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اعضـاي  فراتـر از نقـش    رفتارهـاي ثر بر عوامل مؤشناسايي 
   ∗اي در دانشگاه صنعتي شريف مطالعه: ها دانشگاه هيئت علمي

  
  ∗∗ سيد بابك علوي

  ∗∗∗ آرين قلي پور
  

  چكيده

ت علمي اعضاي هيئ 1افزاري و توليد علم در كشور نيازمند رفتارهاي فرانقش موفقيت جنبش نرم
هاي تجاري و  سازمان ةرفتارهاي فرانقش سازماني در حوز ات دربارةعرغم تعدد مطال علي. است

اده از روش تحقيق حاضر با استف. ها انجام شده است باره در دانشگاه صنعتي، مطالعات اندكي در اين
يافته با بيست و دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهي در  ساختار نيمه هاي كيفي با انجام مصاحبه

با توجه به تجزيه و تحليل . به صورت تصادفي انتخاب شده بودند انجام گرديد شهر تهران كه
ة اجرايي، گونه رفتارها را بتوان در پنج حوز رسد كه اين شده به نظر مي هاي ارائه پاسخ) تم(مضمون 

همچنين در اين مقاله بر اساس . كردبندي  و پژوهشي دسته اجتماعي، آموزشيـ  دانشجويي، ترويجي
  .اند و دانشگاهي پيشنهاد شده اي ها علل احتمالي بروز اين رفتارها در سطوح فردي، دانشكده هيافت
  

  وزش عالي، هيئت علمي، تحقيق كيفيرفتارهاي فرانقش سازماني، رهبري آم :كليدي مفاهيم
  

 
 

                                                 
 .اين تحقيق با حمايت مالي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه صنعتي شريف انجام پذيرفته است ∗
 مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف ةدانشكد MBAاستاديار گروه  ∗∗
 مديريت دانشگاه تهران ةدانشيار گروه مديريت دولتي دانشكد ∗∗∗
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  مقدمه

 ةتبكسب ر. شود تر مي هاي باال روز به روز فشرده هاي جهان براي كسب رتبه رقابت دانشگاه
در . ت علمي داردئگير بستگي كامل به خروجي و عملكرد اعضاي هي باال در اين رقابت نفس
فرد است كافي  ةتكيه بر انجام وظايفي كه به طور رسمي به عهد اين رقابت فشرده صرفاً

عالوه بر اين . كند ها كمك مي و رفتارهاي فراتر از نقش و وظيفه، به موفقيت دانشگاه يستن
سري رفتارهاي  در فرهنگ ايراني، بروز يك )والدين(ي استاد و معلم به عنوان پدر ساز مفهوم

  .كند ناپذير مي را اجتناب) نقش موظف استادي و معلمي(فراتر از شغل معلمي 
ن علوم رفتاري به صورت اگذشته در بين محقق ةرفتارهاي فرانقش سازماني طي سه ده

 ةهايي كه در انديش يكي از عوامل موفقيت سازماناي مطرح بوده و از آن به عنوان  گسترده
كنزي،  ؛ پودساكف، مك1997 ،1988، 2ارگان(شود  هاي رقابتي هستند ياد مي ايجاد مزيت
رفتارهاي فرانقش سازماني اشاره به رفتارهايي دارد كه كاركنان يك ). 2000، 3پينه و باچراچ

ها از  دهند و براي تقويت آن ان ميسازمان عالوه بر وظايف رسمي مورد انتظار از خود نش
به طور ). 1997 ،1988ارگان، ( گيرد طريق سيستم پاداش رسمي سازمان اقدامي صورت نمي

ها و  تحمل سختي، خواهانه براي همكاران و سازمان دوستي و خير رفتارهاي نوعمثال، 
ت مدني و فضيلو  4شناسي وظيفه، وجدان و سازماني بدون ابراز ناراحتي مشكالت ناچيز

شمرد اين رفتارها بر ةتوان از جمل را مي 5هاي سازماني مشاركت فعال و داوطلبانه در فعاليت
  ).2000؛ پودساكوف و ديگران، 1997 ،1988ارگان، (

كه موجب تقويت رفتارهاي فرانقش  را مطالعات گوناگوني انجام شده است تا عواملي
أثير ت ).2000پودساكوف و ديگران، (د ايي كنشناس شوند و نيز پيامدهاي اين رفتارها را مي

گيري  و سازماني مانند فرهنگ و رهبري سازماني بر شكل عوامل گوناگون فردي و شخصيتي
هاي  بخشي سازماني در مطالعات متعددي در سازمانأثير آن بر اثرو نيز ت چنين رفتارهايي

ودساكوف و ديگران، ؛ پ1995كنزي،  پودساكوف و مك(صنعتي و تجاري بررسي شده است 
، )2008، 6يون( براي مثال اثرات رفتارهاي شهروندي بر كيفيت اطالعات و نوآوري). 2000

پيرو ـ  ثيرپذيري روابط رهبر، تأ)2008، 7لي و نيهف، ين( ثير آن بر موفقيت سيستم اطالعاتيأت
اختار سازماني منفي س و همچنين اثرات) 2008، 8والومبوا، وو و اوروا(از رفتارهاي شهروندي 

، اثرات مثبت شادابي و سرحالي در صبح زود بر )2008 ،9راوب( بر بروز رفتارهاي شهروندي
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و اثرات مثبت احساس عدالت بر ) 2009، 10بينويس، سوننتاگ و موجزا( رفتارهاي شهروندي
 .مد نظر قرار گرفته است) 2009، 11آكان، آلن و وايت(رفتارهاي شهروندي تيمي 

هاي تجاري و صنعتي هنوز  اين رفتارها در سازمان ةم مطالعات متعدد درباررغم انجا علي
مطالعه يك و فقط ) 1995، 12شارليكي و التام(ها انجام نشده است  مطالعات كافي در دانشگاه
، هويا( در محيط آموزشي سنجيده است بيني معلمان خوش بر را اثرات رفتارهاي شهروندي

ها قابل توجه باشد  تواند در دانشگاه اين رفتارها از آن جهت مي ةمطالع). 2008، 13نواين و نا
هاي ر توليد علم و تكنولوژي و فرايندرسد تقويت خالقيت و ايجاد نوآوري د كه به نظر مي

هاي اداري  هايي دارد كه ممكن است در قالب آموزش و يادگيري تا حد زيادي نياز به فعاليت
  . و رسمي مشخصي نگنجد

اعضاي هيئت علمي و نيز  هدف اين تحقيق شناسايي انواع رفتارهاي فرانقشرو،  از اين
لذا . ستها هاي رهبري در دانشكده كيد بر سبكأشناسايي علل احتمالي بروز اين رفتارها با ت

  :باشند شده سؤاالت اصلي اين تحقيق به شرح زير مي ذكر ةبا توجه به مقدم

هاي فرانقش سازماني اعضاي هيئت علمي توان به عنوان رفتار چه رفتارهايي را مي -
  در دانشگاه در نظر گرفت؟

گيري رفتارهاي فرانقش سازماني اعضاي هيئت علمي در  چه عواملي بر شكل -
  د؟گذار باشتواند تأثير دانشگاه مي

رانقش تواند بر بروز رفتارهاي ف ها مي چه رفتارهاي رهبري توسط رؤساي دانشكده -
  د؟گذار باش ثيرسازماني اعضاي هيئت علمي تأ

تحقيق و بر اساس آن چارچوب نظري تحقيق ارائه  ةاين مقاله ابتدا مروري بر پيشين ةدر ادام
  . گردد مي

  
  رفتارهاي فراتر از نقش رسمي سازماني

بر اساس پيشنهاد ارگان . آغاز شد 1980 ةرفتارهاي فرانقش تقريباً از ده ةتحقيق دربار
و كسي مجبور به  رود كنان يك سازمان انتظار نمياز كار ، اين رفتارها به طور رسمي)1988(

اثربخشي د براي افزايش توان كه تقويت اين رفتارها مي ها نيست در حالي انجام دادن آن
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كنند كه انجام  به واقع رفتارهاي فرانقش را انتخابي فردي تلقي مي. دسازمان بسيار مفيد باش
توجه گسترده به رفتارهاي  البته امروزه. گردد ها عموماً موجب تنبيه فرد نمي ندادن آن

اين مفهوم كه مورد  كه آيا واقعاً شدهابهام معناشناختي  ايجاد اينشهروندي سازماني باعث 
 اخيراً. مديران قرار گرفته است، اختياري است يا جزو ملزومات شغل است ةتوجه هم
را از فرد انتظار دارند و بر اين  اي به اين نتيجه رسيده است كه مديران چنين رفتاري مطالعه

  ).2009 ،14ترنيپسيد و ويلسون( كنند اساس وي را تشويق و تنبيه مي
گونه رفتارها  هاي صنعتي و توليدي انواع گوناگوني از اين مطالعات سازمان ةدر حوز

از ) 2000(و پودساكوف و همكارانش) 1997 ،1988(ارگان . شناسايي و پيشنهاد شده است
اند كه بسياري از  گونه رفتارها را شناسايي كرده هستند كه انواع گوناگوني از اينمحققاني 

