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 Purpose: The study aims to develop a model for increasing the job 

engagement of the faculty members of Islamic Azad University. 

Materials and Methods: This is a qualitative study and a content 
analysis was used to analyze the data. The statistical population of 

the study consisted of specialists, the policymakers of the higher 

education system, experienced professors, and academic experts in 
the field of behavioral science. In the study, using purposive 

sampling and based on the theoretical saturation criterion, semi-

structured interviews were conducted with 18 people as participants. 
Guba and Lincoln's method (1985) was used to assess validity and 

reliability. 

Findings: The results of the data analysis during two stages of open 

and axial coding consisted of 367 important phrases and sentences 
as primary codes, 47 semantic units as secondary codes and finally 

13 axial codes. These codes consist of job satisfaction, individual 

factors, recruitment, ethic, education and research, performance, 
university branding, economic factors, organizational factors, 

academic independence, communications, rules and regulations, 

and justice, which each of the components includes also sub-
components. 

Conclusion: Therefore, it can be said that the quality and 

development of knowledge depends on the performance of 

academic staff members. A positive attitude and interest in the job 
leads to more effort and improvement of organizational 

performance. 
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                  و همکاران ملکشاهی درسا  414

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هیات اعضای کاری خاطر تعلق بر موثر عوامل و ابعاد

 کیفی رویکرد: اسالمی آزاد دانشگاه علمی

 1ملکشاهی درسا
 آزاد دانشگاه عالی، آموزش مدیریت گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران تهران، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی،

 
 *2محمدخانی کامران
 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه عالی، آموزش مدیریت گروه دانشیار،

 (مسئول نویسنده) ایران تهران، تحقیقات، علوم
 

 3محمدداودی امیرحسین
 ساوه، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت گروه دانشیار،

 .ایران ساوه،
 

 چکیده
 خاطر تعلق افزایش جهت مدلی ارائه هدف با حاضر پژوهش: هدف
. پذیرفت انجام اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات اعضای در کاری

 تحلیل روش اجرا شیوه نظر از و کیفی رویکرد از پژوهش این در
  .گردید استفاده کار انجام جهت محتوا
 متخصصان، شامل پژوهش آماری جامعه :ها روش و مواد

 یدانشگاه خبرگان مجرب، اساتید عالی، آموزش نظام سیاستگذاران
 دفمنده گیری نمونه روش از استفاده با که بود رفتاری علوم حوزه در
 یا ساختاریافته نیمه های مصاحبه نظری، اشباع معیار بکارگیری و
 جهت.  شد انجام پژوهش در کننده مشارکت بعنوان نفر 18 با

  .گردید استفاده( 1985) لینکن و گوبا روش از پایایی و روایی بررسی
 محوری و باز کدگذاری مرحله دو طی ها داده تحلیل نتایج :ها یافته
 واحدهای 47 اولیه، کد بعنوان مهم جمله و عبارت 367 شامل

 کدهای. بود محوری کد 13 نهایت در و ثانویه کد بعنوان معنایی
 اخالق، جذب، فردی، عوامل شغلی، رضایت از عبارتند مذکور
 اقتصادی، عوامل دانشگاه، برندسازی عملکرد، پژوهش، و آموزش
 و مقررات و قوانین ارتباطات، دانشگاهی، استقالل سازمانی، عوامل
 و ها مولفه زیر شامل ها مولفه این از هرکدام که است عدالت
  .باشند می نیز هایی شاخص
 نحوه به شدان توسعه و کیفیت گفت توان می بنابراین :گیری نتیجه

 هب عالقه و مثبت نگرش. دارد بستگی علمی هیات اعضای عملکرد
 .شود می سازمانی عملکرد ارتقاء و بیشتر تالش موجب شغل

 
 کیفی رویکرد علمی، هیات اعضای کاری، خاطر تعلق :ها کلیدواژه

 
 05/01/1400: افتیدر خیتار
 22/03/1400:  رشیپذ خیتار
 globecampus@gmail.comنویسنده مسئول: * 

 

_________________________________ 
1 Mittal 
2 kahn 

 مقدمه

 ایجاد به مجبور را ها سازمان جدید، های در عصر حاضر چالش
 ازیس آماده فرصت کافی برای که سازمانها حالی در کنند، می تغییر

از خطر و کاهش کارآیی و بهره  پیشگیری های سیستم و استراتژی
وری را ندارند و این نکته سازمان ها را ملزم به بررسی راههایی 

 کارکنان وری سازمان، توانمند و وفادارساختن بهره جهت افزایش
 این امر نحوه مدیریت مورد این در نگرانی مهمترین. می کند سازمان

یکی از راههای مثبت و سازنده ای که می تواند سازمانها را  .است
در جهت موفقیت کار خود کمک کند بدست آوردن کارکنان 

 مند به کار و سازمان است متعهد، وفادار، با انگیزه، با اشتیاق، عالقه
نگرش مثبت کارکنان نقش اساسی در موفقیت سازمان دارد.  (.1)

تعلق خاطر کاری بعنوان یک پیش بینی کننده جهت توانمندی کنار 
آمدن و انعطاف پذیری کارکنان با سازمان است. تعلق خاطر به 

(. تعلق 3، 2ایجاد ارتباط عاطفی کارکنان با سازمان اشاره دارد )
خاطر کاری به انگیزه شغلی منجر می شود. به همین علت در 
سازمانهای امروزی تعلق خاطر کاری به یکی از جنبه های مهم 

بیان کرده است تعلق  1میتال(. 4نگرش کارکنان تبدیل شده است )
خاطر کاری درجه ای است که کارکنان در کار خود غرق می شوند 

می دهند. کار را بخش  و وقت و انرژی خود را به کار اختصاص
اصلی زندگی خود می دانند. کارکنان دارای تعلق خاطر کاری از کار 
و شغل خود راضی هستند به شغل و سازمان خود بسیار متعهد هستند 

