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  مقدمه
هاي  مشي آموزش عالي زماني در پيشبرد وظايف و حركت در راستاي خط بدون ترديد

علمي در اختيار داشته ترين افراد را به عنوان هيئت  خود موفق است كه بهترين و زبده
آموزشـي بـه خصـوص    هـاي   اساتيدي كـه بـه تـازگي در محـيط     ،با اين وجود. باشد

، تشخيص وظايف، تحقيق، شوند ممكن است در زمينه تدريس مي استخدام ها دانشگاه
ضـمن  ، اداري و مالي با مشكالتي رو به رو شوند كه به مـرور ، ارتباطي، مسائل رفاهي
هـاي   ارائه آموزش، لذا. سازد مي ا از رسالت اصلي سازمان دورآنها ر، وري كاهش بهره

آموزشـي  هـاي   به عنوان ابزاري اساسي براي ارتقـاء نظـام   كار تازهالزم به هيئت علمي 
در ايـن  . كند مي مطرح است و در مسير اصالح و بهبود وضعيت آنها نقش كليدي ايفا

اسـايي مشـكالت اعضـاي    نسبت بـه شن  ها دانشگاهنگاه عميق ، خصوص نخستين گام
آمـوزش و بهسـازي   هاي  برنامه و تدابيري جهت ارائه هيئت علمي تازه استخدام شده

  . باشد مي هيئت علمي به ويژه اساتيد تازه وارد جهت كاهش يا رفع مشكالت فوق
گيري طـوالني از تخصـص اعضـاي هيئـت علمـي واجـد        اهميت اين مقاله با بهره

وده و افزايش كارايي و ارتقاء كيفيت آموزش دانشجويان مرتبط ب ها دانشگاهشرايط در 
تــا در نهايــت ضــمن آگــاهي از نقطــه نظــرات اعضــاي فــوق در  ، را بــه دنبــال دارد

يـا   بندي نتايج پـژوهش بـراي حـل و    و جمعها  حاصل يافته، ي شهر تهرانها دانشگاه
وزارت مطبـوع  و  ها دانشگاهبط در در اختيار مسئوالن زير، كاستن موارد شناسايي شده

الزم در رابطه با چگـونگي جـذب و نگهـداري    هاي  قرار گيرد تا تمهيدات و كاربست
  . آنها صورت گيرد

  
  اهميت و جايگاه اعضاي هيئت علمي

بـراي جـذب و نگهـداري    . ترين دارايي هر سازمان اسـت  نيروي انساني جزء با ارزش
اسـتخدام  . كنتـرل شـوند  بايست مشكالت سـر راه شناسـايي و    ، مينيروهاي مورد نياز

جديـد و يـا رفـع كمبـود     هـاي   ممكن است به خاطر طراحي برنامه ، كار تازهنيروهاي 
انتخـاب كاركنـان جديـد بـه     . نيروها و يا براي تقويت نيروهاي موجود صورت گيـرد 

گردد كه با تجزيه و تحليل و تشخيص  مي حيطه وظايف رهبري و مديريت سازمان بر
. سـازد  مـي  قادر به جذب كاركنان واجـد شـرايط و شايسـته   خصوصيات مشاغل او را 

كـاري  هـاي   انتخاب نامطلوب عضو جديد ممكن است باعث كندي و يا ركود برنامـه 
وقتـي كـه يـك گـروه      هـا  دانشـگاه به خصوص ، در مراكز آموزشي نيز. سازمان گردد
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ك اين كار بـه عنـوان يـ   ، كند مي آموزشي در سطح استاديار يك عضو جديد استخدام
تصرف يك مغـز متفكـر    :شود مي مين نيروي انساني تلقيگذاري با ارزش در تأ سرمايه

عضو جديدي را براي  گروه آموزشي مربوطه نتواند اما در صورتي كه، توسط دانشكده
پرورش دهد و از آن استفاده بهينـه ببـرد افـول كـرده و      ، براي انجام تحقيق و آموزش

اگر يك عضو هيئت علمي در . نشگاه نخواهد داشتعايدي براي دا، اش گذاري سرمايه
دانشگاه عملكرد موفقي داشته باشد همه از وجـودش اسـتفاده خواهنـد بـرد ولـي در      

نه تنها دانشكده بلكه خود او نيز در رنج  ، صورتي كه از خود چهره ناموفقي ارائه دهد
، حمايـت ، ددهـ  مـي  توجه به عوامل فوق نشان )1993، 1اُلمستد( و عذاب خواهد بود
 كـار  تازهشود اعضاي هيئت علمي  مي ريزي فعال و مطلوب باعث هدايت و ارائه برنامه
برقراري ارتبـاط و  ، تدريس، در امر پژوهش، نخست خدمتهاي  به خصوص در سال

منظـور از اعضـاي هيئـت     .)1992، 2بويس( تر عمل كنند رفع مشكالت احتمالي موفق
سال در امر آموزش  5ستند كه داراي سابق كمتر از افرادي ه، استخدام شده علمي تازه

 ).2002، 3برنت( يا پژوهش باشند
  

  كار تازهآموزش توجيهي اساتيد هاي  و جايگاه برنامه اهميت
بـراي توسـعه    كـار  تـازه كمك به استادان ، 4اساتيد توجيهي هدف اصلي برنامه آموزش

، 5توئـل سـوليوان  ( و ايجـاد رقابـت اسـت   اي  هحمايت از هويت حرفـ  ، حرفه خويش
اجتمـاعي شـدن و    ، اي آموزشي ضمناً تسهيل كننده آمـوزش حرفـه  هاي  برنامه .)2002

 ايـن كـار را  . )1998، 7بـيچ و  6كالـب فلـيش  ( با حرفه آنهاسـت  كار تازهتطابق اساتيد 
به وسيله اجـراي يـك سيسـتم حمـايتي كـه در ارتبـاط بـا         ثريؤتوان به صورت م مي

يك رابطه ، در هسته فرايند آموزشي. تكميل كرد ،تجربه است راهنمايي از همكاران با
كـه در ايـن حالـت اسـتاد بـا       ، وجـود دارد  كار تازهبين يك استاد باتجربه و يك استاد 

، 9كـورنر و  8نيوبـاي ( كنـد  مي ايفا كار تازهدر توسعه شغلي استاد اي  هتجربه نقش فعاالن
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مشاور يا ، مكن است نقش يك الگوهمچنين ساير اعضاي با تجربه دانشگاه م .)1997
از تعـامالت بسـيار مـنظم و     مختلف را بازي كنند كه ايـن فراينـد  هاي  راهنما به شكل

. )2000، 2پـالي و  1جيپسـون ( رسمي متغيـر اسـت  تعامالت غير ريزي شده گرفته تا برنامه
از ايـن بـاور نشـئت گرفتـه اسـت كـه       ، اي فرض اصلي در آموزش و پيشرفت حرفـه 

ـ ها  سازي نقشالگو، وسيله مشاهده به، آموزش ، دسـت آوردن مطالـب  ه و يا رابطه و ب
آموزشـي  هـاي   در محيطاي  هاخيراً توجه زيادي به آموزش توسعه حرف. شود مي ايجاد

تقريباً يك بدنه ، در حاليكه داليل اين كار متفاوت است. تر شده است باالتر و پيشرفته
آموزشي باعث ايجـاد  هاي  دهد برنامه مي انگسترده و جامع از متون وجود دارد كه نش

. شـود  مي همؤسسو كل ، اساتيد ارشد، كار تازهبراي اساتيد  ها دانشگاهمزاياي مهمي در 
همكاري كننـده  هاي  تواند به پيشرفت بخش مي آموزشيهاي  برنامه ،به صورت خاص

 مكـن فراينـدي اسـت كـه در آن م   ، اين) 1998، 4بويسو  3بويل( ات كمك كندمؤسسو 
بـراي  اي  هو وسـيل  )2000، 5بالنفـورد ( تر منتقل شود است اطالعات به افراد كم تجربه

بـه منظـور درك    كـار  تازهواضح كردن دانش و اطالعات ضمني براي كمك به استادان 
، انـد  موقعيتي كه استادان وارد آن شـده هاي  و روشها  فرهنگ، قوانين، عاداتها،  سنت

بايد انجام دهد يـك ابـزار قدرتمنـد     كار تازهه كه يك استاد واضح كردن آنچ. ضروري است 
  ).2000، 6نيكولز( جديدشان استهاي  سازي استادان جديد براي نقش براي آماده

از فرهنـگ سـازمان   ، كار تازهاين احتمال بيشتر است كه استادان ، به وسيله آموزش
اي  هات مهـم حرفـ  غيررسمي ارتباطي كـه حامـل اطالعـ   هاي  به شبكه، درك پيدا كنند

دست پيدا كنند و به آنها در رسيدن به اهـداف شـغلي و شـناخت ايـن اهـداف      ، است
كننـد بـا شـروع     مـي  كه احسـاس اند  هگزارش داد كار تازهاستادان جديد و . كمك شود

