رتبۀ (سابقۀ کار، مرتبۀ علمی 
، وضعیت استخدامی، شرایط )دانشگاهی

، )وقت یا پاره وقت تمام(استخدامی 
کار، سابقۀ تدریس، نوع  سابقۀ سطوح

مدرك تحصیلی، رشتۀ تحصیلی 
، محل تحصیل و اخذ )دانشگاهی(

مدرك، دانشکدة محل خدمت، مقطع 
براي اعضاي هیأت علمی (تدریس 
اجرائی،   مسئولیت، داشتن)آموزشی

براي اعضاي (شخصی  داشتن مطب
، واحدهاي )هیأت علمی پزشکی

، میزان )عملی و نظري(تدریس 
دسترسی به فناوري اطالعات در 

هاي  دانشگاه، عضویت در انجمن
اي، میزان  اي، سواد رایانه حرفه

هاي پژوهشی، فعالیت آموزشی  فعالیت
ارتباطات در کالس، مدیریت کالس و (

  )مؤثرآموزش 

ص
شاخ

 
دي

 فر
طح

ر س
ا د

ه
 

گرایش به کار گروهی، تالش 
براي غلبۀ منافع سازمانی به منافع 

فردي، تعهد شغلی و وجدان 
کاري، خالقیت و نوآوري، 

  ...تعارض نقش و
 

گی
ویژ

 با 
بط

مرت
 

دي
 فر

اي
ه

 

تعداد ، وضعیت تأهل، جنس، سن
مالکیت (وضعیت سکونت ، فرزندان

، انشگاهمیزان درآمد خارج از د، )منزل
  ...مدرك تحصیلی همسر و
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  .در رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی با نظریۀ هرزبرگ مطابقت ندارد) درونی(
اند که اعالم  صراحت اعالم کرده نیز در مقالۀ خود به) 1386( کریمی و همکاران

رضایت کارکنان از عوامل بهداشتی به معناي نقض نظریۀ هرزبرگ است؛ زیرا 
منظور ایجاد رضایت که تنها براي جلوگیري از عدم  وامل بهداشتی نه بهالقاعده ع علی

مانند ) انگیزشی(از طرف دیگر براساس این نظریه عوامل درونی . کند رضایت عمل می
کند  تري ایفا می شاخص ارتقا و ترفیع در میزان رضایت اعضاي هیأت علمی نقش  بیش

  . که با نتایج این مطالعه نیز همخوانی دارد
در میان اعضاي هیأت علمی، ماهیت کار عمدتاً باالترین میزان رضایت را به خود 

 درصد افراد از تدریس در دانشگاه 45) 92(براساس مطالعۀ عمید . اختصاص داده است
اند و از نظر آماري بین رضایت شغلی و استادبودن ارتباط  احساس رضایت کرده

درصد اعضاي  1/41نیز ) 1389(کشاهی در مطالعۀ مل. معناداري وجود داشته است
 درصد نسبتاً از 8/57اند و  هیأت علمی مورد مطالعه رضایت کامل از ماهیت کار داشته

هاي  چنین پژوهش و هم) 1390(در مقالۀ رفیعی و همکاران . کار خود راضی بودند
 ترین رضایت از ماهیت درکرمانشاه، بیش) 1386( در اصفهان و فروغی) 1383(جباري 

  .کار بوده است
ها شرایط ارتقا و پیشرفت در سطح متوسط بر  که در برخی پژوهش علیرغم این

دهد این عامل پس از حقوق و  ها نشان می رضایت شغلی اثرگذار بوده است، اما بررسی
به . ترین عوامل مؤثر بر نارضایتی شغلی اعضاي هیأت علمی است مزایا یکی از مهم

افراد مورد مطالعه، امکان ارتقا و «تأکید شده است ) 1392(د عنوان مثال در مقالۀ عمی
ریزي بلندمدت براي اهداف را  هاي مناسب براي پیشرفت شغلی و امکان برنامه موقعیت

 درصد از اعضاي هیأت علمی در مطالعۀ بخشی 68چنین  ؛ هم»اند کم ارزیابی کرده
در مقالۀ . اند  مهم ذکر کردهپیشرفت و توسعۀ شغلی را در ایجاد انگیزش بسیار )1386(

هاي ارتقا ارتباط معناداري  ملکشاهی نیز رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی با فرصت
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البته نتایج . تاحدي مطلوب بوده است) 1390(شاخص ارتقا در مطالعۀ رفیعی . دارد
  .با موارد فوق مطابقت ندارد) 1383(پور  حاصل از مطالعۀ جباري و رجایی

اي اعضاي هیأت علمی، برخورداري از  ارد ارتقاي حرفهیکی دیگر از مو
ها میزان رضایتمندي از آن پایین  هاي مطالعاتی است که در برخی از پژوهش فرصت

امنیت شغلی نیز وضعیتی مشابه میزان رضایتمندي از شرایط ارتقا . گزارش شده است
  . دارد

ی کار در سطح براساس نتایج حاصل از مطالعه، رضایتمندي از شرایط فیزیک
هاي نحوة سرپرستی، ارتباطات در محیط  شاخص. متوسط و پایین گزارش شده است

ها نیز  تعدادي از پژوهش. هاي مشارکتی نیز در سطح متوسطی قرار دارند  کار و فعالیت
سبک رهبري، فرهنگ . دهد میزان رضایت از امکانات رفاهی پایین است نشان می

