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  21/40/2931تاریخ دریافت:

 21/43/2931تاریخ پذیرش: 

 چکیده:

هدف یی و رکود شخصی است. یعنی فرد نه می آموزد و نه شایستگی های خود را گسترش می دهد. فلات زدگی، ایستا
پیمایش در سال  این مطالعه بررسی وضعیت فلات زدگی شغلی در بین اعضاء هیأت علمی است. این مطالعه به صورت

ملاک تعیین انجام شده است.  مینفر از  اعضاء هیئت عل 731در تهران، اهواز و یاسوج با نمونه ای بالغ بر  7931
 ( می باشد. 7931تحقیقات و فناوری )، سال اخیر وزارت علوم نظام رتبه بندی و سطح بندی دودانشگاه های نمونه 

برطبق نمودارهای عنکوبتی و آزمون فریدمن جامعه پذیری علمی، فرهنگ سازمانی، فلات زدگی محتوایی، فلات  
در سه دانشگاه و در بین دو گروه علوم پایه و علوم انسانی از عوامل تأثیرگذار در فلات  ساختاری ذهنی و عدالت سازمانی

زدگی شغلی می باشد. مدل معادله ساختاری تدوین شده نیز شاخص های برازش مطلوبی را کسب کرد. با توجه به 
در جامعه آماری مدل نظری های برازش، تمامی فرضیات با مدل تجربی تحقیق هماهنگ بوده و واقعیات موجود شاخص

را مورد تأیید قرار می دهد. از نظر میزان فلات زدگی شغلی)فلات زدگی محتوایی و ذهنی(  اعضای دو گروه علوم پایه و 
 های آموزشی امری لازم است.علوم انسانی با هم تفاوت دارند بنابراین توجه به تنوعات درون و برون گروه

های متعددی ها اعضاء هیأت علمی را با چالشتدریس و دغدغه ارتقاء در دانشگاه هر چند فضای آکادمیک، وضعیت 
تواند زمینه کاهش بهره وری و شادکامی ذهنی اعضاء هیأت علمی را در محیط آکادمیک مواجه نموده که استمرار آن می

 فراهم سازد.

 و علوم پایه، دانشگاه محل خدمت فلات زدگی، جامعه پذیری علمی، گروه علوم انسانی واژه های کلیدی:
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  مقدمه
، به تحقیقاتی -در قرن بیست و یکم، دانش تعیین کننده سرنوشت جوامع خواهد بود و شاخص های علمی     

به نقل از حجازی و بهروان،  7391، 1مورد تأکید قرار گرفته اند)آلپرت های توسعه جوامع،عنوان نشانه
ها به عنوان مبنا و محور تولید و عرصۀ دانش محور توجهات قرار گرفته اند. ه(. بنابراین دانشگا7937999

طبق (. 94، ص. 2،4007یونسکو نیز مهم ترین رسالت مؤسسات آموزش عالی را دانش آفرینی می داند)بوراک
ش نظر برخی محققان و اندیشمندان، قلب هر دانشگاه نیز اعضاء هیات علمی آن است که اعتلای توان و دان

(. 9، ص. 7999آنان نیز مصداق واقعی افزایش کمیت و  کیفیت دانش و نهایتًا توسعه است)حجازی و بهروان،
تواند امری مهم و های مرتبط با دانشگاه و رشد و بالندگی اعضاء هیأت علمی میبرهمین مبنا توجه به چالش

 خود  دی زیست بوم دانشگاهرآماکان ؛دهدحیاتی برای حیات یک کشور باشد. بررسی تحقیقات موجود نشان می

 نامه آئین مالی، هایسیاستگذاری عالی، آموزش سیاستگذارهای  دانشگاه، ساختار ناکارمدی همانند  های نشانه با  را
  با تباط دانشگاهار دولتی، و سیاسی جریانات به  دانشگاه وابستگی علمی، آزادی و دانشگاهی استقلال فقدانارتقاء، 
 ودانشگاه درونزاد  نبود عالی، آموزش مختلف سطوح در نامتوازن  رشد  دانشگاه،حاشیه نشینی  دولت، و نعتص جامعه،

های نگرش یکی از مهمترین زمینه ین مسئله  (. ا1، ص. 7931کند)کرمخانی و دیگران، می  هویدا علمی فرمالیسم

، 4اعضای هیئت علمی می باشد)وانگهای شغلیِ منفی در نهادهای آکادمیک با عنوان فلات زدگی شغلی 
(. زمانی که فرد در سازمان با محدودیت های سلسله مراتبی)در ارتباط با ارتقاء(، وظیفه 7، ص. 4077

گرایی)محتوای کار( و حرفه ای روبرو می شود، با مانعی تحت عنوان فلات شغلی روبه رو می شود که موجب 

در  6واژه فلات (.6، ص. 4070، 5غلی اش می شود)ویکرمسینهایجاد سد در برابر حرکت در مسیر پیشرفت ش
شناسی و جغرافیا به مفهوم مسیری مرتفع در یک زمین مسطح به کار است. مقوله سکون در مباحث زمین

های خود در میان طیفی از عوامل مسیر شغلی ارتباط نزدیکی با بی انگیزگی دارد. چون انسان در طول فعالیت
سیستمی و رفتاری )عوامل انگیزه زدا( قرار دارد، احساس ناشایستگی و ناخشنودی زمانی رخ  انگیزشی و موانع

می دهد که فرد با موانع مواجه شود و لذا، این موضوع مطرح می شود که سکون یا فلات در مسیر حرفه ای 

ی استادان در با کم کاری برخ 8(. فلات زدگی علمی79، ص. 7،4007جزئی از روش زندگی کاری است )کورتر
ها و قوانین اجرایی، کمتر وارد ادبیات دانشگاهی کشور شد بیشتر به صورت نظری و در قالب آیین نامه 10دهه 

فصل  94به صورت تجربی در بین جامعه دانشگاهی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، مادۀ 
در صورتی که »لیف عمومی آنها آمده است3 هفتم آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، در خصوص تکا

شود، پس از تصویب رئیس  ]معادل با عدم ترفیع سالانه[هر یک از اعضای هیئت علمی دچار رکود علمی 
سال متناوب یا ارتقاء نیافتن از  7سال متوالی یا  9دانشگاه حکم هیئت ممیزه قطعی و لازم الاجراست. مثلاً 

                                                           
1 Alpert 
2 Boruk 
4 Wang 
5 Wickramasinghe 
6 Plateau 
7 Kreuter 
8 Plateau Scientific 
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)وب سایت دانشگاه تهران، «به مرتبه بالاتر در مدت زمان تعیین شده استمرتبۀ استادیاری یا دانشیاری 
4077.) 

در تعریف ساده و روشن از فلات شغلی، فلات زدگی به عنوان نقطه ای در یک شغل تعریف می شود که در     

حرکت شغلی در یک سازمان می " 9آن احتمال ترفیع سلسله مراتبی خیلی کمتر است. طبق تعریف اسکین
توان پیشرفت شخصی را با مقطع افقی مرزهای باشد. می "تواند عمودی، رادیکالی )ریشه ای(، یا پیرامونی

گیری هایی اندازهها را با کسب شایستگیکارکردی یا با تغییر محتوای کار و هر کدام از این

اس شکست یا زدگی( اشاره به احس(. در واقع عبارت فلات شغلی )سکون77، ص. 10،4003کرد)مایزری

، ص. 4077، 11شان تجربه می کنند )کیمناامیدی است که افراد به طور موقت یا دائمی در طول فرآیند شغلی
 عوامل مؤثر در ایجاد فلات زدگی شغلی می توانند موارد زیر باشند؛ (.414

ند خصوصاً در عصر ک( فقدان چالش در خصوص کارهایی که امتناع لازم را نداشته و فرد را درگیر نمی7      
( تکرار مکررات امور یکنواخت و تکراری از عوامل مهم آن 4انفجار اطلاعات مهارت سریع قدیمی می شود.  

ی یکنواخت و کسل کنندگی است و گاهی برای فرد حتی کارهای هیجان انگیز اما طولانی وی را به مرحله
 (. 347 7991می کشاند)خنیفر، 

 

-ها میی پایان ارتقاء در ساختار هرمی سازمان، نتیجه2زدگی ساختاری، فلات1کسلناز نظر بارک و می      

های موجود در سلسله مراتب ساختار سازمانی است، زیرا هر چه فرد به باشد. فلات ساختاری ناشی از محدودیت
های ها و توانایی هایی محدودتری وجود دارد یا فرد همه مهارتهای بالاتر در سازمان دست می باید، پسترده

(. در 76، ص.7939لازم را برای رفتن به رده بعدی ندارد؛ در برخی موارد نیز پست بالاتری وجود ندارد)فیاضی، 

است که گاهی افراد به دلیل محتوای شغل  3زدگی محتواییمقابل فلات زدگی ساختاری، نوع دیگری از فلات
تنوع پایین و با محتوای خسته و کسل کننده در این دسته دچار فلات شغلی می شوند که عموماً کارهای با 

 (.97، ص. 7939قرار می گیرند )وحیدی،

                                                           
9 Skin 
10 Mayasari 
11 Kim 
1 Bark & Mikseln 
2 Structural Plateuing 
3 Content Plateauing 
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یا کلان  4ی جدیدی نیست اما این موضوع نگران کننده است. وجود مگاترندهازدگی شغلی پدیدهفلات   
اعات و ارتباطات، رسانه روندهایی چون غلبه منطق و ایدئولوژی بازار، کالایی شدن، جهانی شدن، فناوری اطل

کند که در آن که مجموعاً، جهانی ترسیم می 5ای شدن شبکه های اجتماعی به عنوان کلان روندهایی

