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هاي بازنشستگان دانشگاهیو نگرشهاتأملی بر فعالیت
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دهیچک
دستیابی به وضعیت کاري و هاي بازنشستگی و ترین نظریهاصلیمعرفی اجمالی ،هدف این مقاله

، در این راستا، جامعه آماري. استها دیده بازنشستگی پس از بازنشسته شدن آننگرش دانشگاهیان به پ
در دامنه زمانی است که دانشگاه فردوسی مشهد تن از استادان، دانشیاران و استادیاران33متشکل از

هاي مورد آوري دادهجمعپاسخ بسته و باز برايبازنشسته شده بودند. از پرسشنامه 1378- 87هاي سال
استفاده شد. یتنیومنUها از آزمون فریدمن وبه منظور تجزیه و تحلیل داده. استفاده به عمل آمدنیاز 

هاي علمی دانشگاهی حاکی از آن بود که اغلب اساتید مورد مطالعه، کماکان به فعالیتها ترین یافتهمدهع
ر تنظیم وقت خود از استقالل بیشتري که دها از اینهاي غیردانشگاهی اشتغال دارند. آندر کنار فعالیت

گذشته شدن ارتباط با همکاران و دانشجویان در مقایسه باتربرخوردارند خشنودند، اما نسبت به کمرنگ
اوالً بازنشستگی به طور دارند که انتظار لین دانشگاه و به ویژه وزارت متبوع چنین از مسئوناخشنودند. هم

می به طور خاص در ابعاد گوناگون مورد مطالعه دقیق و همه جانیه عام و بازنشستگی اعضاء هیأت عل
بهره يترمؤثرطور ها بههاي آنمند از توانمندياي نظامبا تدوین برنامهقرار گیرد و ثانیاً در کوتاه مدت 

گیرند.
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مقدمه 
اي را در بازنشستگی یکی از مراحل زندگی کاري هر فرد است که تغییرات قابل مالحظه

ات می گذارد. تأثیرروانی در زندگی وي به جاي ـاقتصادي و روحی ـهاي اجتماعی 0زمینه
ن ها اجباري است، براي افرادي که کارشاهایی که بازنشستگی در آنبازنشستگی به ویژه در نظام

بازنشستگی، حداقل به آور باشد. تواند ماللمیکنند،را دوست دارند یا در آن احساس موفقیت می
خصوصدر هانخستین پژوهشاي قرن بیستمی است وگیري از کار، پدیدهمعناي کناره

موضوع مهم اجتماعی به طور جدي از دهه گردد. اینمیالدي باز می1950بازنشستگی به دهه 
،هاي سریع در علوم پزشکی و ارتقا سطح زندگید توجه قرار گرفت، زیرا پیشرفتمور1990

تر شدن عمر و زندگی پس از بازنشستگی شد، به طوري که در طول نیمه دوم موجب طوالنی
، 2050شود که تا سال سال افزایش یافت و پیش بینی می20میانگین طول عمر ،قرن بیستم

سال است 66. اکنون امید به زندگی براي کل جمعیت جهان ]2[دسال دیگر نیز افزایش یاب10
سال خواهد رسید. آمار مشابه در مورد ایران حتی از این ارقام بهتر است، 73به 2025که تا سال 

سالگی افزایش 71سال بود، امروز به57که طول عمر یک ایرانی که سه دهه پیش به طوري
ل انقالب به ایرفت که یک بازنشسته در اوکه انتظار میحالی. به عبارت دیگر، در]1[یافته است 

سال افزایش 15طور معمول فقط چند سال پس از بازنشستگی زنده بماند، اکنون به بیش از 
هاي عمومی، بهبود تغذیه و تداوم پیشرفت در علوم آگاهیيیافته است و با توجه به ارتقا

سال و بیشتر 80نده این میانگین طول عمر در کشور به هاي آیرود که در دههپزشکی، انتظار می
در 50-75اند که از واژه سومین ربع (سن نظرانیاز جمله صاحب]16[نیز برسد. پایفر و برونته 

آخر "اند؛ یعنی گروهی از افراد که فقط بیست سال پیش طول عمر یک قرنی) سخن رانده
ها قادر به کارند و چون باتجربه و از آنشدند، امروز، بخش قابل توجهیمحسوب می"خطی

شود که به کارشان ادامه دهند. تبعات این افزایش طول عمر بر ها خواسته میاند از آنپرانرژي
که در بسیاري فراگیر و عمیق خواهد بود، به طوري،ساختار اقتصادي، سیاسی و اجتماعی جوامع

ن عمر متوسط در جهان را داراست، افراد مسن یا از کشورهاي پیشرفته، از جمله ژاپن که باالتری
این . ]11[گروه قدرتمند سیاسی و اقتصادي تلقی می شوند ، یک"هامو خاکستري"اصطالحا 

هاي شناخته شده مرتبط با ترین نظریهمقاله بر آن است با طرح و معرفی برخی از عمده
تی کشور، به اخذ دیدگاه اي دولهمیدانی در یکی از دانشگاهپژوهشبازنشستگی و اجراي یک 