گونه رفتارها  از اين 15دوستي نوع. اند ييد قرار گرفتهأها در تحقيقات متعدد بعدي مورد ت آن
اي دارد كه يك كارمند ممكن است براي  هاي داوطلبانه است كه اشاره به اقدامات و فعاليت

به ). 1997 ،1988ارگان، (از خود نشان دهد  ران خود كه دچار مشكلي هستندبه همكا كمك
االستخدام  يك كارمند باتجربه به يك همكار جديد ةتوان به كمك داوطلبان طور مثال مي

توجه، نزاكت و در  نوع ديگر اين رفتارها. كردبراي شناخت فرايندهاي كاري سازمان اشاره 
لي براي يكي از بيني بروز مشك با پيش فرد اي كه نهبه گو است 16نظر داشتن ديگران

ز بروز گيري ا و براي پيش كند اپيش از وقوع چنين مشكلي آگاه ميپيش همكاران، وي را
را دوستانه و در نظر داشتن ديگران  رفتارهاي نوع ارگان چهگر. نمايد ميمشكل به وي كمك 

در قالب ) 2000(اكوف و همكارانش ، اما پودسكرده استدو بعد مستقل شناسايي  به عنوان
به اند كه شايد بتوان آن را  و پيشنهاد داده كرده گرانه را شناسايي بعدي مشابه رفتارهاي ياري

رفتارهاي . شده توسط ارگان مورد مطالعه قرار داد تركيبي از دو بعد مشابه پيشنهاد صورت
اي كمك به ديگران در حل داوطلبانه بر گرانه اشاره به رفتارهاي كننده و ياري كمك

 اين ةنيز از جمل شناسي وظيفه. ها دارد گيري از بروز مشكالت براي آن يا پيش شان مشكالت
شده توسط ارگان است كه اشاره به دقت و توجه به الزامات كاري  ي پيشنهادگونه رفتارها

ر جلسات بدون به طور مثال حضور مرتب د. سازمان دارد ر از حداقل مورد نياز و الزاميفرات
شده  قبل از موعد مشخص مجاز و انجام و تكميل وظايف محولهاي غيبت  استفاده از فرصت

است كه  17گذشت ةمردي و روحي جوانمورد بعدي . باشد گونه رفتارها مي از اين يهاي نمونه
و سازمان و پرهيز از  پوشي از برخي مشكالت جزيي در كار اشاره به مواردي مانند چشم

اين بعد هم توسط پودساكوف . است ها در زمان بروز آناز مشكالت جزيي و تحمل  شكايت
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نيز  احساس تعلق به سازمان فضيلت مدني و .و هم ارگان شناسايي و پيشنهاد شده است
ها خود را نسبت به  مورد ديگري است كه اشاره به رفتارهايي دارد كه فرد بر اساس آن

، بلكه در كند كفايت نميو تنها به اظهار نظر  بيند ميموضوعات و مشكالت سازماني مسئول 
ايندهاي سازمان جهت بهبود فردر كند تا  عمل و با ارتباط نزديك با سازمان تالش مي

پيشنهاد  18اجابت سازمانيرا با نام  يمشابه كوف نيز بعدپودسا. مشاركت مؤثر داشته باشد
كوف از جوانب گوناگوني مشابه ابعاد شده و پيشنهادي پودسا چه ابعاد شناساييگر. كند مي

را بتوان تنها موردي دانست 19فردي ةتوسعباشد، اما شايد بعد  شده توسط ارگان مي پيشنهاد
دارد كه فرد   داوطلبانه ن بعد اشاره به اين رفتاراي. كه انحصاراً در مدل پودساكوف وجود دارد

ترش و تعميق دانش و سازمان همواره در پي گس ةبراي تقويت نقش خود در توسع
  . هاي گوناگون در اين راستا بهره ببرد د از فرصتكن و سعي مي استهاي خود  مهارت

هاي تجاري و صنعتي صورت  شده مطالعات متعددي در سازمان گرچه دربارة ابعاد ذكر
 اين ةمعدودي در حوز ةشد گرفته، مقاالت چاپ جوي صورت و گرفته است، اما بر اساس جست

؛ 1995مانند شارليكي و التام، (ارها در مؤسسات آموزش عالي شناسايي گرديد گونه رفت
در . استدر اين حوزه  نشانگر وجود مطالعات معتبر محدودكه احتماالً ) 2007، 20ارتورك
هاي مديريت  شارليكي و التام، رفتارهاي فرانقش اعضاي هيئت علمي دانشكده ةمطالع

چه در اين مطالعه گر. دايي مورد بررسي قرار گرفتكانابازرگاني و روانشناسي سه دانشگاه 
انواع گوناگون رفتارهاي فرانقش مشابه مطالعات پودساكوف و ارگان شناسايي نشد، اما نتايج 

نشانگر وجود دو نوع رفتار فرانقش متوجه همكاران و نيز  21كمي تحليل عاملي ةمطالع
ود دو نوع رفتار فرانقش كه متوجه وج. هاي مورد مطالعه بود رفتارهاي متوجه دانشكده

هاي صنعتي و تجاري نيز مشاهده  سازمان و همكاران باشد در مطالعات قبلي در سازمان
اعضاي هيئت ). 1991، 23؛ ويليامز و اندرسون1989، 22ارگان و كونوفسكي(گرديده است 

علمي مراكز آموزشي تحت مطالعه، برخي رفتارهاي فرانقش خود را در جهت كمك به 
خود در  ةنيز در جهت كمك به دانشكد ديگرند و برخي داد همكاران و دانشجويان بروز مي

موضوعاتي مانند كسب منابع مالي براي دانشكده و ايجاد روابط بين سازماني با صنايع و 
در اين مطالعه عملكرد اعضاي هيئت . گرفت مؤسسات تجاري بيرون دانشكده شكل مي

بر اساس  شان ها و كيفيت تدريس آن ةپژوهشي منتشر شد علمي بر اساس تعداد مقاالت
مهم در نتايج اين مطالعه  ةنكت. گيري شد ها اندازه نظرات دانشجويان و سنوات خدمت آن

آماري معنادار مثبت بين رفتارهاي فرانقش متوجه همكاران و دانشجويان با تعداد  ةوجود رابط
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 محققان اين مطالعه از اين تفاوت اين تبيين. ة اعضاي هيئت علمي استشد مقاالت چاپ
ست كه احتماالً رفتارهاي فرانقش متوجه همكاران و دانشجويان موجب شده است كه در ا

و موجبات  وجود بيايده هاي متقابل ب ها ظرفيت قابل توجهي براي همكاري اي آن روابط حرفه
چنين رفتارهايي  به طور مثال. بهبود عملكرد اعضاي هيئت علمي را فراهم ساخته است

يكي از . نوشتن مقاالت پژوهشي مشترك شده است براي ها احتماالً موجب تقويت همكاري
معنادار آماري منفي بين رفتارهاي فرانقش متوجه دانشكده با  ةنتايج ديگر وجود رابط

براي رفتارهاي  بيشتر اختصاص وقت و توان. باشد هاي خدمت اعضاي هيئت علمي مي سال
است كه  بودهتر شايد بدين دليل  وجه دانشكده توسط اعضاي هيئت علمي جوانفرانقش مت

بخشي اين گونه ة اثركنند هاي ابتداي خدمت خود هنوز با عوامل محدود ها در سال آن
بخش  ها را نتيجه گونه فعاليت و ممكن است پس از مدتي اين ندها كمتر آشنا بود فعاليت

نيز مشابه همين مطالعه مؤيد وجود دو گروه ) 2007(رك ارتو ةنتايج مطالع. ارزيابي نكنند
در اين مطالعه اعتماد . رفتارهاي فرانقش متوجه دانشكده و متوجه همكاران بوده است
هاي سازماني از عوامل  اعضاي هيئت علمي به سرپرستان خود و وجود عدالت در رويه

  .رفتارهاي فرانقش شناسايي شدند ةدهند تشكيل
هاي تجاري و  موجد رفتارهاي فرانقش نيز مطالعات متعددي در سازمانعوامل  ةدربار

بندي  بر اساس بررسي و جمع). 2000پودساكوف و همكاران، (صنعتي انجام گرفته است 
هاي اين گونه  كننده بيني شده به عنوان پيش روابط آماري بين عوامل گوناگون شناسايي

مانند جنسيت، سن (عوامل فردي  ةا در چهار دستكننده ر بيني رفتارها، پودساكوف عوامل پيش
و امكان  بخش بودن پذيري، انگيزه تكرار( هاي وظيفة محول ، ويژگي)هاي شخصيتي و ويژگي

انند ميزان رسميت، قابليت انعطاف و انسجام م(هاي سازماني  ، ويژگي)دريافت بازخورد
و  تظارات فراتر از حد معمولوجود انانداز،  مانند وجود چشم(هاي رهبري  و ويژگي )گروهي