بر فرد و  یو در سازمان اشتیاق به وجود می آورند. تعلق خاطر کار
 اساسبر این . شود یم یاست، باعث ارتقاء فرد رگذاریسازمان تاث

می توان گفت کیفیت و توسعه دانش به نحوه عملکرد اعضای هیات 
علمی بستگی دارد. نگرش مثبت و عالقه به شغل موجب تالش بیشتر 

در صورتیکه افراد در  .(4) و ارتقاء عملکرد سازمانی می شود
سازمان خود با شور و اشتیاق و عالقه فعالیت داشته باشند و حس 

و سازمان خود نشان دهند، بطوریکه بتوان  تعلق و دلبستگی به نقش
اشاره داشت که فرد اشتیاق و عالقه و درگیری کافی نسبت به شغل 
و سازمان خود دارد نه تنها سازمان در رسیدن به اهداف خود موفقتر 
می شود بلکه اینگونه جامعه هم از نشاط بیشتری برخوردار است 

(5 .) 
ری پدید آمده است. مکتب دو مکتب فکری در مورد تعلق خاطر کا

 3مطرح شد و سپس توسط روتبارد 1990در سال  2اول توسط کان
توسعه یافت. آنها دو دیدگاه از تعلق خاطر کاری را  2001در سال 

شامل توجه ) نشان می دهد که چگونه یک نفر در اندیشه خود به 
نقش خود کمک می کند( و جذب )چقدر فرد روی نقش و وظیفه 

 ارد( مطرح کردند. اش تمرکز د
و لیتر مکتب دوم را توسعه دادند و تعلق خاطر کاری را  4ماسالچ

بعنوان آنتی بادی مثبت برای سوختن تعریف کردند. در نهایت می 
توان اذعان داشت که مکتب اول بر نقش کار متمرکز بوده و مکتب 

 قدوم بر فعالیتهای کاری متمرکز بوده است. آنها اظهار داشتند که تعل
خاطر کاری می تواند یک اقدام بعنوان نقطه مقابل فرسودگی شغلی 

 (.6باشد )

3 Rothbard 
4 Maslach 
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و بیکر هر دو مفهوم و تعلق خاطر  2، گوانزالز روما1شاوفلی، ساالنوا
 تعریف کردند.  "مثبت، عملیاتی، مرتبط با کار"کاری را 

حالت ذهنی که با قدرت و انرژی و جذب مشخص می شود. این 
(. از نظر می 6دو مکتب فکری درآمده است ) تعریف به توافق هر

مفهوم تعلق خاطر کاری سه بعد جسمانی، عاطفی  4و هارتر 3گیلسون
 2009و شناختی را شامل می شود. همچنین میسی و همکاران در سال 

بر اساس تحقیقات و بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که تعلق 
طن( و انرژی رفتاری خاطر کاری دارای دو بعد انرژی روانی )با

)ظاهر( است. بعد انرژی روانی دارای چهار مولفه احساس فوریت، 
احساس متمرکز بودن به کار، احساس شدت و احساس اشتیاق است. 
همینطور بعد رفتاری هم دارای چهار مولفه پایداری، ابتکار عمل، 

 . گسترش نقش و سازگاری با تغییرات در محیط است
حاکی از آن است که تعلق خاطر  2015سال  در 5مطالعات واتانا

 کاری شامل سه مولفه به شرح زیر می باشد:
انرژی: نیرویی است که با سطح باالیی از انرژی جسمانی و ذهنی 

 مشخص می شود و انعطاف پذیری در کار را نشان می دهد. 

فداکاری: با شدت درگیری مشخص می شود. درگیری فرد با کار 
 .)غرق شدن در کار(

 جذب: با تمرکز و حس خوشبختی در کار مشخص می شود. 

چالشهای پیشروی رهبران آموزش عالی پایان ندارد. امروزه 
دانشجویان جهت دستیابی به آموزش با کیفیت باال با موانع مختلفی 
روبه رو هستند. پایداری و پیشرفت هر جامعه ای به ارتقاء کیفیت 

آن جامعه وابسته است. افزایش نظام تعلیم و تربیت و آموزش عالی 
هزینه ها منجر به افزایش استرس مالی شده و چالشهای بسیاری در 
زمینه سالمت روان ایجاد کرده است. یک عضو هیات علمی عامل 
مهمی جهت کمک به رفع این مشکالت محسوب می شود. هرچه 
میزان تعلق خاطر کاری اعضای هیات علمی بیشتر باشد موفقیت 

بیشتر می شود و این افراد به برند دانشگاهی متعهد تر  دانشجویان
می شوند. زیرا تعلق خاطر موجب می شود تا اعضای هیات علمی از 

(. اشتیاق شغلی 7نظر عاطفی و روانی به کار خود متعهد گردند )
مدرس حالت ذهنی مثبت و مرتبط با کار است که سه مولفه انرژی، 

یرد و بعنوان عاملی انگیزشی جذب و وقف کار شدن را در برمی گ
(. پنج موردی که 8جهت عملکرد شغلی بهتر محسوب می شود )

موجب افزایش تعلق خاطر اعضای هیات علمی می شود شامل؛ 
آموزشهای الزم جهت افزایش تخصص، قدردانی توسط مدیران 
باالدستی، تدریس در میان گروههای کوچکتر، ارائه بازخورد در 

 (. 9آزادی بیان ) مورد عملکرد تدریس،

شایان ذکر است در متون و پیشینه نظری بررسی شده در مقاالت 
با عناوینی همچون دلبستگی  6فارسی اصطالح تعلق خاطر کاری

شغلی، درگیری شغلی، اشتیاق شغلی ترجمه شده است که در این 
پژوهش اصطالح مذکور با عنوان تعلق خاطر کاری ترجمه گردیده 

_________________________________ 
1 Salanova 
2 Gonzalez Roma 
3 MayGilson 

4 Harter 
5 wattana 

هیم و تعاریف همانند دیگر واژگان نامبرده است که از نظر مفا
 تعریف شده است. 