مل بر أل اساسی زیر با هدف تؤابازنشسته جهت دستیابی به پاسخ پیرامون دو ساستادهاي
هاي کالن نظام اداري بپردازد:موضوع بازنشستگی در راستاي سیاست

هاي ها، اعم از فعالیتاساتید بازنشسته در دوران بازنشستگی به چه نوع فعالیت)1
ر دانشگاهی، اشتغال دارند؟ دانشگاهی و غی
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هاي مثبت و منفی نسبت به بازنشستگی کدامند و از چه اولویتی از دیدگاه اساتید، جنبه)2
برخوردارند؟ 

پیشینه تحقیق
مستعد شوند، کند که وقتی افراد پیر میاز این فرضیه حمایت می1در نظریه استمرار]4[اچلی 

اند. هاي پیشین عمرشان ایجاد کردهاند که در سال، روابط و ترجیحاتیهاحفظ تداوم عادت
ها هاي غیرکاري، در برنامهبنابراین، شیوه زندگی فرد قبل از بازنشستگی، به ویژه در زمینه فعالیت

عوامل جمعیتی تأثیرگذارد. شیوه زندگی به نوبه خود تحت میتأثیرو افکار مرتبط به بازنشستگی 
نیز فرض بر این دارد که 2ات کمتأثیرجتماعی است. نظریهو متغیرهاي نگرشی و مشارکت ا

بردند ادامه دهند سالی از آن لذت میهایی که در میانکنند به فعالیتبازنشستگان تالش می
سالی پذیرفتنی است. از طرف . این نظریه با توجه به بازنشسته شدن عده کثیري در میان]13[

منفی تأثیرکند که فرض بر این دارد، بازنشستگی ا مطرح میر3ات زیادتأثیرنظریه ]6[دیگر، بل 
اي کنند و جامعه هم با تعبیرات کلیشهانزوا اختیار میهاآنگذارد. بر شیوه زندگی بازنشستگان می

را مورد بحث 4چنین نظریه ثباتکند. وي همگیري این گروه را تشدید میاعتنایی، گوشهو بی
شود، ات بازنشستگی به میزانی که انتظارات فرد برآورده میتأثیرآن، دهد که بر اساس قرار می

د. بنابراین، وقتی انتظارات بازنشسته (از طریق تجربه) تایید نشد، نارضایتی از زندگی شوتعدیل می
شود. بازنشستگی نتیجه می

ر سایرهاي انجام شده دپژوهشاند با استفاده از در چند دهه اخیر سعی کردهگرانپژوهش
شناسی و اقتصاد، موضوع بازنشستگی را بیشتر درك هاي علمی، از جمله روانشناسی، جامعهرشته

کلیدي که به آن در این تحقیقات پرداخته شده است، هاينند و توضیح دهند. از موضوعک
چگونگی مقابله یا کنار آمدن با تغییرات ناشی از بازنشستگی و توصیف حاالت و رفتار افراد 

ها نظریه ترین آني است که مهمهاي متعددازنشسته است. حاصل این مطالعات ارایه نظریهب
است. در اینجا به اختصار هر کدام از این یراهبحران، نظریه فعالیت، نظریه انزوا، و نظریه هم

شود.نظریه ها نیز مرور می
کند؛ شرایط عدم ی می، رویدادهاي زندگی از جمله بازنشستگی را بحران تلق5نظریه بحران

روانی و فشارهاي هیجانی همراه است. اگر ـتعادل موقتی که با عدم اطمینان، عوارض جسمانی
فرد بتواند بر این بحران چیره آید، این شرایط عدم تعادل موقتی، فرصتی  براي رشد شخصی 

1. Continuity
2. Little Effects
3. Large Effects
4. Consistency
5. Crisis



1390تابستان - 6شماره - دولتیانداز مدیریتچشم 62

ژه انکار شرایط، را به هاي تدافعی غیرمناسب، به ویآورد. اما در صورتی که فرد مکانیزمفراهم می
. ]15[کار گیرد، خطر انزواگرایی، محدودسازي و بیماري وجود دارد 

شود، وي دیگر نقشی اصطالحا سازمانی ندارد. براي برخی افراد، وقتی شخص بازنشسته می
شان بوده است. در موارد بسیاري، هیچ نقش جایگزینی ترین جنبه هویت فرديچنین نقشی مهم

ته که براي خودش و جامعه ارزشمند تلقی شود وجود ندارد. این منجر به از دست براي بازنشس
کند. بنابراین، تالش براي فایدگی در او میدادن اعتماد به نفس و ایجاد احساس بیهودگی و  بی

ها را مد نظر هاي جدید براي بازنشستگان باید مشروعیت و ارزشمند بودن این فعالیتایجاد نقش
هاي مقابله فرد با از دست دادن کار بستگی به موفقیت وي در میزان د. راهداشته باش

پذیري با بازنشستگی نظریه یند بازنشستگی دارد. دو نظریه اصلی انطباقاپذیري با فرانطباق
فعالیت و نظریه انزوا است. 