همچنين بر اساس اين بررسي، . بندي كرده است تقسيم) رفتارهاي حمايتي رهبر سازماني
ند عملكرد فردي، سازماني، پيامدهاي رفتارهاي فرانقش مان ةمطالعات گوناگوني نيز دربار

 ةر حوزكر شد دذطور كه قبالً نيز  همان. و جو همكاري و تعلق انجام شده است خالقيت
عملكرد فردي اعضاي هيئت  گونه رفتارها بر ثير اينأت ةتجربي دربار آموزش عالي، شواهدي

اما انواع گوناگون رفتارهاي . وجود دارد) شده مانند تعداد مقاالت پژوهشي چاپ(علمي 
  .هاي فردي و سازماني داشته باشندعملكرد أثيرات متفاوتي برفرانقش ممكن است ت
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توان در قالب  تحقيق، چارچوب نظري تحقيق را مي ةز مرور پيشينبندي ا در يك جمع
بر اين اساس رفتارهاي فرانقش اعضاي هيئت علمي يك دانشگاه ممكن . نشان داد 1شكل 

به . يا متوجه همكاران و دانشجويان باشد ناگوني متوجه دانشكده و دانشگاهاست در انواع گو
و اين  وندگونه رفتارها ش است موجب اين عالوه علل فردي و سازماني گوناگوني ممكن

رفتارها نيز موجب پيامدهاي فردي و سازماني مختلفي از جمله عملكرد فردي اعضاي هيئت 
چارچوب نظري، هم عوامل  چه درگر. كده در سطح باالتري گردندعلمي و عملكرد دانش

ق صرفاً بر روي انواع اند، در اين تحقي ها مورد توجه قرار گرفتهكننده و هم پيامد بيني پيش
ها بررسي به عمل  گيري آن رفتارهاي فرانقش اعضاي هيئت علمي و عوامل مؤثر بر شكل

ها براي تحقيقات بعدي پيشنهاد  بررسي پيامدهاي رفتارهاي فرانقش در دانشگاه. آمده است
  .شود مي

   

  
  چارچوب نظري تحقيق ـ 1شكل 

  
  روش تحقيق

ها و به خصوص در ايران،  گونه رفتارها در دانشگاه اين ةدربار با توجه به نوين بودن تحقيقات
كيد بر رويكردي أبا ت 24يافته ساختار هاي نيمه از مصاحبه در اين تحقيق تصميم گرفته شد كه

، 29؛ فونتانا و فري2001، 28س؛ دوا1996، 27؛ كواله1994، 26كرسول(د شواستفاده  25اكتشافي
به اين دليل بود كه هدف تحقيق شناسايي  گيري اين تصميم). 1990، 30؛ پاتن1994
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براي تحقيقات تجربي آتي بر اساس  31الگوهايي نظري ةهايي اوليه و عميق براي توسع ايده
هايي را شناسايي  در نظر است كه بر اساس نتايج اين تحقيق بتوان ايده. هاي كيفي بود يافته

مورد  32با رويكرد تست نظريه هاي آماري بزرگ كرد كه براي انجام تحقيقات كمي با نمونه
  .استفاده قرار گيرد

شده براي انجام تحقيق و  بيني در ابتداي اين تحقيق در نظر بود تا با توجه به زمان پيش
نفر از اعضاي هيئت علمي  40با حدود  ها براي انجام مصاحبه ،منابع مالي و انساني موجود

ست اعضاي يبه صورت تصادفي از ل كه) از اعضاي هيئت علمي هر دانشكده% 10تقريباً (
ها  قبل از انجام مصاحبه. ريزي گردد هيئت علمي دانشگاه انتخاب شده بودند برنامه

و به شكل حضوري در مورد امكان انجام مصاحبه و زمان  شداي براي افراد ارسال  نامه دعوت
دم تمايل برخي رغم تالش زياد به علل گوناگون مانند ع اما علي. انجام آن هماهنگي گرديد

اين افراد  ةاز افراد به انجام مصاحبه و برخي مشكالت اجرايي ديگر امكان مصاحبه با هم
عضو هيئت علمي ديگري كه مجدداً به صورت  20تا براي  شدحتي تالش . فراهم نگرديد

نفر از اعضاي  22نهايتاً با تالش فراوان با . شودنامه ارسال  تصادفي انتخاب شدند دعوت
 ةشده براي انجام اين فعاليت از پروژ مختلف در مدت زمان تعيين ةدانشكد 9علمي از  هيئت

شده فاقد  افراد مصاحبه ةهم. 33هايي از يك تا دو ساعت انجام شد تحقيق مصاحبه
زشي هاي آمو هاي اجرايي در دانشگاه در زمان مصاحبه بوده و صرفاً به انجام فعاليت مسئوليت

ها از قبل داراي سوابق اجرايي مديريتي در  نفر از آن 4چند هر ،تندو تحقيقاتي اشتغال داش
 2حداقل (هاي گوناگون  شدگان در دانشكده با توجه به توزيع مناسب مصاحبه. دانشگاه بودند

 20نفر خانم و  2( ها از نظر جنس و مشخصات فردي آن) عضو هيئت علمي از هر دانشكده
 8/11سال با ميانگين  4-20(كار  ةسابق ،)سال 45ن سال با ميانگي 37-52(ن ، س)نفر آقا
ها  به منظور انجام مصاحبه ،)استاديار 8دانشيار و  8استاد،  6(علمي  ةدرج و )سال

كيد شد أدر ابتداي مصاحبه به طور كلي هدف پژوهش ذكر گرديد و ت. شددستورالعملي تهيه 
هويت افراد به هيچ وجه در د و ش ها تنها براي مقاصد پژوهشي استفاده خواهد كه از مصاحبه

براي ضبط صداي مصاحبه . مشخص نخواهد شد هتحقيق و مقاالت منتشر هاي گزارش
كسب اجازه گرديد و در صورت مخالفت با ضبط صداي مصاحبه صرفاً از نظرات يادداشت 

 سؤاالت زير در مصاحبه به عنوان سؤاالت اصلي در ،با توجه به سؤاالت تحقيق. برداشته شد
آن، سؤاالت ديگري نيز با توجه به  يافتة ساختار نظر گرفته شد و با توجه به ماهيت نيمه

در پايان هر . شده امكان طرح داشت هاي ارائه تر شدن مفهوم پاسخ ها و به منظور روشن پاسخ
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ست گرديد كه چنانچه مطلب ديگري براي طرح شدگان درخوا مصاحبه نيز از مصاحبه ةجلس
  .ندندارند اضافه ك

هايي ممكن است از يك عضو هيئت علمي  به نظر شما چه نوع رفتارها و فعاليت •
 گردد؟ مشاهده شود كه فراتر از وظايف رسمي وي تلقي مي

هاي  در راستاي اهداف و فعاليت را ها ميزان مفيد بودن اين رفتارها و فعاليت •
 كنيد؟ چگونه ارزشيابي مي دانشگاهي

 شود؟ ها مي يا تضعيف اين رفتارها و فعاليت تقويته عواملي به نظر شما موجب چ •
يا تضعيف اين رفتارها و  تواند موجب تقويت رئيس دانشكده ميجانب چه رفتارهايي از  •
 د؟شوها  فعاليت

شده از تنها يك  هاي برداشته د و به همراه يادداشتشسازي  ها به دقت پياده متن مصاحبه
براي تجزيه و تحليـل مـورد اسـتفاده     ه بوداده نشدضبط صدا د ةمورد مصاحبه كه در آن اجاز

كـه در   34هـا از روش تجزيـه و تحليـل تـم     براي تجزيه و تحليل مـتن مصـاحبه  . قرار گرفت
در اين روش، ابتدا مـتن مصـاحبه از روي   . اي دارد استفاده شد تحقيقات كيفي كاربرد گسترده

شده در  هاي برداشته از يادداشت سازي شد و با استفاده مصاحبه پياده ةشده از جلس صوت ضبط
سپس با مطالعة دقيق اين متون، در ابتدا براي هر يك از . طي جلسات مصاحبه تكميل گرديد

هاي علمـي   سخنراني«مانند ( مفاهيمهاي مستقل در قالب  شده تمامي ايده هاي تهيه مصاحبه
هـاي   تـم و  )»در مؤسسات علمي و همكاري در ارزيابي مقاالت مجـالت علمـي و پژوهشـي   

دام يـك  شناسايي و سپس به هر كـ ) »اجتماعيـ  فرهنگي هاي ترويجي فعاليت«مانند ( فرعي
شـده در مـتن    هـايي از مفـاهيم شناسـايي    حاوي مثال 1جدول شماره . كد اختصاص داده شد

چنـين  . اسـت  بندي شـده  فرعي دسته هاي يك نمونه مصاحبه است كه در قالب تم ةشد پياده
هايي با مضامين مشـابه   ها انجام شد و در صورت وجود بخش م از مصاحبهكداكاري براي هر
هـا   شده به عنوان نشـانگر آن  داده هاي قبلي، از همان كدهاي قبلي اختصاص در متن مصاحبه
بندي  شده در كل تحقيق دسته هاي فرعي شناسايي سپس بر اساس تمامي تم. استفاده گرديد

