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  مقدمه

 تنها، نه ،افراد جامعه. هستندناپذیر و کلیدي زندگی بشر  ییعنصر جدا ،ها امروزه سازمان

بلکه ) 14ص ، 1389 اسکات،(کنند  میها مرتفع  نیازهاي خود را از طریق سازمان غالبِ

ـ آ مـی در ها هاي مفید زندگی خود را به استخدام سازمان سال  هـا در آنعمرشـان را  د و ین

د و پس از پیوستن به آن در ونش میاینکه افراد چگونه به سازمان متصل . کنند سپري می

توانـد پاسـخی بـراي چرایـی      نمایند می این رابطه را تعریف می ،چه چارچوب و قالبی

قالـب  در در نگـاه نخسـت، تعامـل افـراد بـا سـازمان       . بسیاري از رفتارهاي آنها باشـد 

سـازمان بـراي    ،در ایـن نگـاه  . شود تعبیر و تفسیر می قراردادهاي رسمی نیروي انسانی

افـرادي را اسـتخدام و آنهـا را در قبـال دریافـت حقـوق و        ،دستیابی به اهـداف خـود  

هـاي بعـدي    امـا پـژوهش   کنـد؛  میتعهدات سازمانی اداي دستمزدي مشخص، ملزم به 

کــه  دهــد نشــان مــی) Argyris, 1960; Kotter, 1973; Rousseau, 1989(پژوهشــگران 

شـود بلکـه    تنها در قرارداد رسمی خالصـه نمـی   ،میان افراد و سازمان تعاملِ چارچوبِ

نماید وراي قراردادهـاي رسـمی    آنچه این الگوي تعاملی و تعهدات طرفینی را معین می

جهت تبیین  گردد اطالق می 1شناختی روان قرارداداین چارچوب تعاملی که به آن . است

عبـارت   ،شـناختی  قرارداد روان. شود کار گرفته میه سازمان با کارکنانش ب تر رابطۀ دقیق

عرضه  ،اینکه کارکنان و سازمان چه چیزي به یکدیگر بارهاست از مجموعه باورهایی در

توجـه   ،هـاي اخیـر   در دهه). Rousseau, 1990(کنند  میو چه چیزي از یکدیگر دریافت 

 & Rousseau, 1990; Chubbs, 2002; Tekleab, 2003; Huei-Fang( يپژوهشـگران زیـاد  

Yung-Ho 2009; Marjo-Riitta & Jari 2010; Bal et al., 2010; Wilkens & Nermerich 

ناشی از تحوالتی بـوده   ،این امر. شده استشناختی  معطوف به قراردادهاي روان) 2011

ـ    & Aggarwal(ت کارمنـدان و کارفرمایـان ایجـاد شـده اسـ      و مبـادالت ط کـه در رواب

Bhargava, 2010.(  

ها، نقـش مهمـی    مدیریت سازمان شناختی در عرصۀ قراردادهاي روانفهم محتواي 

و ابـزاري  دارد هاي منابع انسانی در سازمان  دهی اقدامات و سیاست در هدایت و جهت

بینی رفتار افـراد   تعامالت میان فرد و سازمان و پیش مناسب براي فهم و رصد تحوالت

به اقدامات سازمانی  ،شناخت محتواي این قراردادها و در پی آن. در این تحوالت است
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گیـري صـحیح از    کلیـدي در بهـره   یبهبود چارچوب تعامل فرد و سازمان، نقشـ منظور 

دهد که رضـایت افـراد    هاي گذشته نشان می مرور پژوهش. هاي انسانی آنها دارد سرمایه

ارتبـاطی مسـتقیم و مثبـت دارد     ،شناختی، با رضـایت شـغلی آنهـا    از قراردادهاي روان

)Kotter, 1973; Tekleab, 2003; Wilkens & Nermerich, 2011(.  ایــن رضــایتمندي

و در محیط ) Bal et al., 2010( بدشود تا عملکرد شغلی افراد بهبود یا باعث میهمچنین 

ـ  رفتار ،کاري ). Martinez, 2004; Bal et al., 2010(د شهروندي بهتري از خود بروز دهن

 Cavanaugh & Noe, 1999; Chubbs, 2002; Huei-Fang(هاي متعددي  همچنین پژوهش

& Yung-Ho 2009; Marjo-Riitta & Jari 2010 (رضایت یا شکست قراردادهـاي  تأثیر  رب

  .کنند میکید أتر ابعاد مختلف تعهد سازمانی دشناختی  روان

 محتـوا از بـومِ   رتأثداد  نظر قرار مد داي که در فهم محتواي این قراردادها بای نکته

توانـد منجـر بـه قراردادهـاي متفـاوت در       فرهنگی و سازمانی است کـه در نتیجـه مـی   

 واسـت   پیچیـده  بسیار ،یشناخت روان قراردادهاي يها مؤلفه. هاي مختلف گردد سازمان

 داراي و متفـاوت  سازمان، مختلف هاي مختلف و حتی بخش هاي ازمانس میان تواند می

  ).Shen, 2010(د باش گوناگون اهمیت و وزن

هایی که از سرمایه انسـانی ویـژه و    در سازمان یژهبه و-، این موضوع عالوه بر این

آگـاهی از طـرز تلقـی و     ،همچنـین . دارداهمیـت بیشـتري    -جوینـد  متخصص بهره می

دهی بـه رفتـار خـود،     به دلیل نقش و جایگاهی که در شکل-دانشگاه  انادتانتظارات اس

از ایـن  . یابـد  اهمیت مضاعفی مـی  -دهی به جامعه دارند دانشجویان و دانشگاه و جهت

مربیـان   بـه عنـوان  (دانشـگاه   انادتاسشناختی در بین  فهم محتواي قراردادهاي روان ،رو

) لیدي در توسعه و رشد کشـور دارنـد  ک یکارشناسان و فرهیختگان کشور که نقش طبقه

پـرورش  بـه منظـور   هاي نظام آموزش عالی کشور  گیري کامل از ظرفیت در جهت بهره

  .یابد هاي انسانی آینده کشور ضرورت می سرمایه

شـناختی   اصلی پژوهشگران در این پژوهش، فهم محتواي قراردادهـاي روان  مسئله

و بازتولیـد مـدل    محتـوا  ياحصـا ز طریق تا ااست تالش شده ؛ لذا ها است در دانشگاه

 انادتاسـ و با توجه به بافت فرهنگـی و شـرایط شـغلی     یشناخت روانقراردادهاي  بومیِ

فرصـتی   ،بـراي دانشـگاه  شـود و  فـراهم  آنها انتظارات  اي براي فهم بهترِ دانشگاه، زمینه
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براي نیـل بـه    .تر عمل نماید موفق ،هاي راهبردي ایجاد کند تا در تحقق اهداف و برنامه

شـناختی در   محتـواي قـرارداد روان  سـت از  ا اصلی پـژوهش عبـارت   سؤالاین هدف، 

  ؟استدانشگاه فردوسی شامل چه مفادي 

پیش از ورود به چگونگی پاسـخ بـه آن،    سؤال ودر این مجال براي پاسخ به این 

  .شود میبررسی  ،شناختی قراردادهاي روان و مفاهیم موجود در حوزه تعاریف

 ارچوب نظري پژوهشچ. 1

  شناختی قرارداد روان. 1-1

هـاي   طـوالنی در پـژوهش   یمبادله، تـاریخ منزله تالش جهت فهم روابط استخدامی به 

بـا   ،اسـتخدام شـده   یفردي که در سـازمان  رابطه ).109 ،1389اسکات، (د سازمانی دار

ند در تالش و آغاز روابط کاري، تعهد هر کارم نقطه. شود ، بنیان نهاده میقرارداد رسمی

خود به کارفرما در مقابل دستمزد یا حقوقی اسـت کـه از او دریافـت     يها مهارتارائه 

 -که بعـد رسـمی دارد  -قانونی و حقوقی  يمبناي قرارداد معموالً براین روابط . کند می