به هاي از دست رفته فرد بازنشسته،کند که نقشاین موضوع را مطرح می1نظریه فعالیت
شود. انطباق پذیري فرد بازنشسته با هاي جدیدي جایگزین میواسطه از دست دادن کار، با نقش

هاي ناشی از هاي از دست رفته با ارزشش بستگی به جایگزینی ارزشااین مرحله از زندگی
هاي که ارزش نقش را از دیدگاه ارزش. این نظریه به علت این]12[هاي جدید دارد ایفاي نقش

نگرد مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدین، این معیار ارزشگذاري را براي الب قشر متوسط میغ
را موجب تشدید احساس به دام افتادن، انزوا و دانند و آنارزیابی زندگی بازنشستگی مناسب نمی

دانند. بیهودگی بیشتر در افراد بازنشسته می
داند. گیري فرد از جامعه میا تجلی ضروري کناره، بازنشستگی ر2نظریه انزوااز طرف دیگر،
کنند که به موجب آن روابط بین ناپذیري تلقی میانزوا را فرآیند اجتناب]7[کومینگ و هنري 

کند. انزوا به شود و کیفیت سایر روابط هم تنزل پیدا میشخص و دیگر اعضاي جامعه قطع می
که وي دیگر کارکرد مفیدي در جامعه ندارد. این بینانه وضعیت توسط فرد استمعناي قبول واقع

و در نتیجه، منطقی طبیعیاينظریه نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا بازنشستگی پدیده
گیري بر، کنارهخواهند که از شغل تمام وقت و انرژيشود. در واقع، بسیاري از افراد میقلمداد می

اهش خود بهتر استفاده کنند.کنند تا بتوانند از انرژي رو به ک
ی، نه فعالیت و انزوا، بلکه راهبر این باور است که هم]17[، شاناس 3یراهدر نظریه هم

سازي با بررسی سازي با دوران بازنشستگی است. از این دیدگاه، انطباقفرآیند اصلی انطباق
هاي جدیدي نمود، که فرد انرژي خود را صرف فعالیتشود و پس از اینبازنشستگی شروع می

سازي نه به علل بازنشستگی، بلکه به یابد. این نظریه فرض بر این دارد که انطباقکاهش می

1. Activity
2. Disengagement
3. Accommodation
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بر این باورند ]14[ماهیت تغییرات در زندگی ناشی از بازنشستگی بستگی دارد. هینز و دیگران 
ند. این عوامل بگذارتأثیرسازي در مراحل مختلف بازنشستگی که ممکن است عواملی بر انطباق

سازي براي بازنشستگی، ظرفیت اي بودن و تعهد به کار، آمادهپذیري، حرفهتوانند شامل جامعهمی
روانی، تحرك جغرافیایی، تامین درآمد، حمایت اجتماعی و سالمتی باشد. 

هاي تري نسبت به نظریهی دیدگاه جامعراهمعتقد است که اگرچه نظریه هم]19[واسلینکی 
کدام نباید یک روش جامع یا فراگیر تلقی شوند. هر کدام از دهد، هیچیا انزوا ارایه میفعالیت 

برايکنند. هاي ممکن در مواجهه با تغییرات همراه با افزایش سن را توصیف میها واکنشآن
مثال، نظریه انزوا، به ویژه بیشتر مناسب دوران سالخوردگی، نه بازنشستگی، است. 

دانشگاهی بازنشستگان 
ايعهعلمی مراکز آموزش عالی از جمله ارزشمندترین اعضاي هر جامهیأتاعضاي 

، چه قبل از بازنشستگی و چه پس از آن، هاآنشوند و به این خاطر جلب رضایت میمحسوب 
شود. این پدیده در کشور ما که گسترش آموزش عالی موجب رقابت بین میامري مهم تلقی 

که علمی جدید شده است یک ضرورت است. در حالیهیأتجذب اعضاي ها براي دانشگاه
براي خروج از کشور (پدیده هاآنموجب تمایل این شاغلین قبل از بازنشستگی معموالًنارضایتی

هاي خارج از دانشگاه و یا بازنشستگی داوطلبانه فرار مغزها)، اشتغال و قبول مسؤولیت در سازمان
محروم شدن یت آنها پس از بازنشستگی موجب خانه نشین شدن وشود، عدم رضامیزودرس 

تواند امري پسندیده تلقی شود. از ها به دلیل بازنشستگی، نمیها و تجربیات آنجامعه از قابلیت
ها توان فیزیکی و علمی الزم جهت ادامه علمی بازنشسته دانشگاههیأتآنجا که اکثر اعضاي 

ها منافع ریزي براي استفاده از این قابلیتاي را دارند، برنامهاورههاي علمی، تحقیقی و مشفعالیت
بسیاري براي جامعه به همراه دارد.  

