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  چكيده
موفقيت هر سازمان ، از ديدگاه كلي. استها  عامل نيروي انساني يكي از عوامل بقاء سازمان

حال با توجه به اهميت نقش . بستگي به تالش و رضايت شغلي كاركنان آن سازمان دارد
توجه به اين كه تاكنون در حوزه روحيه  وها  در افزايش اثربخشي سازمان كاركنان روحيه

 ،پژوهش حاضرهدف ، كار پژوهشي انجام نگرديده است، دولتي ايران ها دانشگاهزماني در سا
راهكارهايي به منظور ارائه ، علمي هيئتثر بر روحيه اعضاي مؤبررسي و شناخت عوامل 

  . باشد مي افزايش و تقويت روحيه آنانبراي 
هاي  وصيف دادهباشد كه طي آن به ت پيمايشي مي ـيك تحقيق توصيفي ، تحقيق حاضر

 هيئتآوري شده و در نتيجه آن به بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل با روحيه اعضاي  جمع
  . پرداخته شده است) متغير وابسته( علمي

بين  برخوردارند و بااليي روحيهعلمي از  هيئتاعضاي  هاي تحقيق نشان داد كه يافته
عوامل تسهيالتي و عوامل ، ل محيطيعوام، عوامل مالي، عوامل ساختاري، عوامل مديريتي

بر اين اساس،  .ي وجود دارددار معنيرابطه  علمي هيئتتحقيقاتي و روحيه اعضاي / آموزشي
ذكر بايستي به عوامل  ها دانشگاهريزان در سطح كالن آموزش عالي و  گذاران و برنامه سياست

  .به ارتقاي روحيه اعضاي هيئت علمي توجه نمايند شده
  

عوامل ، عوامل تسهيالتي، عوامل محيطي، عوامل مالي، عوامل مديريتي :يديواژگان كل
  ، اعضاي هيئت علميي دولتيها دانشگاه، روحيه، تحقيقاتي/ آموزشي
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  مقدمه
دهد كه امروزه نقش و اهميت نيروي انساني در رشد  مي بررسي ادبيات سازماني نشان

در مديريت  و ن گشته استو جوامع بشري بيش از پيش نماياها  و توسعه سازمان
ترين منبع و  به عنوان يك منبع استراتژيك يا به تعبيري مهم جديد به نيروي انساني
و كارايي سازمان را  وري بهرهكه ضعف آن كاهش در ، شود مي دارايي سازمان نگريسته
حال با توجه به اهميت نقش نيروي انساني در موفقيت . به همراه خواهد داشت

وري نيروي كار در ايران در مقايسه با ساير  دهد كه بهره مي نشان ديشواه، ها سازمان
عوامل متعددي بر اين وضعيت تاثير دارند كه شواهد  تداوم. كشورها پايين است

بررسي عوامل  ،هدف اين مقاله. رود مي ضعف روحيه از جمله اين عوامل به شمار
  . علمي است هيئتروحية اعضاي  يموثر بر ارتقا

  
  مساله انبي

و در . علم از نيازهاي مسلم و اساسي هر جامعه است امروزه پژوهش و توليد
 ريزي برنامهنخست هاي  هاي كالن كشورهاي پيشرفته در زمره رديف گذاري سياست

 بندي هايي كه براساس آن كشورهاي مختلف درجه يكي از شاخص. آيد مي به حساب
هاي  وجود محيط، شود مي ا در نظر گرفتهشوند و جايگايي كه در توسعه براي آنه مي

بي شك اين موضوع . است )پژوهش( دانشگاهي و ميزان مشاركت آنها در توليد علم
از ، ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته در كشورهاي در حال توسعه مثل كشور

، علم نه تنها عامل اساسي در توسعه علمي توليد. اهميت باالتري برخوردار است
بلكه در حفظ و تقويت هويت . يدآ مي فرهنگي به شمار، سياسي، اجتماعي، صادياقت

  . ديني و ملي نيز از جايگاه واالي برخوردار است
بر سه كاركرد اصلي مراكز آموزش عالي  )1377، نقل از اجتهادي، 1993( يونسكو

 اعه دانشاش، )آموزش( انتقال دانش، )پژوهش( توليد دانش :تأكيد دارد كه عبارتند از
در دنياي امروزي از ) پژوهش( از ميان اين سه كاركرد ياد شده توليد دانش )خدمات(

با اين  ها دانشگاههستند؛  ها دانشگاهمراكز توليد دانش . اهميت بيشتر برخوردار است
 آوري زيرا امكان توليد دانش و فن. باشند مي عامل تغيير در جوامع، كاركرد اصلي خود

، در واقع منشاء بسياري از تحوالت صنعتي. سازند مي ين را ميسرنو )تكنولوژي(
  . است )پژوهش( توليد دانش، در جامعه، اجتماعي حتي نظامي، فرهنگي، اقتصادي

دهد كه نه تنها به لحاظ  مي آموزش عالي در جهان سوم نهاد بسيار مهمي را تشكيل
امعه برخوردار از تكنولوژي اينكه تربيت نخبگان را به عهده دارد و مبناي را براي ج

ترين نهاد تربيت نيروي خالق و متفكر است كه  بلكه از اين نظر كه مهم، كند مي مهيا
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 به آفرينش و خالقيت دارد و سياسي و نوآوري و امور، بر فرهنگاي  هتأثير گسترد
  كند مي كمك، ندا جوامعي كه نخبگان علمي وپژوهشي آن اندك ترويج دانش در

بيشتر وقت كاري اعضاي ، در كشورهاي پيشرفته )1994( العه فيشراساس مط بر
انجام ، علميهاي  نوشتن مقاله، علمي صرف انجام كارهاي آزمايشگاهي هيئت
. گردد مي ها كارگاهشركت در ، شركت در سمينارها، نوشتن كتاب، هاي تحقيقاتي طرح