 آكادميـك هـاي   در محـيط . احساس خوشايند و با ارزشـي دارنـد  ، توجيهيهاي  برنامه
كه استاداني كه حسي ماننـد حـس رهبـران خـود در      دريافته است )1982، 7كوارلت(

و مقاالت بيشتري در ها  از مزاياي رقابتي بيشتري برخوردارند و كتاب، شان دارند حرفه
آنهـا اعضـاء ايـن حـس را ندارنـد ولـي        كنند كـه در  مي منتشرهايي  مقايسه با آكادمي
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در  كـار  تـازه يد آموزشي و توجيهي اسـات هاي  برنامه. كنند مي احساس رضايت بيشتري
بـراي مثـال   . انواع مختلفي از نيازهاي دانشـكده در يـك دوره زمـاني اسـت     برگيرنده
كند كه به وسيله دريافـت اطالعـات    مي آموزشي به استادان تازه وارد كمكهاي  برنامه
اسـتادان  ، به اين صـورت . پيشنهاد و راهنمايي مانند رهبران شوند، و حمايتاي  هحرف

نه ، پيشرفت بيشتري براي توسعه وهاي  موقعيت، نقش دارندها  زشجديدي كه در آمو
 -نيازهـاي روانـي  ( بلكه از نظر شخصـي ، )جهت گيري شغلي(ها  اي تنها از نظر حرفه

، 5رندرو  4بوگات؛ 1995، 3كولنو  2لونا؛ 1990، 1كارم( دارند، در شغل خود) اجتماعي
  .)1998، بويسو  بويل؛ 1985، 5رندر

 آموزشـي مزيـت  هـاي   تنهـا افـرادي نيسـتند كـه از برنامـه     ، اعضاي جديد دانشگاه
كننـد و بـا    مـي  دهندگان از كمك به همكاران جديد احساس رضايت آموزش. برند مي

مديريتي خود و افزايش تحريك از طـرف افـراد و اعضـاي جديـد     هاي  بهبود مهارت
بهتـر و   شرايط، دهند مي استادان با تجربه كه به اعضاي جديد آموزش. شوند مي راضي

زيرا به هيئت علمي تازه وارد و كم تجربه چيـزي  . كنند مي اعتماد به نفس باالتري پيدا
تجربه آمـوزش بـه   ، دهندگان تحقيقات ضمناً نشان داده است كه آموزش .اند هارائه كرد

نـوعي موقعيـت بـراي تجديـد و احيـاي تحقيقـات و        اعضاي جديـد را بـراي خـود   
هاي  كند كه برنامه مي به عالوه بيان ).2002، نيكولز( نددان مي آموزشي خودهاي  مهارت
نقـش مهمـي    ، به وسيله انعكاس مسائل سيستماتيك در حين پروسه آموزش، توجيهي

  ).1998، بويسو  بويل؛ 1986، 6ريچ( دهندگان دارد براي آموزش
تـا بتواننـد در يـك     بيشتر نگران افزايش بـازدهي هسـتند   ها دانشگاه، در دهه اخير

نيـاز بـه   ، آكادميكهاي  در راستاي مفهوم بازدهي در چرخه. يط رقابتي نجات يابندمح
و هـا   اده كاملي از مهارتفشود تا بتوانند است مي احساس كار تازهپيشرفت دادن استادان 
اشـكال خاصـي از   ، ات آكادميـك مؤسسـ در حاليكه بسـياري از  . اطالعات خود بكنند

لـب بـه وسـيله دوسـتان همكـار و بـه صـورت        هاي آموزشي و توجيهي را اغ فعاليت
هـاي   و دورههـا   ات آكادميك برنامهمؤسستنها تعداد كمي از ، كنند مي غيررسمي دنبال

آموزشي را بـه  هاي  اتي كه برنامهمؤسس. كنند مي را اجرا كار تازهرسمي آمادگي اساتيد 
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يد و بـا تجربـه   كه نه تنها براي اعضاي جداند  هنشان داد، اند صورت موفقي اجرا كرده
بـه ويـژه ايـن    . ثبات و سـالمتي كـل سـازمان نيـز نقـش دارد     ، براي دوام، مزيت دارد

كار اثر زيادي در توسعه رهبـري سـازمان در    آموزش و بهسازي اساتيد تازههاي  برنامه
   .)1995، كولنو  لونا( آينده و پيشرفت رهبران بالقوه دارد

  
  آموزش توجيهي اساتيدهاي  ابعاد برنامه

از وظايف اعضاي هيئـت علمـي را در سـه    اي  هتوجيهي طيف گستردهاي  ابعاد برنامه 
 مـديريتي شـامل   -تـدريس و ارائـه خـدمات اجرايـي    ، تحقيق و پـژوهش ، حيطه كلي

اعضـاي  هـاي   آيد مروري كوتاه بر روي وظايف و مسـئوليت  مي شود آنچه در ذيل مي
جهـت بهبـود   ، در هـر زمينـه   اييو ارائـه پيشـنهاده   هـا  دانشگاههيئت علمي در سطح 

  :باشد مي آنان عملكرد
  

  تدريس
درسي و آموزشي يك فن و هنريست كه عـده معـدودي   هاي  تدريس و طراحي برنامه

از عهـده آن بـر خواهنـد    ، اند كه براي اين كار آموزش و تجربيات الزم را كسب كرده
ي اجتنـاب از ركـود و   كـه بـرا   تجربه نيز گاهي اوقات اذعان دارند حتي اساتيد با. آمد

هـاي   فعاليـت . در اين زمينه دارنداي  هآموزشي ويژهاي  نياز به گذراندن دوره، ايستايي
آمـوزش  ، درسـي هـاي   تدريس و آموزش هيئت علمي شامل طراحي و تدوين برنامـه 

هـاي   دكتـرا طبـق برنامـه    كارشناسـي و ، مقاطع كـارداني  عملي دانشجويان در نظري و
نشر متون ، مرتبط با تخصص گروههاي  ي شده در رشتهبين شپيهاي  سرفصل مصوب و
، مشـكالت آمـوزش و تـدريس   . باشـد  مي... علمي مورد نياز دانشجويان و آموزشي و

هـاي   روش، داري كـالس ، در زمينـه تـدريس   كـار  تـازه بيشتر عواملي است كه اسـاتيد  
يـك  . بـا آن مواجـه هسـتند   ... ارزشـيابي و هاي  روش، مديريت كالس درس، تدريس

ارزيـابي و نشـان دادن   ، داشـتن يـك دفترچـه بـراي ثبـت     ، كـار  پيشنهاد به اساتيد تازه
آموزشي است اين كار بسيار مفيد است زيرا احتمال زيادي وجود دارد كه هاي  فعاليت

در انتهاي هر سال از اساتيد خواسته شود يك ارزيابي از خود ارائـه دهنـد كـه نشـان     
، حمايت از اظهارات، بنابراين با توجه به مدارك موجود. دهنده روند پيشرفت آنهاست
همچنين از اعضاي . كند مي تر از خودشان را قوي كار تازهارزيابي اعضاي هيئت علمي 
رود هميشـه در مـورد حرفـه و آمـوزش      مي انتظار كار تازههيئت علمي به ويژه اساتيد 
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رف كننـد تـا بياموزنـد    زمـان صـ  ، مطلع و نيز تشنه يادگيري در مورد آن باشـند ، خود
مقـاالت و كتـب مـرتبط بـا     ، چگونه درس دهند و ايـن كـار را درسـت انجـام دهنـد     

نشئت گرفتـه  ، زيرا تدريس خوب در حقيقت. نوين تدريس را مطالعه كنندهاي  روش
، 4پـالمر ؛ 2001، 3تامـار ؛ 1998، 2اندرسـون و  1والوود( از خدمات خوب مشتري است

  .)2004، 8سلدين؛ 2003، 7زمك؛ 2006، 6سوينچيو  5مك كاجي؛ 1998
 

  تحقيق و پژوهش
رود به منظور افزايش دانش تخصصـي و نيـز ارتقـاء     مي از اعضاي هيئت علمي انتظار

به عبارت . محققانه و پژوهشي شركت نمايندهاي  خويش در فعاليتاي  هعملكرد حرف
. سـت ها دانشـگاه يكي از كاركردهاي اصلي هيئت علمي تحقيـق و پـژوهش در   ، ديگر

و مقـاالت پژوهشـي   هـا   ميزان طرح، توسعه و پيشرفت در جامعههاي  يكي از شاخص
شـود و در مجـالت معتبـر     مـي  است كه در بخش دولتي يا خصوصي در كشور انجام

، شـامل هـا   ابعاد اين فعاليـت ، به طور كلي. شود مي تحقيقاتي در جهان منتشر –علمي 
مختلـف علمـي بـر حسـب نيـاز و      هـاي   ينـه انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در زم

تحقيقاتي توسـط اعضـاء هيئـت علمـي و مشـاركت دانشـجويان جهـت        هاي  اولويت
نشـر متـون آموزشـي و    ، هاي تحقيقـاتي  تحقيقاتي و همكاري آنان در طرحهاي  پروژه