هزاکیه و همکاران معتقدند نظام آموزش عالی بر آموزش با کیفیت، 
بهره وری تحقیق و مشارکت در خدمات اجتماعی اعضای هیات 
علمی تمرکز دارد. برای این منظور، مسئولیت های بیشتر با 

اتید را بر آن می دارد که خودمختاری متناسب و مشارکت زیاد، اس
فراتر از خود باشند. برای کمک به اساتید در ایجاد اعتماد به نفس، 
مدیریت خود، عزت نفس و اعتماد به نفس است که تعلق خاطر 

و همکاران در پژوهش  جهیعلو یرزائیم .کاری اساتید افزایش یابد
شغل،  ،یدرجه علم انیم یکرده اند که رابطه معنادار انبیخود 
وجود دارد.  یتعلق خاطر کار زانیمحل کار، م ،یکار تیوضع

و استاد نسبت  اریدرجه دانش یدارا یعلم اتیه یمثال اعضا وانبعن
تایج نبرخوردارند.  یشتریب یاز تعلق خاطر کار یو مرب اریبه دست

پژوهش شرستا نشان می دهد که تعلق خاطر کاری و سطح تعهد 
باال است و رابطه مثبت و معناداری سازمانی اعضای هیات علمی 

میان تعلق خاطر کاری و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی وجود 
دارد. اعضای هیات علمی که میزان تعلق خاطر کاری باالتری دارند 
نسبت به کارشان تعهد بیشتری دارند. بنابراین دانشگاه ها باید بر 

تمرکز کند.  افزایش تعلق خاطر کاری و تعلق سازمانی این اعضا
و همکاران معتقدند که اعضای هیات علمی یکی از  7پریاتاما

تاثیرگذارترین نیروی انسانی در ارتقاء کیفیت آموزش عالی در 
اندونزی هستند. در این تحقیق عوامل پیش بینی کننده تعلق خاطر 
کاری شامل خوش بینی، خودکارآمدی، حمایت سازمانی، جو 

می جو سازمانی مناسب مطرح شده است. اگر اعضای هیات عل
سازمانی و حمایت سازمانی مناسبی را درک نمایند از تعلق خاطر 

( اینگونه بیان می کند 10) 8هلدکاری بیشتری برخوردار می شوند. 
که بین المللی شدن به یک مولفه اساسی و استراتژی تبدیل شده است 
و از مفاهیم مهم در آموزش عالی محسوب می شود. اعضای هیات 

در مرکز توجه قرار دارند. تعلق خاطر و  علمی در این خصوص
درگیری اعضای هیات علمی در روند بین المللی شدن در پیشرفت و 
موفقیت فعالیتهای بین المللی دانشگاه ها نقش اساسی دارد. انگیزه 
اعضای هیات علمی نیروی مهمی برای تقویت تعلق خاطر و مشارکت 

عوامل خارجی مانند ایشان در فعالیتهای بین المللی است و سایر 
سرمایه گذاری و ... عمدتا به عنوان محرکهای تقویت کننده، حمایت 

 کننده و تاثیرگذار برای فعالیتهای بین المللی است. 

حاکی از آن است ( 11)  9و آل جرادات یآل عمرنتایج بررسی های 
طه و تعهد راب ی، فداکار یشغل تیبا رضا زین یتعلق خاطر کارکه 

اساتید با درجه دانشیار نسبت به مرتبه های پایین  .است مثبت داشته
تر و باالتر از خود بیشتر دارای تعلق خاطر کاری هستند. حجم کار 
اعضای هیات علمی اغلب شامل تدریس، تحقیق و خدمات می باشد. 
ایفای نقش اعضای هیات علمی در هر سه زمینه منجر به یک حالت 

6 work engagement 
7 Priyatama 
8 Held 
9Al-Omari & AL-Jradat 
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بررسی های  .هیات علمی می شودرقابتی برای زمان  و وقت عضو 
( نشان داد که خصوصیات 12و همکاران ) 1انجام شده توسط وبر

فردی و شخصیتی و نهادی دانشجویان و اعضای هیات علمی می تواند 
 میزان تعلق خاطر کاری را قابل پیش بینی کند. 

نفر از اعضای  340ی و همکاران سر گله پرده ایمانیدر پژوهش 
گاه آزاد اسالمی شهر تهران بعنوان جامعه آماری هیات علمی دانش

شناختی،  سه متغیر سرمایة رواندر نظر گرفته شدند که مشخص شد 
هوش هیجانی و حمایت سازمانی تأثیر معناداری بر تعلق خاطر 

 امید،) شناختی نشان داد روان های سرمایةهای   مؤلفه. کاری دارند

 به و جداگانه صورت بهی( خودکارآمد آوری و تاب بینی، خوش

 و انگیزش بر باالتر، سطح متغیر یک در قالب ترکیبی، صورت
و باعث ارتقای تعلق خاطر کاری  گذارند تأثیر می استادان عملکرد
.  یافته های سلطانی عرب شاهی و همکاران حاکی از شوند آنان می

 درونی انگیزش مهم آن است که  که اشتیاق شغلی یکی از پیامدهای

 آنها شغل ویژگیهای به نسبت افراد بیانگر نگرش های که است

اعمال  خود شغل در فرد که است تالشی دهنده میزان و نشان است
نتایج تحقیق صفرپور دهکردی و همکاران نشان داد که  می کند.
 اشتیاق با سازمانی هویت و خدمتگزار رهبری سازمانی، حمایت