گرچه قراردادهـاي  ). Wright, 2005, p. 34؛ 217ص ، 1384 آرمسترانگ،(د گیر شکل می

هاي سازمانی  اما همکاري افراد در چارچوب استآغازگر تعامل فرد و سازمان  ،رسمی

  .شود قراردادهاي رسمی محدود نمی تنها در قالب

رسمی و فهـم روابـط ذهنـی میـان کارمنـدان و      در توصیف و تبیین این تعامل غیر

ی شـناخت  قـرارداد روان « نخستین کسی بود کـه واژه ) Argyris, 1960(س کارفرما، آرجری

توافق ضـمنی میـان    بارهرا در  این واژه ،وي. کار گرفته کار بو را در فضاي کسب» کار

حقوق  اگر کارکنان احساس کنند که مدیر،کار برد و معتقد بود  کارکنان و کارفرمایان به

هاي آنهـا را محتـرم    ها و عالقمندي و انگیزه ،محفوظ ،رشد و توسعه آنها بارهآنها را در

و تـالش  گذارنـد   مـی احتـرام   ،کارکنان نیز به حقوق مطبوع سازمان ،بلدر مقا شمرد می

از نخسـتین   )Kotter, 1973( کـاتر . کننـد بیشترین تولید و کمتـرین شـکایت را   کنند  می

وي در تعریـف  . کرد تجربی پژوهش ،شناختی قراردادهاي روان در حوزهکسانی بود که 

مشـخص   ،که ضمن آن داند میفرد و سازمان  نیب یضمن يقراردادرا قرارداد خود، این 

و کننـد   می افتیدر ،از طرف مقابل يزیچه چ ،رابطه نیدر ا نیکدام از طرف هر شود یم

 باورهـاي  از اي مجموعـه  ،ایـن قراردادهـا   ،در تعریفی دیگر. دهند یموي به  يزیچه چ
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 متفـاوت  شـکلی  بـه  سـازمان  افـراد  از کـدام  هر براي تواند می است که فردي و ذهنی

اسـتخدامی، قـرارداد    بر خـالف قراردادهـاي رسـمیِ    ).Rousseau, 1990(د گرد تعریف

تعهـدات و   است که متضمن ادراکات افـراد از » ادراکی-ذهنی«قراردادي  ،شناختی روان

اسـت  اي از تعهـدات طرفینـی    آنهـا بـا سـازمان و مجموعـه     شرایط حـاکم بـر مبادلـه   

)O’Donohue et al., 2007(.  

 شناختی شناسی محتواي قراردادهاي روان نهگو. 1-2

 ,Rousseau(شناختی مربوط به کار روسو  محتواي قراردادهاي روانشناسی  نخستین گونه

تقسـیم   3اي و رابطـه  2اي مبادلـه  شناختی را به دو دسته دهاي رواناست که قراردا) 1990

اي، آن دسته از وظـایف و تعهـداتی اسـت کـه مبتنـی بـر        مراد از محتواي مبادله. نمود

 ،در مقابـل . گردد در بازه زمانی معینی تعریف می معموالًو  استطرفینی  تعامالت مالیِ

 نامحـدود  این نوع محتـوا بـه نـوعی توافـقِ    . شود اي قراردادها مطرح می محتواي رابطه

تعامـل   اقتصـادي و عـاطفیِ  اي بـه بعـد غیر   وجه محتواي رابطهت. ددگر زمانی اطالق می

اي و اقتصـادي،   گیـري محتـواي مبادلـه    مبنـاي شـکل  . کارفرما با کارمند متمرکز اسـت 

وابستگی متقابل  ،اي محتواي اجتماعی یا رابطه که یحال؛ در است يفردعقالنیت و نفع 

ابعاد . نماید گاه به نفع جمعی تفسیر میتعهد را ناشی از نآن، و بر اساس داند  میرا مبنا 

مـدت  گذاري بلند است و نوعی سرمایهشفاف و واضح  ،اي و عاطفی مبادله، کمتر رابطه

  ).O’Donohue et al., 2007(است 

  شناختی محور قرارداد روانهاي محتوا مرور پژوهش. 2

رکـز ایـن   تم. شـناختی، تحقیقـات محتوامحـور اسـت     از تحقیقات قرارداد روان اي گونه

هـاي   تواند در سازمان که میاست محتواي این قراردادها  و شناخت کشفتحقیقات بر 

بـه  که  شود یمبه برخی از تحقیقاتی اشاره  ،به اختصار ،در ادامه. مختلفی صورت بگیرد

شـناختی در بـین اعضـاي هیئـت علمـی       ویژه به کشف محتواي قراردادهاي روان طور

  .اند پرداخته

 Tipples(اسکوکو -هاي این حوزه، مربوط به تیپلس و کریوکاپیک یکی از پژوهش

& Krivokapic-Skoko, 1997 ( کـه بـه بررسـی قراردادهـاي     -ایـن پـژوهش   در . اسـت

پژوهشگران با مبنا قرار  -پرداخته است نوندکشور زال 4شناختی در دانشگاه لینکولن روان
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گیـري تجربـی، بـه     نامه و انـدازه  گیري از پرسش هاي تحقیقات پیشین و بهره دادن یافته

 1جدول . ندا هعلمی پرداخت یئتهشناختی در بین اعضاي  بررسی محتواي قرارداد روان

  .دهد نشان میهاي پژوهش آنها را  یافته

 نوندشناختی اعضاي هیئت علمی دانشگاهی در زال ترکیب قراردادهاي روان .1 جدول

)Tipples & Krivokapic-Skoko, 1997(  

دانشگاه چه چیزي براي اعضاي خود فراهم 

 ؟کند می

براي دانشگاه به  ياعضاي هیئت علمی چه چیز

 آورند؟ ارمغان می

 رضایت شغلی  

 توسعه مسیر شغلی  

 پرداخت بیشتر  

 امنیت شغلی بلندمدت  

 ایجاد امکان ارتقاء  

  افراد در مسائل شخصیاز حمایت 

 وفاداري به دانشگاه  

  کاريکار خارج از ساعات متعارف  

 نشده اجراي داوطلبانه کارهاي خواسته  

 جایی در درون دانشگاه هپذیرش آسان جاب  

 رف دوره زمانی کوتاه در دانشگاهص 

شناختی در میان  هایی که به بررسی محتواي قراردادهاي روان یکی دیگر از پژوهش

این . است) O’neill et al., 2010( دیگراناعضاي هیئت علمی پرداخته، پژوهش اونیل و 

شـناختی در بـین اعضـاي هیئـت علمـی       پژوهش در پی کشف مفاد قراردادهـاي روان 

گیـري از روش آمیختـه متـوالی بـا      این پژوهش با بهره. هاي استرالیا بوده است دانشگاه

مرحلـه  در . شـناختی پرداختـه اسـت    تقدم کیفی به بررسی محتـواي قراردادهـاي روان  

کمی مرحله در استخراج شده و سپس  ،قراردادها کیفی بوده، محتوايمرحله نخست که 

مورد آزمون تحلیل عاملی قرار گرفته که در نهایـت در   ،نامه، محتوا با استفاده از پرسش

 2جـدول  . ده اسـت شـ خالصـه   انادتوظیفه براي اسـ  3وظیفه براي دانشگاه و  8قالب 

  .نماید در این پژوهش را بیان می آمده دست شناختی به محتواي قرارداد روان

شـناختی در بـین    یکی دیگر از مطالعاتی که به بررسی محتـواي قراردادهـاي روان  

پـژوهش   ،وي. اسـت ) Shen, 2010(اعضاي هیئت علمی پرداخته اسـت مطالعـه شـن    

ــه ــت علمــی یکــی از   280اي  پیمایشــی خــود را در نمون ــان اعضــاي هیئ ــره در می نف

انجـام داده   ،و با استفاده از روش آمیختـه مدرسه یا دانشکده  20با استرالیا  يها دانشگاه

وظایف دانشگاه در این قراردادها به  دهد که تعهدات و نتایج این تحلیل نشان می .است
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منابع مورد کردن فضاي کاري ایمن، فراهم کردن فراهم ز ا است عبارت ترتیب اولویت

در کـار مشـابه   دیگـران   میـزان دریـافتیِ  نیاز جهت کار، پرداخت به نحوي که کمتر از 