، با كشورهاي پيشرفتهي ايران تا حدي ها دانشگاهعلمي  هيئتاما شرايط كاري اعضاي 
به جز ، ي ايرانها دانشگاهعلمي در  هيئتبراي مثال بسياري از اعضاي . متفاوت است

ما انجام پژوهش به عنوان يك  اصوالً در كشور دهند و نمي تدريس كار ديگري انجام
  . تعريف نشده است، وظيفه اصلي استادان

اين سهم براي . ناچيز استدهد سهم جهاني ايران در توليد علم  مي نشان آمارها
 درصد است در حاليكه براي كشور هند و تركيه با وضعيت اجتماعي و 17/0كشورها 

در  .)2006، كرسي نيوز( درصد است 86/0و  6/2به ترتيب ، ما اقتصادي مشابه كشور
. از استتپيش، درصد توليد علم 8/31آمريكا با ، علميهاي  از مجموع مقاله 2003سال 

درصد و فرانسه  2/7درصد انگلستان با 7/7آلمان با ، درصد 3/8ژاپن ، يكاپس از آمر
درصد از  29/0سهم ايران  ،در اين حال. اند بعدي قرار داشتههاي  درصد در رده 4/5با 

توليد علم در ايران با ساير كشورهاي ، با نگاهي به اين ميزان. علم جهان است توليد
  . بسيار ناچيز است، پيشرفته

اي است كه مورد بحث و موجب نگراني  آموزش عالي در ايران مسئله كيفيت
گسترش كمي بخش آموزش . نظران و استادان كشور نيز هست بسياري از صاحب

تر ايجاد مراكز متعددي تحت عنوان دانشگاه آزاد و يا  عالي دولتي و از همه مهم
اي بزرگ و ي در بسياري از شهرهعغيرانتفا غيردولتي ـ سسات آموزش عاليؤم

  . سازد مي كوچك ايران ضرورت پرداختن به موضوع كيفيت را دوچندان
در حال حاضر شاهد آن هستيم كه كشور ما در زمينه مسائل علمي جلوتر از بقيه 

و مراكز آموزش  ها دانشگاهكند و بدون شك با توجه به فعاليت ويژه  مي امور حركت
ها  ر بخش علمي پيش از ساير بخشانداز كشور د عالي كشور به اهداف سند چشم

  .دست خواهيم يافت
ماندگي  مقايسه توليد علمي ايران با كشورهاي همسطح و مشخص شدن عقب

سياست پژوهش محوري در ارتقاي اعضاي  مسئوالن را بر آن داشت كه، جدي علمي
  . احترام و عزت بيشتر به اعضاي هيئت علمي را اتخاذ نمايند، هيئت علمي
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گيري از جمعيت و ساختاري است كه ايجاد  بهره در بحث توليد علم،نكته مهم 
ميالدي مي شود چيزي  1980كه برابر با سال  1358-1357ما در سال  .شده است

بر اساس آماري كه در  2011اين رقم در پايان سال  .مقاله در سال داشتيم 300حدود 
ايران  .قابل توجهي داشته استالمللي دنيا ثبت شده است افزايش  دو پايگاه معتبر بين

مقاله ثبت كرده و رتبه بيستم دنيا را  38هزار و  21، 2011در سال  ISIدر پايگاه 
مقاله را به ثبت رسانده و رتبه  204هزار و  31كسب كرده و در پايگاه اسكوپوس نيز 

ز لحاظ هفدهم دنيا را كسب كرده و باالتر از تركيه ايستاده است و بر همين مبنا ايران ا
اين در حالي است كه در سال  .توليد علم در منطقه مقام اول را كسب كرده است

 2011عمده كشورهاي توليد كننده علم دنيا در سال  2011سال  و بخصوص در 2010
ن توليد رشد منفي داشت درحالي كه ميزا 2010ميزان توليد علم آنها نسبت به سال 

 .)1388خراسان روزنامه ( علم ايران رشد مثبت داشت
ه يافته و همچنين در حال توسعه نظام آموزشي آنها عدر بسياري از كشورهاي توس

محوري سوق پيدا كرده است و اين مهم در  محوري به سمت پژوهش از آموزش
ي انساني آنها بستگي روبه ني ها دانشگاهدستور كار آنهاست كه موفقيت و پيشرفت 

حفظ روحيه آنان نباشند در جهت تحقق اهداف دارد و اگر قادر به جذب و حمايت 
  . شوند مي خود با مشكل روبرو

تحقيقات و فنّاوري با محوريت امر ، خوشبختانه تغيير ساختار وزارت علوم
در توليد علم و فناوري و  ها دانشگاهپژوهش و تحقيقات كه به منظور افزايش سهم 

 اعضاي هيئت علميت توسعة كشور صورت پذيرفته لزوم توجه به شان و منزل
تيابي به اهداف جهت دس و ايجاد روحيه نشاط و اميدواري در آنان را در ها دانشگاه

  . نمايد پذير ميمورد نظر را گريز
ها  اگر اين سازمان. به نيروي انساني آنها بستگي دارد ها دانشگاهموفقيت و پيشرفت 

و ها  جام مسئوليتكاركنان نباشد در جهت انروحيه حمايت حفظ ، قادر به جذب
بي ترديد ارتقاء روحيه افراد است كه . شوند مي با مشكل روبرو، وظايف خطير خود

استادان را هاي  و خالقيتها  پر نشاط و فعال نموده و توانمندي، فضاي دانشگاه را پويا
 هيئتاعضاي  با توجه به اهميت ارتقاء روحيه. سازد مي به خوبي شكوفا و متجلي

بيشتر ضروري  وري بهرهرد اهداف نظام علمي و دانشگاهي و ايجاد علمي در پيشب
شود ضمن  مي در اين پژوهش سعي. است تا عوامل موثر بر اين مقوله شناسايي شود

مطالعات انجام گرفته در اين زمينه بررسي و ضمن ، واكاوي ادبيات مربوط به روحيه
عوامل ، عوامل ساختاري، يعوامل مديريت، ارائه نقشه ادبيات و نمايش خالء موجود