اسالمی رابطه مثبت و معنی شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد 
برای پیش  همزمان طور به متغیرهای مذکور دار دارند و وقتی که

بینی اشتیاق شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی در نظر 
گرفته شوند. کمالی زارچ و شکاری به این نتیجه رسیدند که 
فرسودگی هیجانی به واسطه درگیری شغلی بر رفتارهای انحرافی در 
محیط کار تاثیر دارد. اعضای هیات علمی در انجام وظایف خود 
دائما با دغدغه ها و نگرانی های مختلف مواجه هستند. چنانچه به 
صورت مداوم در معرض این عوامل قرار گیرند دچار فرسودگی 

 شغلی می شوند. 
ارتباط با ، تحقیقاتی که در نشان می دهدبررسی های به عمل آمده 

ری اعضای هیات علمی و حتی تعلق خاطر کاری در تعلق خاطر کا
انجام شده است، محدود بوده و محیط آموزش عالی و دانشگاهی 

در زمینه تعلق خاطر کارکنان در سازمانها، تعهد سازمانی، بیشتر 
اند که این امر می تو متمرکز بوده استرضایت شغلی، فرسودگی و ... 

بر  عالی محسوب شود،یکی از چالشها و خالء های نظام آموزش 
کنکاشی برای ارتقاء تعلق خاطرکاری در  این پژوهش این اساس

به عبارتی دیگر با توجه به بررسی های  .استاعضای هیات علمی 

ر تعلق خاط ارتقاء جهت محیط دانشگاهتا کنون در انجام پذیرفته 
مورد استفاده ارائه نشده است تا  یمدل اعضای هیات علمی یکار

اعضای هیات علمی قرار و  روسا زان،یبرنامه رسیاست گذاران، 
علق مهم تپژوهشگر با انجام این پژوهش به دنبال نقش بسیار گیرد. 

به این است  خاطر کاری اعضای هیات علمی در محیط آموزش عالی
کم توجهی به این موضوع ممکن است مشکالت بیشماری  دلیل که

تعلق خاطر اعضای هیات علمی نقش به سزایی در زیرا  ایجاد کند.
 نتیجه عملکرد و آینده دانشگاه دارد.

 
 سوال اصلی تحقیق 

ابعاد و عوامل مربوط به تعلق خاطر کاری اعضای هیات علمی 
 دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟

 
 مواد و روش ها

ها  آوری داده از نظر جمعی، از منظر هدف کاربردپژوهش  این
جهت باشد.  تحلیل محتوا می نظر شیوه اجرا روش کیفی و از

گردآوری داده ها در بخش کیفی از دو روش کتابخانه ای و میدانی 
استفاده شد. در این مرحله از پژوهش ابتدا بر اساس بررسی متون 
مرتبط با تعلق خاطر کاری داده های مربوطه استخراج و سپس از 

خبرگان داده تکمیل طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته در میان 
سوال برای مصاحبه مذکور تدوین گشت. با انجام  6گردید. تعداد 

نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافته شد.  18مصاحبه با 
معیارهای انتخاب صاحبنظران شامل )تخصص و رتبه علمی اعضای 
هیات علمی، پست و سمت سازمانی صاحبنظر، تألیف علمی در زمینه 

موضوع پژوهش، فعالیتهای پژوهشی و تجارب  های مرتبط با
عملیاتی در زمینه های مرتبط با موضوع پژوهش، رشته تحصیلی 
مرتبط، مجرب در زمینه های مرتبط با موضوع پژوهش( می باشد. 

دقیقه متغیر بوده و میانگین  80دقیقه تا  40زمان هر مصاحبه از 
ساس از طریق دقیقه بوده است. بر این ا 50کلی مصاحبه ها حدودا

انجام مصاحبه اکتشافی بصورت نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته 
نسبت به شناسایی عوامل و ابعاد نهفته مرتبط با تعلق خاطر کاری 
اعضای هیات علمی اقدام و داده های به دست آمده به شیوه 

 کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل گردید. 

 

 
 . ویژگی های شرکت کنندگان در مصاحبه1جدول 

 فعالیت های پژوهشی مرتبط رشته تحصیلی پست و سمت سازمانی رتبه علمی تحصیالت مشارکت کننده
  * استاد مدعو -علمیعضو هیات  دانشیار دکترا 1مشارکت کننده
 * * استاد مدعو -عضو هیات علمی استاد تمام دکترا 2مشارکت کننده

 استاد تمام دکترا 3مشارکت کننده
عضو هیات  -رییس دانشکده

  * استاد مدعو -علمی

 *  استاد مدعو -عضو هیات علمی استاد تمام دکترا 4مشارکت کننده
  * استاد مدعو -علمیعضو هیات  دانشیار دکترا 5مشارکت کننده

_________________________________ 
1 Webber 
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  * استاد مدعو -عضو هیات علمی استاد تمام دکترا 6مشارکت کننده
 * * عضو هیات علمی استاد تمام دکترا 7مشارکت کننده

عضو هیات  -رییس دانشکده دانشیار دکترا 8مشارکت کننده
 استاد مدعو -علمی

  

  * عضو هیات علمی استاد تمام دکترا 9مشارکت کننده
 *  عضو هیات علمی دانشیار دکترا 10مشارکت کننده
  * استاد مدعو -عضو هیات علمی دانشیار دکترا 11مشارکت کننده
 *  استاد مدعو -عضو هیات علمی استاد تمام دکترا 12مشارکت کننده

عضو هیات  -رییس دانشکده استاد تمام دکترا 13مشارکت کننده
  * علمی

  * عضو هیات علمی دانشیار دکترا 14مشارکت کننده
 * * عضو هیات علمی دانشیار دکترا 15مشارکت کننده
 * * استاد مدعو -عضو هیات علمی دانشیار دکترا 16مشارکت کننده
 *  عضو هیات علمی دانشیار دکترا 17مشارکت کننده