، )ها البته نه در همۀ پژوهش(ن پست اجرایی، وضعیت تأهل گرایی، داشت سازمانی، قانون
ها رابطۀ آن  اي از جمله متغیرهایی هستند که در این پژوهش رعایت نکردن اخالق حرفه

  . اما میزان این رابطه چندان دقیق ذکر نشده است. با رضایت شغلی نشان داده شده است
ها اعضاي هیأت علمی  هایی که جامعۀ مورد مطالعه آن در برخی از پژوهش

هاي پزشکی است، متناسب با شرایط کار در بیمارستان، مانند داشتن اتاق مجزا  دانشگاه
. ها بوده است یا امکانات کار، از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مورد توجه این پژوهش

ها نشان داده شده است، در میان اعضاي هیأت علمی آموزشی،  در برخی پژوهش
هاي آموزشی نسبت  از سوي دانشجویان و شاخص ارتباطات در گروهشاخص قدردانی 

به عوامل دیگر مانند حقوق و مزایا، امکانات کار، شرایط فیزیکی، عدالت و ثبات شغلی 
  .  شود تري دیده می رضایتمندي کم

 شغلی  اعضاي هیأت علمی و رضایتسن ها رابطۀ میان  اگرچه در اغلب پژوهش
هاي انجام شده نشان داده  نگرفته است، اما در معدود بررسیآنان مورد بررسی قرار 

شده است که متغیر سن با عوامل ایجاد رضایت شغلی رابطۀ معنادار قابل توجهی ایجاد 
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اي  هاي کاري و حرفه هاي دوره رسد متأثر از دغدغه نظر می این رابطه به. کرده است
ري و شرایط محیط کاري اعضاي هیأت علمی براي میزان دریافت حقوق، ثبات کا

به طور مثال، بسیاري از اعضاي . است که در هر سنی از اهمیت خاصی برخوردار است
 سال 30 -39 سال حقوق و دستمزد، اعضاي هیأت علمی 30هیأت علمی زیر سن 

 سال و باالتر شرایط محیط کار را عامل ایجاد انگیزش 40امنیت شغلی و گروه سنی 
نتیجه با وضعیت استخدامی و رتبۀ علمی اعضاي هیأت علمی این . اند شغلی دانسته

دلیل   سال به30که اعضاي هیأت علمی زیر چنان. تواند رابطۀ معناداري داشته باشد می
تري براي دریافت حقوق  تر دغدغۀ بیش بودن رتبۀ علمی و دریافت حقوق پایین  پایین

ها براي  رسد دغدغۀ آن ر مینظ حتی به. عنوان یک انگیزه براي رضایتمندي دارند به
.  سال نباشد39 ـ 30داشتن یک پایگاه با ثبات شغلی به اندازة اعضاي هیأت علمی 

هاي شغلی   شود تا کسب فرصت ظاهراً به این دلیل که شرایط سنی آنان سبب می
 سال دغدغۀ داشتن پایگاه 39 ـ 30اما در گروه سنی . دیگري را براي خود متصور باشند

این گروه با توجه به چارچوب استخدامی در . تري دارد ت اهمیت بیششغلی ثاب
وضعیت پیمانی یا رسمی ـ آزمایشی قراردارند؛ بنابراین انگیزة ایجاد ثبات شغلی براي 

ها پیش شروع شده و این موقعیت  ها از سال تر است؛ زیرا زندگی علمی آن ها بیش آن
مثابۀ وضعیتی براي  ثبات شغلی به.  داردهاي نمادین نیاز به تثبیت براي کسب سرمایه

کسب آرامش خاطر روانی و موقعیت کسب حقوق و مزایاي ثابت و متناسب با 
سال و باالتر که  40اما اعضاي هیأت علمی گروه سنی . موقعیت شغلی را در پی دارد

تري به لحاظ زندگی شخصی و  عمدتاً از وضعیت پیمانی خارج شده و وضعیت باثبات
هاي علمی بوده و آن  تر در پی داشتن محیطی مناسب براي فعالیت ي دارند، بیشا حرفه
البته چنین قضاوتی با توجه به . کنند اي براي رضایت شغلی ابراز می عنوان انگیزه را به

. وضعیت متوسط و پایین کیفیت زندگی کاري اعضاي هیأت علمی عمومیت ندارد
بخش تحت تأثیر شرایط  ا درآمد رضایتویژه که کسب موقعیت با ثبات شغلی ی به

شود که برخی از اعضاي هیأت علمی در  اجتماعی، سیاسی و اقتصادي به این منجر می
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ها نیز نشان  که معدودي پژوهش علیرغم این. هر سن و رتبۀ شغلی احساس ناامنی کنند
ان نسبت به دهند که افراد داراي پایۀ باالتر و استادان نسبت به دانشیاران و دانشیار می

  . تري برخوردارند هاي اجرایی از رضایتمندي بیش استادیاران و نیز افراد با مسئولیت
اي، به  عنوان یک متغیر زمینه  نیز در بیش از نیمی از مطالعات، بهمتغیر جنسیت

ها  برخی از پژوهش. منظور ارتباط آن با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است
شغلی و جنسیت را معنادار و تعدادي دیگر این ارتباط را منتفی ارتباط میان رضایت 

دار میان رضایت شغلی و  ها، عدم ارتباط معنا  از این پژوهش البته در برخی. اند دانسته
مثالً در مطالعۀ . تري قرار گیرد جنسیت صرفا آماري است که باید مورد توجه بیش