تحقيقاتي موثر بر روحيه / عوامل تسهيالتي و عوامل آموزشي ، عوامل محيطي، مالي
  . علمي مورد كنكاش قرار گيرد هيئتاعضاي 
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  مباني نظري پژوهش
  روحيه سازماني

نظران بر اهميت روحيه و تاثير آن بر عملكرد موثر  رغم تاكيد همه صاحب علي
از اين ، هنوز تعريفي مورد قبول همگان، ها ن ارتقاء عملكرد سازمانكاركنان و به تبع آ
سير تطور تاريخي مفهوم روحيه بيانگر آن است كه  .)2002هويت ( واژه نشده است

 رآيا روحيه رفتا: است بوده) مسئله( همواره حول سه محور بحث درباره مفهوم روحيه
تواند به عنوان ويژگي فرد  يم آيا روحيه، ه است يا يك سازه فرعي؟قابل مشاهد

واحد است يا يك  متغيرآيا روحيه يك ، يا بعنوان ويژگي گروه؟، شود مي ساز مفهوم
بسياري از محققان ، در ادبيات مربوط به روحيه. )1961، سيگر( چند بعدي؟ متغير

اي  هروحيه معرف دامن"به گفته گيون . كنند مي روحيه را بعنوان ويژگي فردي تلقي
كند كه اين نياز ارضاء  مي شود و فرد درك مي نيازهاي فردي در آن ارضاء است كه

روحيه را بعنوان واكنش ) 1977( كانتر. "گردد مي شده از موقعيت شغلي خود او ناشي
، گذارد مي نگرشي افراد نسبت به شرايط كاري كه بر رفتار آنها در درون سازمان تاثير

ا به عنوان حالتي از سالمت روحي كه فرد را روحيه ر )1941( چيلد. كند مي تعريف
و وظايفش را با توانمندي و ، سازد بطور اثر بخش و با اميدواري فعاليت نمايد مي قادر

ر اصطالحات دبرخي از محققان بر مفهوم روحيه . كند مي تعريف، اشتياق اجرا نمايد
و وصف  روحيه را مفهومي گروهي) 1961( گليمر. اند هسطح گروهي تاكيد كرد

او معتقد است روحيه در . كند هاي كارمندان در يك سازمان تلقي مي مشترك نگرش
است كه در نتيجه تعامل اي  هشود روحي مي يك سازمان يا آنچه روحيه سازماني ناميده

روحيه را به عنوان نگرشي از ) 1953:12( ويتلز. گردد مي مختلف حاصلهاي  گروه
و تصميم به تالش ، ه باقي ماندن همراه با اهدافتمايل ب، رضايت نسبت به اهداف

) 1951( اسميت و وستن. كند مي جهت تحقق اهداف گروه يا سازمان خاص تعريف
روحيه را رضايت حاصل از تمايل و عالقه به تالش و فداكاري در نيل به اهداف يك 

، فتهكنون در زمينه روحيه انجام گرمجموع كارهاي نظري كه تا. داند مي گروه خاص
به منظور . دهد كه روحيه بعنوان سازه چند بعدي در نظر گرفته شده است مي نشان

يك ه گيرد كه روحيه به منزل مي نتيجه) 1996( جونزرود، نمايش اين پيچيدگي نظري
هايي مثل  فرگيري است كه عالوه بر رضايت نسبت به محيط كار ويژگي) باور( مفهوم

اهداف  يميل به كار و فداكاري برا، ه سازمانتعهد يا وفاداري ب، شور و هيجان
  . گيرد مي گروهي را در بر
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  مستقل متغيرروحيه به عنوان 
 ؛2004 ،2مك گوورن ؛2001 ،كوكس همان منبع ؛2003 ،1ابوت( هاي نتايج پژوهش

و  8بنج ؛1998 ،همكاران و 7دسكر ؛1995 ،6و كلينر 5جروم ؛2006، 4و فرنكل 3ويكليم
رضايت  :تاثير روحيه را بر) 1978، 11و بورمن 10تو ويلدومو و 1984 9هيسكي
افزايش ، بهبود كيفيت، كيفيت خدمات، عملكرد، رفتار اخالقي، تعارض، مشتري

  . دهند مي بخشي كاركنان نشانرضايت و اثر، وري بهره
  

  وابسته متغيرروحيه به عنوان 
شود كه  مي شخصهاي انجام گرفته در زمينه روحيه سازماني م با مروري بر پژوهش

رفتار مديريتي و  ،)1996، 13و موس 12اسكافر( محققان تاثير عوامل استرس و جو كار
نوع ، )1997، 15جون( گيري تصميممشاركت در ، )1971، 14ووفورد( عوامل محيطي

 مديريتيهاي  شيوه، )2005 ،و همكاران 16مك فادزن( كار و شيوه ارتباط با مديريت
نگرش مثبت به كار و ، )2008 ،18گايتام( محيط كارهمدردي در ، )1982 ،17هينتر(

، )2003، 20ين فن( تعليق سازماني، )2006 ،و همكاران 19لينز( ارزيابي عملكرد
) 1950 ،23ورتي( ساختار سازماني، )2003، 22و كلينر 21ماكا واتشكل( كوچك سازي

شان دادن براي ن، را به عنوان عامل موثر بر روحيه سازماني مورد بررسي قرار داده اند
در نمودار علمي  هيئت يعوامل موثر بر ارتقاء روحيه اعضاخالء پژوهش در زمينه 

  . ترسيم شده است )1(

                                                                                                                                      
1. Abbott 
2. McGovern 
3. Weakliem 
4. Frenkel 
5. Jerome 
6. Kleiner 
7. Decker 
8. Benge 
9. Hickey 
10. Motowildo 
11. Borman 
12. Schaefer 
13. Moos 
14. Wofford 
15. Jones 
16. MnFadzean 
17. Hunter 
18. Gautam 
19. Linz 
20. Yen-Fen 
21. Makawatsakul 
22. Kliner 
23. Worty 