تواند دنیا را درست کند و  شاهد سلبریزه بازد. سوژه این حس کافی را ندارد که میگی بشر رنگ می6سوژه
م بود. برخی از این جماعت سیاسی و روشنفکری شدن سیاست و فرهنگ و دانشگاه و حتی روشنفکری خواهی

ها نقش آفرینی ها و محافل و شبکهکم وبیش از خود نشان می دهند و در روزنامه 7نیز ادا و اطوار سلبریتی
نمایند تا حس مبهم بحران را بر خود هموار سازند. پس نسل جدیدی از روشنفکر و کنش سیاسی و کنش می

از سوی  (.74، ص. 7936ست که خود پیوسته در حال یادگرفتن هستند)ابراهیمی، علمی و استادانی در راه ا
ها را گرفتار کرده است که نتیجه آن گم شدن کیفیت، ارتقا بی حساب و دانشگاه ،آموزش عالی انبوهدیگر 

ه تأثیر به قصد ارتقای اداری و بدون حساسیت لازم ب ت علمیبالارفتن تعداد مقالا کتاب هیئت علمی دانشگاه،
ها و غلبۀ نگاه پوزیتویستی بر وزارت علوم و دانشگاه های علمیتهی شدن از هنجارها و ارزش، آنها اجتماعی

(، عمده ترین و اساسی ترین مشکل دانشگاه ها 7934از نظر نیستانی) (.74، ص. 7936باشد)ابراهیمی، می
م اندازهای توسعه ی چش نمودن روشن ضمن که است جامع ای برنامه نبود  روشن نبودن استراتژی مناسب و

دانشگاه، چهارچوبی منطقی و قابل اطمینان برای فعالیت های مختلف آن فراهم اورد، تا بدین ترتیب دانشگاه 
ی برنامه بهتر به اهداف خود برسد و روان تر کار کند و نسبت به محیط خود واکنش نشان دهد. ارزیابی لازمه

به طوری که یکی از نشانه های دانشگاه موفق، داشتن برنامه ریزی (. 411 ،ص.7930)فاضلی، تریزی اس
ا توجه به مسئولیت خطیری که بر عهده جامعه از اینرو ب . (4، ص. 7931)حسینی و همکاران، استراتژیک است

هر  ی دانشگاهی است، همواره باید بر ارتقای کیفیت تولیدات آموزشی و پژوهشی تاکید کنند. لازمه دستیابی
سیستمی به کیفیت مناسب، بررسی برای یافتن مشکلات، تنگناها و توانمندی های خود و تلاش جهت حل و 

به عنوان ابزاری برای توسعه  (4، ص. 7934، دیگرانرفع مسائل و استفاده بهینه از منابع و امکانات )دارابی و 
شود. اعتقاد بر این است در نظر گرفته می سرمایه انسانی و یکی از لوازم بهبود ظرفیت های کاری و اجتماعی

                                                           
4 Megatrend 
5 Grand narrative 
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توانند عملکرد آن ها را که سازمان ها از طریق فراهم آوردن برنامه های مناسب آموزشی برای کارکنان می

لازم (. 779، ص. 4007، 1بهبود ببخشند. و به عنوان عاملی جهت تعالی بیشتر در نظر گرفته شود )چانگ و هو
خود ارتباط دارد چون های عرصه کلان اجتماعی توان به کاستیای دانشگاه را نمیههمه ویژگیبه ذکر است؛ 

ین استادی که آمده که آنچه را که دارد به ب .هایی داشته باشندابتکار عمل توانندمیکنشگران دانشگاهی هم 
 (. 7936)ملکیان،دارد دانشگاه بدهد با استادی که آمده آنچه را که ندارد از دانشگاه بگیرد، تفاوت بسیار وجود

احساس تعلق خاطر پایین اعضای هیأت علمی به دانشگاه، انگیزه پایین  تحقیقات گوناگون بیانگردر ایران،      
تغییر رابطه استاد و دانشجو از شاگردپروری به رابطه تولید (؛ 7997مشارکت در فعالیت های دانشگاه )فیضی، 

حجم محتوا، بیکاری  افزایش جمله های حوزه آموزشی؛ ازبحران(؛ 74ص.، 7910)کاظمی پور،کننده و مصرف کننده

تحصیل کرده ها، افزایش تعداد دانشجویان، ابهام در اهداف دانشجویان، کمبود یا فقدان محرک های موثر در پویایی 
کدیگر، ناسازگاری ها در دانشگاه ها و گسستگی آنها از یعلمی فرهنگی دانشجویان، تغییر حرف و ایستایی نسبی آموزش

ها و تغییرات محیطی، جدایی آموزش از پژوهش، وضعیت نابسامان پایان نامه نویسی و .... )یمنی بین آموزش
 مستهلک بودن تجهیزات آموزشی را جزء مهم ترین نقاط ضعف خود می دانند. و کمبود و  کمبود بودجه (؛7937دوزی،

وع فلات زدگی اعضای هیأت علمی مؤثر باشند. مرور تحقیقات موارد ذکر شده می توانند در نارضایتی و وق 
از کارکنانی که هنوز به مرحله فلات زدگی شغلی نرسیده اند، بازنشسته  07/0سازمانی نشان می دهد که تنها 

کارکنانی که فلات زدگی را تجربه می کنند هنوز به سن بازنشستگی نرسیده اند.  %33می شوند، بدین معنا که 
وظایف و مشاغلی که در سازمان ها انجام می شود،  %90خی صاحبنظران ادعا کرده اند که تقریباً حتی بر

(. آنچه مسلم است، اهمیت و 463، ص 4003، 2توسط کارکنان فلات زده صورت می گیرد)اونگاری و آنگولا
منجر به ضعفِ غلی ها است چرا که بی توجهی به فلات زدگی شضرورت پرداختن به این مقوله مهم در سازمان

خواهد ها دانشگاه فضای دانشگاه ، یخ زدگی ذهنی درها و مراکز علمیانشگاهدبیش از پیشِ 
؛ 7999؛ عبدالهی و حیدری، 7993؛ صافی، 4009در این زمینه مطالعات )کیم و دیگران،  (.7930داشت)تقوی،

؛ قورچیان و 7937صالحی؛ محمدزاده و 7930؛ نورشاهی،7996؛ جمشیدی، 7993عارفی و قهرمانی، 
( بیانگر پایین بودنِ نشاط و کیفیت زندگی کاری اعضاء هیأت علمی در چهار بعد پژوهشی، 7930دیگران،

 در همین خصوص؛  آموزشی، فردی و سازمانی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور بوده است.

ئله جامعه پذیری علمی است. فرآیندی توان مطرح کرد مسها میاولین مسئله که در پیوند با شرایط دانشگاه -
که از طریق آن کارکنان ارزش های سازمانی، نرم ها و رفتارهای لازم را می آموزند. به عنوان عاملی در تعیین 

( سازه هویت سازمانی را در سه مؤلفه عضویت، وفاداری، 3614 4000و همکارانش )3هویت سازمانی که میلر 
قابل سنجش کرده اند. براساس احساس همبستگی یا عضویت، فرد  ویژگی و اهداف مشترک معرفی و

احساس تعلق، احساس قوی از دلبستگی و یا جاذبه های عاطفی دارد و از اینکه عضوء سازمان هستند احساس 
غرور و افتخار می کنند  و از اهداف و خط مشی های سازمان دفاع و حمایت کرده و نسبت به تحقق آنها از 
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نشان می دهد.  اما اگر افراد نخواهند یا نتوانند خود را با واقعیت های کار در سازمان منطبق خود اشتیاق 
نمایند در نتیجه دلزدگی، تحلیل رفتگی در کار منجر به سکون زدگی شغلی خواهد بود)زبردست و دیگران، 

بالقوه اجتماعی می ( سرمایه اجتماعی را مبنی بر جمع منابع 7397) 1(. گوشال و ناهاپیت774، ص. 7936
دانند و در سه بعد ساختاری )شبکه روابط(، شناختی )منابع جهت تسهیل یادگیری و انتقال دانش( و رابطه ای 

(. بدین معنا که در این فضا 361، ص. 4077، 2)ماهیت و کیفیت روابط متقابل میان افراد( اشاره دارد )تایمر
رضه و بازنمایی خود دارند. زیرا شناسایی و پیوند با کارزاران اعضای هیئت علمی پتانسیل و امکاناتی برای ع

دانش، تسهیم دانش، دریافت تأیید و اعتبار از اندیشمندان در اجتماع علمی صورت می پذیرد. از نظر 
( یکی از علل افزایش تولیدات علمی رشته های علوم پایه نسبت به علوم انسانی را حجم بیشتر 7996رحیمی)

در بین اعضاء هیأت علمی این رشته ها می باشد. از آنجائی که توانمندی و با انگیزه کردن  همکاری علمی
های اجتماعی تک علی نیستند، افراد به خصوص اعضای هیئت علمی یک پدیده اجتماعی است و پدیده

عه علمی برای نیل به توستوانمند شدن اعضاء هیئت علمی به عوامل درونی و بیرونی متعددی بستگی دارد. 
باید به عاملات توسعه علمی یعنی کنشگران علمی توجه کرد این کنشگران کسانی هستند که مدارج علمی را 

های اجتماعی کنشگران علمی اند و آنهایی که خواستار آینده علمی هستند. از بررسی مجموع کنشپیموده
های خاص و عام، . علم دارای ارزششودهای اجتماعی دیده میثیر محدود تحصیل علم بر سایر کنشأت

کردگی اعضای جامعه به کار توسعه علمی باتوجه به شرایط مختلف درجامعه، است و چنانچه حاصل تحصیل
به جای جامعه پذیری  حاشیه نشینیدر غیر اینصورت  های علم به افراد منتقل شوددرآید، لازم است ارزش