 دانشیار دکترا 18مشارکت کننده
عضو هیات  -رییس دانشکده

  * علمی

 یافته ها
پس از نگارش مصاحبه خبرگان و صاحبنظران، در این مرحله به 
استخراج جمالت مهم هر مصاحبه پرداخته شد. بدین منظور عبارات 
و جمالت با اهمیتی که بصورت مستقیم به تعلق خاطر کاری اعضای 
هیات علمی اطالق می شد از سایر مطالب ذکر شده در مصاحبه های 

جمله مهم از میان  367ر مجموع تعداد انجام گرفته متمایز گردید. د
مصاحبه صورت گرفته با افراد خبره و صاحبنظر در زمینه تعلق  18

 خاطر کاری اعضای هیات علمی به شرح زیر استخراج گردید.
در جدول زیر نمونه ای از جمالت مهم مستخرجه از فرم مصاحبه 

 صاحبنظران به همراه نکات مهم جمالت درج گردیده است. 

 
 نمونه ای از جمالت مهم مستخرجه از فرم مصاحبه ها -2جدول 

 مشارکت کننده مطالب ذکر شده توسط مشارکت کننده نکات مهم در مصاحبه

عالقه و انگیزه بیدار می شود و حس خوبی به 
 زندگی و کار خود دارد

رد فدر واقع نوعی دلبستگی و خواست درونی 
است که تالش انرژی تمرکز خود را به کار 

 می گیرد که سازمان را به اهدافش برساند
نوعی ارتباط احساسی با سازمان است که بعد 

 فیزیکی شناختی عاطفی دارد

تعلق خاطر کاری کارمندی دارد که هر روز با عالقه و انگیزه بیدار 
توان برای می شود و حس خوبی به زندگی و کار خود دارد و تا حد 

پیشبرد و موفقیت اهداف سازمان تالش می کند در واقع نوعی دلبستگی 
و خواست درونی فرد است که تالش انرژی تمرکز خود را به کار می 
گیرد که سازمان را به اهدافش برساند و تعلق خاطر کاری نوعی 

 ارتباط احساسی با سازمان است که بعد فیزیکی شناختی عاطفی دارد

 1نندهمشارکت ک

 

اصوال در سازمان فرهنگ سازمانی دچار 
 مشکل می باشد

از اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری های 
 سازمان استفاده نمی کنند

اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد از نظر 
فرصت های مطالعاتی شاید کمی ضعیف 

کند و تمایل به فرصت مطالعاتی برخورد می
 دهندنشان نمی

فرهنگ سازمانی دچار مشکل می باشد به عنوان  اصوال در سازمان
مثال رهبران دانشگاهی و مدیران و روسای دانشکده ها از تجارب و 
دانش کافی جهت مدیریت و رهبری اعضای هیئت علمی برخوردار 
نیستند و خیلی از اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری های سازمان 

ود را در نظر نمی استفاده نمی کنند و نظرات اعضای هیات علمی خ
گیرند اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد از نظر فرصت های 

کند و تمایل به فرصت مطالعاتی شاید کمی ضعیف برخورد می
 دهندمطالعاتی نشان نمی

 2مشارکت کننده

در زمان مشکالت استاد را با دانشجو تنها می 
 کنندگذارند و از آنها حمایت نمی

 

 

کند یا در مشکالت اساتید را درگیر می مقرراتی هست که فقط
ها در کنند بعضی از دانشگاهخودشان هم در مشکالت همکاری می

زمان مشکالت استاد را با دانشجو تنها می گذارند و از آنها حمایت 
 کنندنمی

 3مشارکت کننده
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                  و همکاران ملکشاهی درسا  418

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دانشگاه آزاد به جهت امکانات فیزیکی 
توانست حداقل هایی را برای اعضای هیات 

 خود ایجاد کند علمی
سطح حقوقی اعضای هیات علمی در دانشگاه 

 آزاد پایین تر از دولتی می باشد

دانشگاه آزاد به جهت امکانات فیزیکی توانست حداقل هایی را برای 
اعضای هیات علمی خود ایجاد کند اما حتی برای اساتید مدعو هم 

علمی در تواند این کار را انجام دهد سطح حقوقی اعضای هیات نمی
دانشگاه آزاد پایین تر از دولتی میباشد و این می تواند تاثیر منفی بر 

 روی روحیه اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد بگذارد

 4مشارکت کننده

در مرحله کدگذاری باز جمالت مهم از مصاحبه های صورت 
راج گردید. یک توصیف پذیرفته از صاحبنظران و خبرگان استخ

کوتاه از معنی پنهان در این مفاهیم نوشته شد تا هر واحد معنایی 
بتواند مفهوم اصلی نهفته در جمالت را به درستی برای مخاطب 

 منتقل نماید. 
در مرحله کدگذاری محوری واحدهای معنایی مشترکی که از 
 مصاحبه ها استخراج گردید بر مبنای شباهت موجود در معنا و
مفهوم در دسته کلی تری قرار گرفتند. در این مرحله واحدهای 

دسته کلی قرار گرفتند. به عبارتی دیگر واحدهای  47معنایی در 
معناداری که مضامین مشابهی داشتند در یک دسته کلی دسته بندی 

دسته جدید گردید و کدهای  13شدند که منجر به شکل گیری 
تمامی موارد مربوط به فرصت  محوری شکل گرفتند به عنوان نمونه

مطالعاتی و تولید علم و ... که در یک دسته کلی به نام پژوهش قرار 
 گرفته اند. 