ر زندگی کاري ددر موضوعاتی که  انادتا اسعادالنه و منصفانه، مشورت ب ينباشد، ارتقا

  .گذارد یا شخصی آنها اثر می

شناختی از دیدگاه اعضاي هیئت علمی در استرالیا  ترکیب قراردادهاي روان .2جدول 

)O’neill et al., 2010(  

 تعهدات اعضاي هیئت علمی تعهدات دانشگاه

 فانه در فرایند ارتقابرخورد منص 

 توسعه و حمایت از اعضا 

 داشتن مدیریت خوب و مناسب 

 فراهم کردن زندگی دانشگاهی 

 رعایت عدالت و انصاف 

 ارائه پاداش مقتضی به افراد 

 افراد يجبران مقتضی عملکرد برا 

 تسهیل روابط خوب در محیط کار 

 دانشگاهی توجه و برآوردن انتظارات 

 داشتن تعهد نسبت به دانشگاه 

 صرف وقت و انرژي فراتر از حد مقرر قانونی 

  روش پژوهش. 3

و کشـف محتـواي قراردادهـاي     ، شـناخت د هـدف پـژوهش  شـ کـه بیـان    همان گونـه 

، از حیث رو وسی مشهد است؛ از ایندعلمی دانشگاه فر یئتهشناختی در اعضاي  روان

بـا فهـم   هسـتند  هایی که در پی کشف محتوا  از آنجا که پژوهش. استاکتشافی  هدف،

هاي  هاي کیفی و کمی به منظور جبران ضعف کارگیري شیوه به ندموضوعی ذهنی درگیر

آمیخته با  ،راهبرد پژوهش حاضر ،اینبر اساس . نماید ضروري می ،موجود در هر روش

گـزارش  پـژوهش و نیـز    ساختار معرفی روش ،اینبر اساس . استتقدم کیفی بر کمی 

  .بنا و سامان داده شده است ،کیفی و کمی هاي آن بر دو مرحله یافته

  شناسی مرحله کیفی روش. 3-1

  ها آوري داده جمع. 1- 3-1

شـناختی، از   محتـواي قراردادهـاي روان   يهـا  مؤلفهیافتن  نخست و با هدف در مرحله

، مصاحبهبراي انتخاب اعضاي هیئت علمی جهت . ساختاریافته استفاده شد مصاحبه نیمه

ـ براي  شود یمگیري نظري، سعی  در نمونه. دشاستفاده  5گیري نظري از نمونه ه دسـت  ب
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ي گیـر  را در شـکل  ییهـا  تفـاوت ، عواملی که ممکن است آوردن نگاهی جامع از پدیده

جهـت انتخـاب    هـایی  يبنـد  طبقـه  ،و بر اساس آنشود  ختهمفاهیم به وجود آورند شنا

نـوعی اطمینـان نسـبی جهـت      ،گیـري  استفاده از این نـوع نمونـه  . طراحی گردد ،نمونه

 ,Strauss & Corbin( آورد یمـ پدیده بـه وجـود    در شناخت تر جامعدستیابی به نتایجی 

1998, p. 201 .( ـ  در این روش نمونـه ري، شـرط الزم، وجـود شـباهت و تفـاوت در     گی

کنندگان در پژوهش است تا از این طریق بتوان به اطالعـات   ها به عنوان مشارکت نمونه

 یئـت ه ياز آنجا کـه جامعـه مطالعـه را اعضـا    . متنوع دست یافت ،غنی و در عین حال

 به طور ها، ، جنبه شباهت فراهم شد، اما براي لحاظ کردن تفاوتندداد علمی تشکیل می

اشتغال در گذشته یا حـال در امـور اجرایـی    و هاي آموزشی  گروه ،هدفمند، رتبه علمی

نظر معاونت  هاي آموزشی، تقسیم مد منظور از گروه .دانشکده یا دانشگاه، مبنا واقع شد

هـا در دفتـر مطالعـات و     ها و دانشکده بندي رشته طرح و برنامه دانشگاه بر اساس گروه

آن، کـه بـر اسـاس    اسـت   يو فنـاور ریـزي آموزشـی وزارت علـوم، تحقیقـات      برنامه

 ،فردوسی در پنج گروه علوم پایه، مهندسی و معمـاري   هاي موجود در دانشگاه دانشکده

هاي  دادهاین، بر اساس  ،در نهایت. اند دامپزشکی تقسیم شدهعلوم انسانی، کشاورزي و 

ع اطالعاتی مبنـاي تحلیـل واقـع    نفر در فرایند مصاحبه در قالب اصل اشبا 40ذ از وخمأ

 .شد

  تحلیل مضمون: هاي کیفی روش تحلیل داده. 2- 3-1

 6از تحلیـل مضـمون  آنهـا  هاي کیفـی، بـراي تحلیـل     آوري داده پس از مصاحبه و جمع

هـاي کیفـی    نوعی تحلیل محتوا و استنتاج از داده ،در واقع ،تحلیل مضمون. اده شداستف

ـ ا. گـردد  سـازي مـی   نظریـه است که مبتنی بر واحدهاي مضـمون   بـا یـافتن    راهبـرد  نی

یا بازخوانی تشخیص و دیدگاه محققـان   ها دادهموجود در  ةمکنون و پوشید) هاي(والگ

وجهـه همـت ایـن روش،     .دتحقیق را بهبود بخش هاي کند یافته میتالش  ها داده بارهدر

 مصـاحبه و یـافتن مضـامینِ   از سـتخرج  مگذار از تمرکز صرف بر مسموعات و کدهاي 

 ,Sandelowski & Barroso(حاصل کند  ها یدهپداز  تري یقدقفهم که گري است  توصیف

2007, p. 145.(  



 107 ...   شناختی در اعضاي هیئت علمی محتواي قراردادهاي روان شناخت

 و توصـیف  بـه  حـداقل  و شـود  مـی  یافـت  هـا  داده در کـه  است الگویی مضمون،

 ,Boyatzis( پـردازد  یمـ  پدیـده  از ییهـا  جنبه تفسیر به حداکثر و مشاهدات سازماندهی

1998, p. 4 .(گ استیرلین)Stirling, 2001 ( بنـدي خـود از مضـمون، سـه گونـه       در دسـته

 ،بـا تحلیـل مضـامین   و معتقـد اسـت    را شـناخته دهنده و فراگیـر   مضمون پایه، سازمان

اسـتخراج   ،مفاهیم کلیدي ،با تحلیل آنها ،د و در نهایتوش میاي از مضامین ایجاد  شبکه

  .گردد تبیین می ،و مدل

از  یماًمسـتق ایـن مضـامین   . است تر یکنزد ،ها   پایه از بقیه مضامین به داده مضمونِ

طبقـه  . دشو   محسوب می ،دستی   باال استخراج و مبنایی براي سایر مضامینِ ،دادهاي متنی

و مضـامین پایـه را در   اسـت  واسـطه   ،دهنده هستند که مضمون مضامین سازمان ،بعدي

هایی هسـتند   خوشه ،این مضامین ،در واقع. نماید   می يگذار نامبندي و  طبقه ،هایی خوشه

در  .نمایند   می يگذار نامو تلخیص بندي،    دسته ،تر که مضامین پایه را در سطحی انتزاعی

این دسته از مضـامین، بـاالترین سـطح مضـمون     . شود رح میمضمون فراگیر مط ،نهایت

تولیـد  ، بازدهنـده  هـاي سـازمان     اي از مضـمون    مجموعـه تلخـیص  هستند کـه از طریـق   

 .آنها بیشترین سطح انتزاع را دارند. گردند   می

؛ 1390ران، دیگـ و  يجعفـر  يعابـد (ن پژوهشـگرا  ،براي فراینـد تحلیـل مضـمون   

Stirling, 2001; Braun & Clarke, 2006 ( بـه اختصـار   انـد کـه    مراحلی را معرفی نمـوده