دن ارتباط میان رضایت شغلی با اگرچه نتیجۀ پژوهش حاکی از نبو) 1382( خسروي
قدردانی نکردن کافی در خصوص «شاخص جنسیت است اما براساس همین پژوهش، 

براي مردان موجب » نداشتن امکانات و تسهیالت کافی«و براي زنان » عملکرد آموزشی
) 1390(براساس نتایج حاصل از مطالعۀ رفیعی و همکاران . ایجاد نارضایتی شده است

ر نتیجۀ پژوهش به نبودن اختالف معنادار آماري میان جنسیت و رضایت نیز اگرچه د
ترین نارضایتی زنان در  شغلی اشاره شده است، اما براساس محتواي این پژوهش، بیش

اختصاص » هاي ارتقا فرصت«و » نحوة سرپرستی و ارتباطات«مقایسه با مردان به 
العات نیازمند تحلیلی جداگانه گونه مط شناسی این تر دربارة روش تحلیل بیش. داشت
  .است

در خصوص شرایط فیزیکی اگرچه در بسیاري از مطالعات اشاره نشده است ولی 
که دربارة رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی ) 90(در مقاالتی مانند مقاله بریمانی 
صراحت به امکانات موجود در دانشگاه مانند رنگ  دانشگاه ازاد مازندران است، به

نکتۀ قابل ذکر این . اشاره شده است.... ندلی راحت و اتاق مجهز به تلفن وکالس و ص
هاي آزاد مورد  تر از دانشگاه هاي دولتی کم است که شرایط فیزیکی دانشگاه در دانشگاه

نیز تجهیزات و ) 1385(اگرچه رنجبر و وحید شاهی . توجه و اهمیت قرار گرفته است
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را در رضایت شغلی اعضاي علمی مؤثر ) شرایط فیزیکی کار(امکانات دانشگاه 
  .اند دانسته

هاي مورد بررسی  اگرچه میزان رضایت اعضاي هیأت علمی طبق گزارش پژوهش
ها که میزان رضایت   در حد متوسطی قراردارد، در تعداد بسیار محدودي از پژوهش

هاي  شغلی دو گروه از اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد و اعضاي هیات علمی دانشگاه
تر اعضاي  اند، نتایج حاکی از رضایتمندي کم اي قرار گرفته دولتی مورد مطالعه مقایسه

  . هیأت علمی دانشگاه آزاد در مقایسه با اعضاي هیأت علمی دولتی است
  
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش باید تاکید کرد که شرایط افزایش رضایت شغلی  

و هم عوامل ) درونی(هم عوامل انگیزشی شده شامل  هاي انجام براساس نتایج پژوهش
نظر از تفکیک این عوامل در ایجاد رضایت و یا  صرف. است) بیرونی(بهداشتی 

جلوگیري از نارضایتی شغلی، افزایش رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی در ایران 
منوط به بهبود و ارتقاي وضعیت اقتصادي آنان از طریق افزایش حقوق و دستمزد، 

هایی  ها از دیگر شاخص گیري نۀ مشارکت اعضاي هیأت علمی در تصمیمارتقاي زمی
هاي این مطالعه وزنی شبیه افزایش حقوق و مزایا دارد و این  است که براساس یافته

دهندة توجه اعضاي هیأت علمی به مدیریت مشارکتی در حوزة علم و آموزش  نشان
سانی در مدیریت، امکان ارتقاي ارتقاي فرهنگ سازمانی و توجه به روابط ان. عالی است

اي، تأمین امکانات رفاهی با هدف ارتقاي منزلت اجتماعی اعضاي هیأت  علمی و حرفه
ساالري و  علمی، بهبود شرایط کار، برقراري عدالت و انتخاب مدیران براساس شایسته

 ها از موارد دیگري بوده است که باعث افزایش چنین توجه به کیفیت علمی دانشگاه هم
  . رضایت  شغلی اعضاي هیأت علمی خواهد شد

منظور افزایش رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی،  راهکارهاي عملی دیگر به
شده  در پنج سطح مدیریتی، اقتصادي، سیاسی، علمی و  هاي انجام براساس پژوهش

  : به شرح زیر ارائه شده است2اي و فردي در جدول  حرفه
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  اي رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی راهکارهاي عملی در ارتق-2جدول 
 شده راهکارهاي عملی ارائه  سطح

  مدیریتی

  تغییر ساختار آموزش عالی
  ها حاکمیت فرهنگی و علمی در دانشگاه

  ساالري در انتصاب مدیران شایسته
  شفافیت در مدیریت

  ارتقاي عملکرد بهینۀ مدیریتی
  ارتقاي روابط سازمانی

  رعایت عدالت و عدم تبعیض
  ها یأت علمی در امور دانشگاهمشارکت ه

  ایجاد فرهنگ سازمانی مشارکتی
  هاي آموزشی تقویت گروه

  دست مدیران ارتقاي انگیزة اعضاي هیأت علمی به
  هاي ارتقاي اعضاي هیأت علمی نامه تغییر در آیین

  تقویت انگیزش تحصیلی دانشجویان

  سیاسی
  )ایجاد محیط آموزشی بدون ارعاب( آزادي علمی

  انشگاهاستقالل د

  اي علمی و حرفه

  امکان ارتقاي علمی و پیشرفت شغلی
  ایجاد امنیت شغلی و رفع مشکالت استخدامی

) ویژه اعضاي هیأت علمی علوم پایه به(ایجاد ارتباط با دانشگاه 
اي براي  ها و ارتقاي مزایاي حرفه مندي از تخصص آن منظور بهره به