 (. 7937به اهداف علمی می شود )سلطانی و دیگران،  علمی ردر محیط های آکادمیک مانع از رسیدن

-معتقد است سلسله مراتب و سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی از طریق نگرش3همچنین مایکل درایور 

باشد. براساس نظر درایور، قصد افراد از انتخاب چنین مدلی)مشخص کردن های شغلی اعضاء قابل تبیین می
(. 10، ص. 7911وار کردن نردبان سلسله مراتب اقتدار سازمانی است )قلیچ لی، جنبه های روانی و عینی(، هم

عدالت سازمانی بر انصاف ادراک شده توسط کارکنان در سازمان یا میزانی که کارکنان اعتقاد دارند، در سازمان 

احب نظران، در این زمینه، ص. (1، ص. 7999با آنها منصفانه رفتار می شود، دلالت دارد)عطافر و منصوری،

. عدالت توزیعی3 سازمان، سیستمی از رفتارهای 7ابعادی را به شرح زیر برای عدالت سازمانی در نظر گرفته اند3 
اجتماعی متقابل شماری از افراد است که ما آنها را افراد ذی نفع سازمان می نامیم. این نوع از عدالت که بر 

انی تاکید دارد، از رویکرد برای توزیع منابع مدد می گیرد3 رعایت انصاف در توزیع پاداش ها و منابع سازم
. عدالت رویه ای3 رویه ها مشخص کننده شیوه عملیات و 4رویکرد برابری، رویکرد تساوی و رویکرد نیاز. 

ترین متغیرهای مطالعه شده ی نحوه ی انجام کار هستند.  امکان کنترل فراگرد یا اظهار، یکی از متداول
ای است که به افراد، فرصت کافی برای ارائه اطلاعات به تصمیم گیرنده را می دهد. امکان یا عدالت رویه 

، 7999فرصت اظهار نظر، احتمال کنترل بر فراگرد تعیین کننده ی نتایج را افزایش می دهد)عطافر و منصوری،
فتار بین شخصی در طول کند که کیفیت ر. عدالت مراوده ای/ تعاملی3 عدالت مراورده ای بیان می9(. 6ص. 

                                                           
1 Nahapiet, & Ghoshal 
2 Timmer 
3 Michael-Driver 



 954.....................................لمی  مقایسه میزان فلات زدگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین اعضاء هیئت ع

 

ها، بر نوع قضاوت کارکنان پیرامون وجود انصاف در سازمان، مهم و موثر بوده و احتمال منصفانه اجرای رویه

توان عدالت توزیعی را از معتقدند، می 4بودن رویه های تصمیم گیری را افزایش می دهد. فرولیچ و اپنهایمر
ار کرد. در غیر اینصورت هنگامی که احساس نمایند به کار آنها کمتر طریق ابتناء بر رویکردی تلفیقی نیز برقر

توجه می شود و یا به دلیل احساس منصفانه نبودن ارتقاء و پاداش ها و تبعیضات درون رشته ای و درون 
دانشگاهی وجود دارد. این دسته از افراد با نوعی بی انگیزگی در انجام کار روبه رو خواهند شد که پیامد آن 

 تحلیل رفتگی روان شناختی و در نهایت فلات زدگی شغلی خواهد بود.

افزون بر دو مؤلفه پیش گفته از دیگر چالش های تأثیرگذار بر فلات زدگی شغلی اعضاء هیأت علمی  -       

آن را با توده یخ شناور مقایسه کرده است که قسمتی  5فرهنگ سازمانی حاکم بر داشگاه می باشد. که هاگتز
باشد و قسمتی از آن قابل رؤیت نیست و در زیر آب قرار دارد. از جمله آن روی آب و قابل دیده شدن می از

های پرسنل و از جمله عوامل ها و تواناییعوامل مرئی می توان به ساختار سلسله مراتب، منابع مالی، مهارت

(. براساس نظریه 1،7936یسکلنامرئی به هنجارها، نگرش ها، احساسات، ارزش ها اشاره کرد)هوی و م

های دانشگاه محصول تعاملات و تأثیرات متقابل ساختار )تخصیص منابع و قواعد تنظیم ، ناراستی2گیدنز
های موجود در این ساختار به وجود آورده است کننده( و کنشگر است. عوامل ساختاری شرایطی را برای کنش

های ساختاری در سطوح سه گانه شامل ساختار کنند. ویژگیمی های اجتماعی ساختار موجود را بازتولیدو کنش
کلان اجتماعی، ساختار آموزش دانشگاهی و نیز ساختار آموزش علوم انسانی و علوم پایه است. این عوامل از 
یک سو زمینه از ایجاد ناراستی های حرفه ای در میان کنشگران آن است و از سوی دیگر محدود کننده عمل 

مند است. بنابراین، حرکت رفت و برگشتی میان کنشگر و ساختار در های علمی اخلاقای کنشبه هنجاره
ها، فقدان نظام ارزیابی فضای آموزش دانشگاهی نقش دارند. به عبارتی فضای اداری متصلب حاکم بر دانشگاه

علمی از سوی درونی در میان کنشگران آموزشی، فقدان ضمانت اجرایی مؤثر در صورت بروز سوء رفتار 

درهم  3( همچنین برطبق نظر تامپسون و تافلر79، ص. 7937اعضای هیأت علمی )قاراخانی و میرزایی، 
آمیختگی افراد صاحب تخصص با دیوانسالاری اداری از آنجا که قدرت خلاقیت را نابود می سازد. چرا که موانع 

مایت سیاسی به جای آنکه در راستای منافع تغییر، زمانی که با رفتار سیاسی آمیخته شود ممکن است این ح
سازمان انجام گیرد در راستای منافع شخصی قرار گیرد و این چیزی نیست که مورد تأیید  دیگر افراد سازمان 

 (. 31، ص. 7993باشد)هادی زاده مقدم و دیگران، 

با توجه به تنوعات درون  براساس موارد بالا می توان گفت؛ توجه به فلات زدگی شغلی اعضای هیأت علمی     

نیز با برجسته کردنِ تفاوت ذاتی علوم طبیعی و  5و ریکرت 4رشته که از دیرباز نظریه پردازانی مانند دیلتای
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از  ( و سطح توسعه یافتگی دانشگاه محل خدمت73 ، ص.7330، 6ریکور)علوم انسانی به آن پرداخته اند
. زیرا هم ماهیت اصلی کمتر مورد بررسی قرار گرفته استوضعیتی که تا کنون  باشدهای اساسی میضرورت

های علوم پایه متفاوت است و از دیرباز یکی حوزه کاری هیأت علمی علوم انسانی از جنبه های مهمی با رشته
های علوم پایه و علوم انسانی از نظر مفروضات های بزرگ اندیشمندان به همانندی یا ناهمانندی گروهاز چالش

شناسی است. هم اینکه عده ای اعتقاد دارند سیطرۀ گفتمان پوزیتویستی شناختی و روشاسی، معرفتشنهستی
های علوم انسانی با علوم پایه منتهی شده حاکم بر علوم طبیعی به نادیده گرفتن ویژگی ها و تفاوت های گروه

  (.7931،پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)است 

های علوم انسانی بررسی وضعیت فلات زدگی اعضاء هیأت علمی گروهحقیق حاضر تهدف  بر این اساس       
پردازد. های تهران، اهواز و یاسوج و مهمترین عوامل جامعه شناختی مرتبط با آن میو علوم پایه در دانشگاه

پایه  های پژوهش حاضر این است که بین اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی علوم انسانی نسبت به علومسؤال
فارغ از دانشگاه محل خدمت فلات زده تر هستند، اعضای هیأت علمی دانشگاه های تهران، اهواز و یاسوج از 
نظر وضعیت فلات زدگی شغلی یکسان نیستند، بین جامعه پذیری علمی و فلات زدگی شغلی رابطه معناداری 

جود دارد، بین عدالت سازمانی و فلات وجود دارد، بین فرهنگ سازمانی و فلات زدگی شغلی رابطه معناداری و
 زدگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.   

( آورده شده  4و  7در این قسمت برخی نتایج مطالعات انجام شده داخلی و خارجی مرتبط با موضوع در جدول )
 است.

 . مطالعات داخلی7جدول

 نتایج عنوان پژوهش محقق

آسایش و 
 (930دیگران )

لی و عوامل مؤثر بر آن در بررسی رضایت شغ
اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 گلستان

عامل های انگیزشی مانند ارتقای مرتبه برای شرکت در فعالیت 
های تحقیقی سبب می شود تا اعضای هیئت علمی اهمیت 
بیشتری برای انجام کارهای تحقیقاتی قایل شوند و این عامل در 

ب کاهش میزان صرف شده برای کنار داشتن مسئولیت اجرایی سب
 فعالیت های تدریس می شود. 

ستوده و قربانی 
(7937) 

بررسی رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در 
اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 سمنان

ایجاد یک سیستم ارزشیابی مناسب که به بازخورد به موقع عملکرد 
دفتر ارتباط عضو هیئت علمی منجر شود، ضروری و فعال کردن 

با صنعت دانشگاه، گامی مفید در استفادۀ بیشتر جامعه از توانمندی 
 اعضای هیئت علمی و افزایش رضایت شغلی آنان است.