  .شود توضیح داده می

پژوهشـگر ضـمن    ،در ایـن مرحلـه  . هـا اسـت   گام نخست، آشنا شدن با متن داده

. گام بعـد، ایجـاد کـدهاي اولیـه اسـت     . گیرد ها، به خوبی با آنها انس می دادهاستخراج 

و پـردازد   مـی  تـر  کوچـک هـاي   بخـش  پژوهشگر از طریق کدگذاري، به تفکیک متن به

مضـامین   وجو و شـناخت  جست ،گام سوم. نویسد ها می تحلیل دادهرا از هاي اولیه  ایده

 ترسـیم  گام چهـارم، . شوند استخراج می ،مضامین متنِ تۀشکدگذا يها بخشاست که از 

 بـا  مضـامین  خـوانی  هـم  بررسـی ضمن  ،در این مرحلهپژوهشگر  .است مضامین شبکه

 و دهنـده  سـازمان  اصلی، مضامین انتخاببه  ،مضامین نمودن مرتبو  ستخرجم کدهاي

 ،مضامین ،در این مرحله. پردازد می مضامین شبکه تحلیل بهوي سپس . پردازد می فراگیر

. پردازد می مضامین شبکه توضیح و توصیفو پژوهشگر به شود  می يگذار نام و تعریف
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 و مختصـر  بیان و مضامین شبکه تلخیصاست که با  گزارش تدوینگام پایانی، مرحله 

  .شود می ها استخراج داده از جالب هاي نمونه ،آنها صریح

و اســتفاده،  10نســخه  MAXQDAافــزار  بــراي مراحــل تحلیــل مضــمون، از نــرم

مربوط به تعهدات دانشگاه نسـبت بـه اعضـاي     کد 266 ،در نهایت. اجرا شدکدگذاري 

 احصا ،علمی نسبت به دانشگاه یئتهمربوط به تعهدات اعضاي  کد 148علمی و  یئته

  .گیري مضامین گردید تحلیل و شکل و مبناي

  کمیشناسی مرحله  روش. 3-2

پـذیري آنهـا    کیفی و قابلیت تعمیم مرحلههاي  بررسی تناسب یافته ،هدف از این مرحله

جهـت   7یل عـاملی تأییـدي  تحل ،افزار لیزرل با استفاده از نرم؛ لذا براي جامعه آماري بود

  .شده در مرحله پیشین انجام گردید ارزیابی محتواي استخراج

  نامه گیري جهت توزیع پرسش روش نمونه. 1- 3-2

 8اي گیـري سـهمیه   جهت انتخاب نمونه مورد نیاز براي توزیع پرسشنامه، از روش نمونه

ترده براي استاندارد اي است در مقیاسی گس طبقه یگیري که انباشت این نمونه. استفاده شد

ضـمن افـزایش کارآمـدي نمونـه،      ،با این کـار . رود میکار  هاي انفرادي به کردن آزمون

بر اسـاس جـدول   ). 281ص  ،1389 ،هومن(یابد  دار نیز کاهش می تورش نظاماحتمال 

ـ   ،همچنین. است 248 ،مورگان، حجم نمونه مورد نیاز براي جامعه مطالعه  ۀمقـدار نمون

 305 ،است که در نهایت 2/247بر اساس فرمول کوکران براي این جامعه، شده  محاسبه

شناختی نمونه مطالعه  توزیع جمعیت. و مبناي محاسبه قرار گرفت ، جمع شدنامه پرسش

علمی، نمونه  بر اساس رتبه ،همچنین. استمرد  %3/82زن و  %7/17بر اساس جنسیت، 

. استاد شکل گرفته است %4/9دانشیار و  %5/26استادیار،  %5/58مربی،  %6/5مطالعه از 

، سـال  10تـا   6 ،%6/13 ،سـال  5کمتر از  ، سابقهنمونه %4/37از حیث سنوات خدمت، 

 30تا  26 ،%1/3سال،  25تا  21 ،%3/16سال،  20تا  16 ،%6/15، سال 15تا  11 ،9/10%

  .سابقه دارند ،سال 30بیشتر از  ،%1/3سال و 

  نامه روایی و پایایی پرسش. 2- 3-2

اي  نامـه  پرسـش  ،حاصـل  حله کیفی، بر مبناي مضـامین پایـۀ  هاي مر جهت بررسی یافته

. شـود یید أبررسی و ت ،و در اختیار خبرگان قرار گرفت تا روایی صوري آن تدوین شد
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نامه اولیه در  گیري، پرسش جهت اطمینان از روایی و قابلیت اعتماد ابزار اندازه ،همچنین

هـاي مختلـف    علمی از دانشـکده  یئتهنفر از اعضاي  35اولیه که مشتمل بر  بین نمونه

مصـاحبه  با آنهـا،  اغلب از افرادي بودند که در گام پیشین  ،این نمونه. بودند توزیع شد

با  ها ها، داده نامه آوري پرسش پس از جمع. اطالع الزم را داشتند ،و از موضوعشده بود 

اي کـه بـراي ارزیـابی     گویـه  45از میـان  . شـد تحلیل عاملی  9سا لا افزار ویژوال پی نرم

الزم را به  یبار عاملو   میزان آماره ،سه گویه شناختی طراحی شده بود دهاي روانقراردا

هـا و نیـز توجـه بـه کـدهایی کـه ایـن         با مراجعه به این عوامل و گویه. دست نیاوردند

در  انادتحظه نکاتی که برخی اسـ مضامین پایه از آنها استخراج شده بود و همچنین مال

گفته بودند این سه گویه بر اسـاس کـدهاي    اًمکتوب نموده یا شفاه ،نامه حاشیه پرسش

جهت اطمینان از  ،همچنین. ها بود، بازنویسی و اصالح گردیداصلی که مرجع تعریف آن

. به شدمحاس آن، آلفاي کرونباخ اجزاي SPSSافزار  شده، با نرم نامه طراحی پایایی پرسش

  .شده است میزان آلفاي محاسبه دهنده ن، نشاجدول

  نامه شده جهت پایایی پرسش میزان آلفاي کرونباخ محاسبه .3جدول 

  میزان آلفاي کرونباخ  نامه ابعاد پرسش

  846/0  تعهدات دانشگاه

  852/0  علمی یئتهتعهدات اعضاي 

  866/0  نامه کل پرسش

  هاي پژوهش یافته. 4

  کیفی مرحلههاي  یافته. 4-1

 ،دهنـده و فراگیـر   سـازمان  ،مضامین پایه ،آنهاد با بررسی شپس از اینکه کدها استخراج 

 دو مضـمونِ  ،در ایـن تحلیـل  . شبکه مضامین شـکل گرفـت   ،و در نهایت شداستخراج 

و  »تعهدات دانشگاه نسبت بـه اعضـاي هیئـت علمـی    «ز ااست  پژوهش عبارت فراگیرِ

 ۀیافتـ  شبکه شکل ،که در واقع »می نسبت به دانشگاهتعهدات اعضاي هیئت عل«دیگري 

مرده، شـ در تحلیل هـر کـدام از تعهـدات بر   . پژوهش است سؤاالتپاسخ به  ،ذیل آنها

 ها، هایی از متن مصاحبه به بخشعنداللزوم  ،هاآن دهنده شکل ضمن اشاره به مضامین پایۀ

  .اشاره شده است
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 علمی یئتهتعهدات دانشگاه نسبت به اعضاي  .1- 4-1

  علمی و احترام به آنها یئتهبرقراري تعامل مناسب با اعضاي . 1-1- 4-1

علمـی در   یئـت هاعضاي  شأنرعایت احترام و  ،دهنده این وظیفه شکل ايِ مضامین پایه

  .علمی است یئتهو درك متقابل دانشگاه با اعضاي  یینوا همو  برخوردها

  امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی ینتأم. 1-2- 4-1

ی و شگاهیآزماامکانات افزاري همچون  امکانات سخت ینتأمشامل  یی،این تعهد از سو

مانند کتب، نشـریات و مجـالت   ( منابع علمی، )مانند رایانه(اداري  پژوهشی، تجهیزات

صـالح  و ا لیتسـه مسـتلزم   ،و از سـوي دیگـر  هـا اسـت    انـه پژوهها و  و بودجه )علمی