  اعضاي هیأت علمی
  ریات خارجیتشویق به چاپ مقاله در نش

                                                
  . به دانشگاه ها ابالغ شده   1394 شهریوراصالح و در توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري این آیین نامه 

  . است
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  ایجاد تسهیالت براي استفاده از فرصت مطالعاتی
  )المللی ملی و بین(دانشگاهی  ایجاد ارتباط بین

  ایجاد شرایط مناسب براي کار
  دسترسی به منابع اطالعاتی و علمی جدید

  هاي علمی ها و نشست ایجاد امکانات شرکت در کنفرانس
ظف کار اعضاي بهبود شرایط کار از طریق بازنگري در ساعات مو

  هیأت علمی
تقویت جایگاه اجتماعی اعضاي هیأت علمی از طریق 

  هاي فرهنگی ریزي برنامه

  اقتصادي

  بهبود شرایط اقتصادي و توسعۀ اقتصادي کشور
  ها حمایت مالی از دانشگاه

  افزایش تجهزات و امکانات
  )اي براساس شایستگی حرفه(افزایش حقوق و مزایا 

  بهبود شرایط رفاهی

  ديفر
  تغییر نگرش اعضاي هیأت علمی در زمینۀ کار گروهی

 غلبۀ رویکرد منفعت سازمانی بر منفعت فردي

  
  گیري نتیجه

براساس نتایج حاصل از این پژوهش، میزان کلی رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی در 
هاي  راستاي رویکرد حاکم به پژوهش در. ایران متوسط و اندکی متمایل به پایین است

رسد راه حل  نظر می هرزبرگ، بهدوعاملی شده در خصوص استفاده از نظریۀ   انجام
ریزي با هدف بهبود  نهایی براي ارتقاي رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی، برنامه

روابط با همکاران، سرپرستی شامل حقوق و دستمزد، (عوامل بیرونی یا بهداشتی شغل 
منظور  به) مشی و مقررات سازمان خط، جایگاه و امنیت شغلی، شرایط کاري، )مدیران(

جلوگیري از نارضایتی شغلی، از یک سو و اقدام براي  بهبود و ارتقاي عوامل درونی یا 
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موفقیت در کار، مسئولیت، جذابیت شغل، رشد و پیشرفت، شناخت و شامل (انگیزشی 
 .منظور دستیابی به رضایت شغلی مطلوب، از سوي دیگر است ، بهاحترام و قدردانی

اي  گونه که در ابتداي مقاله ذکر شد، رضایت شغلی داراي ابعاد بسیار پیچیده البته همان
است که مطالعه دربارة آن نیازمند توجه به شاخص، ابعاد و زوایاي مختلفی است که از 

که در برخی از  کما این. هاي یک نظریه فراتر است گرفتن در چارچوب شاخص قرار
اي را  شده، متغیرهاي خودساخته   عالوه بر متغیرهاي تعریفها نیز، پژوهشگران پژوهش

  . اند نیز مورد بررسی قرار داده
توجه به ارتقاي کیفیت آموزش عالی در کشور و از نظر اعضاي هیأت علمی 

ارتقاي آموزش و پژوهش و نقش اعضاي هیأت علمی و مسئولیت آنان در تربیت و 
این امر توجه به مسائل . ی برخوردار استپذیري دانشجویان از اهمیت باالی جامعه

گذاران را بیش از  اعضاي هیأت علمی و درك نیازهاي آنان از سوي مدیران و سیاست
در همین راستا از نظر آنان پیامدهاي ناشی از نارضایتی شغلی . سازد پیش ضروري می

 از .منجر به کاهش کیفیت سیستم آموزش عالی و رکود اعضاي هیأت علمی خواهد شد
هاي مورد مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی  این رو در بسیاري از پژوهش

منظور ارتقاي کیفیت کاري آنان از اهداف اصلی انجام پژوهش  اعضاي هیأت علمی به
براساس نتایج این مطالعه، نقش و مسئولیتی که برعهدة اعضاي هیأت . ذکر شده است

وضوح در  اي براي آنان برخوردار است و این امر به هدارد، از اهمیت ویژ علمی قرار
ترین میزان رضایت اعضاي هیأت علمی در  خورد؛ بیش چشم می نتایج حاصل مطالعه به

  . خورد چشم می به» ماهیت کار«هاي مورد مطالعه در شاخص  پژوهش
ها شغل خود را دوست دارند و براي  رغم همۀ کاستی اعضاي هیأت علمی علی

ریزي و  ربط، برنامه انتظارشان نیز از مدیران و مسئوالن ذي. کنند ن تالش میارتقاي آ
شده در سطح  راهکارهاي ارائه. اقدام براي دستیابی به اهداف علمی کشور است

اي نیز شامل ایجاد امنیت شغلی، فراهم کردن امکان ارتقاي علمی و پیشرفت  حرفه
نظر  به. است... هاي مطالعاتی و از فرصتتر براي استفاده  شغلی و ایجاد تسهیالت بیش



  
  
  
  
 1394پاییز ، 24 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     218 

جهان علم . رسد دغدغۀ ارتقاي علمی براي آنان از اهمیت زیادي برخوردار است می
سرعت درحال پیشرفت است و اعضاي هیأت علمی انتظار دارند مسئوالن و مدیران  به