و هـا   انجـام طـرح  هـاي   ايجاد ارتباط و همكاري در زمينه، علمي مورد نياز دانشجويان
هـاي   هاي آموزشي دانشـكده دانشـگاه و نيـز كميتـه     حقيقاتي با ساير گروهتهاي  پروژه

 مشاركت در برگزاري سـمينارهاي تحقيقـاتي و   برگزاري و، موجود در سطح دانشگاه
در اين زمينـه  . باشد مي...  دانشگاه و هاي علمي دانشجويي در سطح دانشكده و كارگاه

بـه   صل كننـد كـه معيارهـاي تحقيقـاتي را    رود اطمينان حا مي انتظار كار تازهاز اساتيد 
  :اين معيارها عبارتند از. خوبي درك كرده باشند

 ؛خارجي در حمايت از تحقيقات خودهاي  دريافتن و حفظ برخي از سرمايه -

                                                                                                                                      
1. Barbara E. Walvoord  
2. Virginia Johnson Anderson 
3. David E. Tanner 
4. Parker J. Palmer 
5. Wilbert J. McKeachie 
6. Marilla Svinicki 
7. Ron Zemke 
8. Peter Seldin 
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در حـال  ، تركيبي از دانشجويان فارغ التحصـيل ، مؤثرايجاد يك گروه تحقيقاتي  -
 ؛تحصيل و قبل از دانشگاه

هـاي   كه روي يك زمينـه اصـلي در ژورنـال    مقاله تحقيقاتيانتشار حد اقل چند  -
 ؛فني بسيار با كيفيت تمركز دارد

 .در داخل و خارجها  و كالج ها دانشگاهو اي  هحرفهاي  ارائه مقاالت در كنفرانس -
به دنبال دريافـت بازخوردهـايي از طـرف     رود مي انتظار كار تازههمچنين از اساتيد 

يكي . باشند سبت به مقاالت و كارهاي تحقيقاتي خويشو همكاران خود ن دانشجويان
شود اين  مي كار ارائه هدهايي كه در زمينه تحقيق و پژوهش به اساتيد تازاديگر از پيشنه
آنهـا   درباره عاليـق ، با دانشجويان كالس خود صحبت كنند، گيري كننداست كه عضو

مند درباره تمايل  عالقهدر مورد تحقيق خود اطالعات به دست آورند و از دانشجويان 
ظـار نداشـته باشـند    تكنند اما هميشه نيـز ان  سئوالعضو يك گروه  آنها به كار به عنوان

 كـار  تـازه به ويژه اسـتادان   اساتيد، يك عامل مهم ديگر. شوند هدانشجويان با آنها همرا
بـت  را ث آنهـا ، بدين معني كه اگر نتايجي به دست آوردنـد ، بايستي انتشار داشته باشند

سـاير  هـاي   بهتر است به بـازخورد  كرده و در يك ژورنال منتشر كنند در اين زمينه نيز
آنهـا دلسـوزانه اسـت و     ددهندگان توجه شود با اين حس كه انتقـا  همكاران و آموزش
  .)1999، 3واشنگتن دي سي؛ 2005، 2بارلتو  1جونز( جنبه حمايتي دارد

  
  خدمات اجرايي و مديريتي

اجرايي و مديريتي يكي از وظايف مهم اعضاي هيئت علمي كه ي ها پذيرش مسئوليت
، مختلف در بخشهاي  در اين ارتباط قبول مسئوليت. باشد مي توانايي اين امر را دارند

قبول مسـئوليت  ، مختلفهاي  عضويت در شوراها و كميته، و دانشگاه، دانشكده، گروه
ي و ريـز  همشاركت در برنام، نستادي وزارت متبوع و شوراها و مجامع آهاي  در حوزه

خدماتي هاي  از ديگر وظايف و نقش. باشد مي مديريت استراتژيك از اهم اين وظايف
علمي هاي  گري و راهنمايي دانشجويان در زمينهتوان به ارشاد مي اعضاي هيئت علمي

اسـاتيد  ، در زمينه خدمات نيز پيشنهاداتي ارائـه شـده اسـت   . و پژوهشي نيز اشاره كرد
                                                                                                                                      
1. Jones  
2. Bartlett 
3. Washington, DC 
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باشند كه به آنها اجازه دهد به ديگران خدمت هايي  بهتر است به دنبال موقعيت كار تازه
مـديريتي  ، خدمات اجرايي هبراي مثال ارائ. نيز هست برسانند اين امر به نفع خود آنان

توانـد   مـي  و سمينارهاي علمي و تحقيقاتي ضمن اينكه كـه ها  و يا تحقيقاتي در كميته
سـاير محققـين بـا تجربـه و عرضـه       فرصت مالقات با كار زهتارزش باشد به اساتيد ابا

توانند در اين زمينه دانشجويان مورد  دهد و مي مي شان را و بيان عاليق تحقيقاتي كردن
و  مـك كـاجي  ؛ 1998، پـالمر ؛ 1998، اندرسـون و  والوود( گيرند عالقه خود را به كار

  )2006، سوينچي
  
  ت پژوهشسئواال

ستخدام شـده در زمينـه آمـوزش و تـدريس بـا چـه       اعضاء هيئت علمي تازه ا .1
  مشكالتي مواجه هستند؟

در زمينه پژوهش و تحقيق اعضاء هيئـت علمـي تـازه اسـتخدام شـده بـا چـه         .2
 باشند؟ مي رو مشكالتي روبه

اعضاء هيئت علمي تازه استخدام شده در زمينـه قـوانين و مقـررات اداري و     .3
 مواجه هستند؟ هاي مرتبط با ارتقاء با چه مشكالتي مكانيزم

مشكالت پيش روي اعضاء هيئت علمي تازه استخدام شده در زمينه خدمات  .4
 هستند؟ها  رفاهي و معيشتي كدام

اعضـاء هيئـت   ، ها سازماندانشجويان و ، در زمينه برقراري ارتباط با همكاران .5
 علمي تازه استخدام شده با چه مشكالتي مواجه هستند؟

ده در زمينه محيط كار با چـه مشـكالتي   اعضاء هيئت علمي تازه استخدام ش .6
 باشند؟ مي مواجه
 

  متدولوژي تحقيق
روشـي كـه   ، توصيفي استفاده شده است -در پژوهش حاضر از روش تحقيق پيمايشي

 حاصـل از تجزيـه و تحليـل بـه كـل جامعـه را دارا      هـاي   قابليت انطباق و توسعه داده
مقدماتي تنظيم و روايي آن از  اي هپرسشنام، بر اساس بررسي ادبيات پژوهش. باشد مي

آن نيـز بـا    و پايـايي متخصصان مورد بررسي قرار گرفـت  اي  هطريق نظرخواهي از پار
  . محاسبه گرديد %67/81اجراي آزمايش ابزار و آزمون آلفا كرونباخ 
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نفـر   1200و دانشگاه دولتي مستقر در شهر تهران 13جامعه آماري پژوهش شامل  
 فنّـاوري تحقيقـات و  ، است كه زيرنظـر وزارت علـوم   شده هيئت علمي تازه استخدام

نفر از اعضاء  300پرسشنامه تهيه شده بين  جدول آماري مورگان با استفاده از. باشد مي
اند  هتصادفي انتخاب شد دانشگاه كه به صورت كامًال 6هيئت علمي تازه استخدام شده 

اي تجزيـه و تحليـل   بـر . توزيع و تجزيه و تحليل اطالعـات صـورت پذيرفتـه اسـت    
دو گروه مستقل و نيز آزمون تحليـل واريـانس    t، تك گروهي tهاي  آزمون، اطالعات
  .تاستفاده شده اساي  هو برآورد دامن) ANOVA( يك طرفه

  
تعداد اعضاء هيات علمي تازه استخدام شده و حجم نمونه اماري قابل  )2(جدول 

 مراجعه

تازهتعداد هيئت علمي  دانشگاه مورد مطالعه
 استخدام شده

حجم نمونه از 
  دانشگاه

تعداد 
 زن

تعداد 
  مرد

  - -  - 82 دانشگاه الزهرا
  - -  - 92 دانشگاه امير كبير
  28 8  36 65 دانشگاه پيام نور

  - -  - 90 دانشگاه تربيت مدرس
  34 7  41 74 دانشگاه تربيت معلم

  - -  - 83 كاربردي-دانشگاه علمي
  - -  - 88 دانشگاه خواجه نصيرالدين

  58 15  73 158 دانشگاه تهران
  44 11  55 117 دانشگاه شهيد بهشتي
  43 6  49 108 دانشگاه صنعتي شريف
  - -  - 92 دانشگاه عالمه طباطبايي
  40 6  46 91 دانشگاه علم و صنعت

  - -  - 60 دانشگاه هنر
  247 53  300 1200 جمع

 
  نتايج تحقيق
علمي تازه استخدام شـده   هيئتمشكالت اعضاء اول يعني بررسي  سئوالدر ارتباط با 