 .استآنها  بارهفرایندهاي اداري مرتبط با تخصیص و تصمیم در

  علمی و دادن اختیار عمل به آنها یئتهاعتماد به اعضاي . 1-3- 4-1

اي اسـت شـامل اعتمـاد و اعطـاي ابتکـار عمـل و        این تعهد که از سنخ محتواي رابطه

صمیم در هاي امکانات و تسهیالت مادي است و هم در اتخاذ ت هم در حوزه ،اختیارات

 .علمی است یئتههاي اجرایی و اقدامات اعضاي  یهرو

 ها گیري در تصمیم علمی یئتهاعضاي مشارکت دادن . 1-4- 4-1

 بدهد ارزش ،استاد فکر به دیبا انشگاهد«علمی معتقد بودند  یئتهاعضاي  ،در این تعهد

 لیـ دخ ،هـا  یـري گ میتصـم  در را استاد دیبا دانشگاه...  دبخواه را افراد یکارشناس نظر و

 استاد یِکارشناس نظر به توجه با دیبا دانشگاه. است ذهن شدن پخته محل دانشگاه. کند

  .»دبگذار احترام يو به

  علمی یئتهفردي اعضاي  حمایت از رشد و توسعه. 1-5- 4-1

فراهم کـردن امکانـات   علمی در مراتب دانشگاهی،  یئتهتسهیل فرایند ارتقاي اعضاي 

دادن امکانات جهت حضور در مجامع و  علمی یئتهالزم جهت ارتقاي علمی اعضاي 

 .استاز جمله مصادیق و مضامین پایه این تعهد  علمی
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  علمی یئتهانتظارات اقتصادي و رفاهی اعضاي  ینتأم. 1-6- 4-1

معیشـت   ینتـأم ن هایی چـو  ذیل فعالیت دارد کهاي  ماهیتی اقتصادي و مبادله ،این تعهد

مسـکن یـا ارائـه تسـهیالت و وام      ینتأمآنها،  حد شأنعلمی در  یئتهزندگی اعضاي 

  .گنجد می علمی یئتهایجاد تسهیالت رفاهی براي اعضاي و  مسکن

  علمی در مقابل تهدیدات بیرونی یئتهحمایت و پشتیبانی از اعضاي . 1-7- 4-1

علمـی در مقابـل    یئـت هراي اعضاي منظور از این وظیفه، ایجاد نوعی حمایت و سپر ب

بیرونـی   هم شامل حمایت در قبـال تهدیـدات   ،این وظیفه. مدهاي ناخوشایند استاپیش

 یئـت هو هم به پشـتیبانی دانشـگاه از اعضـاي    است مترقبه مانند مشکالت، حوادث غیر

  .کند هاي بیرونی اشاره می ها و موجودیت علمی در مقابل قوانین، سازمان

  عدالت در برخوردها رعایت. 1-8- 4-1

از جمله تعهدات دانشـگاه، رعایـت عـدالت و مسـاوات در      ،شوندگان در نگاه مصاحبه

از جملـه  . هـا و تعـامالت دانشـگاه اسـت     هـا، مقـررات، سیاسـت    تنظیم و اجراي رویه

عرضه ، انادت، تبدیل وضعیت و ارزیابی اسارتقانمود توان به آنها اشاره  مصادیقی که می

در گـرفتن   کسـان یفرصـت  هـاي مختلـف تحصـیلی و ایجـاد      ه رشتهخدمات یکسان ب

  .است زنان و مردان يبرا ییمناصب اجرا

  علمی با محیط بیرونی یئتهتسهیل تعامل اعضاي . 1-9- 4-1

 بـه عنـوان  طرح شده و م ،آموزش عالی داده در عرصه رخاین تعهد با توجه به تحوالت 

علمی مبنی بر سودآوري براي دانشگاه و نیـز رفـع    یئتهمتقابل تعهدات اعضاي  تعهد

 در حضـور  جهـت  ،استاد از دیبا دانشگاه«ذیل این تعهد . شود نیازهاي جامعه مطرح می

 کار نیا جهت ،الزم يادار يکارها و کند لیتسه را ندیفرا و ،تیحما ،صنعت و جامعه

 و فرد يبرا يسودآور سبب ،نیا. دینما لیتسه را استاد رفتن رونیب ندیفرآ و دهد انجام

  .»شود یم دانشگاه

  با آن متناسب بازخوردعرضه و  علمی یئتهاعضاي دیده شدن تالش . 1-10- 4-1

 نقش که است یعلم یئته ياعضا شناختی روان قرارداد ايِ رابطه ابعاد از یکی تعهد این

 نظـارت  داشـتن «از جمله تعهدات دانشگاه، همسو با این، . دارد افراد انگیزش در مهمی

 که ينحو به باشد داشته هیتنب و قیتشو ،خود يجا در. است انادتاس بر خوب و یمنطق
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 پرتالش فرد انیم یتفاوت و شود دهید مثبت هاي یتفعال. شود یم دهید کند احساس ،فرد

  .»دهند قرار گرانید و

  علمی یئتهایجاد امنیت شغلی براي اعضاي  .1-11- 4-1

 و يفکر تیامن حالت دیبا دانشگاه«علمی معتقدند که  یئتهدر ذیل این تعهد، اعضاي 

علمی  یئتهمنجر به آرامش درونی اعضاي  ،تا در نهایت» کند فراهم استاد يبرا یشغل

 .به وظایف خود بپردازند یبه راحتبتوانند  تاد وش

 علمی در قبال دانشگاه یئتهتعهدات اعضاي . 2- 4-1

بخش دوم تحلیل مضامین، بـه تحلیـل مضـامینی اختصـاص دارد کـه در پـی بررسـی        

معرفـی و   ،این تعهدات ،در ادامه. استعلمی نسبت به دانشگاه  یئتهتعهدات اعضاي 

  .شود میتبیین  اجماالً

  مشارکت در بهبود و ارتقاي جایگاه دانشگاه. 2-1- 4-1

مشـارکت و همفکـري در بهبـود    شـامل  کننـد   مـی مضامینی که بـه ایـن وظیفـه اشـاره     

حفـظ و  و  هر خدمتی در جهـت ارتقـاي دانشـگاه   عرضه ، دانشگاهمختلف هاي  سیستم

 .دشو می هاي آموزشی و پژوهشی کیفیت دانشگاه در حوزه يارتقا

  و دانشگاهگروه اجرایی  امورمشارکت در . 2-2- 4-1

شـی و پژوهشـی   هـاي آموز  کار در حوزه ،علمی یئتهاصلی اعضاي  که وظیفه آنجااز 

اي ندارنـد   چندان عالقـه  ،هاي اجرایی و به اقتضاي تخصص علمی خود، به حوزهاست 

  .کنندشوند تا در حد توان در امور اجرایی گروه و دانشگاه مشارکت  اما متعهد می

  فراتر از تکالیف موظف اداري و فعالیتفعال حضور . 2-3- 4-1

حضـور و  شـناختی،   اد در قراردادهـاي روان ها، از دیگر مفاد تعهدات است در تحلیل داده

تمـام   ،علمـی  یئـت هبه نحوي که اعضـاي  است  فراتر از تکالیف موظف اداري فعالیت

  .دندهاختصاص  به دانشگاهخود را وقت و انرژي 

وقت و انرژي مفید خود را به دانشگاه و  ،علمی یئتهدر ضمن این تعهد، اعضاي 

فراتـر از  « دبایاستاد  ،شوندگان به تعبیر یکی از مصاحبه. دهند اختصاص می ،امور علمی

باید فراتر از وقت اداري کـار   ؛احساس مسئولیت کند ،تکالیف اداري، نسبت به دانشگاه
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نوعی تعصب و غیرت نسبت دانشگاه داشته باشد و دانشگاه را خانه خود بدانـد و   ؛کند

  .»دانشگاه داشته باشدنوعی توجه و دغدغه نسبت به مسائل 

  اعتالي نام دانشگاه. 2-4- 4-1

در  نـام دانشـگاه   يارتقـا و  مطرح نمـودن نـام دانشـگاه در مجـامع علمـی و مجـالت      