  
  
 

15 ...هاتبيين تأثير عوامل دروني و بروني دانشگاه
 

  ادبيات پژوهش نمودار

  عوامل مؤثر بر روحيه) 1( نمودار  
  

 تاكنون از منظر عوامل موثر بر ،دهد مي پژوهش نشان )1(در نمودار همانگونه كه 
تا تاثيرعوامل  صدد استدر اين پژوهش در، ارتقاء روحيه به روحيه نگاه نشده است

عوامل تسهيالتي و عوامل ، عوامل محيطي، عوامل مالي، عوامل ساختاري، مديريتي
  . دعلمي مورد بررسي قرار ده هيئتتحقيقاتي موثر بر روحيه اعضاي / آموزشي 

ارزيابي 
 عملكرد

نگرش 
مثبت به كار

تعليق 
 سازماني

كوچك 
 سازي

ساختار 
همدردي در سازماني

محيط كار

شيوه
ارتباط با 
 مديريت

  

 نوع كار

مشاركت در
تصميم 
 گيري

عوامل 
 طيمحي

رفتار 
مديريتي

استرس و 
 جو كار

  

 روحيه
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  پژوهش چارچوب مفهومي 
از محققان به تاثير عواملي مانند اي  هدهد كه عد مي اني نشانبررسي ادبيات سازم

، عوامل محيطي، رفتار مديريتي، خدمت تعليق، ساختار سازماني، سازي كوچك
ديگر نيز به تاثير اي  هعد. اند هبر روحيه كاركنان اشاره كرد گيري تصميممشاركت در 

نوع كار و شيوه ، بي عملكردارزيا، نگرش مثبت به كار، مديريتيهاي  عواملي مثل شيوه
ما در اين . اند كيد كردهأاسترس و جو كاري بر روحيه كاركنان ت، ارتباط با مديريت

، عوامل مالي، عوامل ساختاري، عوامل مديريتي تاثيردرصدد آن است كه پژوهش 
تحقيقاتي بر روحيه اعضاي / عوامل تسهيالتي و عوامل آموزشي ، عوامل محيطي

اساس ادبيات پژوهش كه بر چارچوب مفهومي . ؤال زير پاسخ دهدبه س علمي هيئت
  . نشان داده شده است) 2(در نمودار ، پژوهش تنظيم شده است

    
  چارچوب مفهومي پژوهش )2(نمودار

  
ي دولتي شهر تهران ها دانشگاهعلمي  هيئتچه عواملي بر روحيه اعضاي  •

  موثر است؟
  

 عوامل مالي

 عوامل مديريتي

 عوامل ساختاري

 محيطيعوامل 

 عوامل تسهيالتي

/آموزشي عوامل
 تحقيقاتي

 روحيه
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  ها فرضيه
هاي پژوهش به شرح زير  فرضيه، با توجه به مدل مفهومي پژوهش و اجزاي آن

  :باشند مي
علمي رابطه  هيئتروحيه اعضاي  يعوامل ساختاري با ارتقا بين :1فرضيه •
  . دارد ي وجوددار معني
علمي رابطه  هيئتروحيه اعضاي  ايعوامل محيطي با ارتقبين  :2فرضيه •
  . دارد وجودداري  معني
 هيئتروحيه اعضاي  يعوامل آموزشي و پژوهشي با ارتقاين ب: 3فرضيه •

  . دارد وجودداري  معنيعلمي رابطه 
علمي رابطه  هيئتروحيه اعضاي  يعوامل تسهيالتي با ارتقا بين :4فرضيه •
  . دارد وجودداري  معني
علمي رابطه  هيئتروحيه اعضاي  يعوامل مالي با ارتقا بين :5فرضيه •
  . دارد ي وجوددار معني
علمي رابطه  هيئتروحيه اعضاي  يعوامل مديريتي با ارتقابين : 6رضيهف •
 . دارد ي وجوددار معني
 
  

  چارچوب عملياتي
متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش كه بر اساس چارچوب عملياتي احصاء 

  :باشد مي اند به شرح ذيل شده
 ؛است گويه 11هاي مربوط به روحيه سازماني كه شامل متغير .1
 ،مالي، تسهيالتي، عوامل محيطيهاي  لفهؤمربوط به م هايمتغير .2

 . است گويه 44ساختاري و مديريتي كه شامل ، پژوهشي/موزشيآ
  
  گيري روحيه سازماني اندازه

كه ، گود و هودلستون، روحيه از ابزار سنجش لينزگيري  براي اندازه ،در اين پژوهش
استفاده ، ه تنظيم شده بودكاركنان در روسيروحيه براي سنجش روحيه  2006در سال 

روحيه كاركنان دو رويكرد موجود در زمينه روحيه را مد گيري  آنها براي اندازه. شد
  : نظر قرار دادند
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رضايت شغلي و تعهد سازماني به عنوان معرفي براي گيري  اندازه :رويكرد اول
  . روحيه كاركنان

و اعتصابات ها  نارضايتي، اپيامدهايي مانند ميزان استعفگيري  اندازه: رويكرد دوم
  . جهت استنباط روحيه كاركنان

: سنجش روحيه مد نظر قرار دادند برايسه آيتم را ، آنها با توجه به اين دو رويكرد
شناسي شغلي هاكمن و  در بخش اول دو پرسش رضايت شغلي را از بررسي ويژگي

اتخاذ كرده ) 1980( و دو پرسش تعهد سازماني را از كوك و وال) 1975( اولدهام
و از ، تري از روحيه را مورد توجه قرار دادند در بخش دوم تفسير و تعبير عميق. بودند

استفاده ، دادند مي چهار پرسش كوك و وال كه عالقه و وفاداري به سازمان را بازتاب
 در بخش سوم سه پرسش ترك سازمان از معيارهاي استعفاي هاكمنو اولدم. كردند