  . گردد مي استنباط) 3(در زمينه آموزش و تدريس به طوري كه از جدول 
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  تك گروهي مربوط به خرده مقياس مشكالت آموزش و تدريس tجدول  )3(جدول 

ميانگين   گويه
  نظري

ميانگين 
  تجربي

انحراف 
  معيار

درجه 
 آزادي

  ميزان
t 

  سطح
  معني
  داري

ميزان 
  شكالتم

  خفيف  -   23/1  288  05/1 08/3 3 و فنون تدريس در آموزش عاليهاعدم آگاهي از روش
عدم اطالع و آگاهي از مديريت كالس درس و

  خفيف  -   03/1  286  02/1  06/3  3  داري كالس
  متوسط  05/0  24/2  283  87/0 12/3 3 صرف زمان اندك براي بحث مطالب در كالس درس

  خفيف  -  - 06/0  288  90/0 99/2 3 يه جزوات درسيصرف زمان اندك براي ته
  شديد  01/0 74/12  278  85/0 65/3 3 عدم توازن زماني بين مسائل مربوط به آموزش و تحقيق

  خفيف  -  - 91/0  288  02/1 94/2 3 سازي قبل از كالسنداشتن وقت كافي براي آماده
اساتيدهاينداشتن وقت كافي براي بازديد از كالس

  شديد  01/0 01/10  269  14/1  69/3  3  موفق
عدم عالقه و همكاري مدير گروه در امر نظارت و

درسي شما چه قبل از كالس چه بعدهاي  راهنمايي برنامه
  از كالس

 شديد  01/0  77/7  286  32/1  61/3  3

در)به عنوان مربي شما(عدم عالقه بازديد اساتيد با سابقه
 شديد  01/0  11/7  278  31/1  55/3  3 هكالس درس شما و مشاورهاي  همامورد برن

درس اساتيدهايعدم مراجعه و بازديد مربي از كالس
 شديد  01/0  89/9  275  24/1  73/3  3 تازه استخدام شده

منظم و مستمر به منظور بازآموزي وهاي نداشتن برنامه
هاي و نگرشها  باال بردن مهارت، افزايش معلومات

 اساتيد در طول حياط شغلي او
 شديد  01/0  51/7  287  21/1  53/3  3

 شديد  01/0  75/4  288  29/304/1 3 ...اورهد و،فقدان امكانات كمك آموزشي نظير اوپك
استفاده ننمودن از راهنمايي و مشاوره با همكاران با

 شديد  01/0  11/5  286  92/0  27/3  3 تر در تهيه و اصالح منابع و مواد آموزشي سابقه

به عمل آمده درهايخورد ارزشيابيعدم استفاده از باز
  خفيف  -   36/1  284  1  08/3  3 تغيير و اصالح منابع و جزوات درسي

نداشتن آمادگي براي پذيرش پيشنهادات جديد و احتماالَ
  خفيف  -  - 37/0  287  08/1  97/2  3 تغيير در نحوه تدريس و رفتار

نا مناسب بودن فضاي آموزشي كالس كه تمركز دانشجو
  متوسط  05/0  10/2  287  98/0  12/3  3 دهد مي را كاهش

به اساتيد به منظور تحقيق بهايهعدم اختصاص بودج
  شديد  01/1 20/13  287  99/0  77/3  3 تدريس و يادگيريهاي  منظور جنبه

  خفيف  -  - 19/0  286  89/0 98/2 3 مختلف ارزشيابي دانشجويانهايعدم آگاهي از روش
 شديد  01/0 - 64/2  287  02/1 84/2 3 بي از نحوه تدريس خودنداشتن اعتقاد الزم به ارزشيا

عدم تمايل به مشاركت دانشجو در امر ارزشيابي از كار و
 شديد  01/0  82/2  283  05/1  17/3  3 نحوه تدريس اساتيد

ـال مطالـب ـيم و انتق ـتاد و تفه نارسايي در قدرت بيان اس
 شديد  01/0 - 60/6  282  98/0  61/2  3  درسي
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تـرين مشـكالت    كه عمده اعتقاد دارند كار تازهاكثر اساتيد ،  دول فوقبا توجه به ج
به اسـاتيد بـه منظـور    اي  هعدم اختصاص بودج«در حيطه آموزش و تدريس مربوط به 

هـاي   عدم مراجعه و بازديد از كـالس «، »تدريس و يادگيريهاي  تحقيق در مورد جنبه
درس هاي  براي بازديد از كالسنداشتن وقت كافي «، »درس اساتيد تازه استخدام شده

عدم عالقه «، »عدم توازن زماني بين مسائل مربوط به آموزش و تحقيق«، »اساتيد موفق
نداشـتن  «، »درسي اسـاتيد هاي  گروه در امر نظارت و راهنمايي برنامه و همكاري مدير

بـاال بـردن   «، »مـنظم و مسـتمر بـه منظـور بـازآموزي و افـزايش معلومـات       هاي  برنامه
باشد به طوري كـه مشـكالت    مي »اساتيد در طول حياط شغليهاي  ونگرشها  رتمها

  . نامبرده در اين خرده مقياس در اولويت اول قرار دارند
هـا و فنـون تـدريس در     وشعدم آگاهي از ر«مشكالتي همچون ، اما در عين حال

 صرف زمان اندك تهيه جزوات، »عدم آگاهي از مديريت كالس درس«، »آموزش عالي
عدم استفاده از بازخورد «، »سازي قبل از كالس نداشتن وقت كافي براي آماده«، »درسي

بسيار انـدكي بـر    تأثير» نداشتن آمادگي براي پذيرش پيشنهادات جديد«و » ها ارزشيابي
  . امر آموزش و تدريس اساتيد تازه استخدام شده دارند

وهش و تحقيق اعضاء دوم تحقيق يعني بررسي مشكالت پژ سئوالدر ارتباط با 
  . گردد مي استنباط )4(طوريكه از جدول ه علمي تازه استخدام شده ب هيئت

  
  تك گروهي مربوط به خرده مقياس مشكالت پژوهش و تحقيق tجدول  )4(جدول 

 ميانگين  گويه
 نظر

ميانگين
 تجربي

انحراف
 معيار

درجه 
 آزادي

  ميزان
t 

سطح
يدار معني

ميزان 
 مشكالت

ت مسـتمر و روزانـهعـا لنداشتن مطا
مقاالت علمـي و مجـالت داخلـي و

  خارجي
  خفيف  -  05/0  285  13/1  99/2  3

منـدي بـه مشـاركت در عدم عالقـه 
تحقيقـاتي بـا سـايرهاي  انجام طرح

  اساتيد
  خفيف  - - 25/1  282  09/1  91/2 3

تحقيقـيهـايبي اطالعـي از طـرح
  شديد  %1  92/9  283  93/0  54/3 3 موافق انجام شده و در حال انجام

ــات عــدم اطــالع و آگــاهي از امكان
تحقيقاتي موجود در دانشگاه از قبيل

پرســـنلي و –مـــالي هـــاي  كمـــك
 ايو رايانهاي  هكتابخان

  شديد 1%  52/6  287  07/1  41/3 3
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 ميانگين  گويه
 نظر

ميانگين
 تجربي

انحراف
 معيار

درجه 
 آزادي

  ميزان
t 

سطح 
يدارمعني

ميزان 
 مشكالت

نداشـتن اطــالع صــحيح از نيازهــاي
ــاتي پژوهشــي  ــازمانتحقيق ــا س يه

 مرتبط با تخصص اساتيد
 شديد 1%  97/6  285  02/1  42/3 3

نداشتن وقت كـافي بـراي تـاليف و
 شديد %1  96/4  286  98/0  28/3 3 ترجمه كتب تخصصي

پژوهشـيهـايعدم آشنايي با زمينه
 شديد %1  98/7  285  88/0  41/3 3 مورد دانشگاه

نداشتن دسترسي سـهل و آسـان بـه
 شديد %1  98/2  287  12/1  19/3 3 كامپيوتر،اينترنتها،  كتابخانه

ي حضـور درنبود وقـت كـافي بـرا
  خفيف -  46/1  287  84/0  07/3 3 آموزشي وسمينارهاهاي  كارگاه

تـدوين وهنداشتن آشـنايي بـا نحـو
 شديد %1 - 81/2  287  06/1  82/2 3 تحقيقاتيهاي انجام طرح

ــق ــا روش تحقي ــنايي ب ــتن آش نداش
 شديد %1 - 38/5  262  09/1  63/2 3  علمي

نداشــتن رغبــت الزم بــراي اســتفاده
كــامپيوتر و ابــزار، خانــهدائــم از كتاب

پست الكترونيكـي و، كمك آموزشي
 اطالعاتيهاي  بانك

 شديد 1% - 61/7  283  94/0  57/2 3

عدم آشنائي با نحوه تدوين مقـاالت
  خفيف - - 44/1  284  06/1  90/2 3 پژوهشي-علمي 

  
ترين مشكالت در حيطه پژوهش و تحقيق از ديدگاه  دهد مهم مي جدول فوق نشان

تحقيقي موفـق  هاي  عدم آگاهي از طرح« علمي تازه استخدام شده شامل اعضاي هيئت
نداشـتن  «و  »تحقيـق علمـي  هـاي   عدم آشنايي بـا روش «، »انجام شده و در حال انجام