  .استهاي پیرامونی آن از جمله مصادیق این تعهد  محیط

  سودآوري براي دانشگاه. 2-5- 4-1

شوندگان، سـودآوري بـراي    علمی در نگاه مصاحبه یئتهیکی دیگر از تعهدات اعضاي 

 ،بیشـتر را توان دریافت کـه ایـن وظیفـه     ها، می با نگاهی به متن مصاحبه. دانشگاه است

قابلیت حضور فعال و سودآور  ،دانشی آنها هاي فنی و کشاورزي که حوزه رشته انادتاس

مدیریت  ردها در حوزهخاسته از تغییر رویکبر ،این تعهد. کنند میمطرح  دارددر صنعت 

  .هاي دانشگاه از فعالیت خود است هزینه ینتأمآموزش عالی و 

 ولیت نسبت به دانشگاهئاحساس مس .2-6- 4-1

و حسـاس بـودن بـه سرنوشـت     علمـی،   یئتهیکی از تعهدات اعضاي  ،اینبر اساس 

شوندگان، این وظیفـه از نـوعی    به اذعان مصاحبه. است و اعتبار دانشگاه و منافع مسائل

نسـبت بـه    شود کـه بـا حسـاس بـودن     ناشی می ،احساس تعلق افراد نسبت به دانشگاه

 .شود محقق می ولیت و وجدان کاريئاحساس مسو وجود  دانشگاهمنافع سرنوشت و 

  بهبود سطح آموزش در دانشگاه. 2-7- 4-1

ه، برخی به بهبود کیفیت محتواي تدریس و گـاهی  شده در ذیل این وظیف مضامین مطرح

اسـتفاده از منـابع    ،آنهـا  کند که از جملـه  میاشاره  ،علمی یئتهعضو  به بهبود تدریسِ

ـ     سیتدر، و جدید در تدریس روزآمد ارتقـا و  و  بـودن  یبـا جـان و دل و معلـم و مرب

  .است رسانی تخصص علمی هنگام به

  کمی هاي مرحله یافته. 4-2

نسـبت   بـار، شناختی، یک  در قراردادهاي روان تحلیل عاملی ابعاد شناخته اجراي جهت

دهنـده بـه    نسبت مضامین سـازمان  ،دهنده و در بار دوم مضامین پایه به مضامین سازمان

 ی وعلمـ  یئـت ه ياعضـا نسبت به  دانشگاه تعهداتآنها یعنی با مرتبط  مضامین فراگیرِ
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بررسـی   یشـناخت  روان يقراردادهـا  دردانشـگاه   نسبت به یعلم یئته ياعضا تعهدات

  .زیمپردا میها  که در ادامه به بررسی مقادیر و اطالعات حاصل از تحلیل داده گردید

هـاي متفـاوتی را    شـاخص  ،افـزار لیـزرل   ، نرمجهت بررسی تناسب و برازش مدل

یا  P-Valueاولین شاخص، مقدار  .به آنها اشاره شده است 4جدول که در  محاسبه نمود

همچنـین در شـاخص   . اسـت  0/05کمتـر  ، خطااین مقدار . است فتهدرصد خطاي پذیر

RMSEAتخمین ریشه میانگین مربعات خطا یا 
مقدار  -مبدع این شاخص- 11استیگر ،10

فـرد و   سـبحانی (را مقداري مناسب براي برازش مدل معرفی کـرده اسـت    1/0کمتر از 

برازش  بارهشده در مقادیر مشاهده ،نهایتدر ). 233-229صص  ،1391اخوان خرازیان، 

  .استبرازش مناسب آن مبین مدل، 

  هاي ارزیابی تناسب و برازش اجراي تحلیل عاملی شاخص .4 جدول

 RMSEA P-Value  Chisquare Df ابعاد و مراحل اجراي تحلیل عاملی

  295  774/37  0/000  0/073  1مرحله - تعهدات دانشگاه

  339  1032  0/000  0/082  2مرحله - تعهدات دانشگاه

  98  283/0  0/000  0/079  1مرحله -تعهدات استاد

  112  412/78  0/000  0/094  2مرحله -تعهدات استاد

 بینـیِ  شده و نیـز مقـدار پـیش    ، به بررسی میزان آماره آزمون محاسبه6و  5جداول 

علمی بر اساس دو مرحلـه   یئتهتعهدات مطرح در تعهدات دانشگاه نسبت به اعضاي 

   .کند میاشاره  -توضیح داده شد که قبالً-تحلیل عاملی 

بیشـتر از   ،عوامـل شده، ایـن مقـدار در تمـام     بر اساس مقادیر آماره آزمون محاسبه

ایـن   ،درصدي 95در سطح اطمینان که توان گفت  میآن که بر اساس است  1/96میزان 

میزان بـار عـاملی    ،از سوي دیگر. تناسب دارند عوامل براي بررسی تعهدات متناظر آنها

اهمیت یکسانی در تبیین محتـواي   ،دهد که گرچه تمامی این عوامل و تعهدات نشان می

پذیري ایـن   بینی مبین قدرت پیش ،اما مقادیر بار عاملی ندارندشناختی  قراردادهاي روان

  .استعوامل در رضایت یا عدم رضایت از قراردادها 
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موجود در تعهدات دانشگاه نسبت به  يها مؤلفهبینی  ار آماره آزمون و پیشمقد .5جدول 

  مرحله اول- علمی یئتهاعضاي 

  یبار عامل  آماره آزمون  شناختی در قراردادهاي روان دانشگاهمضامین پایه تعهدات 

  0/65  15/38  علمی در برخوردها یئتهاعضاي  شأنرعایت احترام و 

  0/71  17/17  علمی یئتهو درك متقابل با اعضاي  یینوا هم

  0/68  14/54  هاي علمی و آموزشی بودجه و امکانات براي فعالیت ینتأم

  0/85  16/59  هاي پژوهشی تخصیص بودجه تسهیل فرایندهاي اداريِ

  0/43  8/16  ایجاد امکان دسترسی به منابع علمی

  0/66  13/61  علمی در امور یئتهاعتماد به اعضاي 

  0/69  13/91  استادان بهالزم و ابتکار عمل کارها در آزادي اعطاي 

  0/82  17/04  ها گیري در تصمیم علمی یئتهاعضاي مشارکت دادن 

  0/84  19/17  آنهاعلمی و احترام به حرف  یئتهشنیدن حرف اعضاي 

  0/78  14/08  یدر مراتب دانشگاه یعلم هیئت ياعضا يارتقا ندیفرا لیتسه

  0/75  15/15  جهت ارتقاي علمی اعضاو شرایط فراهم کردن امکانات 

  0/61  11/05  دادن امکانات جهت حضور در مجامع علمی

  0/79  14/55  آنها حد شأنعلمی در  یئتهمعیشت زندگی اعضاي  ینتأم

  0/88  14/80  مسکن یا ارائه تسهیالت و وام مسکن ینتأم

  0/74  14/99  علمی یئتهایجاد تسهیالت رفاهی براي اعضاي 

  0/64  13/62  علمی در مشکالت و حوادث خاص یئتهحمایت از اعضاي 

  0/72  14/70  هاي بیرونی در برابر موجودیت حمایت و پشتیبانی از اعضا

  0/76  16/49  علمی یئتهاعضاي آرامش درونی  ینتأم

  0/70  16/06  هاي دانشگاه دالت در رویهرعایت ع

  0/65  16/64  علمی یئتهرعایت طرفینی بودن رابطه با اعضاي 

  0/72  15/62  ولیتئمس دادنزنان و رعایت عدالت و مساوات در برخورد با 

  0/72  14/15  علمی یئتهارزیابی اعضاي  فرایندهاي رعایت عدالت در

هاي  طرح اجرايعلمی با صنعت و اجتماع جهت  یئتهتسهیل تعامل اعضاي 

  علمی
4/10  0/48  

اجــراي در در صـورت نیـاز آنهـا    علمـی   یئـت هحمایـت مـالی از اعضـاي    

  هاي بیرونی پژوهش
7/64  0/70  

  0/79  17/65   علمی یئتهاعضاي دیده شدن تالش 

  0/76  18/08  متناسب بازخوردعرضه علمی و  تئهی عملکرد اعضايتوجه به 

  0/85  15/71  علمیهیئت براي اعضاي  الزم ایجاد امنیت شغلی

  0/80  14/87  علمی یئتهاعضاي کمک و تسهیل فرایند رسمی شدن استخدام 
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- شناختی تعهدات دانشگاه در قراردادهاي روان یبار عاملمیزان آماره آزمون و  .6 جدول