هاي حاصل از مطالعات در خصوص رغم اهمیت موضوع، جستجو براي دستیابی به یافتهعلی
در حالیثمر بود. این ها در دوران بازنشستگی در کشور، کمعلمی دانشگاههیأتوضعیت اعضاي 

ست که تحقیقات بسیاري در مورد بازنشستگی دانشگاهیان در خارج از کشور وجود دارد. تیزارد و ا
هاي انگلستان علمی دانشگاههیأتدر تحقیقی در مورد نگرش اعضاي بازنشسته ]18[اون 

دلیل اصلی بازنشستگی زودرس، نارضایتی از تغییر گیري کردند کهنسبت به بازنشستگی نتیجه
.  اکثر این بازنشستگان از زندگی بازنشستگی خود استها در میزان حقوق و مزایا در دانشگاه
ها براي فراهم آوردن موقعیت و منابع کافی براي اعضاي راضی بودند، اما از ناکامی دانشگاه

هاي این تحقیق، حدودا نیمی از اساتید علمی ناراضی بودند. بر اساس یافتههیأتبازنشسته 
% اساتید 40کردند و حدودا ها همکاري میوقت با دانشگاهصورت نیمههها بنشسته دانشگاهباز
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بازنشسته در مشاغل غیرآکادمیک مشغول بودند. فعالیت اصلی غیر علمی بازنشستگان، مراقبت از 
.شدمیانی در منزل خود و ورزش را شامل وابستگان، مسافرت، باغب

صورت گرفت نشان داد که در نظام استخدامی که ]8[ن که توسط دورفمپژوهشینتایج 
بازنشستگی اجباري براي اساتید دانشگاهی وجود ندارد، اعضایی که زودتر و یا دیرتر از موعد 

پژوهشی در ]10[شوند از زندگی بازنشستگی خود راضی هستند. گلیزر و دیگران میبازنشسته 
علمی دو دانشگاه را شناسایی کردند که هیأتمندي در اعضاي بازنشستهرضایتيعوامل ارتقا

هاي اساتید ) فراهم آوردن فرصت براي استفاده از قابلیت1ها عبارت بودند از: ترین آنمهم
بازنشسته توسط افراد حساس به شان و نیازهاي این گروه از اساتید در قالب برنامه هاي مدون؛ 

) مشارکت اساتید بازنشسته در مدیریت و 3) تخصیص بودجه مشخص براي اساتید بازنشسته؛ 2
که با ]3[چنین، در نظرسنجی از اساتید دانشگاه کالیفرنیا، سانتاکروز ها. همریزي این برنامهبرنامه

هاي مندي اساتید بازنشسته رشتهاند، مشخص شد که میزان رضایتبازنشسته شده1درجه ممتاز
ها بود. نتایج این تحقیق منجر به نشسته سایر رشتهعلوم انسانی و اجتماعی کمتر از اساتید باز

هاي شغلی، اختصاص اتاق کار و تعمیم ایجاد یک کمیته مرکزي در دانشگاه براي ایجاد فرصت
در یک نظرسنجی ملی ]5[. بهرامی و استاکرام شدعنوان استاد تحقیقی براي این بازنشستگان 

هاي ، حقوق فعلی، منابع مالی دیگر، مشوقپایان بازنشستگی اجباري، سنتأثیرعواملی چون 
ها براي علمی دانشگاههیأتبازنشستگی زودرس و میزان تحصیالت را در تصمیم اعضاي 

گذار یافتند. تأثیربازنشسته شدن 
ات زیاد، به جنبه هاي منفی آثار تأثیرنظریه هاي انزوا، بحران و شدهمانطور که مالحظه 

ات بازنشستگان پیش از بازنشستگی معطوف اند. در مقابل، نظریه ناشی از بازنشستگی و تفکر
ات کم به جنبه هاي مثبت بازنشستگی در فکر و تأثیرو راهیهاي استمرار، ثبات، فعالیت، هم

عمل، قبل و پس از بازنشستگی بازنشستگان، اشاره دارند. از طرف دیگر، معرفی پدیده 
یک حالت، حاکی از وجود تعامل بین فرد بازنشسته و بازنشستگی، هم به عنوان یک فرآیند و هم 

پدیده بازنشستگی است. به عبارتی، بازنشستگی از این منظر ریشه در نظریه تعاملگرایان دارد که 
نقش تعیین هاآندانند، بلکه براي مینهاي محیطی موجود انسانی را صرفا نقش پذیر از محرك

قائل اند. بنابراین، نحوه واکنش بازنشستگان به اي در مواجهه با عوامل پیرامونیکننده
توان هم به لحاظ نگرشی و هم رفتاري مورد بررسی قرار داد. در تحقیق حاضر، میبازنشستگی را 

دستیابی به فهرست فعالیتهاي اساتید در دوران بازنشستگی مبین بعد رفتاري و اخذ دیدگاههاي 
عد نگرشی خواهد بود. بدیهی است نشستگی معرف بنسبت به جنبه هاي مثبت و منفی بازهاآن

که نیل به یک تصویر مثبت و رضایتبخش از دوران بازنشستگی و کیفیت زندگی بازنشستگان، نه 

1. Emeritus
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کند، بلکه نمود حفظ میتنها تصمیم به بازنشستگی را در شاغلین به نفع نیروهاي جوان تضمین 
و مشوقی براي تازه واردین به ساحت دانشگاه شود میکرامت بازنشستگان از سوي جامعه قلمداد 

آید. میبه شمار 

پژوهشروش
مشـهد در دامنـه   نفر از اساتید بازنشسته دانشگاه فردوسـی 72جامعه مورد مطالعه در این تحقیق 

احتمـالی بـراي تعیـین نمونـه در قالـب نمونـه در       گیري غیـر است. روش نمونه1378-87زمانی 
بـراي جمـع آوري   نفر، نمونه مورد مطالعه را تشکیل داد. 33ر مجموع دسترس استفاده شد که د