 

 
 کد محوری برگرفته از مصاحبه -3جدول 

 کد محوری کد باز
 تناسب رشته با تدریس

 رضایت شغلی
 رضایت شغلی

 انگیزه

 عوامل فردی

 تعهد
 اعتماد

 سرزندگی
 مسئولیت پذیری

 فداکاری
 بالندگی

 شان و منزلت
 هوش هیجانی

 جذب
 جذب

 دلبستگی
 وجدان

 اخالقی
 ارزش اخالقی
 محوری مسئله یابی و مسئله

 پژوهشآموزش و 
 فرصت مطالعاتی

 تعدد مقاالت
 تولید علم
 آموزش

 ارتقا عملکرد
 اثربخشی عملکرد

 ارزیابی عملکرد
 شخصیت

 برتر استفاده از اساتید برند سازی دانشگاه
 افزایش کیفیت دانشگاه

 عوامل اقتصادی کسب درآمد
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 امکانات رفاهی
 پاداش

 مشارکت در تصمیم گیری

 عوامل سازمانی

 حمایت سازمانی
 جو سازمانی
 تعلق سازمانی

 رهبری
 سیاست

 امنیت شغلی
 استخدام گزینش و

 خودگردانی
 استقالل دانشگاهی

 استقالل دانشگاهی
 صنعت ارتباط با بازار و

 ارتباطات
 دانشجویان ارتباط با

 مقررات سازمانی
 قوانین و مقررات

 ساختار آموزش عالی
 آزادی بیان

 رعایت عدالت عدالت
 شایسته ساالری

پس از تحلیل هر مصاحبه صحت معنای دریافت شده از مصاحبه 
انجام شده، از مشارکت کننده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 
نتایج به دست آمده با شرکت کنندگان در مصاحبه به اشتراک 
گذاشته شد و در مورد صحت معنای واحدهای معنایی به دست آمده 

از مصاحبه ها را با گفته های سوال گردید. خبرگان نتایج مستخرجه 
خود مقایسه نموده و تطبیق دادند. در این پژوهش از اعضای هیات 
علمی پرسیده شد آیا مفاهیم استخراج شده با گفته های ایشان 
پیرامون تعلق خاطر کاری اعضای هیات علمی مطابقت دارد یا خیر 

ا ست یو آیا معنی و منظور مورد نظر ایشان به درستی دریافت شده ا
 خیر. 

داده های جمع آوری شده در این پژوهش از بین مشارکت کنندگان 
در مصاحبه در یک ساختار جمع بندی شده که شامل مضامین اصلی 
و فرعی بود در ادامه این پژوهش مروری بر ساختار تعلق خاطر 
کاری اعضای هیات علمی ارائه گردید. در این فرآیند داده ها از میان 

احبه که با افراد صاحبنظر صورت گرفته بود استخراج مص 18تعداد 
عبارت و جمله مهم بعنوان زیرمقوله جدا گردید  367شد که در آن 
واحدهای معنایی بعنوان مقوله فرعی گردید. در  47که تبدیل به 

مرحله بعدی تمام این واحدهای معنایی مشترک دسته بندی شد که 
 له اصلی دست یافته شد. کد محوری بعنوان مقو 13در نهایت به 

 
 نتیجه گیری 

د. آموزش دار یبستگ یآموزش یباال تیفیکشور به ک کی شرفتیپ
 ستمیس شرفتیپ .کشور دارد کی یدر رشد اقتصاد ییبسزا ریتاث

 یعلم تیاه یاعضا یاتیمهم و ح ینقش ها قیاز طر یآموزش عال

ی، ادار ی،آموزش ی،نظارت یمانند نقش ها یدر نظام آموزش عال
 (.13) ردیپذ یصورت م یخدمات ی،پژوهش

نظام آموزش عالی، اعضای هیات علمی منابع انسانی متخصصی هستند 
که مسئولیت فرآیند آموزش و انتشار علم و دانش را برعهده دارند. 
بر این اساس می توان گفت کیفیت و توسعه دانش به نحوه عملکرد 

عالقه به شغل اعضای هیات علمی بستگی دارد. نگرش مثبت و 
 بررسی های موجب تالش بیشتر و ارتقاء عملکرد سازمانی می شود.

ارتباط با تعلق خاطر کاری ، تحقیقاتی که در بعمل آمده نشان داد
اعضای هیات علمی و حتی تعلق خاطر کاری در محیط آموزش عالی 

در زمینه تعلق انجام شده است، محدود بوده و بیشتر و دانشگاهی 
ان در سازمانها، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، خاطر کارکن

که این امر می تواند یکی از  متمرکز بوده استفرسودگی و ... 
 بر این اساس چالشها و خالء های نظام آموزش عالی محسوب شود،

کنکاشی برای ارتقاء تعلق خاطرکاری در اعضای هیات  این پژوهش
ه ای انجام پذیرفتبه عبارتی دیگر با توجه به بررسی ه .استعلمی 

اعضای  یتعلق خاطر کار ارتقاء جهت محیط دانشگاهتا کنون در 
مورد استفاده سیاست گذاران، ارائه نشده است تا  یمدل هیات علمی

اعضای هیات علمی قرار گیرد. همانطور که و  روسا زان،یبرنامه ر
بر همگان روشن است برای یک عضو هیات علمی تنها توجه به 

افی نیست و باید در کنار جنبه علمی و تخصصی به جنبه علمی ک
جنبه های اخالقی و انسانی نیز توجه شود. از گذشته تفاوتهایی میان 
اساتید دانشگاه های دولتی با دانشگاه آزاد دیده می شده است و این 
دیدگاه در نوع برخورد با این اساتید تاثیرگذار بوده که این امر 

اطر کاری اعضای هیات علمی دانشگاه ممکن است در میزان تعلق خ
آزاد تاثیر منفی بگذارد. در صورتی که این دیدگاه اشتباه روز به روز 
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در حال از بین رفتن است و به تدریج میزان تجربه، سواد، تخصص 
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی بر سایر دانشگاهیان و 