  مرحله دوم

  یبار عامل  آماره آزمون  شناختی در قراردادهاي روان دانشگاهتعهدات 

  0/69  10/08  برقراري تعامل مناسب با اعضاي هیئت علمی

  0/67  9/91 ین امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشیتأم

  0/79  10/77 اعتماد به اعضاي هیئت علمی و دادن اختیار عمل به آنها

  0/74  11/61  ها گیري در تصمیم اعضاي هیئت علمیمشارکت دادن 

  0/81  11/63  حمایت از رشد و ارتقاي شغلی و علمی اعضاي هیئت علمی

  0/68  10/07  انتظارات اقتصادي و رفاهی اعضاي هیئت علمیین تأم

  0/88  12/24  حمایت و پشتیبانی از اعضاي هیئت علمی

  0/92  14/30  رعایت عدالت در برخوردها

  0/82  4/08  حمایت و تسهیل تعامل با محیط بیرونی

  0/81  13/57  متناسب بازخورد عرضهو اعضا دیده شدن تالش 

  0/89  14/37  براي اعضاي هیئت علمیایجاد امنیت شغلی 

 یئته يموجود در تعهدات اعضا يها مؤلفهبینی  مقدار آماره آزمون و پیش .7 جدول

  مرحله اول-  علمی نسبت به دانشگاه

  یبار عامل  آماره آزمون  شناختی روان علمی در قراردادهاي تئمضامین پایه تعهدات هی

  0/70  12/73  هاي دانشگاه مشارکت و همفکري در بهبود سیستم

  0/77  17/23  آن دانشگاه در جهت ارتقاي مشارکت با

  0/53  11/54  و پژوهشی هاي آموزشی کیفیت دانشگاه در حوزه يحفظ و ارتقا

  0/69  9/44  مشارکت در کارهاي اجرایی و کمک به دانشگاه

  0/46  8/39  اجرایی گروه- علمی هاي یتفعالمشارکت در 

  0/61  12/05  حضور و فعالیت فراتر از تکالیف و وقت موظف اداري

  0/57  11/84  اختصاص تمام وقت و انرژي به دانشگاه

  0/71  18/99  مطرح نمودن نام دانشگاه در مجامع علمی و مجالت

  0/77  19/71  در جامعه نام دانشگاهبخشیدن به ارتقاء 

  0/93  17/63  سودآوري براي دانشگاه

  0/86  15/35  پژوهش براي تأمین منابع مالی الزم دانشگاه

  0/53  15/41  دانشگاهمنافع نسبت به سرنوشت و  حساس بودن

  0/54  16/90  ولیت و وجدان کاريئاحساس مسوجود 

  0/34  8/11  هاي درسی مصوب در تدریس دروس رعایت سرفصل

  0/42  12/31  منابع جدید و روزآمد در تدریساستفاده از 

  0/43  12/35  تدریس با جان و دل در کالس

  0/35  10/11  ارتقاء و روزآمد نمودن تخصص علمی
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بینی تعهدات مطرح  شده و نیز مقدار پیش میزان آماره آزمون محاسبه ،8و  7جداول 

اي  بـر اسـاس اجـراي دو مرحلـه    را علمی نسبت به دانشگاه  یئتهدر تعهدات اعضاي 

  .دهد نشان میاجراي تحلیل عاملی 

 1/96بیشـتر از   ،عوامـل شده در این دو جدول در تمام  مقادیر آماره آزمون محاسبه

ایـن عوامـل بـراي     ،درصدي 95توان گفت در سطح اطمینان  میآن که بر اساس است 

دهد که به ازاي  مقادیر بار عاملی نیز نشان می. بررسی تعهدات متناظر آنها تناسب دارند

چـه   هر؛ لذا شود یجاد میتغییرات در این عوامل، تا چه میزان در تعهدات اصلی تغییر ا

 ر با تعهـدات متنـاظر آنهـا   وذکمباشد، حاکی از ارتباط بیشتر عوامل  تر بزرگاین مقدار 

   .ستا

علمی در قراردادهاي  یئتهتعهدات اعضاي  یبار عاملمیزان آماره آزمون و  .8 جدول

  مرحله دوم-  شناختی روان

  یبار عامل  آماره آزمون  شناختی روانتعهدات اعضا در قراردادهاي 

  0/64  8/23  ها و ارتقاي دانشگاه مشارکت در بهبود سیستم

  0/72  5/55  و دانشگاهگروه اجرایی  امورمشارکت در 

  0/72  8/89  فراتر از تکالیف موظف اداري حضور و فعالیت

  0/76  12/11  اعتالي نام دانشگاه

  0/62  10/15  سودآوري براي دانشگاه

  0/71  10/30  ولیت نسبت به دانشگاهئاحساس مس

  0/72  6/65  دانشگاه در آموزش سطح يو ارتقا بهبود

  بندي جمع. 5

پـژوهش بـه شـناخت و فهـم      با استفاده از رویکرد آمیختـه در این پژوهش تالش شد 

منزلـه  علمـی دانشـگاه بـه     یئـت هشـناختی در بـین اعضـاي     محتواي قراردادهاي روان

هاي پژوهش، تعهدات دانشـگاه نسـبت    یافته. هاي محوري دانشگاه پرداخته شود سرمایه

تعهد و تعهدات اعضاي  11شناختی در  ذیل قراردادهاي روانرا علمی  یئتهبه اعضاي 

  .نماید تعهد معرفی می 7را ذیل  علمی نسبت به دانشگاه یئته

تعهد دانشگاه نسبت به آنها وجود عـدالت   ینتر مهم ،علمی یئتهدر نگاه اعضاي 

دهد که  هاي گذشته نیز نشان می نتایج پژوهش. استها و برخوردهاي دانشگاه  رویهدر 
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انتخاب، ارتقاء و افزایش حقوق افـراد و   هاي توجه به عدالت و رعایت انصاف در رویه

از جمله ایـن   .استشناختی  جزء اصلی محتواي قراردادهاي روان ،نیز در اجراي قوانین

 Herriot et(و دیگران  توان به پژوهش هریوت ها که به این تعهد اشاره دارند می پژوهش

al., 1997 ( دیگـران و  اسـکوکو -کریوکاپیـک )Krivokapic-Skoko et al., 2006 (  و شـن

)Shen, 2010 (دهد که دومین  هاي پژوهش حاضر نشان می نتایج تحلیل داده. اشاره نمود

شـناختی کـه نقـش مهمـی در تبیـین       در محتـواي قراردادهـاي روان   مـؤثر عامل مهم و 

در . علمی اسـت  یئتهشناختی دارد وجود امنیت شغلی براي اعضاي  قراردادهاي روان

، شن )Tipples & Krivokapic-Skoko, 1997(اسکوکو -کهاي تیپلس و کریوکاپی پژوهش

)Shen, 2010 ( و دیگران  هریوتو)Herriot et al., 1997 ( بیشـتر  کـه  ایـن تعهـد  بر نیز، 