طبرسا و 
 دیگران

زدگی طراحی و تبیین الگوی مدیریت فلات
 های ایرانیشغلی در سازمان

ا پیش فلات محتوایی به صورت مستقیم پیامدهای مورد بررسی ر
زدگی می کند، اما از طریق تأثیر آن بر سایر انواع فلاتبینی نمی

تواند بر نتایج شغلی تأثیرگذار باشد. به طور کلی برآوردهای حاصله 
نشان داد که، رضایت شغلی، تحلیل رفتگی روان شناختی، تمایل به 
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زدگی شغلی قاب رهایی سازمان و تعهد سازمانی از طریق ابعاد فلات (7939) 
 است.    تبیین

جاجرمی زاده و 
 (7939دیگران )

طراحی و تببین مدل عوامل ادراکی مؤثر بر 
 موفقیت ذهنی در شغل

متغیرهای ادراک در موفقیت درونی در شغل، انگیزش درونی در 
 باشند.شغل و جویادگیری از عوامل مؤثر بر موفقیت شغلی می

فیض آبادی و 
 (7931سیدی )

-ساس ویژگیپیش بینی درگیری شغلی بر ا

های های شخصیتی در کارکنان بانک
 خصوصی و دولتی شهر تهران

های شغلی مانند؛ عدم تنوع مهارت، هویت کاری پایین، ویژگی
اهمیت کم کار، عدم استقلال و عدم بازخورد منجر به فلات زدگی 

 شغلی می باشد.

مددنوروزی و 
 (7931دیگران )

ی عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضا
 هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی 

 عوامل زیستی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار برفلات شغلی است.

 . مطالعات خارجی4جدول 

 نتایج عنوان پژوهش محقق

دلایل و اثرات فلات زدگی در بین  (4070)1باجو و مین
 افسران پلیس تایوان

ر دارد. سن و سطح فلات محتوای اثر بیشتری بر بر فلات زدگی شغلی تأثی
تحصیلات تأثیر معناداری ندارد. تصدی و مسیر شغلی به طور معناداری بر 

 فلات زدگی تأثیر دارد.

 2پنکار و آگراوال
(4074) 

کارکنان فلات زده در بحث آموزش و 
 پرورش

فلات زدگی شغلی عامل مهمی در نارضایتی کارکنان، تعهد سازمانی و جابه 
 جایی کارکنان می باشد.

تأثیر خودتعینی بر روابط میان فلات  (4079) 3لین و لی
 زدگی محتوای شغلی و تعهد سازمانی

علاوه بر متغیرهای خودتعینی مانند سن، تجربه کاری و میزان دستمزد 
 رابطه ی منفی میان فلات زدگی محتوای شغلی و تعهد شغلی وجود دارد.

 4گودای و دیگران
(4079) 

ش فلات زده کارآفرینی، کارکنان دان
منفی در موفقیت کارفرمایان در 

 کارآفرینی

به دلیل عدم وضوح در شغل و عدم چالش ایجاد شده به خاطر کمبود 
فرصت مورد نیاز برای توسعه حرفه ای که توانایی کار افراد را افزایش دهد، 
احساس عدم موفقیت در کار و فرصت محدود برای افزایش ارزش افزوده و 

 ند.شایستگی ها دار

 1چوداری و دیگران
(4079) 

استراتژی سازمانی اعم از مربی گری، گردش شغلی، غنی سازی شغل،  های برای فلات زدگی شغلیاستراتژی
 توسعه شغلی بر درک کارکنان راجع به فلات زدگی شغلی تأثیر دارد. 

                                                           
1 Bajo & Min 
2 Penkar & Agrawal 
3 Lein & Lee 
4 Godday 
1  Choudhary 
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 2تلایس و ایلامن
( به نقل از 4071)

 احمدی

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و 
هره وری نیروی انسانی در سطح ب

 سازمان های دولتی استان کردستان

هر سه بعد عدالت سازمانی )عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت 
تعاملی( به شکل مثبت با اعتماد به سرپرست و اعتماد به سازمان ارتباط 

 دارد.

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 بیات نظری تحقیق. مدل مفهومی برگرفته از اد4نمودار

 :پژوهش روش

رویکرد و روش مورد استفاده در این تحقیق به ترتیب کمی و پیمایشی بوده، و از ابزار پرسش نامه برای       
اعضاء هیأت علمی در دو رشته علوم انسانی  جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش

نظام رتبه بندی و سطح بندی دوسال اخیر وزارت علوم شگاه های نمونه و علوم پایه می باشد. ملاک تعیین دان
بندی جامع و تخصصی وزارت علوم، اعضای هیأت علمی دو گروه علوم بدین منظور براساس رتبه می باشد.

 731نفر دانشیار؛  737نفر استاد؛  709دانشگاه تهران، شهید چمران اهواز و یاسوج،  9پایه و علوم انسانی در 
فر استادیار از گروه علوم پایه و علوم انسانی با روش نمونه گیری تصادفی از هر دانشگاه به صورت مجزا ن

نفر  709نفر در دانشگاه اهواز و  711نفر در دانشگاه تهران،  491نفر پاسخ دهنده،  731از مجموع  انتخاب و
 10های پرسش نامه مورد نظر بین ی مؤلفهانتخاب شده است. روایی و پایای در دانشگاه یاسوج به عنوان نمونه

زدگی شغلی و سایر جهت سنجش فلاتدرصد گزارش شده است.  090/0نفر از اعضای هیأت علمی، بالای 
های توصیفی، ها از آمارهجهت تجزیه و تحلیل داده متغیرها از مطالعه اکتشافی محقق استفاده شده است.

به منظور بررسی ها و  نمودار عنکوبتی برای تحلیل معناداری فرضیهتحلیل واریانس و جداول متقاطع براساس 
 های آموزشی از آزمون لون استفاده شده است. همگنی واریانس خطا میان گروه

                                                           
2 Telis and Ilyamene 

 فلات زدگی محتوایی

 فلات زدگی ساختاری

 گروه آموزشی

 

 

 

 

 

 

دانشگاه محل 

 خدمت

یفلات زدگی شغل  

 عدالت سازمانی

 فرهنگ سازمانی

 جامعه پذیری علمی
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 :یافته های پژوهش

 

 های آموزشیررسی همگنی واریانس خطا میان گروه(. ب7جدول)

 

  P<01/0نتایج آزمون لون نشان می دهد که، واریانس خطا همگن می باشد. زیرا مقدار آزمون  در سطح    
 (.7معنادار نمی باشد. بنابراین پیش فرض همگنی واریانس خطا در این متغیر وابسته رعایت شده است)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح معناداری Levene Statistic ِِDf1 Df2 متغیر 

 

 تهران

 973/0 497 7 331/0 فلات زدگی شغلی

 141/0 497 7 747/0 ساختاری ذهنی

 301/0 491 7 077/0 تواییمح

 

 اهواز

 

 469/0 711 7 491/7 فلات زدگی شغلی

 301/0 711 7 077/0 ساختاری ذهنی

 994/0 711 7 371/0 محتوایی

 

 یاسوج

 733/0 707 7 733/0 فلات زدگی شغلی

 337/0 707 7 000/0 ساختاری ذهنی

 316/0 707 7 009/0 محتوایی
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 ونهویژگی های نم
 برخی ویژگی های کلی افراد شرکت کننده در تحقیق به صورت زیر بوده است.      

 های زمینه ای افراد مورد بررسی در تحقیق(3 برخی از ویژگی4جدول )

 درصد فراوانی متغیر یاسوج اهواز تهران متغیر   
 

 دانشگاه محل خدمت
علوم  گروه آموزشی 709 711 491 فراوانی

 انسانی

461 7/17 

  3/71 درصد
 

7/90 

 
 

0/40 

 9/91 494 علوم پایه

 
 کل

 9/11 937 مرد جنسیت 713 فراوانی

 1/40 706 زن

 9/10 464 رسمی وضعیت استخدام 9/36 درصد

 1/71 491 غیررسمی

 
 سابقه شغلی

 9/91 731 استادیار مرتبه علمی 49 714 977 فراوانی

 دانشیار
 

737 6/91 

 7/1 1/43 9/91 درصد

 
 پایه علمی

 
 فراوانی

77-7 44-77 99-44  
 
 کل

گروه 
 آموزشی

731 4/93 

 
 جنسیت

 
731 

 
9/36 

407 776 744 

وضعیت 
 استخدام

731 9/36 

مرتبه  6/49 9/49 3/19 درصد
 علمی

763 9/36 

 

درصد معادل  1/40را مرد و  937نمونه آماری معادل  درصد از 9/11نفر عضوء هیأت علمی،  731از تعداد 
 711نفر(، دانشگاه اهواز ) 491را زن تشکیل داده است. در مجموع اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران )706

 نفر( در پژوهش شرکت داشتند که مشخصات آنها در جدول آورده شده است. 709نفر( و دانشگاه یاسوج )
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در ابتدا از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی فلات زدگی شغلی و  دگی شغلی:متغیر وابسته فلات ز  

 ابعاد آن برحسب دانشگاه های محل خدمت استفاده شده است. 

 .  اولویت بندی متغیر فلات زدگی شغلی و ابعاد آن  براساس آزمون فریدمن 9جدول

 

(، فلات زدگی شغلی)کل( و بعد محتوایی آن برای دانشگاه تهران نسبت به اهواز و 9طبق نتایج جدول )  
نی برای دانشگاه اهواز با میانگین و فلات زدگی ساختاری ذه 74/41و  73/94یاسوج به ترتیب با میانگین رتبه 

 بیشترین میانگین رتبه را در دانشگاه های محل خدمت اعضاء هیأت علمی تحقیق داشته است. 74/ 49رتبه 

 . آماره های آزمون فریدمن 7جدول                  

 

 

 

 

 

 

 

بوده که نشان دهنده آن است که  01/0سطح معناداری در آزمون فریدمن در تمامی جوامع آماری کمتر از    
 های محل خدمت از نظر فلات زدگی شغلی و ابعاد آن اختلاف بارزی وجود دارد. بین دانشگاه

های مورد بررسی در بین دانشگاه ها از نمودار عنکوبتی و تحلیل م از مؤلفهجهت مقایسه ارتباط هرکدا   
-واریانس و از آزمون فریدمن جهت مقایسه فلات زدگی شغلی اعضاء هیأت علمی و رتبه بندی مهمترین مؤلفه

 های اثرگذار بر فلات زدگی شغلی استفاده شده است. 