، »تعريف رفتارهاي فراتـر از نقـش  «( هاي اصلي تمايي تري انجام شد كه منجر به شناس كلي
در ادامه نتـايج  . گرديد) »رفتارهاي فرانقش ثيرگذار برأعوامل ت«و  »انواع رفتارهاي فرانقش«

  .دشو حاصل از اين فرايند ارائه مي
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  شده در متن يك نمونه مصاحبه هاي فرعي شناسايي مفاهيم و تم ـ 1جدول 

كد 
  مفهوم

شده و نقل قول  ساييعنوان مفهوم شنا
  مرتبط با آن

كد تم 
  عنوان تم فرعي  فرعي

مفهوم 
21  

ــتفاده از روال ــافتن اس ــه ني ــي از ادام ــاينگران ه
ـ  مسـئوليت   ةوجـود آمـده پـس از دور   ه اجرايي ب
  اجرايي

ممكـن اسـت ايـن كارهـايي كـه انجـام        ،هرچند... «
شود سال بعد كس ديگري  دهيد چون نهادينه نمي مي

 ها را به هم بزند؛ البته در مواردي روال ةآيد هم كه مي
ايـم خوشـبختانه    هاي ديگـر انجـام داده   كه در معاونت

ها را ادامه  همكاران بعدي هم كه آمدند دلسوزانه روال
تم فرعي  ».اند داده

1  
همكاري در 

هاي اجرايي  فعاليت
  دانشكده

مفهوم 
4  

اي بـرايحس تعلق به دانشكده به عنوان انگيـزه
  هاي اجرايي فعاليتمشاركت در 

هر كسي بايد بخشي از اين بـار را بـه دوش بكشـد    «
. شـود  غرق مي رسد و وگرنه اين كشتي به مقصد نمي

اش  چه اين نانوشته است اما هر كسي بايـد وظيفـه  اگر
ايـم و   يعني اگر قرار است يك دانشـكده . را انجام دهد

ورزيم بايـد   يك خانواده باشيم و عشق به دانشكده مي
 ».ن را به دوش بكشيمبار آ

مفهوم 
5  

هدايت و تشويق دانشجويان تحصيالت تكميلـي
  تر به كارهاي پژوهشي عميق

كـنم بـرايش    كند سـعي مـي   كه خوب كار مي كسي«
ماهه يـا   هاي سه كه دوره يا اين پذيرش دكتري بگيرم

اي  اگـر مقالـه  . آورم بـرم و مـي   ماهه با خودم مي شش
تم فرعي  ».كنم ق مالي ميها را تشوي خوب چاپ كنند آن

2  
  هاي پژوهشي  فعاليت
  العاده فوق

مفهوم 
13  

هاي پژوهشي بيشتر از حد موردانجام فعاليت
هاي دانشجويان  قالب راهنمايي پروژه انتظار در

  ممتاز تحصيالت تكميلي
سـاعت   3-4خيلي با هم در تماس هستيم گـاهي  ...«

در ايـن راه  ... كنـيم   روي يك موضـوع صـحبت مـي   
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ايي اسـت كـه   هـ  احساس خوشايندي دارم چون پروژه
ايم و حااليك دانشجو اسـمارتي   خودمان تعريف كرده
 ».كشد كند و زحمت مي دارد روي آن كار مي

مفهوم 
6  

خواهانه براي بهبود زندگيهاي خيرفعاليت
  شخصي دانشجويان

ك جوان را تغيير دهم يا ي] زندگي[اگر بتوانم مسير «
تم فرعي  ».تر است داشته باشم براي من مهمثير روي آن تأ

3  
عالقه به ارتباط 

  شخصي با دانشجويان
مفهوم 

7  

 دانشجويانابرخورد پدرانه داشتن ب
ها نقش پدر  ما اين است كه براي دانشجو ةوظيف«

مان  گرايانه براي فرزندان هدايت ةداشته باشيم، رابط
 ».داشته باشيم

  
  ارهاي فرانقش اعضاي هيئت علميانواع رفت: هاي تحقيق يافته

هاي فراتر از وظايف رسمي خود را با توجه به  شوندگان عمدتاً فعاليت به نظر رسيد كه مصاحبه
هاي اعضـاي هيئـت علمـي دانشـگاه كـه در اشـكال        ادراك خود از سيستم ارزشيابي فعاليت

به طور . دهند د شكل ميشو تعريف مي علمي ةو ارتقاي مرتب سيستم تغيير وضعيت استخدامي
  :مثال يكي از اعضاي هيئت علمي اظهار داشت

هـاي ارتقـاي وي مـورد توجـه      شده دارد كه در ارزشيابي سري وظايف تعريف هيئت علمي يك«
گيرد مثل تدريس، شركت در جلسات شوراها، كارهاي پژوهشـي امـا سـاير كارهـايي كـه در       قرار مي

عنا نيست كه عضو هيئت علمي نبايد انجام دهد يـا  چارچوب اين معيارهاي كمي تعريف شده به آن م
  ».موظف نيست

  :شوندگان نيز اين مفهوم را به شكل زير بيان نمود يكي ديگر از مصاحبه

چه در كاغـذ نوشـته شـده حركـت كنـيم       در سيستم آكادميك علمي اگر بخواهيم بر اساس آن«
دهـيم   رها و تحقيقاتي كه انجـام مـي  كا. توانيم يك سيستم پوياي دانشگاهي را جلو ببريم هرگز نمي

در سيستم آكادميك و دانشـگاهي مسـلماً بـراي پيشـبرد اهـداف      . گاه مقدار آن مشخص نيست هيچ
هيئـت علمـي در روي كاغـذ     محول شود كه مستقيماً وظايف اعضايمجموعه ممكن است كارهايي 

  ».نوشته نشده باشد
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رسد كه بتوان تعريف  شدگان به نظر مي شده توسط مصاحبه هاي ارائه لذا با توجه به تبيين
  : رفتارهاي فرانقش در دانشگاه را به صورت زير پيشنهاد نمود

اعضاي هيئت علمي  هاي فعاليترفتارهايي كه از نظر اعضاي هيئت علمي در سيستم ارزشيابي «
ا را بـراي  ه انجامد اما اعضاي هيئت علمي به علل مختلفي آن دانشگاه به تبديل وضعيت يا ارتقا نمي

   ».ورزند ها مبادرت مي و به آن كنند مييا بقا و رشد سيستم دانشگاهي مهم تلقي  اي خود رشد حرفه

شده، در پاسخ به سؤال اول تحقيق كه در  هاي انجام با توجه به تجزيه و تحليل مصاحبه
ن رسد كه بتوان اي به نظر مي استرابطه با انواع رفتارهاي فرانقش اعضاي هيئت علمي 

بندي  دسته پژوهشيو  آموزشي، ترويجيـ  اجتماعي، دانشجويي، اجراييرا در پنج نوع  رفتارها
  .شوند كه در ادامه هر كدام توضيح داده مي كرد

شـدگان وقتـي بـا     تقريباً نيمي از مصاحبه :هاي اجرايي رفتارهاي فرانقش در فعاليت
ايف رسمي مواجه شـدند، بالفاصـله   هايي فراتر از وظ سؤاالت مصاحبه و مفهوم انجام فعاليت

هـا و شـوراها،    هـا ماننـد عضـويت در كميتـه     هاي اجرايي در دانشـكده  انجام برخي از فعاليت
هاي اجرايي كه در سيسـتم   كتابخانه و آزمايشگاه و مديريت برخي از فعاليت ةمسئوليت توسع

را به عنوان  مناسبي نيستند ه و يا داراي امتيازاتها يا اصالً توجه نشد ارزشيابي دانشگاه به آن
شـدگان، بيشـتر اعضـاي     به نظر چهار نفـر از مصـاحبه  . گونه رفتارها ذكر كردند مصاديق اين

هاي آموزشي و پژوهشي در  هيئت علمي به دليل ادراك خود از اهميت و ارزش باالي فعاليت
هـاي اجرايـي    گونه فعاليـت  كادميك و سيستم ارزشيابي دانشگاه تمايلي به انجام اينآمحيط 
چنـين  . كننـد  فرانقش خود ادراك مي هاي ها را به عنوان فعاليت لذا معموالً اين فعاليت. ندارند

ها با مشكالتي روبرو شـود،   هاي اجرايي دانشكده شود كه مديريت فعاليت شرايطي موجب مي
ت اعضـاي هيئـت علمـي مـديري     ها بايد توسط خود گونه فعاليت رسد كه اين زيرا به نظر مي

شـدگان از وظـايف    هاي اجرايي به نظر بعضـي از مصـاحبه   چه انجام برخي از فعاليتگر. شود
ها توسط اعضـاي هيئـت علمـي ضـروري و      اما انجام آن رسمي اعضاي هيئت علمي نيست، 