براي  "لينز و همكاران". مورد استفاده قرار گرفت) 1980( والو كوك و ) 1970(
گر بر اساس اين  اند كه پژوهش مطرح كردههاي  پرسش، سنجش هر يك از ابعاد

  . پرسشنامه روحيه سازماني را تدوين كرده است، پرسش ها
  

  ابعاد روحيه سازماني) 1(جدول 
 ابعاد  مفهوم

روحيه 
  سازماني

 حس افتخار به كار.1
 تعلق به سازمانحس.2
 توصيه به ديگران.3
 رضايت شغلي.4
 كار مناسب.5
 كمك به سازمان.6
 عدم تغيير سازمان.7
 عدم تغيير شغل.8
 فكر تغيير شغل.9

 ديدگاه همكاران.10
 ترك سازمان.11

  
عوامل ، پژوهشي/عوامل آموزشي ، عوامل ساختاري، عوامل محيطيگيري  اندازه
 دانشگاه امپريال پرسشنامه ريتي از ابعاد پيشنهاديعوامل مدي، عوامل مالي، تسهيالتي

  . استفاده شده است )2007( و همچنين ويكلي وايز) 2003(
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هاي آينده براي روحيه اعضاي  توان انتظار داشت در سال مي بعد را كه 44آنها 
ي سنجش هريك از اين ولي پژوهشگر برا. علمي مفيد باشد را شناسايي كردند هيئت

علمي را تنظيم كرده  هيئتي را مطرح و پرسشنامه روحيه اعضاي هاي ابعاد سئوال
  . است

  هاي مؤثر بر روحيه اعضاي هيئت علمي عوامل و مؤلفه) 2(جدول 
هاگويه  عوامل
 تغييرات سريع در سطح مديريت وزارت علوم محيطي

  تغييرات سريع در سطح مديريت دانشگاه
 و گروهتغييرات سريع در سطح مديريت دانشكده 

 ضعف ارتباط بين دانشجويان و اعضاي خانواده شان
افزايش قدرت خريد مردم
 جوسياسي حاكم بر جامعه
رشد سريع اقتصادي كشور

هاي دولتي با دانشگاه در بخش آموزشارتباطات دستگاه ساختاري
 هاي مختلف داخلي با يكديگرتعامالت دانشگاه

  با محافل بين المللي دانشگاهيهاي كشورتعامالت دانشگاه
 هاي پژوهشي داخليارتباط بين دانشگاه و سازمان

 باال بودن حجم دروسي كه اساتيد بايد تدريس كنند  آموزشي و پژوهشي

هاي انگيزشي دانشجويانتوانايي
 هاي شناختي و هوش دانشجويانتوانايي

فرصت تعامل با دانشجويان
 كنند جويان دريافت ميخدمات رفاهي كه دانش

 هاي علمي دارند فرصت هايي كه دانشجويان جهت مسافرت
فرصت انجام پژوهش

 انتظارات پژوهشي بيش از حد دانشگاه

 هاي دانشجوييها و رسالهتعدد پايان نامه

 ها در دانشگاهنحوه ارزشيابي پژوهش
 هاي پژوهشينحوه اختصاص گرنت

هشيهاي پژوميزان گرانت
هاي مطالعاتي داخلي و خارجينحوه اختصاص فرصت

 فرايند ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه

امكانات فيزيكي آموزشي عوامل تسهيالتي
كفايت تجهيزات آموزشي

  كفايت امكانات نرم افزاري و سخت افزاري
كفايت منابع مالي براي آموزش
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هاگويه  عوامل
 وق دريافتي با ميزان و نوع كارمتناسب بودن حق عوامل مالي

 متناسب بودن حقوق دريافتي با نيازهاي روزمره زندگي

مزاياي باز نشستگي
 ارائه تسهيالت براي سفرهاي پژوهشي

امكانات و تسهيالت بيمه
 هاي دانشكده روشن بودن مأموريت ورسالت عوامل مديريتي

 هاي دانشگاهروشن بودن مأموريت ورسالت
روابط بين اعضاي هيئت علمي و حوزه رياست دانشكده
روابط بين اعضاي هيئت علمي و حوزه رياست دانشگاه

 هاي مديريتي گيري نقش اعضاي هيئت علمي در تصميم

امكان ارتقاء مديريتي در دانشگاه
امكان ارتقاء مديريتي در دانشكده

 همسويي اهداف دانشكده با دانشگاه

 هاي تخصصي با دانشكده هداف گروههمسويي ا
امكان تاثير بر راهبردهاي دانشگاه

  
  شناسي پژوهش روش

باشد كه طي آن به توصيف  يك تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي مي، تحقيق حاضر
آوري شده و در نتيجه آن به بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل با  هاي جمع داده

جامعه آماري اين . پرداخته شده است) وابستهمتغير ( علمي هيئتروحيه اعضاي 
: هاي دولتي شهر تهران شامل نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه 550شامل تحقيق 

دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شريف، دانشگاه 
  . بود صنعتي امير كبير و دانشگاه تربيت مدرس

  
  ها روش گردآوري داده

با توجه به ماهيت تحقيق حاضر در اين تحقيق از ابزارهاي زير به عنوان ابزارهاي 
  :ها استفاده شده است گردآوري داده

  اي به منظور مطالعه و تدوين مباني نظري پژوهش  روش كتابخانه  •
  روش مصاحبه به منظور شناسايي و نهايي كردن متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش   •
  هاي قابل تحليل پژوهش  به منظور گردآوري داده روش پرسشنامه  •
  روش مشاهده به منظور شناخت هر چه بيشتر قلمرو مكاني پژوهش  •
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  ها روش تجزيه و تحليل داده
ميانگيني و  ،هاي آماري شامل فراواني ـ درصد ها از شاخص براي تجزيه و تحليل داده

افزار  حاسبه دقيق از نرمو تحليل واريانس فريدمن براي م tهاي پارامتري  آزمون
SPSS استفاده شده است.   
  