و یک سـري  هاپژوهشاز هاي حاصلهها و یافتهپرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نظریهها، داده
در قالـب سـه بخـش (اطالعـات پایـه، فعالیتهـاي       مصاحبه با تعدادي از بازنشستگان دانشگاهی 

ـ  دانشگاهی و غیر دانشگاهی در د طـور  هوران بازنشستگی، نگرش مثبت و منفی به بازنشسـتگی ب
ها ، سیماي آزمودنی1جدول شماره استفاده به عمل آمد. طراحی شد وبسته پاسخ و سؤاالت باز) 

دهد.را نشان می
هایآزمودني مایس.1جدول

یبازنشستگخیتارسنرتبهتیجنس
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نمونه مورد مطالعه را استادان و دانشیاران تشکیل می 3/2شود قریب همانطور که مالحظه می
میلیون 18تا 12اعضاي هیأت علمی بازنشسته از دریافت حقوق در دامنه 4/3دهند و قریب به 

ریال برخوردار می باشند.
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. یافته هاي توصیفی1
اهیهاي دانشگاهی و غیردانشگفعالیت)الف

نتایج حاصل از پردازش داده هاي جمع آوري شده مرتبط با ،2و1نمودارهاي شماره
هاي دانشگاهی و غیردانشگاهی اساتید بازنشسته را نشان می دهند.فعالیت

هبازنشستاساتید ی دانشگاهي هاتیفعال.1ارنمود

بازنشستگانیدانشگاهي غیرهاتیفعال. 2نمودار

٢۶
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هـاي  د، اساتید بازنشسـته در دوران بازنشسـتگی هـم بـه فعالیـت     شوالحظه میهمانطور که م
هاي دانشـگاهی، بـه ترتیـب مطالعـه     دانشگاهی و هم غیردانشگاهی اشتغال داشته اند. در فعالیت

21و 26، 28هاي علمی با مقـادیر فراوانـی   مقاالت و کتب علمی، تدریس و حضور در کنفرانس
هی، بـه  هاي غیردانشگانفر مراتب اول تا سوم را به خود اختصاص داده است. همچنین در فعالیت

مقـادیر فراوانـی   هاي داخلی و ورزش بـا  هاي غیردرسی، مسافرتنشریهوهاترتیب مطالعه کتاب
هـا  انـد. ایـن یافتـه   بازنشسته کسـب کـرده  هاي اول تا سوم را از سوي اساتیدرتبه11و 20، 24
اجتمـاعی باشـد. پـایین    تواند حاکی از وجود روحیه نشاط علمی و فعال بودن اسـاتید در امـور  می

یمه وقت در مراکز غیردانشگاهی نیز قابل تأمل است.نبودن فراوانی در خصوص اشتغال به کار 

هاي منفی نسبت به بازنشستگینگرش)ب
هاي نُه گانه مرتبط با نگرش منفی اساتید نسبت به برابري میانگین گویهچنین آزمون هم

بابرابرP-valueمقدارکهآنجاازنشان داده شده است،5شمارهبازنشستگی که در جدول
هاي مرتبط با نسبت به گویهکهدکرادعاتوانی م% 95نانیاطمسطحدرباشد،یم000/0

دید اساتید یکسان نیست. ها از اولویتنگرش منفی نیز 

نسبت به بازنشستگییمنفنگرشهاي مرتبط باگویهي برادمنیفرآزمون.5جدول

نیانگیمطبقهگویه

33/6.ناخشنودمشدهقطعانیدانشجوباارتباطمکهایناز. 1
36/6.ناخشنودمشدهقطعهمکارانمباارتباطمکهایناز. 2
71/5.ناخشنودمشناخته نمی شوم،امحرفهدري گذارتأثیرفردگریدکهایناز. 3
00/7.ناخشنودمنداردبازنشستهدیاساتي براي ابرنامهدانشگاهکهایناز. 4
61/5.ناخشنودمامی مالي کمبودهااز. 5
52/5.ناخشنودماستافتهیکاهشامزهیانگکهایناز. 6
38/5.ناخشنودماستافتهیکاهشتالشمکهایناز. 7
98/6.ناخشنودمی بازنشستگازپسی زندگخصوصدردانشگاهی تفاوتی ببهنسبت. 8
76/6.ناخشنودمي اداروی علمي هافعالیتدرمیهاتیقابلازدانشگاهي ریگبهرهعدمبهنسبت. 9

8ي: آزاد، درجه862/39: دو–ي ، کا33: تعداد

زمان بازنشستگی، رشته تخصصی و مرتبه علمی نگرش اساتید بر اساس ج)
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براي آزمون وجود تفاوت میانگین نگرش اساتید بر حسب مقطع زمان بازنشستگی، رشته 
استفاده شد. بر حسب مقطع زمان بازنشستگی، در یتنیومنUآزمونتخصصی و مرتبه علمی از

دار نیست، اما در ارتباط معناهاي مرتبط با نگرش مثبت نسبت به بازنشستگی، وجود تفاوت گویه
دري گذارتأثیرفردگریدکهاین(از3هاي مرتبط با نگرش منفی، فقط در گویه شماره با گویه