  . الزم است
چه در بعضـي از مـوارد كسـب رضـايت درونـي عـاملي بـراي پـذيرش مسـئوليت در          گر
شده علل متنوعي شناسايي شـدند   هاي انجام د، در ديگر مصاحبههاي اجرايي معرفي ش فعاليت

هـا و وظـايف اجرايـي كـه      شدگان بر پذيرش و يا عدم پذيرش مسـئوليت  كه به نظر مصاحبه
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 هاحساس مسئوليت و وظيف. گذار هستندتأثير محسوب شوندفرانقش  هاي ممكن است فعاليت
شدگان براي  سط هشت نفر از مصاحبهاي است كه تو از جمله داليل عمده نسبت به دانشكده
بـه  . هاي اجرايي خارج از سيستم رسمي ارزشيابي عملكرد بيان شـده اسـت   پذيرش مسئوليت

  :طور مثال يكي از اعضاي هيئت علمي اظهار داشت

كه اين كار جزء وظايف  ي ندارم اما اگر در شرايطي مجبور شوم، به علت اينيتمايلي به كار اجرا«
 كه مـن جـزء دانشـكده هسـتم و     مندي و اين عالقه و پذيري ت و احساس مسئوليتتك تك افراد اس

  ».دهم حاال نوبت من است و بايد اين كار انجام شود، من انجام مي

را دليلي براي احساس مسئوليت در  دلسوزي براي دانشكدهشدگان  يكي ديگر از مصاحبه
از ديگـر   ت در مديريت دانشكدهاحساس مشاركبه عالوه، . پذيرش مسئوليت اجرايي ذكر كرد

. هاي اجرايي شود داليلي است كه ممكن است موجب احساس مسئوليت در پذيرش مسئوليت
احساس مشـاركت در مـديريت دانشـكده ممكـن اسـت بـه همـراه بـه هـم وابسـته ديـدن            

. هاي اجرايـي باشـد   هاي دانشكده دليلي در پذيرش مسئوليت هاي شخصي و موفقيت موفقيت
داننـد و بـراي موفقيـت آن     گيري دانشكده را حاصل زحمـات خـود مـي    شكلد كه افرابرخي 
احساسي مانند  احساس به دانشكدهدر مواردي . پذيرند مي را هاي اجرايي مسئوليت ,ندا حساس

شود تا عضو هيئت علمي نسبت بـه پـذيرش    موجب مي واست  تعلق و عشق به يك خانواده
ايجاد حس تعلق و عالقه به دانشـكده ممكـن اسـت    . كارهاي اجرايي احساس مسئوليت كند

و به سـبب آن عـاملي بـراي     باشد بتواند يكي از عوامل ايجاد احساس مسئوليت به دانشكده
شـرايط   شـدگان ابـراز داشـت كـه در     يكـي ديگـر از مصـاحبه   . بروز رفتارهاي فرانقش گردد

دانشـكده در   كه ممكن است دانشكده ضربه بخورد اعضـاي هيئـت علمـي در آن    اضطراري
احساس وظيفه به دليل اضطرار و بـاور بـه   . نمايند ميهاي اجرايي مشاركت  پذيرش مسئوليت

دارا است نيز ممكـن   زم را براي مقابله با اضطرارال ةكه عضو هيئت علمي توانايي و تجرب اين
به طور مثال بـه اظهـارات اعضـاي    . هاي اجرايي مرتبط شود است منجر به پذيرش مسئوليت

  :شود ئت علمي اشاره ميهي

دليـل  . پذيرنـد  ي را مييزماني كه فكر شود دانشكده در حال ضربه خوردن است مسئوليت اجرا«
ط يافـراد در شـرا  . محل كـار اسـت   ط اضطرار عالقه به كار ويي در شرايهاي اجرا پذيرفتن مسئوليت
ايـن افـراد   ... شوند  عمل ميتفاوت هستند، اما با بروز شرايط اضطرار خودشان وارد  عادي به ظاهر بي
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كنند اين دانشكده جزو فرزندشان است و بايد آن دانشكده بهترين دانشكده باشد پـس در   احساس مي
اش باشـد، اگـر    كند بايـد بـه فكـر دانشـكده     شخص احساس مي. شوند هايش اكتيو وارد مي مسئوليت

اش  ود هيئت علمي هستند كه بهرهيابد، جايگاه خوبي در صنعت داشته باشد، به طبع خ دانشكده ارتقا
  ».برند را مي

هـاي   شـدگان فعاليـت   برخي از مصاحبه :رفتارهاي فرانقش در ارتباط با دانشجويان
هـا ايـن    بر اساس مصـاحبه . فراتر از نقشي را مطرح كردند كه مرتبط با امور دانشجويي است

مسـايل زنـدگي    ةرها ممكن است مرتبط با كمـك و راهنمـايي بـه دانشـجويان دربـا      فعاليت
شدگان تا آن حـد   اين موضوع براي يكي از مصاحبه. ها باشد شخصي، آموزشي و پژوهشي آن

  .ترين شرط استخدام اعضاي هيئت علمي به حساب آورد را مهم رسيد كه آن مهم به نظر مي
 اسـاتيد . ترين مسئله در هنگام استخدام هيئت علمي انگيزه و عشق به كار با دانشجو است مهم«

عشق به معلمـي در  . اي ندارند زيادي هستند كه پژوهشگر خوبي هستند اما به رابطه با دانشجو عالقه
   ».هر كسي وجود ندارد

عـاملي مهـم در پيشـرفت محـيط دانشـگاهي و افـزايش       رسمي با دانشجويان روابط غير
ص خصـو توجه به بر قراري روابط دوستانه با دانشجويان به . است كيفيت آموزش و يادگيري

هاي دروني دانشـجويان بـراي    در افزايش انگيزه يمهم دانشجويان تحصيالت تكميلي عامل
هـا   وابستگي و وفاداري آن ةتوجه به ايجاد روابط صميمي با دانشجويان زمين. كار بيشتر است

سـاز ارتبـاط وي از جايگـاه صـنعت بـا       مدت زمينـه و اين در بلند كند ميانشگاه فراهم را به د
نوشـتن  و  كشـور  از هاي خارج تالش براي اخذ پذيرش از دانشگاه. آورد را فراهم ميدانشگاه 
از جمله اقدامات فرانقش ديگري بود كه توسط دو نفر  هاي علمي براي دانشجويان نامه توصيه

  .شدگان بيان گرديد از مصاحبه
رسـمي   رهـا و مراسـم غيـ    مانند جشـن  اي هاي فوق برنامه فعاليتريزي براي انجام  برنامه

تري با هم برقرار كنند كه حاصل آن تقويت نظام  ها بتوانند روابط نزديك ضروري است تا آن
ن روابط بايـد  البته اي. يادگيري بيشتر در دانشجويان است ةدانشگاهي از طريق افزايش روحي

شـدگان ضـرورت    يكي از مصـاحبه . اي نشود و مانع انجام وظايف حرفه داراي حد و مرز باشد
يكي ديگر از اعضاي هيئـت  . را براي اين رابطه مطرح كرد گرانه نقشي پدرانه و هدايت وجود

الگـوي رفتـاري و انسـاني     علمي معتقد بود كه اعضاي هيئت علمي بايد خـود را بـه عنـوان   
  :توان به صورت زير توصيف كرد به نظر ايشان اين رابطه را مي. در نظر بگيرند دانشجويان
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گرايانـه بـراي    هـدايت  ةها نقش پدر داشـته باشـيم، رابطـ    ه براي دانشجوما اين است ك ةوظيف«
. تدريس بـا دانشـجو داشـته باشـيم     ةبايد تعامل نزديكتري را خارج از وظيف. مان داشته باشيم فرزندان

. ي از وظايف است كه قابل ارزيابي نبوده ولي بسـيار مهـم اسـت   يراهنمايي دادن و مشورت دادن جز
ها  مثالً وقتي كه استادي در قلب دانشجو جاي دارد، بچه. گذارد هاي ديگر اثر مي نبودن آن در قسمت

هـايي بـه دانشـجو     هـا انگيـزه   نامه استاد راهنمايي كه در پايان و يا مثالً. گيرند درس او را بهتر ياد مي
ني اشـتباه اسـت اگـر همـه چيـز را ماشـي      . شود كار تحقيقاتيش را بهتر انجام دهد دهد، باعث مي مي

 ».كنيم

شـدگان   چهار نفر از مصـاحبه  :اجتماعيـ  هاي ترويجي رفتارهاي فرانقش در فعاليت
به . مرتبط استدر آن  جامعه و ترويج علم ةتوسع ههايي اشاره كردند كه ب به ضرورت فعاليت

هاي رسمي اعضاي هيئت علمي  ها گرچه ممكن است به عنوان فعاليت اين فعاليتها  نظر آن
شـدگان   يكي ديگر از مصاحبه. دانشگاهيان است ةهاي مهم جامع اما از مسئوليتتلقي نگردد 

دانست هر چند بـه   اعضاي هيئت علمي مي ةترين وظيف را مهم حساسيت به سرنوشت جامعه
  :بنا به نظر ايشان. صورت رسمي ممكن است مطرح نباشد