راستا  در این . امکانات الزم براي همراهی آنان با این جریان پرشتاب را فراهم کنند
هاي آنان براي  بازنگري در ساعات موظف کار اعضاي هیأت علمی از دیگر توصیه

  .افزاش رضایت شغلی بوده است
ترین میزان رضایت در میان عوامل سطح سازمانی مربوط به  در عین حال که بیش

ترین میزان رضایت اعضاي هیأت علمی به حقوق و مزایا  ماهیت کار مربوط است، کم
صورت  اعضاي هیأت علمی انتظار دارند حقوق آنان متناسب با نرخ تورم به. تعلق دارد

نحوي که استادان براي رفع مشکل معیشتی خود  تري داشته باشد؛ به ساالنه افزایش بیش
هاي غیرمعتبر و  هاي غیرمرتبط و در بهترین حالت انجام دادن پژوهش به انجام فعالیت

طور که در سطح اقتصادي  همان. د روي نیاورندهاي بیش از اندازه استاندار تدریس
شود، راهکارهاي ارائه شده جدا از افزایش حقوق و دستمزد، بر  جدول باال مشاهده می

عنوان  ها به ها، افزایش تجهیزات و امکانات در دانشگاه حمایت مالی دولت از دانشگاه
عنوان یک  لمی بهیک خواست سازمانی و تأکید بر بهبود شرایط رفاهی اعضاي هیأت ع

آنان انتظار دارند تسهیالت الزم براي تأمین رفاه نسبی . خواست فردي مطرح شده است
هاي رفاهی اعضاي  سیاست«در مقالۀ ) 1393(طور که قاراخانی   همان.آنان فراهم شود

هاي رفاهی اعضاي هیأت علمی در  اجراي سیاست«اشاره کرده است » هیأت علمی
چنین  اي و هم سازي حرفه زهاي معیشتی و مزایاي اجتماعی به بهایران ضمن تأمین نیا

تقویت در این راستا . »ها منجر خواهد شد ارتقاي کیفیت زندگی و ایجاد انگیزه در آن
تأکید  جایگاه اجتماعی و ارج نهادن به منزلت و شأن اعضاي هیأت علمی از موارد پر

هاي مورد مطالعه به آن  از پژوهشاعضاي هیأت علمی بوده است که در نتایج بسیاري 
  . اشاره شده است

در سطح فردي، در مقایسه با دیگر سطوح، موارد زیادي از طرف اعضاي هیأت 
ها به نقش خود اعضاي هیأت  چه در تعدادي از پژوهش علمی مطرح نشده است؛ اگر
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 هایی مانند علمی در بهبود ارتقاي رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی با ذکر مؤلفه
تعهد «، » تالش براي غلبۀ منافع سازمانی به منافع فردي«و » گرایش به کار گروهی«

طور ویژه به  اشاره شده است، اما به» خالقیت و نوآوري«و » تعارض نقشی «، »شغلی
رسد با توجه به اهمیت عوامل فردي در کنار دیگر  نظر می به. ها پرداخته نشده است آن

منظور بررسی نقش خاص   شغلی، انجام مطالعات جدید بهعوامل مؤثر در ایجاد رضایت
  .اعضاي هیأت علمی در ایجاد و یا ارتقاي رضایت شغلی ضروري است

هاي اصلی ذکر شده،  اعضاي هیأت علمی در سطح مدیریتی نیز در راستاي مؤلفه
ساالري در انتخاب  ها، شایسته خواستار مشارکت اعضاي هیأت علمی در امور دانشگاه

ها و توجه مدیران  ان، حاکمیت علمی از طریق حمایت از آزادي علمی در دانشگاهمدیر
  . ها هستند به مشارکت اعضاي هیأت علمی در دانشگاه

. گیرد تر مورد تأکید قرار می این خواسته در سطح سیاسی نیز با بیانی شفاف
آزادي «. ها استقالل دانشگاهی و ایجاد محیط آزاد آموزشی و پژوهشی در دانشگاه

پژوهش براي پیشبرد حقیقت و انتشار نتایج، آزادي استادان در کالس براي ارائۀ دانش 
در کردن  ، آزادي نوشتن و صحبت)البته با تأکید بر موضوعات مرتبط(و بحث دربارة آن 

هندریکسون و (»  وظایف شهروندي اعضاي هیأت علمیراستايعمومی در مجامع 
جوي و شرط جست  علمی و استقالل دانشگاه، پیشآزادي«). 324 :2013همکاران، 

آزادي و استقالل، دانشگاه را براي مواجهه با . نامحدود و ترویج دانش است
نقل از  کنفرانس جهانی آموزش عالی، به(سازد  هایش در برابر جامعه توانا می مسئولیت

  ). 1388ذاکر صالحی، 
 شغلی، آنچه که در این مقاله که با توجه به ابعاد پیچیدة رضایت سخن پایانی آن

عنوان نتیجۀ مطالعه ارائه شده، حاصل رضایت یا نارضایتی اعضاي هیأت علمی در  به
. ها بوده است هاي مورد استفاده در پژوهش یک برهۀ زمانی خاص و براساس شاخص

تر از رضایت یا نارضایتی شغلی اعضاي هیأت علمی در  هاي دقیق کشف جنبه
هاي علمی  ها و شاخص تواند با کمک و استفاده از ابزارها، روش ن میایراهاي  دانشگاه
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دست محققان در مطالعات آتی  تر، به مناسب علمی به تفکیک و ذکر جزئیات بیش
دست  این امر با توجه به تأکید برخی از محققان به تطابق نداشتن نتایج به. حاصل شود