، به ترتیب براي اساتید 00/15و 4/19اي ) با میانگین رتبه.ناخشنودمشوم،شناخته نمیامحرفه
023/0P-valueدار بازنشسته قبل و بعد از تاریخ تغییر حقوق و مزایا با مق ، وجود تفاوت =

دار است. معنا
ها، نشان دادهاي علوم انسانی با سایر رشتهدست آمده از مقایسه نگرش اساتید رشتههج بینتا

ي برادارمي آزاداینکه(از5هاي مرتبط با نگرش مثبت، فقط در گویه شماره از بین گویهکه
، به 63/20و 97/13اي خوشنودم) با میانگین رتبهکنمي زیربرنامهدارمدوستکهگونهآنوقتم

039/0P-valueها با مقدار هاي علوم انسانی در مقایسه با سایر رشتهترتیب رشته وجود ،=
(از6هاي مرتبط با نگرش منفی، فقط گویه شماره چنین، در بین گویهتفاوت معنادار است. هم

، به ترتیب براي 80/18و 50/15اي ناخشنودم) با میانگین رتبهاستافتهیکاهشامزهیانگکهاین
05/0P-valueها با مقدار علوم انسانی در مقایسه با سایر رشته ، وجود تفاوت معنادار است.  =

ازدو گروه استادان با دانشیاران/ استادیاراننگرشنیبموجودي هاتفاوتیی شناسامنظوربه
هاي مرتبط با نگرش مثبت نشان بین گویهآمدهدستبهجینتا. شدتفادهاسی تنیومنUآزمون

ي زیربرنامهدارمدوستکهگونهآنوقتمي برادارمي آزادکهاین(از5شمارهداد فقط در گویه
، به ترتیب براي استادان در مقایسه با 94/22و 41/11اي خوشنودم) با میانگین رتبهکنم

چنین فقط گویه ، وجود تفاوت معنادار است. همP-value= 00/0ن با مقدار یارااستاددانشیاران/ 
امیبازنشستگازپسی زندگخصوصدردانشگاهلینئومسی تفاوتیبه ب(نسبت9شماره 

ترتیب براي استادان در مقایسه با دانشیاران/، به47/21و 79/12اي ناخشنودم) با میانگین رتبه
003/0P-valueاستادایاران با مقدار .، وجود تفاوت معنادار است=

گیرينتیجه
هاي دانشگاهی در دوران هاي حاصل از مشارکت فعال اساتید بازنشسته در فعالیتیافته

بازنشستگی گویاي این واقعیت است که ارتباط اساتید با مراکز علمی برقرار است. این یافته موید 
در مورد بازنشستگی غیر اجباري است با این توضیح ]20[مر و زی]9[ایکتوالد و دیگران ددیدگاه 

که نباید بازنشستگی را با سالخوردگی یا از کارافتادگی مترادف دانست و به آن جنبه اجباري داد. 
زندگی چنین دیدگاهی را هاي پزشکی و ارتقا سطحافزایش نرخ امید به زندگی به تبع پیشرفت

بیش از نیمی از اساتید بازنشسته یافته تحقیق حاضر که ،گذاريبخشد. از دیدگاه سیاستقوت می
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. این استدالل با بسیار مهم استاند، قرار داشته50- 69در نمونه مورد بررسی در دامنه سنی 
هاآنهاي غیردانشگاهی اساتید بازنشسته نیز همسویی دارد، زیرا هاي مرتبط با فعالیتیافته

اند که گویاي نشاط علمی و روحیه مشارکت بالنسبه فعالی داشتهتوامان در هر دو نوع فعالیت 
هاست. از طرف دیگر، باید به این یافته مهم توجه داشت که درصد کمی مشارکت جمعی آن

هاي نیمه وقت در سایر مراکز غیر دانشگاهی %) از اساتید مورد مطالعه به فعالیت20(کمتر از 
اساتید بازنشسته از اشتغال در این مراکز می تواند به این اند، عدم استقبال سایراشتغال داشته

دلیل باشد که انتظارات بازنشستگان در ارتباط با میزان جبران خدمات و رعایت سایر شئونات 
و یافته هاي تیزارد و اون ]20[شود. این یافته با دیدگاه زیمر مین نمیتأحرفه از سوي این مراکز 

االت باز در این تحقیق همسویی دارد. ؤحاصل از سهايچنین یافتهو هم]18[
هاي مرتبط با نگرش مثبت نسبت به بازنشستگی از سوي اساتید یکسان نبودن اهمیت گویه

هاي علمی مورد نظر از جمله عالیق اساتید در نیز نشان داد که اختصاص اوقات بیشتر به فعالیت
نتایج حاصل از یافته پیشین در همین تحقیق را کهدوران بازنشستگی است. این یافته ضمن این

اي را مبناي مناسبی براي پایان خدمت کاري اساتید دهد، سن شناسنامهمورد تایید قرار می
کند. این یافته با نکات مطروحه در و لذا بازنشستگی را با سالخوردگی مترادف فرض نمیداند مین

یی برخوردار است.ات کم از همسوتأثیرنظریه استمرار و نظریه 
هاي منفی اساتید نسبت به بازنشستگی نیز حاکی از بندي نگرشیافته هاي حاصل از اولویت

ویژه مسؤولین نظام ترین احساس ناخوشایند اساتید معطوف به دانشگاه و بهآن است که مهم
ن ساختاري لین نسبت به داشتئوتوجهی، عدم تـامل و تعمق مساز  بیهاآنآموزش عالی است. 