دانشـگاه و   اگر عالوه بر. ودش با انجام دادن تنها وظايف فرمال در كار آكادميك فرد موفق نمي«
دهـيم،   فرهنگ و علم جامعه را بايد ارتقـا . توانيم موفق شويم گذاري نكنيم نميدانشكده در جامعه اثر

كـار تنهـا    مجله، در اين يهاي درسي دبيرستان، سردبير نوشتن كتاب. پس بايد مسئوليت حس كنيم
كه بايد فضاي سالم درست كنيم و جامعـه  كرد اين بود  علتي كه مرا براي انجام دادن آن تشويق مي

  ».را هدايت كنيم

به ارتباط با توان  ها ذكر شده است كه مي ها انواع گوناگوني از اين فعاليت در اين مصاحبه
 هاي ترويجي فعاليت و گذاري علمي در جامعه سياست، كتب درسي ةآموزش و پرورش در تهي

علمي در مؤسسات ديگـر و همكـاري بـا مجـالت     هاي  سيما و سخنراني و مانند ارتباط با صدا
و  احساس مسئوليت ملي و اجتماعيبه نظر يكي از اعضاي هيئت علمي به دليل . اشاره نمود

هاي خود را بـا توجـه بـه منـافع      نبايد فقط فعاليت اجتماعي ةرشد و توسع دانشگاه در جايگاه
از خـود تـالش بيشـتري     هجامع اي روشن براي فردي تنظيم كرد، بلكه بايد براي ايجاد آينده

  .نشان داد
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هـاي مهـم    چنـد پـژوهش از فعاليـت   هر :هاي آموزشي رفتارهاي فرانقش در فعاليت
 هـا بايـد   در آمـوزش  به پرورش خالقيت دانشجو دادن اهميت اما است،اعضاي هيئت علمي 

يكي ديگـر از  . به آن توجه نشود فعاليتي مهم تلقي گردد حتي اگر در سيستم ارزشيابي اساتيد
احسـاس مسـئوليت در   اجزاي اين دانشگاه بايـد داراي   ةشدگان نيز معتقد بود كه هم مصاحبه

جا كه دانشجويان اين دانشگاه  از آن. باشند هستند برابر نسل جوان دانشجو كه نخبگان كشور
ئت علمي آن بايد در كشور هستند اجزاي مختلف دانشگاه از جمله اعضاي هي ةاز جوانان نخب

اي در ايـن   العـاده  فـوق  هـاي  و فعاليت رندو خالق نگاه دا دهند ن اين افراد خود را پرورشأش
   .راستا انجام دهند

هاي مهم كه شايد به آن در  شدگان بيان داشت كه يكي از فعاليت يكي ديگر از مصاحبه
و تالش اساتيد  رت تعامليها به صو بر گزاري كالسشود  سيستم ارزشيابي توجه چنداني نمي

هاي علمي  گزاري سميناربر. ستها براي باال بردن سطح مشاركت دانشجويان در كالس
هاي فرانقش اما ارزشمند در اين  نيز از فعاليت هاي علميريزي براي بازديد برنامهو  العاده فوق

هاي  ر فعاليتگونه رفتارها د شوندگان در توصيف اين هشت نفر از مصاحبه. حوزه تلقي شدند
رساني روز به ةبا انگيز تغيير مستمر جزوات درسيآموزشي به موارد متعدد ديگري از جمله 

كيد أت دانشجويان خارج از ساعات كالسي برايوقت گذاشتن و  چاپ كتاب درسيمطالب و 
رساني محتواي  روز شدگان به طور خاص بيان داشتند كه به چهار نفر از مصاحبه. داشتند
هايي است كه به طور مستقيم در سيستم  ها از جمله فعاليت هاي تدريس آن و روشها  درس

دهند بيشتر  گيرد اما اساتيدي كه اين كار را انجام مي ارزشيابي دانشگاه مورد توجه قرار نمي
  . دهند اي به اين كار اهميت مي به داليل حرفه

دهي به  در جهترا  تدريس سيستم ارزشيابيشدگان نقش  نفر از مصاحبه چهار
ها مخالفت با  مشترك در نظرات آن ةنقط. شمردندهاي آموزشي اساتيد بسيار مهم بر فعاليت

توجه صرف به وجود رويكردي كمي در سيستم ارزشيابي تدريس و توجه انحصاري به 
شدگان تغيير در سيستم كنوني را عاملي مهم  يكي از مصاحبه. هاي دانشجويي است ارزشيابي
شدگان ارزشيابي  به نظر يكي ديگر از مصاحبه. تحرك در سيستم آموزشي بيان كرددر ايجاد 

آموزشي صرفاً بر اساس نظر دانشجو داراي تبعات منفي است و ممكن است اعضاي هيئت 
العاده و  هاي فوق ها را از فعاليت و آن بردبكاري با دانشجو پيش  علمي را به سمت مالحظه
سيستم ارزشيابي تدريس فعلي فاقد توانايي براي . شجويان باز داردمؤثر بر يادگيري واقعي دان
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و وقت قابل  دارند ميتميز دادن اساتيد خالق و فعالي است كه همواره خود را به روز نگه 
  .كنند بازخورد به دانشجويان صرف مي ةتوجهي را براي ارائ

تـوان   كـه مـي   هايي يكي ديگر از حوزه :هاي پژوهشي رفتارهاي فرانقش در فعاليت
ايـن حـوزه بـر    . هاي پژوهشي است فعاليت ةهايي فرانقش را در آن شناسايي كرد حوز فعاليت

بـه انجـام    شـده  افـراد مصـاحبه   هاي اجرايي و آموزشي كه حوزه مانند ،هاي قبلي خالف حوزه
شـدگان بـه    ترويجي كه افراد كمتري از مصاحبهـ  اجتماعي ةحوز ها تمايل داشته يا حداقلي آن

شدگان بر اهميت انجـام   مصاحبه ةهم. از طرفداران زيادي برخوردار بود ،آن توجه نشان دادند
هـاي اعضـاي    شده در سيستم ارزشـيابي فعاليـت   هاي پژوهشي بيشتر از حداقل تعيين فعاليت

ها بيـان كردنـد كـه بـه      كيد كردند، اما هشت نفر از آنأجا كه امكان دارد ت هيئت علمي تا آن
هاي اجرايي، مشكالت معيشتي و اختصاص وقت زيـاد بـه    ف مانند حجم فعاليتداليل مختل

يكـي ديگـر از   . ها نيز عملكرد پژوهشي داشـته باشـند   اند حتي در حد حداقل آموزش نتوانسته
هـا و   داوري مقـاالت كنفـرانس  و  همكاري با نشريات پژوهشـي دانشـجويي  شدگان  مصاحبه
  . فرانقش پژوهشي برشمرد يها را نيز از جمله فعاليت سمينارها
هاي كنوني اعضـاي هيئـت    انجام پژوهش شدگان بر كيد هشت نفر از مصاحبهأرغم ت علي

هــاي كارشناســي ارشــد و دكتــري دانشجويانشــان، ســه نفــر از  علمــي بــا توجــه بــه پــروژه
و  كه هنوز نياز بـه توجـه بيشـتر دارد   شدگان معتقد بودند كه مشكل اصلي اين حوزه  مصاحبه
لعـاده و فراتـر از وظـايف    ا هاي فوق ست توسط اعضاي هيئت علمي به عنوان فعاليتممكن ا
و ايجاد فرايندي زاينده ارتباطي منطقي با صنعت  برقراري تالش برايتلقي گردد  شان رسمي

براي استفاده از تحقيقات در پيشرفت واقعي جامعه و صنعت و نه انجـام پژوهشـي صـرفاً بـا     
هـا نيـاز بـه     شـدگان انجـام ايـن فعاليـت     نظر سه نفر از مصـاحبه  به. مقاصد دانشگاهي است

ريزان كالن براي آن فكري شود اما  سازي سيستمي دارد كه بايد توسط دانشگاه و برنامهبستر
در حال حاضر اين اعضاي هيئت علمي هستند كـه بـراي ايجـاد چنـين روابطـي بـا صـنايع        

سمي خود به صورت فردي و مستقل اقـدام  و فراتر از وظايف ر هاي مختلف گوناگون با شيوه
هـايي را از طـرف    سـيس شـركت  أشـدگان ت  يكي ديگر از مصـاحبه . كنند ها مي به اين فعاليت

  . كردها پيشنهاد  گونه فعاليت دانشگاه براي رشد اين
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  گيري بحث و نتيجه

 ،)2000، 35كازلوفسكي و كالين(سطحي  از منظري چند  ها هاي مصاحبه با بررسي پاسخ
عوامل در سطح ، عوامل در سطح فرديهاي  با نام را ثيرگذارأسه مجموعه عوامل تتوان  مي

هايي  عوامل در سطح فردي اشاره به پديده. پيشنهاد نمود عوامل در سطح دانشگاهو  دانشكده
ها و عاليق  نگرش اي هيئت علمي مانند باورها،هاي فردي اعض ويژگي ةكنند د كه بياندار