پسـت  ، كـامپيوتر و ابـزار كمـك آموزشـي    ، رغبت الزم براي استفاده دائم از كتابخانـه 
گـذار در  تأثيرهـاي   و محدوديت اه همؤلف و كمترين »اطالعاتيهاي  الكترونيكي و بانك

مستمر و روزانه مقـاالت   مطالعاتنداشتن «، خرده مقياس مشكالت پژوهش و تحقيق
هـاي   مندي به مشاركت در انجام طرح عدم عالقه«، »علمي و مجالت داخلي و خارجي

 آموزشـي و هـاي   نبود وقت كافي براي حضـور در كارگـاه  «، »تحقيقاتي با ساير اساتيد
  . مطرح شدند» سمينارها
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سوم تحقيق يعني بررسي مشكالت مربوط به قوانين و مقررات  سئوالدر ارتباط با 
علمـي تـازه اسـتخدام شـده بطوريكـه از       هيئـت مرتبط با ارتقاء هاي  اداري و مكانيزم

  . گردد مي استنباط )5(جدول 
  

  داريتك گروهي مربوط به خرده مقياس مشكالت قوانين و مقررات ا tجدول  )5(جدول 

ميانگين   گويه
  نظري

ميانگين 
  تجربي

انحراف 
  معيار

درجه 
 آزادي

 ميزان
t 

سطح 
يدار معني

ميزان 
 مشكالت

هـايعدم آشنايي با اهداف و سياست
  شديد  %1 29/8  284  93/0  45/3  3 كالن آموزش عالي

اطالعـي يـا كـم اطالعـي از آئـين بي
ــه ــاي  نام ــه ه ــي و برنام ــاي آموزش ه

ريـزي در همصوب شوراي عالي برنام
 ارتباط با رشته تخصصي استاد

  خفيف  - 88/1  284  10/1  12/3  3

نداشتن آگاهي الزم از ضوابط ارتقـاء
 شديد %1 80/5  284  02/1  35/3  3  اساتيد

عــــدم آگــــاهي بــــه مقــــررات و
هيئـت انضـباتي اعضـاء   هاي  بخشنامه
  علمي

 شديد 1% 58/6  284  95/0  37/3  3

ــام ن ــه هنگ ــدمب ــررات و ع ــودن مق ب
 شديد %1 50/8  276  08/1  55/3  3 تناسب با مقتضات زمان

ضروري بودن مقررات نظيـر ارزيـابي
ي بـرتـأثير كه هيچ ها  وضعيت كالس

 سرنوشت شغلي افراد ندارد
 شديد 1% 94/5  265  01/1  36/3  3

  
 مربوط به خرده مقياس مشكالت قوانين و مقرراتترين مشكالت  مهم، )5(جدول 

هـاي   عدم آشنايي با اهـداف و سياسـت  «، از ديدگاه اساتيد تازه استخدام شده را اداري
هـاي   نداشتن آگاهي الزم از ضوابط ارتقاء مقـررات و بخشـنامه  «، »كالن آموزش عالي

و » به هنگـام نبـودن مقـررات و عـدم تناسـب بـا مقتضـات زمـان        «، »ي اساتيدطانضبا
ي بـر سرنوشـت   تأثيركه هيچ ها  عيت كالسضروري بودن مقررات نظير ارزيابي وض«

اطالعـي يـا كـم اطالعـي از      بـي « دهـد و در عـين حـال    مـي  نشان »شغلي افراد ندارد
ريزي در ارتباط با رشته  مصوب شوراي عالي برنامههاي  آموزشي و برنامههاي  نامه آئين

  . دهد مي را در درجه كمتري از اهميت قرار» تخصصي استاد
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چهـارم تحقيـق يعنـي بررسـي مشـكالت مـرتبط بـا         سئوالبا همچنين در ارتباط 
ـ     هيئتخدمات رفاهي و معيشتي اعضاء  كـه از   طـوري ه علمي تـازه اسـتخدام شـده ب

  :گردد مي استنباط )6(جدول 
  

  گروهي مربوط به خرده مقياس مشكالت خدمات رفاهي و معيشتي tجدول  )6(جدول 
 ميانگين  گويه

 نظري
ميانگين
 تجربي

 انحراف
 رمعيا

  درجه
 آزادي

  ميزان
t 

سطح 
  يدارمعني

ميزان 
مشكالت

عــدم برقــراري تــوازن الزم بــين
حقـــوق و مزايـــاي دريـــافتي و

 زندگيهاي  هزينه
  شديد  1% 11/24  282  92/0  32/4  3

عدم پرداخت به موقع حقـوق و
الزحمـه حـق ، التدريس حق، مزايا
  رساله

 شديد  1% 26/13  284  02/1  80/3  3

احكــامعــدم صــدور بــه موقــع
كارگزيني از قبيل تبديل وضعيت
از پيماني به رسمي آزمايشي بـه
رســمي قطعــي و احكــام ترفيــع

  ساالنه

 شديد  1%  68/4  281  06/1  29/3  3

نبــود صــندوق يــا امكانــاتي كــه
علمي جديد بتوانند هيئتاعضاء 

ــا ــه ي ــه وســيله ان وســيله نقلي ب
ــاج ــتيجاري و مايحت ــكن اس مس

 اوليه خود را تهيه كنند

 شديد  1% 71/12  281  04/1  79/3  3

عــدم توانــايي دانشــگاه در ارائــه
ــگاه  ــل باشـ ــهيالتي از قبيـ ،تسـ

،رسـتوران اسـاتيد   ،صندوق رفاه
 ...محل استراحت و

 شديد  1%  06/7  278  08/1  45/3  3

كــانون،نبــود كــانون اســاتيد
ــن ــتگان و انجمـ ــاي بازنشسـ هـ

 ايتخصصي و حرفه
 شديد  1%  07/5  284  16/1  35/3  3

غــه خــاطر دربــاره بيمــهدغد
،بينـه حـوادث  ، خدمات درمـاني 

ــام ــوق اي ــل و حق ــه اتومبي بيم
  بازنشستگي

 شديد  1%  97/2  280  14/1  20/3  3

هـايكسان نگري در نظام پرداخـت
 شديد  %1 89/16  277  86/0  87/3  3 بدون توجه كارائي افراد

ــي ــي در برخ ــتغال غيرمنطق اش
مشاغل بـراي تـامين معـاش كـه

 باشدنمياستادمتناسب با شان
 شديد  1% 32/14  277  98/0  84/3  3
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تمام مشـكالت و   كار تازهاز نقطه نظر اعضاي هيئت علمي ، )6(با توجه به جدول 
عـدم برقـراري تـوازن    « از جملـه ، چهار پژوهش سئوالعنوان شده در هاي  محدوديت

موقع حقوق  عدم پرداخت به«، »زندگيهاي  الزم بين حقوق و مزاياي دريافتي و هزينه
عدم صدور به موقـع احكـام كـارگزيني از    «، »الزحمه رساله حق، التدريس حق، و مزايا

قبيل تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي بـه رسـمي قطعـي و احكـام ترفيـع      
ن آعلمي جديد بتواننـد بـه وسـيله     هيئتنبود صندوق يا امكاناتي كه اعضاء «، »ساالنه

عـدم توانـايي   «، »يجاري و مايحتاج اوليه خود را تهيـه كننـد  وسيله نقليه يا مسكن است
محـل  ، رسـتوران اسـاتيد  ، صـندوق رفـاه  ، دانشگاه در ارائه تسهيالتي از قبيـل باشـگاه  

بيمه اتومبيـل  ، بينه حوادث، دغدغه خاطر درباره بيمه خدمات درماني«، »...و استراحت
مين معاش كـه  أشاغل براي تاشتغال غيرمنطقي در برخي م«، »و حقوق ايام بازنشستگي

  . دهند مي را در اولويت اول اهميت قرار »باشد نمي ن استادأمتناسب با ش
  

پنجم تحقيق يعني بررسي مشكالت مربوط به برقراري ارتبـاط   سئوالدر ارتباط با 
  :شود مي استناد )7(به طوريكه از جدول  ها سازمانهمكاران و دانشجويان و 

  
  وهي مربوط به خرده مقياس مشكالت برقراري ارتباطتك گر tجدول  )7(جدول 

 ميانگين  گويه
 نظري

ميانگين
 تجربي

انحراف
 معيار

  درجه
  آزادي

  ميزان
t 

سطح
يدار معني

ميزان 
 مشكالت

وجود موانع مختلف بر سر راه ارتباط بين
  شديد  %1  51/5  280  90/0  29/3  3 علميهيئتعضو جديد با ساير اعضاء

بـراي برقـراري ارتبـاطعدم توانايي الزم
 شديد  %1 - 67/5  283  91/0  69/2  3  دانشجويان