مندي مند جهت تکریم جایگاه بازنشستگی و بازنشستگان و به ویژه فقدان برنامه براي بهرهنظام
که باشد، اینمند ناخشنودند. این یافته با نظریه ثبات همسو میها بطور هدفهاي آناز توانایی

ندگی بازنشستگی وقتی انتظارات فرد بازنشسته از طریق تجربه وي تایید نشود، نارضایتی از ز
باشد نتیجه محتوم آن است. این یافته با این دیدگاه که بازنشستگی یک فرآیند تا یک نتیجه می

نیز همسو است، زیرا فریند بازنشستگی متاثر از متغیرهاي فردي، سازمانی و محیطی است و از 
زنشسته دارد، مندي و نوع نگرش فرد باسزایی در میزان رضایتبهتأثیرجمله متغیرهایی که 

شرایط روحی و روانی وي است.
هاي حاصل از مقطع زمانی بازنشستگی نیز نشان داد، گرچه در مجموع اساتید از وضعیت یافته

ها در هر دو گروه بازنشسته، چه قبل و چه بعد از افزایش مالی خود ناخشنودند، اما نگرش آن
توان عاملی مهم براي را می-یم و تربیت امر تعل-حقوق و مزایا، یکسان است. ماهیت حرفه 

این وجه اشتراك به رغم تفاوت حقوقی بالنسبه باال بین این دو گروه از بازنشستگان قلمداد کرد. 
است. شایان ذکر است که از نُه نگرش منفی فقط در یک مورد وجهاین یافته در نوع خود قابل ت
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طور که توانند آنها از این جهت که نمیکه آننوجود تفاوت بین دو گروه معنادار بوده است؛ ای
چنین نیاز به برقراري ارتباط با گذار باشند ناخشنودند. همتأثیربایسته است در حرفه خود 

مندي از مندي براي بهرهکه برنامه نظامدانشجویان و همکاران و ناراحتی حاصل از این
ها بوده است.نترین دغدغه آهاي اساتید وجود ندارد مهمتوانایی
ها نسبت هاي تخصصی و مرتبه علمی اساتید در ارتباط با نگرش آنپهاي حاصل از رشتهیافته

ها وجود هاي آنداري بین نگرشداد که در اغلب موارد، تفاوت معنابه بازنشستگی نیز نشان 
ی در مقایسه با هاي مهندسی، علوم، کشاورزي، ریاضی و دامپزشکندارد. در این میان اساتید رشته

هاي علمی کاهش یافته است ها براي فعالیتهاي علوم انسانی از اینکه انگیزه آنرشته
چنین استادیاران و دانشیاران در مقایسه با استادان از بی هماند. داشتهناخشنودي بیشتري را ابراز 

اند.تفاوتی مسؤولین در خصوص زندگی پس از بازنشستگی ناخشنودتر بوده
هاي فوق، جمع بندي نظرات پیشنهادي اساتید بازنشسته در قالب سؤاالت باز عالوه بر یافته

استفاده نماید تري به نحو شایستههاآنهاي ها تمایل دارند دانشگاه از توانایینیز نشان داد که آن
باورند که در حتی بر اینهاآنها با دانشگاه تلقی نگردد. و بازنشستگی به عنوان قطع ارتباط آن

صورت تدریجی و نه دفعی و ناگهانی صورت هصورت بازنشسته کردن اساتید، اجراي آن باید ب
تمایلی به قبول آن بازنشستگی براي آن دسته از اساتیدي که قلباًگیرد، به نحوي که نهایتاً

زیرا کناره گیري ندارند، امري داوطلبانه تلقی شود. این یافته نیز با نظریه بحران همسویی دارد، 
روانی شود. ـیکباره از شغل این احتمال را قوت می بخشد که فرد بازنشسته دچار بحران روحی 

ها در مقاطع تحصیالت تکمیلی یک ضرورت قلمداد چنین انتظار دارند که استفاده از آناساتید هم
به عنوان یک عضو لین دانشگاه و به ویژه همکاران سابق، ها از سوي مسئوشود، نه اینکه آن

اي و همسویی دارد، زیرا تعبیرات کلیشهات زیاد،تأثیرناشناس، دیده شوند. این یافته با نظریه 
چنین برخوردي نه رفتارهاي مبتنی بر بی اعتنایی، به گوشه گیري این گروه ارزشمند می انجامد.