 میانگین رتبه متغیرها

 یاسوج اهواز تهران

 79/17 61/16 73/94 فلات زدگی شغلی

 31/77 49/74 61/77 فلات زدگی ساختاری ذهنی

 39/73 96/47 74/41 فلات زدگی محتوایی

 یاسوج اهواز تهران 

 709 711 496 تعداد

 00/406 43/901 00/710 مجذور خی دو

 4 4 4 زادیدرجه آ

 000/0 000/0 000/0 سطح معناداری
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روه آموزشی علوم انسانی نسبت به علوم رسد اعضاء هیأت علمی گبه نظر می: 2فرضیه     

های دو گروه به سنجه های مقایسه پاسخپایه فارغ از دانشگاه محل خدمت فلات زده تر هستند؛ 

این مؤلفه نشان می دهد که گروه علوم انسانی دانشگاه تهران، اهواز و علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه 
انگیزگی خود در طی کردن سلسله مراتب دانشگاهی را تجربه کرده یاسوج تقریباً وضعیت مشابهی در دلیل بی 

اند. تفاوت گروه مذکور از نظر بی فایده بودن تلاش و پیشرفت و اینکه بعضی از افراد با جناح بندی های خاص 
خود جلوی پیشرفت و ترقی آنها را در دانشگاه به تأخیر می اندازد رغبت چندانی تا زمانی که گفتمان سیاسی 
شدن دانشگاه وجود دارد، تلاش برای پیشرفت در آینده و تولید علم بیشتر اثر چندانی ندارند. در عین حال گروه 
علوم پایه دانشگاه تهران و اهواز معتقدند اگر افراد طبق آیین نامه و مقررات دانشگاه عملکرد درستی داشته 

 پذیر می باشد.باشند امکان پیشرفت و طی کردن سلسله مراتب ارتقاء امکان 

  . فلات زدگی ساختاری ذهنی بین دو گروه علوم پایه و علوم انسانی9نمودار 

در این تحقیق برای آزمون رابطه بین فلات زدگی ساختاری ذهنی در بین دانشگاه ها از آزمون آنالیز    
یل، بین فلات زدگی ساختاری اعضاء هیأت علمی علوم ( استفاده شد. با توجه به اطلاعات ذTواریانس )آزمون 

داری وجود دارد. همچنین مقایسه میانگین های بین دانشگاه ها نشان می دهد پایه و علوم انسانی رابطه معنی
توان نتیجه که میانگین دانشگاه اهواز، تهران و یاسوج در گروه علوم انسانی بیشتر از گروه علوم پایه است. می

فلات زدگی ساختاری در دانشگاه تهران و در بین گروه علوم انسانی بالاتر است و بعد از آن دانشگاه  گرفت که
نکته مهم دیگر که در تحلیل تفاوت معنادار بین دو گروه علوم پایه و  اهواز و نهایتاً دانشگاه یاسوج  قرار دارند. 

های این افراد ادراک آنها از فضای دغدغه علوم انسانی استفاده می شود، این است که؛ مهمترین مسائل و
های تهران، اهواز و یاسوج در گروه هر کدام از پاسخگویان در دانشگاهفرهنگی حاکم بر دانشگاه می باشد. 

علوم انسانی نسبت به گروه علوم پایه این فضا را به نوعی در بی رغبتی و ساکن ماندن خود در دانشگاه مؤثر 
 دانند.می
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آمده، بین فلات زدگی محتوایی اعضاء هیأت علمی علوم پایه و علوم انسانی دستبا توجه به اطلاعات به    
داری وجود دارد. همچنین مقایسه میانگین های بین دانشگاه ها نشان می دهد که میانگین رابطه معنی

علوم پایه در این دانشگاه ها است. بنابراین  دانشگاه تهران، اهواز و یاسوج در گروه علوم انسانی بیشتر از گروه
می توان نتیجه گرفت که احساس فلات زدگی محتوایی در دانشگاه تهران و در بین گروه علوم انسانی بالاتر 

 نهایت دانشگاه یاسوج قرار دارنداست و بعد از آن دانشگاه اهواز و در 

 

 مقایسه نمونه آماری برحسب فلات زدگی شغلی و ابعاد آن Anovaآزمون (3 1جدول) 

نوع فلات 
 میانگین دانشگاه زدگی

واریانس 
درون 
 گروهی

واریانس بین 
 گروهی

انحراف 
 T معیار

سطح معنی 
 داری

 

 

فلات زدگی 
 ساختاری
 ذهنی

 تهران
 79/47 علوم پایه

63/90 14/90 
91/9 

10/77 000/0 
 07/3 99/47 علوم انسانی

 اهواز
 31/47 علوم پایه

19/640 99/4 
99/7 

99/9 010/0 
 99/7 17/44 علوم انسانی

 یاسوج
 90/47 علوم پایه

30/906 003/0 
19/0 

77/9 079/0 
 97/0 36/47 علوم انسانی

 کل
 76/77 33/761 علوم انسانی

 
77/97 

91/1 
70/771 07/0 

 99/94 63/707 علوم پایه

 
 
 
 
 

فلات 
زدگی 
 محتوایی

 انحراف معیار میانگین
بین  واریانس

 گروهی

واریانس درون 
 گروهی

T 
سطح معنی 

 داری

 تهران

 77/6 01/74 علوم پایه

71/41 
 

70/40 
 

47/76 
 

000/0 
 04/70 19/71 علوم انسانی

 اهواز
 07/79 49/70 علوم پایه

71/9031 71/1 76/7 099/0 
 90/77 71/70 علوم انسانی

 یاسوج
 09/74 07/94 علوم پایه

41/7077 10/7 91/9 071/0 
 90/77 77/70 علوم انسانی

 کل
 10/9 17/17 علوم پایه

66/767 74/7701 79/1 079/0 
 1/74 10/41 علوم انسانی
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در خصوص بررسی فلات زدگی محتوایی گروه های آموزشی بر طبق نمودار عنکوبتی زیر، مقایسه پاسخ        
د که تقریباً در تمام سنجه های این مؤلفه اعضاء هیأت علمی گروه علوم دو گروه در این مؤلفه نشان می ده

انسانی انگیزه ذاتی بیشتری به کار آموزش و پژوهش نسبت به گروه علوم پایه دارند این تفاوت به خصوص در 
انسانی در  ارتباط با سنجه های داشتن انگیزه و تلاش برای پیشرفت و کهنه نشدن وظایف در گروه علوم

مقایسه با گروه علوم پایه مشاهده می شود که بیشتر به حاکم شدن دیدگاه های سنتی محصولات و انتشارات 
 تا رویکرد نوین قابلیت دیده شدن نشان داده شده است.

 

 . فلات زدگی محتوایی بین دو گروه علوم پایه و علوم انسانی در دانشگاه تهران، اهواز و یاسوج7نمودار 

به نظر می رسد اعضای هیأت علمی دانشگاه های تهران، اهواز و یاسوج از . 1فرضیه    

مقایسه پاسخ های اعضاء هیأت علمی در سه نظر وضعیت فلات زدگی شغلی یکسان نیستند؛ 

دانشگاه تهران، اهواز و یاسوج در خصوص وضعیت فلات زدگی شغلی در قالب نمودار عنکوبتی به شرح زیر 
 است؛ 
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های اعضاء هیأت علمی در سه دانشگاه به سنجه های این مؤلفه نشان می دهد که اعضاء مقایسه پاسخ     
زدگی محتوایی در سطح بالایی هستند. از نظر پاسخگویان هیأت علمی دانشگاه اهواز و یاسوج  از لحاظ فلات

اص خود جلوی پیشرفت و ترقی های خبی فایده بودن تلاش و پیشرفت و اینکه بعضی از افراد با جناح بندی
آنها را در دانشگاه به تأخیر می اندازد  و معتقدند که رغبت چندانی تا زمانی که گفتمان سیاسی شدن دانشگاه 
وجود دارد، تلاش برای پیشرفت در آینده و تولید علم بیشتر اثر ندارند. به لحاظ فلات زدگی شغلی )کل( تقریباً 

ها نشان می دهد که های بین دانشگاههمچنین مقایسه میانگین    دارند. هر سه دانشگاه وضعیت مشابهی
زدگی شغلی )کل( دانشگاه توان نتیجه گرفت که میزان فلات( است. بنابراین می73/94میانگین دانشگاه تهران)
به گونه ای که باهم بسیار متفاوت است ها ها بیشتر است اما نوع فلات زدگی در دانشگاهتهران از دیگر دانشگاه

ای تأثیرگذار است تا ساختاری و محتوایی و بعد از آن دانشگاه اهواز با تأثیر در دانشگاه تهران بیشتر فلات حرفه
 زدگی شغلی )کل( ندارد. ها به لحاظ فلاتفلات ساختاری و در نهایت یاسوج تفاوت معنی داری با دیگر دانشگاه

 

 آماری برحسب فلات زدگی شغلیمقایسه نمونه  Anova(3 آزمون 6جدول)

 میانگین دانشگاه
 درجه

 آزادی
واریانس بین 

 گروهی
واریانس 
درون 
 گروهی

T 
سطح معنی 

 داری

  4 73/94 تهران

90/71 

 