  ها يافته

عوامل ، عوامل ساختاري، عوامل محيطيبا بررسي نحوه توزيع متغيرهاي مربوط به 
عوامل مديريتي در اين قسمت ، عوامل مالي، عوامل تسهيالتي، پژوهشي/آموزشي

 تجزيه و تحليل قرارمورد ، استيودنت tه با استناد به آزمون متغيروضعيت هر يك از 
  . گيرد مي

بين عوامل ساختاري با ارتقاي روحيه اعضاي هيئت علمي رابطه : 1فرضيه 
  .ي وجود دارددار معني

  

 عوامل ساختاري و روحيه اعضاي هيئت علمي tآزمون ) 3(جدول 
شماره 
  متغير

تعداد
انحراف  ميانگين هاپاسخ

 معيار
بدست tآماره

 آمده
درجه
 آزادي

سطح 
  دار معني

1  490 3.0755 1.2436 1.344 489  .180  
2  489 3.2761 1.1889 5.135 488  .000  
3  488 3.4467 1.1874 8.311 487  .000  
4  456 3.0658 1.2062 1.165 455  .245  
5  497 3.7928 1.0450 16.912 496  .000  
6  487 3.9487 1.1329 18.480 486  .000  
7  491 4.2505 .8454 32.777 490   .000   

  

كليه متغيرهاي مورد  يدار سطح معني، شود مشاهده مي )3(در جدول چنانكه 
لذا . درصد است 5تر از سطح خطاي  كوچك) 4و  1به جزء متغيرهاي رديف( بررسي

با  يدار معنيكه مقدار حاصل مربوط به اين متغيرها تفاوت  نتيجه گرفتتوان  مي
توان  متغيرهاي مزبور مي tبا توجه عالمت آماره  ،از طرف ديگر. ط داردمتوس مقدار

اين در حالي است . گفت كه مقدار حاصل هر يك از آنها بيش از مقدار متوسط است
لذا . درصد است 5بزرگتر از سطح خطاي  4و  1داري متغيرهاي رديف  كه سطح معني

با  يدار معنيمتغيرها تفاوت كه مقدار حاصل مربوط به اين  نتيجه گرفتتوان  مي
  . متوسط ندارد مقدار
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بين عوامل محيطي با ارتقاي روحيه اعضاي هيئت علمي رابطه : 2فرضيه 
  .داري وجود دارد معني
  

 براي عوامل محيطي با روحيه اعضاي هيئت علمي tآزمون ) 4(جدول 
شماره 
دار سطح معنيدرجه آزاديبدست آمده tآماره انحراف معيار ميانگين  ها تعداد پاسخ  متغير

1  495 3.6384 1.0819 13.128  494  .000  
2  499 3.6994 .9847 15.866  498  .000  
3  498 4.0241 .9967 22.930  497  .000  
4  499 3.9599 .9197 23.316   498  .000   

  
رد كليه متغيرهاي مو يدار سطح معني، شود مشاهده مي )4(در جدول چنانكه 

توان گفت كه مقدار حاصل  لذا مي. درصد است 5تر از سطح خطاي  بررسي كوچك
از طرف ديگر با توجه . متوسط دارد با مقدار يدار معنيمربوط به اين متغيرها تفاوت 

كه مقدار حاصل هر يك از آنها  نتيجه گرفتتوان  متغيرهاي مزبور مي tعالمت آماره 
  . بيش از مقدار متوسط است

ارتقاي روحيه اعضاي هيئت علمي  بابين عوامل آموزشي و پژوهشي : 3فرضيه 
  .داري وجود دارد رابطه معني

  
 براي عوامل آموزشي و پژوهشي و ارتقاي روحيه اعضاي هيئت علمي tآزمون ) 5(جدول 

 دار سطح معني درجه آزاديبدست آمدهtآماره انحراف معيار ميانگين هاتعداد پاسخ شماره متغير
1  485 3.4289 1.2237 7.718 484  .000  
2  496 4.2520 .7933 35.150 495  .000  
3  496 4.2944 .7508 38.395 495  .000  
4  502 4.0896 .7904 30.889 501  .000  
5  501 3.6926 .9578 16.186 500  .000  
6  494 3.4555 1.0156 9.968 493  .000  
7  500 4.4480 .7592 42.645 499  .000  
8  484 3.4318 1.0162 9.349 483  .000  
9  489 3.5317 .9536 12.330 488  .000  

10  492 3.8252 1.0101 18.121 491  .000  
11  493 3.9108 .9980 20.262 492  .000  
12  496 3.9879 .9681 22.727 495  .000  
13  495 3.8707 1.0257 18.886 494  .000  
14  498 4.0542 1.0005 23.513 497  .000   
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كليه متغيرهاي مورد  يدار سطح معني، شود مشاهده مي )5(در جدول چنانكه 
توان گفت كه مقدار حاصل  لذا مي. درصد است 5تر از سطح خطاي  بررسي كوچك

ديگر با توجه از طرف . متوسط دارد با مقدار يدار معنيمربوط به اين متغيرها تفاوت 
كه مقدار حاصل هر يك از آنها  استنباط كردتوان  متغيرهاي مزبور مي tعالمت آماره 

  . بيش از مقدار متوسط است
ارتقاي روحيه اعضاي هيئت علمي رابطه بين عوامل تسهيالتي با : 4فرضيه 

  .داري وجود دارد معني
  

  عضاي هيئتارتقاي روحيه اعوامل تسهيالتي و براي  tآزمون ) 6(جدول 
شماره 
  متغير

تعداد
انحراف  ميانگين هاپاسخ

 معيار
بدست tآماره

 آمده
درجه 
 آزادي

سطح 
  دار معني

1  499 3.9519 .8904 23.881 498  .000  
2  500 3.9280 .8947 23.194 499  .000  
3  499 4.0361 .8157 28.373 498  .000  
4  486 3.7202 1.1103 14.299 485  .000  
5  500 3.9600 1.0605 20.242 499  .000  
6  500 4.0000 .9412 23.759 499  .000   