ل نیازهاي الزم براي بر تامین حداقتأکیدتنها شایسته یک نهاد علمی و فرهنگی نیست، بلکه 
هاي سرمایهختصاص بودجه هاي تحقیقاتی به اینهاي علمی و آموزشی اساتید، و حتی افعالیت

ها از جمله د. به فراموشی سپردن بازنشستگان و عدم قدرشناسی از آنکنفکري، امري منطقی می
بر وجود یک تأکید. نکات دیگر مطروحه در پاسخ به سؤاالت باز از سوي برخی از اساتید نیز بود

کادر رسمی مشخص براي رصد وضع بازنشستگان، عالوه بر احساس انگیزه بیشتر به منزله 
اهمیت دادن به جایگاه علم و عالم از سوي مسؤولین و نظام آموزش عالی قلمداد می شود و از 

ین یافته بخشد. امیبدیل را فزونی این طریق حتی شوق خدمت به تازه واردین به این عرصه بی
ریزي و تخصیص بودجه که به برنامه]10[و گلیزر و دیگران ]8[نیز با نتایج تحقیقات دورفمن 
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براي مدیریت این برنامه ها هاآنهاي اساتید بازنشسته و جلب مشارکت براي استفاده از از قابلیت
اشاره دارند از همسویی برخوردار است.

جمع بندي و پیشنهادها
روي توانند پـیش ها میهاي بازنشستگی در این مقاله و افقی که این نظریهالی نظریهطرح اجم

متولیان نظام اداري بگشایند، موید این معنی است که باید با پدیده بازنشستگی بـه عنـوان یـک    
موضوع محوري برخورد کرد، زیرا اتخاذ هـر نـوع تصـمیم پیرامـون آن مسـتلزم حفـظ کرامـت        

هاي کلی نظام اداري نیـز بـه مثابـه    بر موضوع بازنشستگی در ابالغ سیاستتأکیدهاست. انسان
ریزي د و موید رعایت اصل برنامهکنیک نقشه راه، پرداختن جامع به این موضوع را مضاعف می

طـور خـاص در   هاي حاصل از دیدگاه اساتید بازنشسته، بهاست. یافته"تقدم فکر بر عمل"یعنی 
مند به امر بازنشستگی از جمله مطالبات ایـن قشـر   داد که لزوم توجه نظاماین مطالعه، نیز نشان 

آوري اسـت. بنـابراین در   فرهیخته از متولیان نظام اداري، به ویژه وزارت علوم، تحقیقـات و فـن  
هاي جامع اجرایی در خصوص بازنشستگی که هم مقبولیت و هـم  ریزي براي نیل به رویهبرنامه

دانشـگاه، بـه   اسـاتید  از نظر خبرگان مرتبط با موضوع و به ویژهبایدد، شوضمانت اجرا را شامل 
هاي فکري کشور ترین ذینفعان، استفاده کامل به عمل آید و رضایت سرمایهعنوان یکی از عمده

د:شومیارائهبیش از پیش مطمع نظر قرار گیرد. بر این اساس پیشنهادات موردي زیر 
مندي از و ساز و کارهاي مناسب جهت بهرهتگی شرایط بازنشسمقررات،بازنگري .1

است. بنابراین، ضروريغیرهبگان علمی، فرهنگی وخشگاه و سایر نناساتید داهاي توانمندي
خوان طرح ملی در این خصوص از سوي نهادهاي ذیربط، از جمله وزارت علوم، فرااعالم 

ر دستور کار قرار گیرد.   تحقیقات و فنآوري، در چارچوب سیاست هاي کالن نظام اداري د
هاي کالن کشور و استفاده با توجه به لزوم توسعه مراکز پژوهشی در راستاي سیاست.2

این مراکز در اولویت قرار گیرد تا هاي فکري، دعوت از اساتید بازنشسته در مطلوب از ظرفیت
و در کنار مند به اجتماع نخبگان علمی در سرتاسر کشور تبدیل شوندصورت نظامبه مراکز 

در گستره اي و ظرفیت سازي پایدار پشتوانه محکمی براي توسعه منطقه،هاي بزرگدانشگاه
ند.کنعمل کشور 
نشان داده است که ،خدماتی در گذشتهـتجربه کار با برخی واحدهاي بزرگ تولیدي .3

ز ، انی و توان کارآفرینیبرخی مدیران موفق در عرصه صنعت و خدمات عالوه بر تخصص ف
این در عملبرخوردارند و ها و برقراري ارتباط با آنتمایلی قابل تقدیر به حفظ نخبگان علمی 

نه ها با این مراکز اند. بنابراین، شناسایی این مدیران و برقراري پیوند آنعالقه را به ثبوت رسانده
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عت و دانشگاه منجر خواهد شد، بلکه خالء موجود بین صنعملکرد مراکز پژوهشی تنها به بهبود 
پر و امکان تولید دانش مشترك را فزونی خواهد بخشید. 

در صورت لزوم به اجراي رویه جاري نسبت به بازنشستگی، با این پدیده به صورت .4
اساتید بازنشسته به یکباره با دانشگاه برخورد شود، به طوري که ارتباط نه ناگهانی تدریجی و 

هاي پروژه در قالب پایان نامه و رساله و فعالیتقطع نشود. اختصاص چند واحد درسی یا
ـو پس از آن در صورت نیاز دانشگاه برنامه ریزي شودساله 3بازه زمانیپژوهشی در یک 

د.شوقرارداد فی مابین به صورت ترمی منعقد ـهمچنان که در حال حاضر رایج است 
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