عدم توانايي الزم بـراي برقـراري ارتبـاط
و نهادهـاي خـارج از هـا  سازمانرابطه با 
  دانشگاه

 خفيف  -  55/1  277  96/0  08/3  3

عدم پذيرش عضو جديد در سطح گـروه
 خفيف  - - 01/1  284  04/1  93/2  3  و دانشكده

ــو ــذيرش عض ــدم پ ــطع ــد توس جدي
 شديد  %1-49/13  282  92/0  25/2  3  دانشجويان

عدم توانايي الزم براي برقراري رابطـه بـا
 شديد  %1 - 44/3  284  98/0  80/2  3 و ادارات داخل دانشگاهها  واحد

عدم ارتباط اساتيد با دنياي واقعي كـار در
 شديد  %1  89/3  284  97/0  22/3  3 تخصصي اساتيدهاي  زمينه

اسي نسبتاَ پيچيـده در فرآينـدوجود بروكر
همكاري با دانشگاه و ساير مراكز آموزش

  Ĥليع
 شديد  1% 45/16  282  91/0  89/3  3
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با توجه به نظـر اسـاتيد تـازه    ، برقراري ارتباطدر حوزه ، )7( مطابق تحليل جدول
وجود موانع مختلف بر سر راه ارتباط بين عضو جديد با ساير اعضـاء  «، استخدام شده

عـدم پـذيرش   «، »عدم توانايي الزم براي برقـراري ارتبـاط دانشـجويان   «، »ميعل هيئت
وجود بروكراسي نسبتاَ پيچيده در فرآيند همكاري با «، »عضو جديد توسط دانشجويان
عدم توانـايي الزم  «و عواملي چون  تأثيربيشترين  »لياعدانشگاه و ساير مراكز آموزش 
عـدم پـذيرش   «، »و نهادهاي خارج از دانشگاه اه سازمانبراي برقراري ارتباط رابطه با 

داراي كمتـرين اهميـت در برقـراري ارتبـاط      »عضو جديد در سطح گروه و دانشـكده 
  . باشد مي ها سازمانهمكاران و دانشجويان و 

  
سـي مشـكالت مربـوط بـه     رو باالخره در ارتباط با مسئول ششم تحقيـق يعنـي بر  

كه از جدول  طوريه ب، ها دانشگاهدام شده علمي تازه استخ هيئتمحيط به كار اعضاء 
  :گردد مي استنباط )8(

  
  تك گروهي براي خرده مقياس مشكالت محيط كار  tجدول  )8(جدول 
 ميانگين  گويه

 نظري
ميانگين
 تجربي

 انحراف
 معيار

 درجه
 آزادي

  ميزان
t 

سطح 
يدارمعني

ميزان 
مشكالت

ازيسمركز به«ننبود مركزي تحت عنوا
  شديد  %1 57/13  283  09/1  88/3  3 »رسين در دانشگاهو ارتقاء مد

ــهألحــاظ نشــدن ر ــاتيد ب ــر اس ي و نظ
خصوص اساتيد تازه اسـتخدام شـده در

 تصميمات شوراي گروه
 شديد 1%  24/9  282  21/1  66/3  3

احســاس وجــود تبعــيض بــين اعضــاي
جديد و قديمي در ارتباط با اسـتفاده از

 امكانات موجود
 شديد 1%  80/4  284  21/1  34/3  3

نداشتن احساس امنيت شغلي مناسب در
 شديد %1 20/10  278  17/1  71/3  3 علمي جديدهيئتبين اعضاي 

وايهحرفـ احساس وجـود فضـاي غير
 شديد %1  72/2  278  29/1  21/3  3 غيردوستانه در محيط كار

فقدان اطاق مناسب با امكانات الزم كـه
 شديد %1  33/6  281  09/1  41/3  3 شان استاد در ان رعايت شود

در اختيار نبـودن تجهيـزات و امكانـات
 شديد %1  38/8  281  09/1  54/3  3 مطالعاتي براي اساتيد
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تمــام مشــكالت و  ، تــوان نتيجــه گرفــت مــي بــر اســاس اطالعــات جــدول فــوق
نبـود مركـزي تحـت    «از جملـه  ، شش پـژوهش  سئوالعنوان شده در هاي  محدوديت

در اختيار نبودن تجهيـزات و  و نيز  مدرسين در دانشگاه مركز بهسازي و ارتقاء«ن نواع
ي و نظر اساتيد به خصوص اساتيد تازه اسـتخدام  ألحاظ نشدن ر«، »امكانات مطالعاتي

وجود تبعـيض بـين اعضـاي جديـد و قـديمي در       و شده در تصميمات شوراي گروه
سـب در بـين   نداشتن احساس امنيت شغلي منا«، »ارتباط با استفاده از امكانات موجود

در مشكالت محـيط كـاري اعضـاي     تأثيرداراي بيشترين  »علمي جديد هيئتاعضاي 
  . باشند مي هيئت علمي

  
نـث و مـذكر در   ؤهاي مسـتقل م  استيودنت گروه tهمچنين از نتايجي كه از ازمون 

 اصلي بدست آمده است به نكات زيـر اشـاره   سئوالمربوط به شش هاي  خرده مقياس
  :گردد مي

 دار معنـي  a=0/01زش و تـدريس  ومـ آمقياس مشكالت مربوط به  در خرده .1
مذكر هاي  نث در مقايسه با نمونهؤمهاي  توان نتيجه گرفت كه نمونه مي بوده از اين رو

در  مؤنـث هـاي   مين ترتيب نمونهه به .اند هبا مشكالت بيشتري در زمينه آموزش مواج
در سـاير   .انـد  هنـه محـيط مواجـ   مذكر با مشكالت بيشتري در زميهاي  مقايسه با نمونه
، خـدمات رفـاهي و معيشـتي   ، قـوانين اداري ، مانند مشكالت پژوهشيها  خرده مقياس

 اني مواجـه سـ مـذكر بـا مشـكالت يك   هـاي   و نمونـه  مؤنثهاي  برقراري ارتباط نمونه
 . باشند مي

خـرده   در متأهـل هاي مستقل مجرد و  استيودنت گروه tنتايجي كه از آزمون  .2
 . گردد مي دست آمده به نكات زير اشارهه اصلي ب سئوالبوط به شش مرها  مقياس

 دار معنـي يعني  a=0/01در خرده مقياس مشكالت مربوط به آموزش و محيط كار 
 متأهلهاي  مجرد در مقايسه با نمونههاي  توان نتيجه گرفت كه نمونه مي بوده از اين رو

   .اند هحيط كار مواجمسايل آموزشي و مهاي  با مشكالت بيشتري در زمينه
هاي  بوده و نمونه دار معني a=0/05ضمناَ در رابطه با خرده مقياس برقراري ارتباط 

  . از مشكالت بيشتري برخوردار هستند متأهلهاي  مجرد نسبت به نمونه
مربوط به مسـايل پـژوهش و مقـررات اداري و خـدمات     هاي  اما در خرده مقياس 

بـا مشـكالت    متأهـل مجـرد و  هـاي   دهد كه نمونه مي نشان نبوده و دار معني aرفاهي 
  . باشند مي ياد شده برخوردارهاي  يكساني در زمينه
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در ) ANOVA( 1همچنين نتايجي كـه بـا اسـتفاده از آزمـون تحليـل واريـانس      . 3
والت اصلي پژوهشـي بدسـت   ئگانه مربوط به س شش ارتباط با متغيير سن و مشكالت

  . ه استآمده است به شرح زير خالصه شد
توان نتيجه گرفت  مي بوده و دار معني a=0/01در خرده مشكالت مقياس آموزشي 

بـا   36-40و  39/3بـا ميـانگين    31-35و  59/3با ميانگين  25-30سنين هاي  كه نمونه
بـه ترتيـب نمـرات بـاالتري را در خـرده       15/3به باال با ميـانگين   40و  20/3ميانگين 

   .اند همقياس آموزش كسب نمود
بـوده و بـه ترتيـب     دار معنـي  a=0/01همچنين در خرده مقياس برقـراري ارتبـاط   

بـه بـاال بـا     40و  18/3با ميـانگين   31-35و  33/3با ميانگين  25-30سنين هاي  نمونه
نمرات باالتري را در خرده مقيـاس برقـراري    91/2با ميانگين  36-40و  98/2ميانگين 

   .اند هارتباط كسب نمود
 سنينهاي  بوده و به ترتيب نمونه دار معني a=0/01اس محيط كار نيز در خرده مقي

و  57/3بـه بـاال بـا ميـانگين      40و  73/3با ميانگين  31-35و  89/3با ميانگين  30-25
نمرات باالتري را در خرده مقيـاس برقـراري ارتبـاط كسـب      33/3با ميانگين  40-36

   .اند هنمود
پـژوهش و قـوانين و مقـررات اداري و     مثـل مشـكالت  هـا   در ساير خرده مقياس

شود اختالف چشـمگيري بـين سـنين     مي نبوده و مشخص دار معني aخدماتي رفاهي 
  . ياد شده نشان داده نشده استهاي  مختلف و خرده مقياس