ش جدي آنان براي رفع این هاي مطرح رضایت شغلی، ضرورت تال آمده با نظریه
   .طلبد مشکل را می

هاي آتی، تدوین  از این رو یکی از پیشنهادهاي مشخص این مقاله براي پژوهش
هاي جدید رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی در ایران و طراحی ابزارهاي  شاخص

هاي  چنین استفاده از دیگر روش هاي کمی و هم استاندارد براي سنجش آن در پژوهش
رسد استفاده از  نظر می تر مطالعات است؛ به منظور دستیابی به نتایج دقیق هشی بهپژو

هاي متنوع کیفی و یا ترکیبی براي سنجش رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی، با  روش
هاي گردآوري داده از طریق مصاحبه و مشاهدة غیرعلنی ، نتایج دقیق و  استفاده از شیوه

هاي دوستانه با  مثالً نظرات اعضاي علمی در دیالوگ. تري به دنبال خواهد داشت عمیق
هاي هفتگی  چنین تعداد غیبت هم... همکاران، جلسات گروه، شوراهاي دانشکده و

حوصلگی آنان در حین  استادان، میزان آمادگی براي تدریس، جدیت یا اظهار بی
ابی دانشجویان ها ، نتایج درست ارزشی انگارانۀ پژوهش تدریس، انجام متعهدانه یا سهل

دهد که  طور غیرمستقیم نشان از میزان رضایت یا نارضایتی شغلی واقعی آنها می به... و
  . آوري و مورد تجزیه و تحلیل واقعی قرار دهند ها را جمع باید محققان باتجربه آن

هاي رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی از ابعاد  ضرورت تحلیل نتایج پژوهش
ی، اقتصادي و سیاسی کشور در هر برهه از زمان پیشنهاد مختلف فرهنگی ـ اجتماع
 گاه نارضایتی شغلی یک استاد در باالترین مرتبۀ عنوان مثال دیگر به محققان است؛ به

دلیل اجراي  دلیل حقوق و مزایا و ارتقاي فردي که ممکن است به دانشگاهی، نه به
گیري عجوالنه و  ه تصمیمهاي اشتباه در یک برهۀ زمانی خاص باشد که منجر ب سیاست

غیرعلمی در محیط آکادمیک او شده است و گاه رضایت اعضاي هیأت علمی از حقوق 
دهندة افزایش حقوق در آن سال بوده  نشان 1383 و مزایا در یک سال خاص مانند سال
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این موارد باید در . ها خود را نشان داده است هاي آن سال است که در نتایج پژوهش
 .رد توجه و تحلیل قرار گیردها مو پژوهش

منظور پایش مستمر رضایت شغلی  ها نیز به دراین راستا مدیران و رؤساي دانشگاه
.  کنندباره  اعضاي هیأت علمی دانشگاه خود، اقدام به سفارش پژوهش ساالنه در این

 به ارتقاي کیفیت علمی 1»پژوهی دانشگاه«این اقدام ضمن کمک به گسترش فرهنگ 
منظور افزایش رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی کمک  ریزي به ز طریق برنامهدانشگاه ا

 .خواهد کرد

منظور  رود که پیشنهادهاي زیر را به ریزان نیز انتظار می گذاران و برنامه از سیاست
هاي اصلی در رضایت شغلی، مورد توجه قرار دهند و در راستاي عملی  تقویت پایه

  :کردن آن اقدام کنند
منظور فراهم کردن امکان شرکت  در وزارت علوم به» آموزش مداوم«فتر ایجاد د  .1

افزایی علمی و آشنایی با دستاوردهاي جدید  هاي دانش اعضاي هیأت علمی در دوره
اعضاي هیأت علمی نیز مانند هر شغلی نیازمند تقویت، اصالح و افزایش . علمی در دنیا

وم کمک مناسبی به پیشرفت و هاي آموزش مدا شرکت در دوره. دانش خود هستند
  .ارتقاي وضعیت آموزش عالی در ایران  است

 شدن حمایت حقوقی کامل وزارت علوم از اعضاي هیأت علمی در  اجرایی  .2
شود با همکاري معاونت حقوقی وزارت علوم، تمهیدات الزم  سراسر کشور؛ پیشنهاد می

انعقاد قراردادهاي کاري براي حمایت از اعضاي هیأت علمی در دعواهاي حقوقی مانند 
تا در . در اسرع وقت صورت گیرد... و غیرکاري اعم از خرید و فروش خانه، طالق و

مواردي که عضو ازتوانایی الزم براي دفاع از حقوق خود برخوردار نیست، امکان 
 .استفاده از حمایت حقوقی سازمان متبوع براي او فراهم شود

                                                
1. Institutional research 
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رسد  نظر می در ایران؛ به»  هیأت علمیرفاه و سالمت اعضاي«توجه جدي به   .3
منظور  در وضعیت فعلی آموزش عالی ایران توجه به رفاه اعضاي هیأت علمی به

مندي آنان از خدمات متناسب با موقعیت اجتماعی آنان از نکات بااهمیت و  بهره
تر مدیران  توجه در افزایش رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی است که توجه بیش قابل

ضرورت توجه عاجل وزارت علوم، تحقیقات  چنینهم .طلبد عالی ایران را میآموزش 
برنامه سالمت «و فناوري با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 