  
  .داري وجود دارد ارتقاي روحيه اعضاي هيئت رابطه معنيبين عوامل مالي با : 5فرضيه 

  
  ارتقاي روحيه اعضاي هيئتعوامل مالي و براي  tآزمون ) 7(جدول 

شماره 
  متغير

تعداد
 هاپاسخ

انحراف ميانگين
 معيار

بدست tآماره
 آمده

درجه 
  آزادي

سطح 
  دار معني

1  499 3.9519 .8904 23.881 498  .000  
2  500 3.9280 .8947 23.194 499  .000  
3  499 4.0361 .8157 28.373 498  .000  

  
اي كليه متغيرهاي  دار نمونه سطح معني، شود مشاهده مي )7(در جدول چنانكه 

توان گفت كه مقدار  لذا مي. درصد است 5تر از سطح خطاي  بررسي كوچك مورد
از طرف ديگر با . متوسط دارد با مقدار دار معنيحاصل مربوط به اين متغيرها تفاوت 

توان گفت كه مقدار حاصل هر يك از آنها  متغيرهاي مزبور مي tتوجه عالمت آماره 
  . بيش از مقدار متوسط است
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داري  ارتقاي روحيه اعضاي هيئت رابطه معنيمل مديريتي با بين عوا: 6فرضيه 
  .وجود دارد

  
  ارتقاي روحيه اعضاي هيئتعوامل مديريتي و براي  tآزمون ) 8(جدول 

شماره 
  متغير

تعداد
انحراف  ميانگين هاپاسخ

 معيار
بدست tآماره

 آمده
درجه 
  آزادي

سطح 
  دار معني

1  501 3.8423 .9127 20.656 500  .000  
2  497 3.6338 1.0074 14.026 496  .000  
3  500 3.8420 1.0015 18.799 499  .000  
4  496 3.5302 1.3511 8.741 495  .000  
5  490 3.5551 1.0692 11.493 489  .000  
6  497 3.7183 .9615 16.654 496  .000  
7  496 3.9012 .9279 21.631 495  .000  
8  490 3.8000 .9994 17.720 489  .000   

  
اي كليه متغيرهاي  دار نمونه سطح معني، شود مشاهده مي )8(در جدول چنانكه 

توان گفت كه مقدار  لذا مي. درصد است 5تر از سطح خطاي  مورد بررسي كوچك
از طرف ديگر با . با مقدارمتوسط دارد دار معنيحاصل مربوط به اين متغيرها تفاوت 

توان گفت كه مقدار حاصل هر يك از آنها  متغيرهاي مزبور مي tآماره  توجه عالمت
  . بيش از مقدار متوسط است

  
 گيري  نتيجه بحث و

تحقيق حاضر از لحاظ موضوعي به بررسي تاثير عوامل مؤثر بر تقويت روحيه اعضاي 
عوامل ، بررسي نقش عوامل مديريتي :ي دولتي شهر تهرانها دانشگاهعلمي  هيئت
تحقيقاتي / عوامل تسهيالتي و عوامل آموزشي ، عوامل محيطي، عوامل مالي، ريساختا

هاي متغيررابطه  ،در اين بررسي. است قرار گرفتهفرضيه مورد بررسي  6در قالب 
عوامل ، عوامل محيطي، عوامل مالي، عوامل ساختاري، عوامل مديريتي "مستقل يعني

بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته مورد  "تحقيقاتي/ تسهيالتي و عوامل آموزشي 
مربوط به فرضيه پژوهش بيانگر پراكندگي هاي  دادهاز بررسي نتايج حاصل . است
بوده ها  دهندگان به پرسشنامه از نظر نحوه توزيع از سوي اعضاي نمونه و پاسخها  داده

و  متوسط، يعني كم( وسطهاي  دهندگان نسبت به گزينه است و با اين تفاوت كه پاسخ
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بيانگر آن است كه  ،در اين وضعيتها  توزيع پاسخ. اند هگرايش بيشتري داشت )زياد
هاي مورد بررسي مربوط متغيرو ها  دهندگان ارزيابي متوسطي از مولفه بطور كلي پاسخ

استيودنت بر روي  tانجام آزمون  ،از طرف ديگر. اند هپژوهش داشتهاي  به فرضيه
پژوهش نشان ميدهد كه سطح معني داري هاي  رضيهمربوط به ف ها يمتغيرهريك از 

در نهايت انجام آزمون . درصد است 5تر از سطح خطاي  ها كوچكمتغيراي  هنمون
عوامل ، عوامل ساختاري، همبستگي اسپيرمن بيانگر وجود رابطه بين عوامل مديريتي

عضاي تحقيقاتي و روحيه ا/ عوامل تسهيالتي و عوامل آموزشي ، عوامل محيطي، مالي
يك از عوامل  آزمون همبستگي اسپيرمن براي هر نتايج حاصل از. علمي است هيئت

  :به شرح ذيل است
بيانگر آن است كه در كليه  )2(مربوط به فرضيه هاي  داده از بررسي نتايج حاصل-

هاي متوسط به  دهندگان گرايش زيادي به انتخاب گزينه پاسخ، متغيرهاي اين فرضيه
ي مورد مطالعه از ها دانشگاهعلمي  هيئتبا توجه به موقعيت اعضاي . اند باال داشته

رود كه عوامل محيطي ميزان روحيه آنان را تحت تأثير  مي طبيعتاً انتظار، ابعاد مختلف
بنابراين . كند آماري پژوهش نيز اين وضعيت را تأييد ميهاي  كما اينكه يافته. قرار دهد

تكنولوژيكي و نظاير آن بر ، قانوني، ياسيس، فرهنگي، اجتماعي، عوامل اقتصادي
  . مورد مطالعه تأثير داشته استهاي  دانشگاهعلمي  هيئتروحيه اعضاي 