در ارتبـاط بـا    )ANOVA(همچنين نتايجي كه از آزمـون تحليـل واريـانس     .4
ت اصلي پژوهش حاصـل  سئوااله گانه مربوط ب 6 متغير وضعيت تحصيلي و مشكالت

  . شده بشرح زير است
يعنـي   a=0/01در خورده مقياس مشكالت برقراري ارتباط و وضـعيت تحصـيلي   

بـا مـدرك تحصـيلي    هـاي   توان نتيجه گرفت كه بـه ترتيـب نمونـه    مي بوده و دار معني
و بـا مـدرك    11/3دانشـجوي دكتـري بـا ميـانگين     ، 23/3كارشناسي ارشد با ميانگين 

نمرات باالتري را در خـرده مقيـاس برقـراري ارتبـاط كسـب       93/2ي با ميانگين دكتر
   .اند هنمود

در ساير موارد يعني مشـكالت آمـوزش و پـرورش و قـوانين و مقـررات اداري و      
دهـد كـه مشـكالت اعضـاء      مـي  نبوده و نشان دار معني aخدمات رفاهي و محيط كار 

درك تحصـيلي اخـتالف چشـمگيري    ياد شده و مهاي  علمي در خورده مقياس هيئت
  . دهد نمي نشان

                                                                                                                                      
1. ANOVA  
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در ارتبـاط بـا متغيـر نـوع      )ANOVA(نتايجي كه از ازمون تحليل واريانس  .5
ـ  سئواالگانه مربوط به  6استخدام و مشكالت  ه ت اصلي پژوهش حاصل شده اسـت ب

  . شود مي شرح زير خالصه
 دار معنـي  يعني a=0/05در خوره مقياس مشكالت آموزشي و متغيير نوع استخدام 

و پيمـاني بـا    47/3رسمي قطعـي بـا ميـانگين    هاي  بوده و نتيجه اينكه به ترتيب نمونه
نمـرات   13/3و قراردادي با ميانگين  22/3و رسمي آزمايشي با ميانگين  24/3ميانگين 

   .اند هنمرات باالتري را در خرده مقياس آموزش كسب نمود
يعنـي   a=0/01اسـتخدام نيـز   در خرده مقياس مشكالت خـدماتي رفـاهي و نـوع    

و رسـمي آزمايشـي بـا     89/3قراردادي با ميانگين هاي  بوده و به ترتيب نمونه دار معني
نمـرات   47/3و رسـمي قطعـي بـا ميـانگين      75/3و پيماني با ميـانگين   79/3ميانگين 

   .اند هباالتري را در خرده مقياس خدمات رفاهي كسب نمود
يعنـي   a=0/01حيط كار و نوع استخدام نيـز  همچنين در خرده مقياس مشكالت م

و قـراردادي بـا    86/3رسمي قطعـي بـا ميـانگين    هاي  بوده و به ترتيب نمونه دار معني
نمـرات   39/3و پيمـاني بـا ميـانگين     56/3و رسمي آزمايش با ميانگين  60/3ميانگين 

   .اند هباالتري را در خرده مقياس محيط كار كسب نمود
مشكالت مربوط به قوانين و مقررات اداري و برقراري ارتباط در ساير موارد يعني 

a گيري را نشـان   نبوده و مشكالت مطرح شده با نوع استخدام اختالف چشم دار معني
  . نداده است

در  )ANOVA(زمـون تحليـل واريـانس    آو باالخره نتايجي كه با استفاده از  .6
ت اصـلي  سـئواال مربـوط بـه    گانه ي مورد مطالعه و مشكالت ششها دانشگاهارتباط با 

  . پژوهش بدست آمده است به شرح زير خالصه شده است
  

  بررسي ارتباط بين متغيير نوع دانشگاه و مشكالت آموزش ،تحليل واريانس) 9(جدول 
ميانگين آزاديدرجه واريانس منبع تغييرات 

 مجذورات
سطح  Fميزان 

  يدار معني
  %1  54/11 25/3 5 28/16  بين گروهي

  %1  54/11 28/0 236 58/66 گروهيدرون 
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هـاي   نمونههاي  توان عنوان نمود كه تفاوت بين ميانگين مي ا توجه به جدول فوقب
با در نظر گرفتن ميـانگين  . باشد مي a=  01/0بر نوع دانشگاه در سطح  تأكيدتحقيق با 

، )59/3( دانشگاه پيام نـور هاي  توان نتيجه گرفت كه ترتيب نمونه مي مربوطهاي  نمونه
، )35/3( دانشــگاه تربيــت معلــم، )41/3( دانشــگاه صــنعتي شــريف) 43/3( دانشــگاه

نمرات باالتري را خـرده  ، )79/2( و دانشگاه علم صنعت) 05/3( دانشگاه شهيد بهشتي
  . مقياس آموزش كسب نمود

  
بررسي ارتباط بين متغيير نوع دانشگاه و مشكالت  )10(جدول تحليل واريانس 

  پژوهش
ميانگين   آزاديدرجه   واريانس  تغييراتمنبع 

 Fميزان   مجذورات
سطح 

  يدار معني
  %1  61/11 92/2 5 63/14 بين گروهي
  %1  61/11 25/0 246 05/62 درون گروهي

  
هـاي   بـين ميـانگين   تـوان عنـوان نمـود كـه تفـاوت      مـي  با توجه به به جدول فوق

 بـا در . باشـد  مـي  دار معني a=01/0بر نوع دانشگاه در سطح  تأكيدتحقيق با هاي  نمونه
توان نتيجه گرفت كه به ترتيب نمونه دانشگاه  مي مربوطهاي  نظر گرفتن ميانگين نمونه

دانشگاه صنعتي ، )28/3( دانشگاه تهران، )29/3( دانشگاه پيام نور، )34/3( تربيت معلم
نمـرات  ، )49/2( و دانشگاه علم صنعت) 07/3( دانشگاه شهيد بهشتي، )15/3( شريف

بنـابراين بـه ترتيـب داراي مشـكالت     . نددالتري را خرده مقياس پژوهش كسب نموبا
  . بيشتري در اين راستا هستند

  
بررسي ارتباط بين متغيير نوع دانشگاه و مشكالت  )11(جدول تحليل واريانس 

  قوانين و مقررات اداري
ميانگين  آزاديآ درجه  واريانس  منبع تغييرات

 Fميزان   مجذورات
سطح 

  يدار معني
  %1  75/9 38/4 5 93/21 بين گروهي
  %1  75/9 45/0 259 49/116 درون گروهي
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هـاي   نمونههاي  توان عنوان نمود كه تفاوت بين ميانگين مي با توجه به جدول فوق
با در نظـر گرفتـي   . باشد مي دار معني a=0/01بر نوع دانشگاه در سطح  تأكيدتحقيق با 

دانشـگاه پيـام   هاي  توان نتيجه گرفت كه به ترتيب نمونه مي مربوطههاي  ميانگين نمونه
دانشـگاه  ) 46/3( دانشـگاه تربيـت معلـم   ) 53/3( دانشگاه صنعتي شـريف ) 60/3( نور

نمـرات  ) 62/2( دانشگاه علـم و صـنعت  ). 33/3( دانشگاه تهران) 40/3( شهيد بهشتي
براين بـه ترتيـب   بنا. باالتري را در خرده مقياس قوانين و مقررات اداري كسب نمودند

  . داراي مشكالت بيشتري در اين راستا هستند
  

بررسي ارتباط بين متغيير نوع دانشگاه و مشكالت  )12(جدول واريانس  
  خدماتي رفاهي

ميانگين آزاديدرجه واريانس منبع تغييرات 
 مجذورات

سطح  Fميزان 
  يدار معني

  %1  81/6 85/2 5 25/14  بين گروهي
  %1  81/6 41/0 253 91/105 درون گروهي

  
هـاي   نمونههاي  توان عنوان نمود كه تفاوت بين ميانگين مي با توجه به جدول فوق

با در نظـر گـرفتن   . باشد مي دار معني a=0/01بر نوع دانشگاه در سطح  تأكيدتحقيق با 
دانشگاه شهيد هاي  توان نتيجه گرفت كه به ترتيب نمونه مي مربوطههاي  ميانگين نمونه

 دانشـگاه تربيـت معلـم   ) 71/3( دانشگاه تهران) 86/3( دانشگاه پيام نور) 94/3( بهشتي
نمـرات  ) 19/3( و دانشـگاه علـم و صـنعت   ) 53/3( دانشگاه صـنعتي شـريف  ) 63/3(

بـه ترتيـب داراي   ، بنـابراين . باالتري را در خرده مقياس خدمات رفاهي كسب نمودند
  . مشكالت بيشتري در اين راستا هستند