عوامل در سطح دانشكده . ثيرگذار باشدأبر رفتارهاي دانشگاهي آنان تند توا ميكه  است
و  استكه براي اعضاي هيئت علمي درون يك دانشكده مشترك  هايي از پديده است عبارت

دانشكده،  ةسابق ة ديگر متفاوت باشد، به طور مثالممكن است از يك دانشكده تا دانشكد
سطح دانشگاه عوامل در . ماني يك دانشكدهسبك مديريت رئيس دانشكده و فرهنگ ساز

اعضاي هيئت علمي دانشگاه به طور نسبتاً يكساني وجود  ةد كه براي هماشاره به عواملي دار
و  يابي، ارتقاتوان به سيستم ارزش به طور مثال مي. شود و كليت دانشگاه را شامل مي رددا

سبك مديريت رئيس  ور وتغيير وضعيت اعضاي هيئت علمي، شرايط اين دانشگاه در كش
ها توضيح داده  شده در هر كدام از اين دسته در ادامه عوامل شناسايي. دانشگاه اشاره كرد

  .شوند مي

هاي فرانقش اعضاي  رسد كه بروز برخي از فعاليت به نظر مي :عوامل در سطح فردي
پدرانه گاهي ها، باورها و عاليق فردي اساتيد مانند ن هيئت علمي ممكن است ريشه در ارزش

به  احساس مسئوليت به دانشكده اعضاي هيئت علمي و دانشجويان، ةبه رابط گرانه و هدايت
 .يك عضو هيئت علمي داشته باشد تعريفي اجتماعي از وظايفو  پذيري مشاركت ةدليل روحي

هاي فرانقش اعضاي هيئت  ثيرگذار بر فعاليتأرسد عاملي ت هايي كه به نظر مي يكي از تم
ها  خود را به آنفرد هايي است كه  در ارتباط با گروه 36اي از خود باشد مفهوم حرفهعلمي 

اي خود را در ارتباط با سه  يك عضو هيئت علمي ممكن است هويت حرفه. ددان متعلق مي
علمي  ةمرتبط با حوز علمي ةجامعو  دانشگاه، دانشكده يعني اي گوناگون علمي نهاد حرفه

اي از باورها  اين مفهوم از خود به عنوان مجموعه. دكنتوصيف  شورك و جامعهخود و نيز با 
گيري رفتارهاي دانشگاهي اعضاي هيئت علمي به  در شكل يمهم تواند نقش است كه مي

مفهوم از خود مرتبط با . ها به طور خاص داشته باشد طور كلي و رفتارهاي فرانقش آن
اين  ةرسد كه سابق به نظر مي. حبه بودشده در مصا هاي مهم شناسايي نيز از تم دانشگاه
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ثير قابل توجهي بر ادراك أهاي برتر كشور توانسته است ت دانشگاه به عنوان يكي از دانشگاه
هر عضو هيئت علمي . خودشان داشته باشد ةشده دربار برخي از اعضاي هيئت علمي مصاحبه

المللي  مفهومي بينمچنين ه ة علمي كشور داشته باشد وبايد از خود مفهومي مرتبط با جامع
  . هاي پژوهشي كه بيش از انتظارات رسمي است در فعاليت ز خودا

اي كه يك عضو  حرفه بعدي از مفهومتوان در مدلي چند هاي فوق را مي مجموع ديدگاه
اي و اجتماعي مؤثر بر  خود در ارتباط با نهادهاي حرفه ةهيئت علمي ممكن است دربار

بر اين اساس نوع برداشت هر عضو علمي از . ل دهد پيشنهاد داداش تشكي اي عملكرد حرفه
هاي  خود و تعريف ماهيت شغل آكادميك ممكن است بر رويكرد وي بر انجام فعاليت

عضو هيئت علمي كه داراي مفهوم از خود يك به طور مثال . ثيرگذار باشدأدانشگاهي ت
هايي نمايد تا  ت اقدام به فعاليتخود است ممكن اس ةالمللي رشت علمي بين ةمرتبط با جامع

در حالت ديگر نيز . المللي فعال نگاه دارد و در سطح بين سازد خود را در اين عرصه مطرح
زماني كه يك عضو هيئت علمي فقط داراي مفهوم از خود مرتبط با دانشكده است ممكن 

و  پيشرفت وي كند كه موجباست تنها در مواقعي فراتر از وظايف رسمي فعاليت 
  .باشد ها اش در آن فعاليت دانشكده

گذار بر رفتارهاي فرانقش را  ثيرأگروهي ديگر از عوامل ت :عوامل در سطح دانشكده
ده ها و اختيارات رئيس دانشك نقش ةتوان در سطح دانشكده شناسايي نمود كه بيشتر دربار مي

ت محدود رئيس اختيارا ند عبارتند ازشدهاي اصلي كه در اين سطح شناسايي  تم. است
  . جو دانشكدهو  هاي رئيس دانشكده نقش، دانشكده

هاي گوناگون بيان داشتند كه رؤساي  شدگان به اتفاق اما به شكل مصاحبه ةتقريباً هم
اي نيستند كه از آن اختيارات براي تشويق  ها داراي اختيارات قابل مالحظه دانشكده
شدگان رئيس دانشكده را  مصاحبه. ده كننداعضاي هيئت علمي استفا ةالعاد هاي فوق فعاليت

است كه  تأثيرگذار زماني دانشكده ارزيابي كردند كه تنها هاي اداري در حد مجري فعاليت
يكي از . و همه را دچار مشكل نمايد هاي اداري را به خوبي انجام دهد نتواند فعاليت

ان اختيارات الزم د اين بود كه فقدكرشدگان مطرح  موضوعات مهمي كه يكي از مصاحبه
هاي دانشگاه را  اي راهبردي دارد كه فعاليت ها ريشه در فقدان برنامه براي رؤساي دانشكده

هاي خود را از  ها نيز ممكن است در اين شرايط انگيزه گي كرده و طبيعتاً آن دچار روزمره
  .دهندبدست 
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ها،  رؤساي دانشكده هاي موجود در اختيارات محدوديت ةشده دربار رغم اظهارات بيان علي
هاي اعضاي هيئت علمـي   تواند بر انگيزه هاي مهمي است كه مي رئيس دانشكده داراي نقش

هـاي فـرانقش اعضـاي هيئـت      هاي آنان به طور عمومي و بر فعاليت و بر فعاليت أثير گذاردت
يجـاد  ا ثير رفتار رئيس دانشكده درأها ت نقشاين يكي از . دأثيرگذار باشعلمي به طور خاص ت

. و تقويت تعامالت صميمي بـين اعضـاي هيئـت علمـي اسـت      محيطي دوستانه در دانشكده
رسمي براي ايجاد محيطي دوستانه  ريزي براي برگزاري مراسم و جلسات غير همچنين برنامه

  .كيد قرار گرفتأمورد ت
هاي مهم مرتبط با ايجاد محيطي دوستانه، توجه رئـيس دانشـكده بـه     يكي ديگر از نقش

به نظر ايـن  . رسمي است قراري روابط عادالنه با اعضاي هيئت علمي فارغ از ارتباطات غيربر
دارنـد كـه ممكـن اسـت باعـث افـت        تعلـق  رسمي هاي غير به گروه ها افراد رؤساي دانشكده

همچنـين چنـين   . نيسـتند هـا   بـه ايـن گـروه   متعلق هاي اعضاي هيئت علمي شود كه  انگيزه
طـرح  مهاي دانشكده و  ضي از اعضاي هيئت علمي در فعاليتشرايطي عامل مشاركت كم بع

شـده   هاي مطـرح  شايد چنين موضوعي را بتوان مشابه ايده. هاست نكردن نظرات ارزشمند آن
گيري روابط رهبر با افراد گـروه   دانست كه اشاره به فرايند شكل 37پيروـ  ة تبادل رهبردر نظري
بـر اسـاس ايـن نظريـه هـر رهبـر       . دارد 39ديارتباط با اعضاي گروه غيرخو ةو نحو 38خودي

تـري را بـا    از خصوصيات كاركنـان ارتبـاط قـوي    خودسازماني با توجه به شخصيت و ادراك 
 شـان  زگاري بيشـتري بـا رهبـر سـازماني    برخي از كاركنان كه به طور متقابل نزديكـي و سـا  

به . ار مي گيرنداعضاي گروه غيرخودي قر دستةكند و سايرين در  كنند برقرار مي احساس مي
ثير عضويت أرفتارهاي فرانقش برخي از اعضاي هيئت علمي تحت ت احتماالً رسد كه نظر مي

بررسي دقيق اين موضوع براي تحقيقـات  . باشد به گروه خودي رئيس دانشكده ها و تعلق آن
كيدي ويژه بر نقش رئـيس دانشـكده   أشدگان ت در همين راستا مصاحبه. گردد آتي پيشنهاد مي

توانـد   هـا نظـام شـورايي مـي     به نظر آن. داشتند نظام شورايي دانشكده ةكنند عنوان تقويت به
در حـالتي   البته ايـن . اي هيئت علمي باشدهاي فرانقش اعض خوبي براي تقويت فعاليت ةزمين