کردن آن در برنامۀ ششم توسعه، به شرح زیر   از طریق اجرایی1»اعضاي هیأت علمی
 : شود توصیه و تأکید می

 
  اي تمامی اعضاي هیأت علمیایجاد شناسنامه سالمت بر -
 ها ن هاي آ ایجاد بیمارستان ویژة اعضاي هیأت علمی و خانواده -

 ایجاد سراي استادان ویژة دوران بازنشستگی اعضاي هیأت علمی -

  
  منابع

آموختۀ  رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی دانش«). 1382. (آراسته، حمیدرضا -
. ریزي در آموزش عالی هفصلنامۀ پژوهش و برنام. »خارج از کشور در ایران

 .28 و 27

بررسی رضایت شغلی «). 1386. (سلیمانی، حسین؛ مشکانی، زهراسادات اصل -
. »اعضاي هیأت علمی دانشکدة پزشکی دانشگاه تهران و عوامل مؤثر بر آنان

 ).65(1 مجلۀ دانشکدة پزشکی دانشگاه تهران،

                                                
. نگارنده مشروح این پیشنهاد را همراه با شرح کامل پیشنهاد براي بررسی و اقدام به وزارت علوم، تحقیقات و 

  .فناوري ارائه کرده است
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سنجی  هاي روان مطالعۀ ویژگی«). 1392. (اکبر و همکاران تبار، علی اکبري -
هاي  نامۀ رضایت شغلی اسپکتور در پزشکان و پرستاران بیمارستان پرسش

 ).14. (3، کومش. »وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ثر بر ؤعوامل م«). 1383(بخشی، حمید؛ نوروزي، داریوش و زهراسادات حسینی  -
. »دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ت علمی أایجاد انگیزش شغلی اعضاي هی

 ).4(2. مجلۀ ایرانی آموزش درعلوم پزشکی

بررسی عوامل انگیزش شغلی «). 1388(سیما  زاده، رضا؛ هاشمی، مه برادران کاظم -
پیشنهادي براي گیري  در سازمان براساس نظریۀ هرزبرگ و ارائۀ دو مدل اندازه
، 37، مجلۀ شریف. »دو مدل پیشنهادي براي عوامل انگیزشی و بهداشتی

 .49ـ25

بررسی رابطۀ فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی اعضاي هیأت ). 1377. (ترابی،کیا -
 . دانشگاه شهید بهشتینامه کارشناسی ارشد پایان .علمی دانشگاه تهران

رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی «). 1386. (تیموري، مریم؛ توتونچی، مینا -
 ).2(7، مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پژشکی. »دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اي میزان انگیزش  بررسی مقایسه«). 1383. (پور، سعید جباري، فرحناز؛ رجایی -
هاي اصفهان و علوم پزشکی اصفهان  ت علمی دانشگاهأي هیشغلی اعضا

فصلنامۀ مدیریت و اطالعات در بهداشت و . » هرزبرگۀبراساس نظری
 ).1(1 ،درمان

ثر بر رضایت مؤبررسی عوامل «). 1383. (اهللا جعفرزاده، زهرا؛ فتاحی، رحمت -
امۀ فصلن. »رسانی در ایران  کتابداري و اطالعۀت علمی رشتأشغلی اعضاي هی

 .25 رسانی، کتابداري و اطالع

ت علمی أرضایت شغلی اعضاي هی« ).1391. (دانشمندي، محمد؛ حبیبی، هنگامه -
 ).6(12، مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پژشکی. هاي منتخب نظامی دانشگاه
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بررسی ابعاد حقوق و مدیریتی استقالل «). 1388. (ذاکرصالحی، غالمرضا -
، ریزي در آموزش عالی ۀ پژوهش و برنامهفصلنام. »ها در ایران دانشگاه
 .79ـ53،106

مطالعۀ : تبیین ماهیت مفهوم رضایت شغلی«). 1391. (راوري، علی؛ میرزایی، طیبه -
 ).1(1، فصلنامه مدیریت پرستاري. »مروري

هاي آموزشی و   بین قابلیتۀرابط« ).1389. (فر، احمد؛ صالحی، الهام رضوان -
ردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه ت علمی پأرضایت شغلی اعضاي هی

 .12، فصلنامۀ پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي. »تهران

ت أ پیشرفت اعضاي هیةبررسی انگیز«). 1391. (فر، احمد؛ مختارنیا، محمد رضوان -
طبیعی   پردیس کشاورزي و منابع: ضایت شغلی موردعلمی براساس ابعاد ر

 .4 ،فصلنامۀ تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزي  ایران. »دانشگاه تهران

ت أ هیيبررسی رضایت شغلی اعضا«). 1390. (رفیعی، محمد؛ جهانی، فرزانه -
، مجلۀ ره آورد دانش. »1388 علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك در سال

 .54، پیاپی )14. (1ی اراك، دانشگاه علوم پزشک

بررسی عوامل مؤثر در رضایت «). 1386. (رنجبر، منصور؛ وحیدشاهی، کورش -
. »شغلی اعضاي هیأت علمی دانشکدة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

، مجلۀ مرکز مطالعات و توسعۀ پزشکی، هاي توسعه در آموزش پزشکی گام
2)4.( 

تحلیل (حقیقات رضایت شغلی در ایران بررسی ت«). 1387. (زکی، محمدعلی -
. »)1387ـ1358هاي دولتی  هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه نامه محتواي پایان