  
بررسي ارتباط بين متغيير نوع دانشگاه و مشكالت برقراري  )13(ليل واريانس جدول تح 

  ارتباط
ميانگين آزاديدرجه واريانس منبع تغييرات 

 مجذورات
  يدار معنيسطح  Fميزان 

  %1  06/13 91/2 5 55/19  بين گروهي
  %1  06/13 27/0 268 51/74 درون گروهي
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هـاي   نمونههاي  د كه تفاوت بين ميانگينتوان عنوان نمو مي با توجه به جدول فوق
با در نظـر گـرفتن   . باشد مي دار معني a=0/01بر نوع دانشگاه در سطح  تأكيدتحقيق با 

 دانشگاه تهرانهاي  توان نتيجه گرفت كه به ترتيب نمونه مي مربوطههاي  ميانگين نمونه
 گاه شهيد بهشتيدانش) 06/3( دانشگاه صنعتي شريف) 36/3( دانشگاه پيام نور) 39/3(
نمرات بـاالتري  ) 59/2( و دانشگاه علم و صنعت) 70/2( دانشگاه تربيت معلم) 94/2(

به ترتيب داراي مشـكالت  ، بنابراين. را در خرده مقياس برقراري ارتباط كسب نمودند
  .بيشتري در اين راستا هستند

   
  مشكالت محيط غيير نوع دانشگاه وتبررسي ارتباط بين م )14(جدول تحليل واريانس 

ميانگين آزاديدرجه واريانس منبع تغييرات
  مجذورات

سطح Fميزان 
  يدار معني

  %1  08/14 23/6 5 67/31  بين گروهي
  %1  08/14 45/0 267 14/120 درون گروهي

  
هـاي   نمونـه هـاي   توان عنوان كرد تفاوت بـين ميـانگين   مي با توجه به جدول فوق

با در نظـر گـرفتن   . باشد مي دار معني a=0/01در سطح بر نوع دانشگاه  تأكيدتحقيق با 
دانشـگاه پيـام   هاي  ترتيب نمونه توان نتيجه گرفت كه به مي مربوطههاي  ميانگين نمونه

 دانشـگاه تربيـت معلـم   ) 66/3( دانشگاه پيـام نـور  ) 91/3( دانشگاه تهران) 95/3( نور
نمرات باالتري ) 77/2( و دانشگاه علم و صنعت) 44/3( دانشگاه شهيد بهشتي) 58/3(

بـه ترتيـب داراي مشـكالت    ، بنـابراين . را در خرده مقياس محيط كار كسـب نمودنـد  
  . بيشتري در اين راستا هستند

  
  گيري نتيجه

اسـاتيد   يمشـكالت آموزشـ   تـرين  پژوهش نشان داد كه مهمهاي  نتايج حاصل از يافته
هـاي   ق در مـورد جنبـه  به اسـاتيد بـه منظـور تحقيـ    اي  هعدم اختصاص بودج ،كار تازه
درس اسـاتيد تـازه   هـاي   عدم مراجعه و بازديـد مربـي از كـالس    ،س و يادگيرييتدر

عـدم   ،درس اساتيد موفقهاي  نداشتن وقت كافي براي بازديد از كالس ،استخدام شده
لذا با توجه به ايـن امـر   ، باشند مي توازن زماني بين مسائل مربوط به آموزش و تحقيق

تـرين   كمبـود بودجـه تحقيقـاتي را از جملـه مهـم      ، زه استخدام شدهكه هيئت علمي تا
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پژوهشـي بـا   ) 1991 ،1اسـتون بركـر  ( ،در عـين حـال  . مشكالت خويش معرفي كردند
كاليفرنيا ي ها دانشگاهو  تجزيه و تحليل مشاهدات اعضاي هيئت علمي مدارس«عنوان 

داد و عنـوان كـرد    اول اسـتخدام انجـام  هـاي   هاي آموزشي در سال در رابطه با چالش
كه بيشتر  بر خالف مسائل تحقيق حاضر، كار تازهترين مشكالت آموزشي اساتيد  عمده

ناشي از سرو كلـه   تا حد زيادي، متاثر از مسائل مادي و كمبود بودجه تحقيقاتي است
در نهايت با توجـه بـه   . باشد مي زياد بودن زمان تدريس، زدن با دانشجويان در كالس

به  ها دانشگاهاز طرف معاونت پژوهشي اي  هاختصاص بودج، وهش حاضرپژهاي  يافته
پژوهشي هاي  طرح ارائه به منظور اساتيد با سابقه و متخصص در امر تعليم و تربيت و

 كار تازهمختلف تدريس و يادگيري و ارائه مقاالت تدوين شده به اساتيد هاي  در زمينه
  . شود مي احساس، به ضرورت

  
اطالعـي از   بـي ، كار تازهاساتيد  يمشكالت پژوهشترين  عمده، نيز در حوزه تحقيق

هـاي   نداشتن اطالع صحيح از نياز ،تحقيقي موفق انجام شده و در حال انجامهاي  طرح
عـدم آشـنايي بـا زمينـه      ،مرتبط با تخصـص اسـاتيد  ي ها سازمانتحقيقاتي و پژوهشي 

تـرين   د در ايـن زمينـه عمـده   معرفي شدند و اين نشـان دا پژوهشي مورد نياز دانشگاه 
بدان معناست كـه اكثـر اسـاتيد     و اين باشد مي عدم آگاهي كافي كار تازهمشكل اساتيد 

و نداشـته و نيازمنـد    نيازهاي آموزشـي ، پژوهش، دانش كافي در زمينه تحقيق، كار تازه
در ) 2003، 2دبـورا لـي  ( در همين رابطـه . باشند مي ضروري در اين زمينههاي  آموزش

يكـي  ، عالوه بر موارد فوق ها دانشگاههشي تحت عنوان ماندگاري و شكوفايي در پژو
را  ها دانشگاهتحقيقاتي و پژوهشي هاي  ديگر از عوامل ماندن و شكوفا شدن در محيط
تـوان نتيجـه گرفـت در     مـي  بنابر اين. دسترسي به منابع اطالعاتي مورد نياز عنوان كرد

تواند هم به دانشجويان  مي، با كار و عاليق اساتيد مرتبط دسترس بودن منابع اطالعاتي
كمك كند تا باعث توسعه  ها دانشگاهتحصيالت تكميلي و هم به اعضاي هيئت علمي 

  . پژوهشي گردندهاي  هر چه بيشتر فعاليت
بـه هنگـام نبـودن مقـررات و      ،خرده مقياس مقررات اداريمشكالت در  ترين مهم

كـالن آمـوزش   هـاي   آشنايي با اهـداف و سياسـت   عدم ،عدم تناسب با مقتضات زمان
همچنين عدم آشنايي كافي هيئت علمي تازه وارد را در مـورد  ، نتايج فوق. استعالي 

توجيهي و اقداماتي هاي  ضرورت آموزش و اين دهد مي قوانين و مقررات اداري نشان
ي هاي علمي پژوهشـي را بـه روشـن    فعاليت در جهت كاهش قوانين دست وپا گير در

  . كند مي بيان
                                                                                                                                      
1. Stonebreaker  
2. Deborah Lee  
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عدم برقراري تـوازن  ، اساتيد تازه استخدام شده خدمات رفاهيمشكالت  ترين مهم
پرداخـت بـدون    نگري در نظام يكسان ،زندگيهاي  بين حقوق مزاياي دريافتي و هزينه

ـ      ،توجه به كارايي افراد مين معـاش كـه   أاشتغال غيرمنطقـي در برخـي مشـاغل بـراي ت
عـدم توانـايي دانشـگاه در ارائـه تسـهيالتي از قبيـل        و باشد نمي ن استادأمتناسب با ش

  . باشند مي... محل استراحت و، رستوران اساتيد، صندوق رفاه، باشگاه
وجـود بروكراسـي نسـبتاَ پيچيـده در      ،برقراري ارتبـاط زمينه  در مسئلهترين  عمده

زم الابر ايـن  بن. دهد مي را نشان فرآيند همكاري با دانشگاه و ساير مراكز آموزش عالي
طرف كردن مشكالت ارتباطي بين اعضـاي هيئـت علمـي جديـد و     است در جهت بر

از طريق فراهم كردن مكـانيزمي بـراي هـدايت اعضـاي      اعضاي هيئت علمي با سابقه
  . هيئت علمي جديد توسط اعضاي باتجربه اقدامات الزم صورت گيرد

مركـزي تحـت عنـوان    نبـود   ،كـار  تـازه هيئت علمي  محيط كارمشكالت  ترين مهم
 نداشتن احساس امنيت شغلي مناسب در، مركز بهسازي و ارتقاء مدرسين در دانشگاه«

در اختيار نبودن تجهيزات و امكانـات مطالعـاتي بـراي     ،علمي جديد هيئتبين اعضاء 
. باشد مي »ن رعايت شودآن استاد در أاق مناسب با امكانات الزم كه شتفقدان او استاد 

آموزشي اعضاي هيئـت  هاي  مركزي براي نيازسنجي و طراحي دورهز است بنابراين نيا
ايـران نظيـر   ي هـا  دانشـگاه در » مركز بالندگي اعضاي هيئت علمي«علمي تحت عنوان 

  . سيس شودمعتبر جهان تأي ها دانشگاهبسياري ديگر از 
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