یست اساتید این جامعه دانشگاهی قابل درک است. بنابراین می با
دانشگاه هم مانند اساتید سایر دانشگاه های دولتی و برند از جایگاه 
علمی و شان و منزلت باالیی برخوردار باشند. زیرا طبق مشاهدات 
و تجربیات صورت پذیرفته این افراد نسبت به سازمان و نقششان از 

 مسئولیت پذیری باالیی برخوردارند. 
کد محوری بعنوان مولفه  13در این پژوهش نتایج حاصله در قالب 

شامل )رضایت شغلی، عوامل فردی، جذب، اخالق، آموزش و 
پژوهش، عملکرد، برندسازی، عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی، 
استقالل دانشگاهی، ارتباطات، قوانین و مقررات و عدالت( شناخته 

، انرژی و رضایت شغلی بعد فداکاری، مجذوب شدن 4شد که در 
 دسته بندی می شوند. 

آنها  اساسی نقش به توجه با علمی هیأت اعضای رضایت به توجه
 به است. ضروری و الزم دانشگاه اصلی های مأموریت تحقق در

 عملکرد و وری بهره بازدهی، در علمی هیأت عبارتی دیگر اعضای

 مدیران و مسئوالن پژوهشی، و مراکز مؤسسات و ها دانشگاه

 برای و تالش آنان های خواسته به توجه از ناگزیر را دانشگاهی

 جلوگیری منظور به تر بیش رضایت جلب هدف با ریزی، برنامه

 پژوهشی و آموزشی نظام بر آنان نارضایتی اثرات نامطلوب از

(. رضایت شغلی در محیط های دانشگاهی بسیار 14کند ) می کشور
مهم است. برای رضایت شغلی اساتید؛ رهبری سرپرستان، پاداش کار، 

(. 15شرایط کار، فرصت رشد، فرصت پیشرفت تاثیر مثبت دارد )
زینادینی میمند در مطالعات خود عوامل انگیزشی را به عنوان یکی 

ری اعضای هیات علمی بیان از چهار عامل موثر بر تعلق خاطر کا
کرده است. برای ایجاد، حفظ و افزایش انگیزه اعضای هیات علمی، 
برای ارتقا بهره وری دانشگاه، الزم است برنامه ریزی دقیق و منظمی 
صورت پذیرد. این برنامه ها نیاز به مطالعه عمیق و اولویت بندی 

یر می عواملی که بر محرک های انگیزه نیروی انسانی دارد تأث
 (. 16گذارد )

خوشبینی یکی از ویژگی های شخصیتی فردی محسوب می شود. فرد 
خوشبین اعتقاد دارد که می تواند به اهدافی که می خواهد برسد و 
موفقیت نیز در انتظار اوست. فرد خوشبین معتفد است که من 
همیشه می توانم موفقیت را ایجاد کنم و فرد موفقی باشم. فرد خوش 

شه منتظر رخ دادن اتفاق و اخبار خوش است. این فرد مسئول بین همی
آنچه انجام می شود است و امیدوار است نتیجه مثبت صورت پذیرد. 
به طور کلی خوشبینی یکی از سرمایه های روانشناختی است که 

(. در ارتباط با 17نوعی نگرش مثبت را در فرد به وجود می آورد )
شت از آنجا که رفتار اعضای هیات عملکرد شغلی می توان اظهار دا

علمی بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر اهداف دانشگاه تأثیر می 
گذارد بنابراین عملکرد شغلی ایشان از اهمیت باالیی برخوردار است. 
عملکرد شغلی اعضای هیات علمی اصوالً وابسته به به میزان 

اری، ک مسئولیت پذیری، سطح تفکر، جو سازمان، میزان تعلق خاطر
ساختار سازمانی دانشگاه، ویژگیهای دانشجویان، امنیت شغلی، 

_________________________________ 
1 Kulikowski& Sedlak 

عملکرد به  .استقالل و آزادی بیان،  چشم انداز دانشگاه و ... است
اقداماتی که جهت تحقق اهداف سازمانی صورت می پذیرد ارتباط 
دارد بنابراین تمامی رفتارهای افراد در سازمان جزو عملکرد شغلی 

ق خاطر کاری نقطه عطف موفقیت فردی در سازمان آنها نیست. تعل
است بعبارتی دیگر دیدگاه خوشبینانه اساتید به کار بر عملکرد 

 (. 18مثبت ایشان در دانشگاه تاثیر می گذارد )
 و هویت نام تجاری دانشگاهدر ارتباط با برندسازی می توان گفت 

ورد م مثبت یکی از مهمترین مواردی است که امروزهت تصویر ذهنی
جذب . از دانشگاها در سراسر دنیا می باشد توجه بسیاری

در طی سالهای اخیر در  استعدادهای علمی و نگهداشت و ارتقای آنها
آموزش عالی )وزارت علوم،  اریذدستورکار سیاستی مراجع سیاستگ

فرهنگی( و مدیران عالی  تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقالب
 تحت تاثیر خود قرار می آنچه این فرایند رااین نهاد بوده است. اما 

 برای هر دانشگاه یک نام دهد نام تجاری و برند دانشگاه است.
ای جامع و ه و زمانی که به شیوه تجاری دقیق باید انتخاب شود

 یکپارچه نام تجاری مدیریت شود، به منزله یک دارایی با ارزش
  .(19) شود محسوب می
منشاء اخالقیات و وجدان است و  یدچند بع یمفهوم یآموزش عال

 یاریمورد توجه بساین امر  لیدل نیهم به باشد، یدر آن م یاثر بخش
فردی که اخالقیات را در مرکز  .می گیرداز دانشگاه ها قرار گرفته 