، )ع(حسین مماا جامع هنشگادا نسانیا منابع مدیریت يهشهاوپژ مۀفصلنا
 .104ـ79، ص )1(1
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 فرهنگ سازمانی با ۀرابط بررسی« ).1388. (نسب، داوود زمینی، سهیال؛ حسینی -
  .»در میان اعضاي هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تبریز. (ت شغلیرضای

 ).7(20، فصلنامۀ مدیریت فرهنگ سازمانی

بررسی رضایت شغلی و عوامل مؤثر برآن «). 1391. (ستوده، نعمت؛ قربانی، راهب -
 2 ،فصلنامۀ کومش. »در اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 .46، پیاپی )14(

 فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در ۀبررسی رابط«). 1383. (مدسرداري، اح -
 پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در شهر ـمراکز علمی 

 ).11 (5دانشگاه شاهد، . مجلۀ دانشور رفتار. »تهران

 انگیزه در اعضاي هیأت ةکنند  ایجادةبررسی عوامل عمد). 1375. ( ح،شفیعی -
دانشگاه آزاد .  کارشناسی ارشدۀنام پایان. )ع(  حسینعلمی دانشگاه امام

 .اسالمی

عوامل مؤثر بر رضایتمندي شغلی «). 1385. (شکیب، عبدالحمید؛ رجایی، علیرضا -
 ).2 (8، شناسان ایرانی ن فصلنامه روا. »استادان دانشگاه آزاد اسالمی

ت علمی بررسی رضایت شغلی اعضاي هیأ«). 1390. (شهامت، نادر؛ روزگار، مریم -
 ـ پژوهشی علمی فصلنامۀ. »دانشگاه آزاد از دو جنبۀ انگیزشی و بهداشتی

 .107ـ 130، ص)2 (2 ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی

 علمی هیأت اعضاي شغلی رضایت میزان بررسی). 1376. (م الزمانی، صاحب -
. نامۀ کارشناسی ارشد پایان. تهران در مستقر اسالمی آزاد دانشگاه وقت تمام

 .انشگاه آزاد اسالمید

ارتباط بین عوامل «). 1383. (؛ مظفري، سید امیراحمدسعید صادقی بروجردي، -
بدنی  هاي فردي در بین اعضاي هیأت علمی تربیت  فشارزاي شغلی با ویژگی
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علوم حرکتی و   تربیت بدنی ۀنشری. هاي دولتی و علوم ورزشی دانشگاه
 .114ـ101 ، ص 3،»ورزش

عوامل فردي، محیطی و شغلی مؤثر بر «). 1389. (صافی، محمدهادي و دیگران -
. »ضاي هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیرضایت شغلی اع

 1، مجلۀ مرکز مطالعات و توسعۀ پزشکی،هاي توسعه در آموزش پزشکی گام
 . 43ـ34، )7(

رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی دانشکدة «). 1392. (عمید، رضا و همکاران -
 مجلۀ. »1391یک مطالعۀ مقطعی در سال : پزشکی دانشگاه شهید بهشتی دندان

 ).31 (3، علمی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن از «). 1386. (اهللا؛ ایرانفر، شیرین فروغی، فیض -
مجلۀ ایرانی . »نشاهدیدگاه اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرما

 ).2 (7آموزش درعلوم پزشکی،

. »هاي رفاهی اعضاي هیأت علمی در ایران سیاست«). 1393. (قاراخانی، معصومه -
 .66 فصلنامه علوم اجتماعی،

 هیأت علمی يثر بر رضایت شغلی اعضاؤبررسی عوامل م« ).1385. (کریمی، سعید -
 .23.  اجتماعینامۀ علوم انسانی و پژوهش. »دانشگاه بوعلی سینا

بررسی عوامل مؤثر «). 1386. (اهللا؛ اعظمی، موسی کریمی، سعید؛ سعدي، حشمت -
بر رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا براساس نظریۀ 

  .279. مجلۀ جهاد. »دوعاملی هرزبرگ

بررسی تحلیلی نظریۀ دو عاملی هرزبرگ در ). 1375. (گوهري بهبهانی، غالمرضا -
نامۀ  پایان. هاي علوم پزشکی شیراز ضاي هیأت علمی دانشگاهمیان اع

 . ارشد کارشناسی
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ارتباط بین عوامل فشارزاي شغل با «). 1383. (مظفري، امیراحمد؛ صادقی، سعید -
هاي فردي در بین اعضاي هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی  ویژگی
، 3 .ورزشفصلنامۀ تربیت بدنی علوم حرکتی و . »هاي دولتی دانشگاه

 .114ـ101

ت أبررسی رضایتمندي شغلی اساتید هی«). 1389. (ملکشاهی، فریده؛ فرهادي، علی -
فصلنامۀ دانشگاه علوم پزشکی .  »علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 .43 پیاپی،)12(1. لرستان

 کیفیت زندگی کاري و ۀبررسی رابط« ).1387. (میرکمالی، محمد؛ نارنجی، فاطمه -
. »هاي تهران و صنعتی شریف ت علمی دانشگاهأرضایت شغلی بین اعضاي هی

 .48ریزي،  فصلنامۀ مؤسسۀ پژوهش و برنامه

بررسی کیفیت زندگی کاري اعضاي « ).1390. (نورشاهی، نسرین؛ سمیعی، حسین -
. » راهکارهایی براي بهبود آنئۀهاي دولتی ایران و ارا علمی دانشگاهت أهی
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