بيانگر آن است كه در كليه  )1(مربوط به فرضيه هاي  داده از بررسي نتايج حاصل-
هاي متوسط به باال  دهندگان گرايش زيادي به انتخاب گزينه پاسخ، متغيرهاي مزبور

علمي و نيز شرايط كار در  هيئتبا توجه به شرايط و نوع مشاغل اعضاي . اند هداشت
رود كه ابعاد ساختاري حاكم بر محيط دانشگاه از  انتظار مي، محيط آكادميك و دانشگاه

تمركز و پيچيدگي ، به عبارت ديگر ميزان رسميت. انعطاف بيشتري برخوردار باشد
بر اساس نتايج حاصل از . طالعه حاكم باشدي مورد مها دانشگاهكمتري بر ساختار 

ي مورد مطالعه وجود ها دانشگاهعلمي  هيئتتوان گفت اعضاي  مي )1( آزمون فرضيه
  . اند ارتباط بين عوامل ساختاري و روحيه را مورد تأييد قرار داده

بيانگر آن است در كليه  )3(مربوط به فرضيه هاي  بررسي نتايج حاصل از داده-
هاي متوسط به باال  دهندگان گرايش زيادي به انتخاب گزينه پاسخ، زبورمتغيرهاي م

به . نوع كار در محيط دانشگاه با عوامل آموزشي و پژوهشي عجين است. اند داشته
علمي در آن به  هيئتكند كه اعضاي  عبارت ديگر محيط دانشگاهي اقتضاء مي

جود شرايط مناسب براي و. هاي آموزشي و پژوهشي در سطح مناسب بپردازند فعاليت



نامة آموزش عالي  26
 

موجب ، كند هايي كه فلسفه وجودي دانشگاه نيز آن را اقتضاء مي انجام چنين فعاليت
هاي  بر اين اساس است كه يافته. علمي خواهد شد هيئتتقويت روحيه اعضاي 

  . است  پژوهش نيز اين موضوع را مورد تأييد قرار داده
بيانگر آن است كه در كليه  )4(ضيه مربوط به فرهاي  بررسي نتايج حاصل از داده-

هاي متوسط به باال  دهندگان گرايش زيادي به انتخاب گزينه پاسخ، متغيرهاي مزبور
با توجه به نوع شغل مربوطه متمايل  ها دانشگاهعلمي  هيئتمعموالً اعضاي . اند داشته

قعيت به عبارت ديگر با توجه به مو. به برخورداري از سطح پرستيژ باالتري هستند
. هاي زندگي آنان نيز نسبت به ساير اقشار جامعه باالتر است سطح هزينه، كاري آنان

نسبت به اعطاي ) ي مورد مطالعهها دانشگاه( هاي ذيربط از اين رو الزم است سازمان
هاي آماري پژوهش  يافته. علمي خود اقدام نمايند هيئتتسهيالت مناسب به اعضاي 

بر اساس نظرات آنان رابطه مستقيمي بين عوامل تسهيالتي نيز مؤيد اين نكته است كه 
  . ي مورد مطالعه وجود داردها دانشگاهعلمي  هيئتو روحيه اعضاي 

بيانگر آن است كه در كليه  )5(مربوط به فرضيه هاي  بررسي نتايج حاصل از داده-
باال هاي متوسط به  دهندگان گرايش زيادي به انتخاب گزينه پاسخ، متغيرهاي مزبور

، كنيم كه يكي از مهمترين اركان رشد و توسعه جامعه مي در زماني زندگي. اند داشته
داري را  عوامل مالي نقش بسيار با اهميت و معني. رشد و توسعه اقتصادي است

در اي  هحقوق آنچنان عامل تعيين كنند. كنند مي علمي ايفاء هيئتدرروحيه اعضاي 
 كننده بسياري از نيازها نوان ابزار و برطرفبه ع، توان گفت مي روحيه است كه

هاي  يافته. به اين مهم اشاره شده استها  همانطور كه دربسياري از نظريه. باشد مي
آماري پژوهش نيز مؤيد اين نكته است كه بر اساس نظرات آنان رابطه مستقيمي بين 

  . دارد ي مورد مطالعه وجودها دانشگاهعلمي  هيئتعوامل مالي و روحيه اعضاي 
بيانگر آن است كه در كليه  )6(مربوط به فرضيه هاي  داده از بررسي نتايج حاصل-

هاي متوسط به باال  دهندگان گرايش زيادي به انتخاب گزينه پاسخ، متغيرهاي مزبور
و عوامل ارتقاء روحيه در ها  ترين زمينه از ديدگاه علم مديريت يكي از مهم. اند داشته

آگاهي و . توجه به عوامل مديريتي است )ي مورد مطالعهها دانشگاه( ها سازمان
، رسالت، انداز چشم، اهداف( مورد نحوه مديريت علمي در هيئتمشاركت آعضاي 
 رسيدن به چشم انداز دانشگاه را سهل تر )راهبردي دانشگاههاي  ماموريت و برنامه

ي مورد مطالعه اه دانشگاهعلمي  هيئتتقويت روحيه اعضاي  نمايد و از طرفي در مي
 . موثر است
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  شنهادهايي براي ساير پژوهشگران پي
در اين قسمت پيشنهادهاي الزم براي ساير پژوهشگراني كه عالقمند به انجام 

  .مرتبط با موضوع پژوهش حاضر هستند، ارائه ميشود هاي پژوهش در زمينه
 گيري روحيه هاي اندازه سنجه حليلفرا ت 
 عوامل مديريتي،عوامل ساختاري، عوامل  ام ازبررسي تفصيلي در مورد هر كد

  .تحقيقاتي/ مالي، عوامل محيطي ، عوامل تسهيالتي و عوامل آموزشي 
 گيري روحيه اعضاي هيات علمي تدوين سنجه استاندارد اندازه  
  بررسي هر يك از متغيرهاي مطرح شده در اين پژوهش به عنوان يك

  مستقل  موضوع پژوهشي جدا و
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