کار خود قرار می دهد و با وجدان فعالیت می کند نهایتا احساس 
 (.  20تعلق خاطر کاری پیدا خواهد کرد )

اعضای هیات علمی زمانیکه از نظر عاطفی، شناختی، روانشناختی به 
کارشان وابسته می شوند، در کارشان جذب می شوند، سخت تر کار 
می کنند، وظایفشان  را بهتر انجام می دهند، اینگونه کارها سریعتر 

 اعضاء ای حرفه توسعه مؤثر در راهبردهای از پیش می رود. یکی

است. تحقیقات نشان می دهد، میزان  عاتیمطال فرصت علمی هیأت
تعلق خاطر کاری در افراد مختلف متغیر است و این امر به 
موضوعاتی همچون زمان، موقعیت، جنبه های شغلی و ... بستگی 
دارد. از طرفی رهبران سازمانی نقش مهمی در میزان تعلق خاطر 

 کاری کارکنان ایفا می نمایند.
در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است  1کولیکوسکی و سدالک

که پاداش مالی یکی از مهمترین پیش بینی کننده های تعلق خاطر 
کاری است. او معتقد است شواهد کافی برای بیان اینکه پاداش های 
مالی به تعلق خاطر کاری بیش از سایر منابع و خواسته های شغلی 

ی که حقوق و به طور کلی کارکنان .مربوط می شود وجود دارد
پاداش بیشتری دریافت می کنند نسبت به شغل خود و پیچیدگی های 

مجموعه سیاستهایی که ضمن ایجاد آن بیشتر جذب می شوند. 
فرصتهای توسعه علمی به ارتقای کیفیت زندگی علمی و حرفه ای 
اعضای هیات علمی منجر می شود شامل عوامل اقتصادی است که 

ای هیات علمی کمک می کند. این بهبود تعلق خاطر کاری اعض
سیاستها شامل مبادالت علمی داخلی و خارجی، استفاده از بورسهای 
دانشگاهی، انتقاالت بین دانشگاهی، خدمات تامین اجتماعی، 
سالمت، امکانات فراغت و تفریح، کاالهای غیر نقدی، تسهیالت 
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مسکن، تسهیالت بانکی، پاداشهای مناسب، دریافت خدمات 
پژوهشی، مشاوره ای است که موسسات آموزشی و  آموزشی،

 (.21پژوهشی برای اعضای هیات علمی خود فراهم می نمایند )
مطالعات نشان می دهد که اصالحات ساختاری در نظام آموزش 
عالی بر افزایش انگیزه و تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه تاثیر به 

ار دانشگاه می سزایی دارد. به عبارت دیگر عامل مدیریت و ساخت
تواند به ایجاد انگیزه و رغبت اساتید در ارتقاء کیفیت فعالیتهای 
ایشان کمک کننده باشد. جهت این امر باید بعد ساختاری و اداری 
دانشگاه ها مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد و به تسهیل ضوابط 
اداری، آیین نامه های پژوهشی، ماهیت آموزش، اصالح موانع اداری 

ت و پاگیر، تسهیل حضور اساتید در عرصه پژوهش، آموزش و دس
ارائه خدمات پرداخته شود. همچنین در بعد مدیریت و سیاستگذاری 
می بایست به تدوین برنامه های راهبردی که در آن شأن و جایگاه 
پژوهش؛ آموزش و خدمات اعضای هیات علمی در نظر گرفته می 

 شود توجه داشت.
جنگند تا سطح باالیی از تعلق خاطر را در بین  دانشگاه ها اغلب می

اعضای هیات علمی خود حفظ کنند. درک تاثیر استقالل بر تعلق 
خاطر کاری می تواند به عنوان چالش پیشروی رهبران دانشگاهی 
برای حفظ سطح باالتری از انگیزه و تعلق خاطر اعضای هیات علمی 

 باشد.
برخوردار است و از  یادیز تیارتباطات در دانشگاه از اهم تیماه

 .شودی م ادی یدانشگاه تیریدر مد یاتیعنصر ح کیآن به عنوان 
 یبرنامه ها تیموفق یبرا یعنصر اصل کیارتباطات به عنوان 

ارتباطات  .شودیم مطرحدانشگاهها  یسازمان نهیدر زم کیاستراتژ
در دانشگاه ها مهم  یتیریمداوم مد یهافرآیند یاموثر بر یسازمان
به  ازیدانشگاه ها ن یجهت کارکرد موثر ارتباطات، روسا. است

و  یعلم تیاه یاعضا نیب یهمکار. ارتباطات دارند یارزش گذار
در نظام . باشد یدانشگاه ها وابسته به اعتماد دو طرفه م یروسا

ارتقاء پژوهش چه  ،دانش دیبه تول یارتباطات سازمان یآموزش عال
 یعلم اتیه یاز دانشگاه به اعضا رونیدر داخل دانشگاه و چه در ب

هر  .در سازمان است یارزش اساس کیعدالت . کند یکمک م
بر اساس اعتقادات افراد به صورت عادالنه  یمیتصم ایاقدام  دادیرو

افراد در  یبه اعتقادات فرد زیشود و همه چ یناعادالنه قضاوت م ای
و  نیبر اساس قوان عدالتها در سازمان .ن وابسته استسازما

مانند پاداش ها و مجازات ها و نحوه برخورد  یاجتماع یهنجارها
 .ودش یم ریبا کارکنان تعب رانینحوه برخورد مد ،گریافراد با همد

آنها منصفانه رفتار  با ایکه آ کنندیم نییکارکنان تع گرید یبه عبارت
مان ساز تینگرش بر رفتار و عملکرد افراد و موفق نیا ریخ ایشده 

در  یسطح تعلق خاطر کار تواندیم یعدالت سازمان .گذارد یم ریتأث
 (. 22)دهد  شیکارکنان را افزا
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