19/79 

49/61 

 

 739 61/16 اهواز 000/0

 79/17 یاسوج
731 

 76/19 کل

         

ها به لحاظ فلات زدگی شغلی )کل( و ابعاد آن از آزمون تعقیبی  جهت بررسی تفاوت میانگین دانشگاه     

LSD ( تفاوت معنی داری بین دانشگاه ها به لحاظ 9استفاده می شود. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ،)

فلات زدگی شغلی وجود دارد. در بررسی این عامل شرایط زمینه ای برای هر دو رشته به نوعی یکسان است 

ر ماهیت با یکدیگر متفاوت به نظر می رسد. به عبارتی تفاوت معنی داری بین فلات حرفه ای در ولی د

دانشگاه تهران و اهواز نسبت به دانشگاه یاسوج، فلات ساختاری در دانشگاه تهران و اهواز نسبت به دانشگاه 

 دانشگاه ها وجود ندارد. یاسوج و در دانشگاه یاسوج تفاوت معنی داری به لحاظ فلات زدگی )کل( با دیگر
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، نتایج همبستگی میان متغیرهای مستقل)جامعه پذیری علمی، فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی( 3در جدول 
زان و متغیر وابسته پژوهش جهت آزمون فرضیه های سوم، چهارم و پنجم آورده شده است.  برای بررسی می

نتایج  رابطه متغیرهای تحقیق و فلات شغلی)کل( و ابعادش، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

(، =p<793/0r,،000/0دهد که ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و فلات زدگی شغلی) نشان می

-معنادار می  (=000/0p<،707/0r( و احساس جامعه پذیری علمی)=000/0p< ،779/0rعدالت سازمانی )

  باشد. این نتایج نیز فرضیات سوم، چهارم و پنجم پژوهش را تأیید می کند. 

 بر حسب فلات زدگی شغلی LSD(3 نتایج آزمون تعقیبی 1جدول) 

 حدبالا حدپائین سطح معنی داری تفاوت میانگین  

96/0 اهواز تهران  064/0  07/0-  16/7  

-14/0 یاسوج   0/000 90/9  99/1  

-96/0 تهران اهواز  064/0  16/7-  07/0  

79/9 یاسوج   0/000 96/4  13/7  

-07/77 تهران یاسوج  000/0  34/74-  03/3-  

-73/1 اهواز   000/0  11/1-  79/9-  

 (3 آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین متغیرهای تحقیق و فلات زدگی شغلی و ابعاد آن9جدول )

فلات 
زدگی 
 محتوایی

فلات 
زدگی 

 ساختاری

عدالت 
 سازمانی

جامعه 
پذیری 
 علمی

فرهنگ 
 سازمانی

فلات 
 یشغل

 شاخص

 فلات شغلی ضریب همبستگی 7 779/0 793/0 707/0 196/0 174/0

  معنی داری 731 007/0 736 047/0 000/0 000/0

 فلات ساختاری ضریب همبستگی 196/0 700/0 779/0 099/0 7 776/0

  معنی داری 000/0 046/0 007/0 061/0  000/0

 لات محتواییف ضریب همبستگی 174/0 904/0 716/0 060/0 776/0 7

  معنی داری 000/0 000/0 000/0 047/0 000/0 
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نتایج تحلیل رگرسیونی چندمتغیره برای تبیین فلات زدگی شغلی نشان می دهد که، متغیرهای موجود در        
ی اثر معنادار گذاشته و در معادله باقی مانده اند. ضریب تعیین مدل نظری تحقیق بر روی فلات زدگی شغل

از واریانس فلات زدگی شغلی را  79/0حاصله نشان می دهد که در این مدل، عوامل موجود در معادله، تقریباً 
تبیین می کند و بقیه واریانس فلات زدگی شغلی از سوی عوامل خارجی پیش بینی نشده قابل تبیین است.  

گردد فلات زدگی شغلی پاسخگویان بیش از هر عامل دیگری از متغیر جامعه پذیری ور که ملاحظه میهمانط
علمی متأثر است. در مدل های رگرسیونی، بهترین شاخص برای تأیید با رد مدل، ضریب تعین می باشد. 

 می باشد.  79/0ضریب تبیین این مدل  

 (3 تحلیل چندمتغیری فلات زدگی شغلی3جدول )

 آماره ها (Sigسطح معناداری) ضرایب بتا غیرهای وارد در معادلهمت

 664/0 ضریب همبستگی چندگانه 02007 0246 عدالت سازمانی

 799/0 ضریب تعیین 02079 -0279 فرهنگ سازمانی

 791/0 ضریب تعیین واقعی 02007 -0261 جامعه پذیری علمی

 

رابطه بین فرضیات در قالب معادله ساختاری)توسط نرم افزار ، مدل تجربی تحقیق و 1در نمودار شماره         
ایموس( ارائه شده است. شاخص های برازش نشان می دهد که مدل تحقیق از برازش نسبتاً خوبی برخوردار 

)شاخص برازش هنجار شده نیز  NFIو مقدار  است 7/0، کوچکتر از RMSEAاست. از آنجایی که مقدار 
 ، می توان مدل تدوین شده را تأیید کرد. است( 7و نزدیک به  37/0

 

 عدالت سازمانی ضریب همبستگی 793/0 447/0 7 717/0 779/0 716/0

  معنی داری 000/0 000/0  000/0 007/0 000/0

 فرهنگ سازمانی ضریب همبستگی 779/0 7 447/0 714/0 700/0 030/0

  اریمعنی د 007/0  000/0 007/0 046/0 077/0

جامعه پذیری  ضریب همبستگی 760/0 714/0 601/0 099/0 -731/0 -097/0
 علمی

  معنی داری 000/0 007/0 000/0 769/0 000/0 014/0
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  11/0 

  

 

 

 

 

 

CHI-square= 319/7199          Df = 731     P-level = 000/0    RMSEA= 093/0  

                       NFI=02661    RFI= 02114     CFI=02661 

فلات زدگی شغلی(. ضرایب استاندارد مدل معادلات ساختاری 5نمودار )  

 

 

94/0  

86/0  

86/0  

49/0  

عدالت 

 سازمانی

فرهنگ 

 فلات زدگی سازمانی   

 شغلی

 عدالت توزیعی

عدالت مرواده ای 

 ای

 عدالت رویه ای

کمی نگری و 

 روحیه خودمدارانه

 گروه آموزشی

 تفاهم و ارتباط

 حمایت پذیری

 سیاسی شدن 

 بطحاکم شدن روا
بر ضوابط   

ی فلات زدگی ساختار

 ذهنی

یفلات زدگی محتوای  

94/0  

86/0  

86/0  

89/0  

86/

0 

80/0  

66/0  

99/0  

96/0  

99/

0 

68/

0 

94/

0 

68/

0 

89/

0 

69/

جامعه  0

پذیری 

 علمی

89/

0 

60/

0 

96/

0 

46/

0 

86/

0 



 911.....................................لمی  مقایسه میزان فلات زدگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین اعضاء هیئت ع

 

( معادله ساختاری علل مؤثر بر فلات زدگی شغلی، ضرایب مسیرهای t-valueبراساس ضرایب معناداری )
باشد و در نتیجه تمام ضرایب استانداری که مربوط به سایر می 36/7موجود در مدل تدوین شده بیشتر از 

امی فرضیات تحقیق با مدل تجربی تحقیق های برازش، تممسیرها بود، معنادار هستند. با توجه به شاخص
 دهد.هماهنگ بوده و واقعیات موجود در جامعه آماری مدل نظری تحقیق را مورد تأیید قرار می

 :بحث و نتیجه گیری

اعضاء هیأت علمی به عنوان عناصر اصلی در دانشگاه ها نقش مهمی در تحقق اهداف و رسالت های      
شوند. بدین جهت نیاز است، بسترهای ایجاد وتور محرک دانشگاه ها محسوب میدانشگاه ها دارند و در واقع م

یک خودپنداره قوی و ارائه یک برنامه جهت توسعه و بهسازی جامع، اعضاء هیأت علمی جهت جلوگیری از 
ی، همه اساتید بالتفاق شرایط نهادبی رغبتی و فلات زدگی در کار حرفه ای آنها فراهم شود. در این مطالعه، 

اند. از طرفی دغدغه اساتید گذاری دانشگاهی اذعان نمودهساختاری و فرآیندی را دخیل در ابهامات سیاست
یاسوج بیشتر در قالب شرایط سیاسی، اساتید تهران و اهواز در قالب شرایط ساختاری و فرآیندی است. در ذیل 

 دلیل این مدعا شرح داده می شود؛

دو گروه علوم پایه و علوم انسانی به لحاظ جامعه پذیری علمی تفاوت  برحسب فرضیات پژوهش  -       

های موفق را، های دانشگاه( یکی از مهمترین ویژگی7997) 1هیرش و وبرمعناداری با یکدیگر دارند. از نظر 
، ص. 7997های تیمی و احیای روحیه مشارکت و همکاری سازنده می دانند )هیرش و وبر،گرایش به فعالیت

این پژوهش گروه علوم پایه ارتباط و همکاری اعضاء هیأت علمی با یکدیگر بیشتر از گروه علوم (. در 99
از سوی دیگر، فردگرایی پژوهشی و عدم همراهی اساتید گروه علوم انسانی در هر دو دانشگاه انسانی است. 