شوندگان براي تعهـد   سومین موردي که مصاحبه. ه استشدتأکید اي دارد  ماهیتی رابطه

اند حمایت و پشتیبانی از آنها در مقابـل   علمی برشمرده یئتهدانشگاه نسبت به اعضاي 

ایـن تعهـد در پـژوهش    . هاي بیرونی است ها و موجودیت حوادث غیرمترقبه یا سازمان

هاي جدي تجربـی در زمینـه    به عنوان یکی از نخستین تالش) Rousseau, 1990(روسو 

 ,.Guzzo et al( و دیگران هاي گازو شناختی و نیز پژوهش شناخت محتواي قرارداد روان

 به عنوان )Tipples & Krivokapic-Skoko, 1997(اسکوکو -کتیپلس و کریوکاپیو ) 1994

 و تیحماسایر تعهداتی همچون  ،همچنین. شده است ها مطرح یکی از تعهدات سازمان

 بـازخورد  و ارائـه  یعلم ئتیه ياعضا تالش شدن دهیدی، رونیب طیمح با تعامل لیتسه

 به اعتمادی، علم ئتیه ياعضا یعلم و یشغل يارتقا و رشد از تیحما، آن با متناسب

 در یعلم ئتیه ياعضا دادن مشارکت، آنها به عمل اریاخت دادن و یعلم ئتیه ياعضا

 ياقتصاد انتظارات ینتأمی، علم ئتیه ياعضا با مناسب تعامل يبرقرار ا،ه يریگ میتصم

ی در پژوهشـ  و یآموزشـ  زاتیـ تجه و امکانـات  ینتأمی و علم ئتیه ياعضا یرفاه و

  .هاي بعدي اهمیت قرار دارند رتبه

علمی نسبت به  یئتهتعهدات اعضاي  ،شناختی قراردادهاي روان ۀروي دیگر سک

اعتالي نام دانشگاه است که  ،هاي پژوهش، نخستین تعهد یافته بر اساس. دانشگاه است

دهد که  هاي گذشته نشان می مرور پژوهش. استنوعی از رفتارهاي شهروندي سازمانی 

رفتـار  ) Krivokapic-Skoko et al., 2006(دیگـران  اسـکوکو و  -پیـک در پژوهش کریوکا
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دومـین مؤلفـه   . اسـت یکی از ابعاد تعهدات افراد نسبت به سازمان  ،شهروندي سازمانی

مهم در تعهدات اعضا، حضـور و فعالیـت فراتـر از تکـالیف موظـف اداري اسـت کـه        

دهـد کـه    هـاي گذشـته نشـان مـی     مرور پژوهش. برخاسته از نوعی وجدان کاري است

ـ تیپلس و کریوک، )Rousseau, 1990(و هایی چون روس هاي پژوهش یافته اسـکوکو  -کاپی

)Tipples & Krivokapic-Skoko, 1997 (  دیگـران  و اونیـل و)O’neill et al., 2010 (-  کـه

این تعهد را تعهد اعضاي  -علمی صورت گرفته یئتههاي اعضاي  مورد اخیر در حوزه

 دانشـگاه  در آمـوزش  سـطح  يارتقـا  و بهبود ،تعهد دیگر. اند علمی معرفی نموده یئته

 Herriot et(و دیگـران   هریوتهاي گذشته همچون نتایج پژوهش  مرور پژوهش .است

al., 1997 (با کیفیت وظایف سـازمانی و  اداي هاي عمومی با تأکید بر  در حوزه سازمان

خـاص در حـوزه دانشـگاه     به طورکه -) O’neill et al., 2010(دیگران اونیل و پژوهش 

 یئـت ههاي تعهـدات اعضـاي    توجه به کیفیت آموزش را یکی از مؤلفه -صورت گرفته

علمی بیان شده بـه ترتیـب    یئتهسایر تعهداتی که براي اعضاي . علمی برشمرده است

 بـه  نسـبت  تیولئمسـ  احسـاس ، دانشـگاه  و گـروه  ییاجرا امور در مشارکتعبارت از 

 يسـودآور و در نهایـت   دانشگاه سطح يارتقا و ها ستمیس بهبود در مشارکت، دانشگاه

  .است دانشگاه يبرا

در  تـوان  یمـ که گذشت، مفاد و محتواي قراردادهاي روان شـناختی را   همان گونه

در . بنـدي نمـود   طبقـه اي و ترکیبـی از ایـن دو گونـه     اي، مبادله سه گونه محتواي رابطه

قسمت تعهدات دانشگاه، مواردي همچون رعایت عـدالت در برخوردهـا، دیـده شـدن     

سب با آن، اعتماد بـه اعضـاي هیئـت    متنا بازخوردعرضه و تالش اعضاي هیئت علمی 

ــی در       ــت علم ــاي هیئ ــارکت دادن اعض ــا، مش ــه آنه ــل ب ــار عم ــی و دادن اختی علم

ها، برقراري تعامل مناسب با اعضاي هیئت علمی براي دانشگاه و تعهداتی  گیري تصمیم

سـطح آمـوزش در دانشـگاه و احسـاس      يهمچون اعتالي نام دانشگاه، بهبـود و ارتقـا  

اي محتـواي   علمی از جمله ابعاد رابطـه  یئته يدانشگاه براي اعضا ولیت نسبت بهئمس

همچنین مفادي همچون ایجاد امنیت شغلی بـراي اعضـاي هیئـت    . استاین قراردادها 

علمی، حمایت و پشتیبانی از اعضاي هیئت علمی، حمایت و تسهیل تعامـل بـا محـیط    

علمی براي دانشگاه و بیرونی و حمایت از رشد و ارتقاي شغلی و علمی اعضاي هیئت 
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مواردي چون حضور و فعالیـت فراتـر از تکـالیف موظـف اداري، مشـارکت در امـور       

ها و ارتقاي سطح دانشگاه از سوي  اجرایی گروه و دانشگاه و مشارکت در بهبود سیستم

 ،علمی از جمله مصادیق محتـواي ترکیبـی هسـتند کـه در عرصـه اجـرا       یئته ياعضا

در نهایـت دو  . نمایـد  یمـ اي را طلب  بردهاي اقتصادي و رابطهترکیبی از اقدامات و راه

امکانـات و   ینتـأم اعضـاي هیئـت علمـی و     انتظارات اقتصـادي و رفـاهیِ   ینتأمتعهد 

تجهیزات آموزشی و پژوهشی از سوي دانشگاه و سـودآوري بـراي دانشـگاه از سـوي     

ـ   مفادي هستند کـه محتـواي مبادلـه    ،علمی یئتهاعضاء  ن قراردادهـا  اي و اقتصـادي ای

 .دشو یممحسوب 

اي قراردادهـا   نگاه به رتبه اهمیت تعهدات دانشگاه، مبین این است که ابعاد رابطـه 

و بر اساس است اي و اقتصادي از اهمیت بیشتري برخوردار  نسبت به سایر ابعاد مبادله

 اثرشناختی به شکل معنادارتري  علمی از قراردادهاي روان یئتهرضایت اعضاي آن، در 

توان تحت تأثیر دو عامل  اي را می پایین بودن اهمیت ابعاد اقتصادي و مبادله. گذارند می

نخست اینکه دانشگاه ابعـاد اقتصـادي زنـدگی اعضـاي     . توجیه و تفسیر نمود ،احتمالی

و بـه  کـرده  فـراهم  مطلـوبی  در حـد  همچون تأمین امکانات و معیشت را علمی  یئته

 یئتهاز آنجا که اعضاي  ،در واقع. نیستاین ابعاد چندان مورد توجه افراد  ،همین دلیل

گیرند تـأمین آنهـا چنـدان در شـدت      اجراي این تعهدات را مفروض در نظر می ،علمی

علمـی و   یئـت هضاي عتواند بلوغ باالي ا دومین توجیه می. گذارد انگیزش افراد اثر نمی

هاي درونی بـا سـطوح    راد به سبب شایستگیاین اف. ستا سطوح متفاوت نیازهاي آنها

و ابعـاد اقتصـادي قراردادهـا از    شـوند   میانگیخته  ،نیازهایی چون احترام و توجه باالترِ

ر دمعنـادارتري  تـأثیر   ،اي ابعـاد رابطـه  ؛ لـذا  اهمیت چندانی براي آنها برخوردار نیسـت 

  .دشناختی دار رضایت از قراردادهاي روان

  ها ادداشتی

                                                        
1. psychological contract 
2. transactional 
3. relational 
4. Lincoln 
5. theoretical sampling 
6. theme analysis 
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7. CFA 
8. quota sampling 
9. Visual PLS 
10. root mean squared error of approximation 
11. Steiger 
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