خطر افزایش هیأت علمی  اهواز و یاسوج و در دانشگاه تهران به مراتب کمتر، نقطه ضعف بزرگی است که
های علمی و ارتباط مستمر با منزوی غیرمولد را امکان پذیر می سازد از آنجا که عضویت و مشارکت در انجمن

دهد و آنها را از ها در درون و بیرون از مراکز علمی، مواجهه بین افراد را افزایش میهمکاران و مدیرگروه
ساسی گسترش خلاقیت را ممکن می سازد و نتیجه آن به صورت انرژی احساسی پر می کند. این انرژی اح

سرمایه فرهنگی بین افراد مبادله می شود. این یافته براساس چارچوب نظری وبر تأیید نمی شود. تأثیر جامعه 
 پذیری علمی ضعیف بر فلات شغلی اعضاء هیأت علمی معنادار و قابل توجه است. این یافته همسو با نتایج

( مبنی بر اینکه؛ خلاقیت و تولید اندیشه های بدیع و تازه در محیط دانشگاه ها، بویژه توسط 7336)1هارینگتن
اعضاء هیأت علمی محصول فرد واحد، در یک زمان و مکان خاص نیست. بلکه عبارت از؛ یک زیست بوم، از 

نامه ها یا توافق نامه اهمیت آزادی علمی و تقویت آن در دانشگاه، از جمله پیمان نظرهاست.  فرضیه دوم؛ 
های مبتنی بر چانه زنی جمعی بین مؤسسات آموزش عالی و اتحادیه های اعضاء هیأت علمی است که در 

( نیز مورد تأکید قرار گرفته است. محدودیت بیشتر در خصوص رشته های علوم انسانی 4000)2پژوهش پولین
نی به دلیل عدم وجود تعریف روشن و صریح، های علوم انساتوسط لوییس نیز تأیید شده است. در پژوهش

                                                           
1 Hiresh and weber 
1 Harrington 
2 Pullin 
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احتمال تجاوز از محدود عدالت وجود دارد. بنابراین فقدان روشنی و صراحت درباره محدوده های قضاوت افراد 
در همین ارتباط مطالعه نقش در حوزه علوم انسانی، تهدید آزادی علمی و بدبینی به نهاد علمی را بدنبال دارد. 

و کم توجهی آنها به علوم انسانی نشان می دهد که نه تنها علوم انسانی از جایگاهی دانشگاه های کشور 
برخوردار نیست بلکه نگرش رایج در جامعه علی الخصوص در میان مسئولان به این علوم، نگرشی منفی و 

ک ( این در حالی است که، تولیدات علمی علوم انسانی به عنوان ی477، ص. 7991دست دوم است )فیضی، 
حوزه مهم علمی که خودباوری تئوریک و تجربی ما از نظر دینی، فرهنگی و ... در گروه اعتلای دستاوردهای 
علمی و تحقیقاتی آن است و با رفع موانع اداری دست و پا گیر زمینه های حرفه ای و انگیزشی اعضای هیأت 

 علمی گروه علوم انسانی تسهیل می گردد. 

های اهواز و یاسوج، صوص امکانات زیرساختاری، اعضای هیأت علمی دانشگاهفرضیه سوم؛ همچنین در خ -
را برای پیشبرد کارها ضعیف دانسته اند. این یافته با  پژوهشی -تجهیزات آموزشیو امکانات آزمایشگاهی 

( که؛ اعضای هیئت علمی، فضای آموزشی و 7937؛ ابراهیمی 44007؛ چانگ34071ی )فاروغنتایج مطالعه
و امکانات آموزشی را مهم می دانند و فضای آموزشی را جزئ از نیازهای هیجانی اعضای هیأت علمی  لوازم

ی فضاهای آموزشی می تواند به شمار می آورند همخوانی دارد. به همین خاطر سرمایه گذاری بر روی توسعه
بردن ارتقاء شغلی و موجب رضایت و ارتقای علمی اعضای هیئت علمی گردد. یکی از اهدافی که از بالا 

جلوگیری از سکون زدگی اعضای هیئت علمی دنبال می شود این است که، جوامع دانشگاهی بتوانند با 
های نقش اساسی دولت در نظام در این خصوصهای خود رشد کنند و به شکوفایی برسند. استفاده از توانایی

ها ها، آنهای مالی به دانشگاهرها دولت با حمایتتوان انکار یا حذف نمود. در بیشتر کشوآموزش عالی را نمی
 ها نظارت دارد. آن را کنترل و بر

در نهایت براساس فرضیه چهارم پژوهش، فلات زدگی اعضاء هیأت علمی  برحسب گروه آموزشی می تواند   -
ضاء هیأت علمی با یکدیگر تفاوت معناداری داشته باشد.  در تبیین این فرضیه لازم به ذکر است؛ از نظر اع

علوم انسانی در گروه علوم انسانی؛ شرایط ساختاری، بی توجهی به علوم انسانی، متفاوت بودن سیطره علوم 
طبیعی و انسانی و کوته بینانه بودن نگاه به پژوهش منجر به فلات زدگی شغلی می شود. در حالیکه از نظر  

محتوایی و فراهم نبودن تجهیزات و امتیازات  اعضاء هیأت علمی علوم پایه فلات زدگی ناشی از شرایط
توان گفت؛ هر چه شرایط محیط کار از نظر اعضاء هیأت علمی بهتر باشد امکان بی پژوهشی است. در واقع می

 انگیزگی و فلات زدگی شغلی کمتر خواهد بود. 

لمی اعضای هیأت علمی با توجه به دقت نمودارهای عنکوبتی در تحلیل شرایط زمینه ای؛ جامعه پذیری ع     
تر از اعضای هیأت علمی گروه علوم انسانی دانشگاه تهران، گروه علوم پایه دانشگاه اهواز و تهران متفاوت

باشد. همچنین اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه دانشگاه تهران و اهواز وضعیت بهتری اهواز و یاسوج می
لحاظ احساس عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی و جو  نسبت به اعضای هیأت علمی گروه علوم انسانی به

                                                           
3 Farooq 
4 Cheng 
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سازمانی دارند. در بحث از فلات زدگی ساختاری، اعضای هیأت علمی گروه علوم انسانی، زدوبندهای سیاسی و 
ای دانشگاهی و نبود تجهیزات پژوهشی را مانعی بر سر طی کردن گروه علوم پایه برعکس قوانین آیین نامه

آورند. به لحاظ فلات زدگی محتوایی، اعضای هیأت علمی گروه علوم انسانی به شمار میسلسله مراتب اقتدار 
های مؤثری در خصوص منتظر پاسخگویی سازمان نمانده و به صورت فردی و فراسازمانی دست به اقدام

جم و و با خودپنداره قوی مطابق با رویکرد نوین قابلیت دیده شدن، برخلاف رویکرد سنتی ح یادگیری زده
کمیت محصولات با بی انگیزگی خود تا حدی کنار آمده و برعکس اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه از آنجا 
که براساس دیدگاه سنتی حاکم بر نظام آکادمیک بیشتر براساس حجم مقالات و انتشارات خود، مورد ارزیابی 

 اند. قرار گرفته

های تصمیم گیری در دانشگاه( و )سیاست زدگی در شیوهدر واقع حاکم شدن جوی غیرمحتمل و غیرپویا    
متفاوت شدن انتظارات قبل و بعد از ورود به دانشگاه به دلیل کمبود فرصت های رشد )متفاوت شده عینیات با 

دهد که بدون شک نتایج نامطلوبی در پی آنچه در ذهن می باشد( به فرد احساس توقف در مسیر ترقی می
ن دلیل، در بسیاری از مواقع با وجود برخورداری از نیروی انسانی مکفی، به نیمی از خواهد داشت. به همی

های توسعه ای دست نخواهیم یافت. بر این اساس توجه به هنجارها و ها و اهداف مورد نظر در برنامهخواسته
ران آموزشی، جهت باشد که نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاای میای اعضاء هیأت علمی مؤلفههای حرفهارزش
 باشد.های علمی این نیروی ارزشمند در جامعه میمند شدن از توان و ظرفیتبهره
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 منابع

 ( عوامل مؤثر بر 7930آسایش، حمید، قربانی، مصطفی، برقعی، افسانه، رضاپور، عزیز، منصوریان، مرتضی، و تقوی، احمد .)

، س فصلنامه آموزش در علوم پزشکیانشگاه علوم پزشکی گلستان. میزان فعالیت های آموزشی و پژوهشی اساتید د

 .431-437، ص9، ش 77

 ( ارتباط آمادگی تغییر عملکرد اعضای هیأت علمی 7937احدی، علی، شیرازی، ماندانا، صدر، شهاب الدین، و مجتهدزاده، ریتا )

، 47، س مجله پزشکی قانونی ایرانان، علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با فرسودگی شغلی آن

 .79-73، ص 7ش

 ( نقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش آفرینی از دیدگاه صاحبنظران نظام 7937ابراهیمی، روناک، عدلی، فریباو گلنار، مهران .)
 .741-717، ص 47، ش 47، س فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیآموزش عالی. 

 وری نیروی انسانی در ای عدالت سازمانی با بهرهبررسی رابطه .(7930) .شیخی، زینب و ، ضیاییمرتضی، ، فریدوناحمدی
 .عملکرد استانداری کردستان . طرح پژوهشی برون دانشگاهی،های دولتی استان کردستانسطح سازمان

 ( بررسی چالش 7، 7930تقوی، محسن .)از 7931/7/46شده در های آموزش عالی، خبرگزاری ایسنا، بازیابی فروردین ،
https://www.isna.ir/news/95012611110 

 بازیابی شده در سال 71برابری کمیت تولید علم ایران طی  47رشد  آذر(. 3، 7931) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ،
 https://www.isna.ir/news/95090905016، از7931/3/3

 وری پژوهشی اعضای هیأت علمی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره(. بررسی 7999و بهروان، ژاله ) ،حجازی، یوسف

 .76-60(3 7) 1. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی. 

 درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر  (. تحلیل محیط7931محسن ) ،علیزاده ثانی، صمد ،ایزدی ،زینب ،حسینی

 31-777، ص 77، ش 1، سمطالعات برنامه ریزی آموزشی ی.داساس برنامه ریزی راهبر

 های ی بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت(. رابطه7991) فردین ،وکیلی ، وحسین ،خنیفر
 .16-91 ، ص4، ش7 ، سیفصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفریناقتصادی کوچک و متوسط. 

 ( 7996جمشیدی، لاله) بررسی وضعیت بالندگی اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی، گروه علوم .
 تربیتی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

  فصلنامه . طراحی مدل عوامل ادراکی مؤثر بر موفقیت شغلی. (7934)جاجرمی زاده، محسن، و مشتاقیان ابرقویی، حجت
 .774 -744، ص 7، ش 4، س زمانیمطالعات رفتار سا

 ( رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی 7993صافی، محمدهادی، فلاحی خشکناب، مسعود، راسل، مهدی، و رهگذر، مهدی .)
 .994-494، ص 7، شماره 70، دوره فصلنامه آموزش در علوم پزشکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 

 1، ص77ش77، 4، سفصلنامه رهیافت. ایران در توسعه موانع طرح(. 7910) عبدالمحمد پور،کاظمی. 

 ( بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر تعهد عاطفی کارکنان، 7937سلطانی، مرتضی، نجات سهیل، و جعفری، خشایار .)
 .717-771، ص 71، ش 77، س فصلنامه مطالعات رفتار سازمانینقش میانجی فرهنگ سازمانی، 

 (. بررسی رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 7937ی، راهب )ستوده، نعمت، و قربان
 .493-494، ص 4، ش 77(، ش 77)4، فصلنامه کومشپزشکی سمنان. 
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 طراحی و تبیین الگوی مدیریت فلات  .(7939) ، هادی زاده مقدم، اکرم، و جمالی نظری، آرزوطبرسا، غلامعلی، رضائیان، علی
 .707-30، ص 3، سال سوم، شماره فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی .های ایرانیشغلی در سازمانزدگی 

 ،(. بررسی میزان کار 7934یوسفی، کلثوم) و دارابی، مجید، رهنما، اکبر، مهینی فر فراهانی، محسن، شاه محمدی، فائزه
شگاه شاهد و ارائه چارچوبی کاربردی تر برای تدوین و ارائه پیشنهادات ارائه شده در طرح ارزیابی درونی گروه علوم تربیتی دان

 .773-797، تهران3 مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ارزشیابی و کیفیت در نظام های آموزشی ت.پیشنهادا

 (. بررسی وضعیت همکاری علمی اعضای هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در 7991رحمت الله )، فتاحی ، ورحیمی2 ماریه
 .740-31، ص 4، ش77، س یرسانفصلنامه کتابداری و اطلاع د. دانشگاه فردوسی مشه

 ( رابطه بین هویت سازمانیو انگیزش شغلی اعضای هیئت 7936زبردست، محمد امجد، کهریزی، کلثوم، و خالق پناه، کمال .)
 .760-793، ص 70شماره ، سال چهارم، جامعه شناسی نهادهای اجتماعیعلمی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی. 

 ( .تهران3 سازمان مطالعه و تدوین 7997رضائیان، علی ،)(. انتظار عدالت و عدالت در سازمان )مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.

 ( عوامل مرتبط با توانمندی اعضاء هیأت علمی3 مطالعه مو7999عبدالهی، بیژن، و حیدری، سریه .) .ردی دانشگاه تبریز
 .7-47، ص 4، سال اول، شماره فصلنامه آموزش عالی

 ( 7997فیضی، طاهره، و فقیهی، ابوالحسن .) طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی در دانشگاه آزاد از راه دور3 پژوهشی در
 ر، پایان نامه دکترا، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.دانشگاه پیام نو

 (. تاثیر فلات زدگی شغلی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کتابداران. 7939و ضیایی، ثریا ) ،نفیاضی، مرجا
 . 37-19، ص77، ش 6 س ،پژوهش نامه مدیریت تحول )پژوهش نامه مدیریت(

 ( ناحیه سکون در مسیر ترقی شغلی. 7911قلیچ لی، بهروز .)10-19، ص 30، ش فصلنامه تدبیر. 

 مطالعه موردی3 چشم انداز ) یدرآمدی بر نقش برنامه ریزی استراتژیک در تحقیق چشم انداز مل (.7930) ، عبدالرضافاضلی
 .419-491 ، ص 61، ش 79، س مجلس و پژوهش ن(.جمهوری اسلامی ایرا 7707

 مشاوره حرفه  (. واکاوی موانع رویکرد7931).. یدا ه،مهرعلی زاد ، وسهیلا ،هاشمی ،ابراهیم ،صالحی عمران ،زینب ،کرمخانی

 .49-71، ص 77، ش 1، س مطالعات برنامه ریزی آموزشی. کید بر برنامه ریزی آموزشیأبا ت های ایرانایی در دانشگاه

 ( بررسی فرسودگی اعضاء 7993عارفی، محبوبه، قهرمانی، محمد، طاهری، مرتضی، خواجه لو، صالح، و یادگارزاده، غلامرضا .)
 .770-39، ص 96، ش3، س فصلنامه پژوهش های مشاوره. هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 بر تعهد سازمانی کارکنان )مطالعه موردی3  (. بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی7937) حسین، منصوریو  ،علی ،عطافر
 .741-703، ص  9، ش 71، س یرسانفصلنامه کتابداری و اطلاع .اسهای دانشگاهی بندرعبکتابخانه

 (. بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیئت 7930لی، اجتهادی، مصطفی، جعفری، پریوش، و شفیع زاده، حمید )قورچیان، نادر ق

 .777-31، ص 7، ش1، س فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 9علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی منطقه 

 ( بازیابی شده در نقد به وضعی77بهمن(. روزگار پریشان سپهردانایی ) 7936،70ملکیان، مصطفی ،)ت امروز دانشگاه ها
 ir/news/311540.http://www.ion، از  7936/70/79

 (. بررسی وضعیت برنامه ریزی توسعه دانشگاههای دولتی درایران7999ترک زاده، جعفر ) ، ویمنی دوزی سرخابی، محمد .
 7-73، ص7، ش7 ن، سی ایراموزش عالآفصلنامه انجمن 

 ( .7937یمنی دوزی سرخابی، محمد .)انتشارات سمت . تهرانکیفیت در آموزش عالی. 

 (بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی ایران و ارائه 7993نورشاهی، نسرین، سمیعی، حسین .)
 .37-777، ص 13، ش 71، سدر آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی راهکارهایی برای بهبود آن، 

http://ensani.ir/fa/article/76457/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/76457/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/76457/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1
http://www.ion.ir/news/311540
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 ( عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی 7931نوروزی، علی مدد، زارع، علیرضا، و شیرالی، رضوان .)
، ش 44، س فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیدانشکده های تربیت بدنی دانشگاههای دولتی ایران. 

 .73-91، ص 9

 ،های شغلی بر فلات زدگی در مسیر پیشرفت (. بررسی تأثیر ویژگی7939مجید، بشیربنائم، یاسر، و رسولی، مریم ) وحیدی

، ص 19، ش 44، س پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول( -فصلنامه علمیهای انسانی. شغلی سرمایه

64-41. 

 ( .(. مدیریت آموزشی )تئوری 7936هوی، وین ک، و میسکل، سیسل ج ،)تحقیق و عمل(، میرمحمد عباس زاده )مترجم
 ارومیه3 دانشگاه ارومیه

 ( رهیافت راهبردی تاکتیک های سیاسی در سازمان، 7993هادیزاده مقدم، اکرم، عابدرضایی، اکرم، و اکبری، خدیجه .)

 93-706، ص 9، ش 7، س مطالعات مدیریت راهبردی

 ( چالش7997هیرش، ورنر و وبر، لوک ) آموزش عالی در هزره سوم، گروه مترجمان به اهتمام رضا های فراروی
 یوسفیان املشی )مترجم(. تهران3 دانشگاه امام حسین )ع(.
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Comparison Career plateau and its related factors among Among Faculty 

Members of Sciences and Humanities Universities of Iran 

Arman Heidari1 ;  Marzieh Shahriari2 ; Sayed Samad Beheshty3 and Abdolreza Navah4      

Abstract 

   Purpose Issue and Purpose: Plateauing is static and stagnant. That is, the 

person neither teaches nor extends his competences. The purpose of this study 

was to investigate the status of job burnout among faculty members.This survey 

study was conducted in Tehran, Ahwaz and Yasuj in the year 1977 with a 

sample of 497 faculty members. The standard criteria for ranking universities are 

the rating system of the last two years of the Ministry of Science, Research and 

Technology (2016).According to Spider Charts and Friedman test, scientific 

socialization, organizational culture, content plateauing, subjective plateauing 

and organizational justice are the most influential factors in jobless plateau in 

three universities. The formulated structural equation model also obtained 

optimal fit indices. According to the fit indices, all the assumptions are in line 

with the empirical model of research and confirm the facts in the statistical 

population of the theoretical model. In terms of occupational plateau (content 

and subjective plateau), the members of the two basic sciences and humanities 

are different, so it is necessary to pay attention to the variations within and 

outside of the departments. Although the academic environment, teaching 

situation, and promotion concerns in universities face many challenges, the 

continuity of which can reduce the efficiency and mental happiness of faculty 

members in the academic environment. 

    Keywords: Plateau, Scientific Socialization, Department of Humanities and 

Basic Sciences, University of Work 
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