بـه نظـر   . كننده و نه رياست را در شورا داشـته باشـد   است كه رئيس دانشكده نقش هماهنگ
هيئـت   احساس تعلق بيشتري را بين اعضاي ةه از نظام شورايي بتواند زمينرسد كه استفاد مي

  .بر ميزان رفتارهاي فرانقش بيفزايد همين دليلو به  علمي و دانشكده فراهم آورد
 رفتاري براي ديگـران  الگويهاي رئيس دانشكده نقش وي به عنوان  يكي ديگر از نقش

اسـتفاده  و  ور رئيس دانشكده در دانشـكده وضعيت حضبه  مشخصاً از مصاديق اين امر. است
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ثيرگذاري بر رفتارها از طريق أتو  نكردن از موقعيت رياست دانشكده در جهت منافع شخصي
هـاي   ها نقشي سـمبوليك در گسـترش فعاليـت    رؤساي دانشكده. اشاره گرديد تشويق كالمي

هـا و عاليـق    بليـت شناسـايي قا  ها، نقش يكي ديگر از نقش. خود در جامعه دارند ةعلمي رشت
ريـزي بـراي    ها به شكلي صحيح و نيز برنامه با هدف واگذاري مسئوليتاعضاي هيئت علمي 

  .هاست رشد آن
شده  هاي اشاره بسياري از نقششايد بتوان  ،41گرا تحول/40با توجه به الگوي رهبري تبادلي

در ارتبـاط بـا    را شـدگان  نظر مصاحبه ها از ات محدود آنها و نيز اختيار براي رؤساي دانشكده
گرا، رهبري تبادلي اشاره  تحول/رهبري تبادلي ةبر اساس نظري. اين الگو مورد بررسي قرار داد

يا تنبيه متناسب با عملكرد كاركنان بـروز پيـدا    رفتارهاي رهبري دارد كه بر اساس تشويق به
تقويـت  هـدف  گرا نيز اشاره به مجموعه رفتارهاي رهبري دارد كـه بـا    رهبري تحول .كند مي

هـا و منـافع    ها و منـافع فـردي كاركنـان بـه اولويـت      تعهد و رسالت سازماني با تغيير اولويت
انـداز، نفـوذ    ايجـاد انگيـزه بـا تـدوين چشـم      ماننـد  رفتارهاي رهبري. شود سازماني انجام مي

هـاي فـردي    گرا با نشان دادن تعهد و رفتارهاي الگوي نقش رهبر، توجـه بـه ويژگـي    آل ايده
ها و نيز تشويق و تحريك ذهني كاركنان بـراي بررسـي    ريزي براي رشد آن كنان و برنامهكار

در اين حوزه گرا است كه  رهاي رهبري تحولمسايل سازماني از زواياي گوناگون از جمله رفتا
رسد كه به دليل محـدوديت   هاي اين تحقيق، به نظر مي با توجه به يافته .پيشنهاد شده است

هـاي   وجـود داشـته ولـي نقـش    نقش رهبـري تبـادلي ضـعيفي    ها  ي دانشكدهاختيارات رؤسا
  .كيد قرار گرفتندأشوندگان مورد انتظار و ت هاي گوناگون توسط مصاحبه گرا به شكل تحول

را نيز براي رؤساي  مورد انتظار هاي حداقل ةكنند كنترل و اداره شدگان نقش مصاحبه
هاي  ثير چنداني بر فعاليتأبودند كه رئيس دانشكده ت رو معتقد ها قايل بودند و از اين دانشكده
هاي ديگري  نقشبر شدگان به اختصار  برخي از مصاحبه. اعضاي هيئت علمي ندارد فرانقش

نقش حمايتي رئيس دانشكده از اعضاي هيئت ، رابط اصلي دانشكده با دانشگاهمانند نيز 
اعضاي هيئت علمي در زمان  نقش حمايتي ازجهت شكوفايي استعدادهايشان،  علمي جوان
كه  دكردنكيد أت ايجاد شفافيت در عملكرد مالي دانشكدهو  ها با مشكالت شغلي برخورد آن

ابعاد رواني  نيز  برخي .ثيرگذار باشندأهيئت علمي تاعضاي  فرانقشممكن است بر رفتارهاي 
. ردندلقي كت فرانقشمهم در تقويت رفتارهاي  را عوامل دانشكدهجو و ظاهري موجود در 

در صورت طرح نظرات مخالف به عنوان عامل رواني منفي  ترس از صدمه ديدن در ارتقا
توجه به . دشدگان مطرح ش گذار بر مشاركت اعضاي هيئت علمي توسط يكي از مصاحبهأثيرت
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شكوفايي افراد و  ةو زمين نقش دارد زيبايي و راحتي محيط كار در ايجاد روابط انساني سالم
اين موضوع معموالً مورد غفلت قرار  كه در حالي آورد هاي خالقانه را فراهم مي اليتانجام فع

اي در سطح  به عنوان پديدهـ  هر دانشكده علمي اعضاي هيئت علمي ةماهيت رشت .گيرد مي
ه ب ها براي آن فرانقشبراي بروز رفتارهاي  ايي كهه نيز ممكن است بر فرصت ـ دانشكده
هاي متفاوتي براي بروز رفتارهاي  به طور مثال ممكن است فرصت. دد مؤثر باشآي وجود مي
اجتماعي براي علوم پايه و علوم انساني وجود داشته باشد كه ـ  هاي ترويجي در حوزه فرانقش

  .مهندسي وجود نداردـ  هاي فني براي رشته

 ها علل شده در مصاحبه يكي ديگر از مجموعه عوامل مطرح :عوامل در سطح دانشگاه
شدگان به صراحت نقش عوامل موجود  تقريباً نيمي از مصاحبه .استمرتبط با كليت دانشگاه 

آن را  اي مديريتيه سيستم و در مديريت دانشگاهنقاط قوت و ضعف و  نگرش به دانشگاهدر 
ثيرگذار بر أها به عنوان عوامل اصلي ت با توجه به اختيارات محدود رؤساي دانشكده

اي  مديريت دانشگاه بايد به گونه .عضاي هيئت علمي ذكر كردندا فرانقش هاي فعاليت
تا به دانشگاه  نددانبها مؤثر  گيري مديريت نمايند كه اعضاي هيئت علمي خود را در تصميم

) استاد نمونه و پژوهشگر نمونهانتخاب مانند (هاي سمبليك  نقش تشويق .تعلق پيدا كنند
مديريت  يتوجه كمهاي اصلي مشكالت  ي از ريشهيك .است بسيار مؤثر توسط رئيس دانشگاه

نشگاه دا ةمناسب همگام با بزرگ شدن انداز مديريتي هاي دانشگاه به ايجاد و تقويت سيستم
و اعضاي هيئت  هاي اجرايي فاقد كارايي الزم باشند كه روال اين مشكل باعث شده. است

هاي  يكي از ريشه .روبرو شوند خود با مشكالت زيادي ةهاي خالقان علمي براي انجام فعاليت
ا خدمات بكه  ها سيستم حقوق و دستمزد است هاي بيشتر از حداقل مهم فقدان فعاليت

نيز از  اعضاي هيئت علمي هاي فعاليتسيستم ارزشيابي  .تناسب ندارداعضاي هيئت علمي 
 فرانقشكه بر رفتارهاي معرفي گرديد كه به عنوان عاملي كليدي  استجمله مواردي 

نگاهي و نيز  ها انجام كيفي ارزشيابي براي پيشنهادهايي. ثيرگذار استأاعضاي هيئت علمي ت
 هاي ييابروز توان ةتواند زمين ها كيفي باشد مي اگر ارزيابي .وجود داشت نگر به ارزشيابي كل

هاي  ماهيت كيفي بسياري از فعاليت به رسد كه با توجه به نظر مي. هيئت علمي را فراهم كند
چنين روشي در مطالعات بعدي استفاده از بررسي ها  در دانشگاهوزشي و پژوهشي و اجرايي آم

  .باشد الزم
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هاي اجرايي، دانشجويي،  در حوزهرا  فرانقشرسد كه بتوان وجود پنج نوع رفتار  به نظر مي
نوع اجرايي آن اشاره به مجموعه . پيشنهاد نمود شيو پژوهترويجي، آموزشي ـ  اجتماعي

هاي مرتبط با كتابخانه،  هاي رسمي مانند مسئوليت هاي اجرايي از جمله مسئوليت تفعالي
تارها نوع دانشجويي اين رف. ها داردها و شورا ر كميتهدانشكده و عضويت د ةآزمايشگاه و توسع

شدگان  دارد كه بعضي از مصاحبهبا دانشجويان رسمي و دوستانه عمدتاً اشاره به روابط غير
با . هاي آموزشي و پژوهشي الزم است ه داليل گوناگون براي موفقيت فعاليتمعتقد بودند ب

متوجه دانشجويان را  فرانقششده در اين حوزه، شايد بتوان رفتارهاي  توجه به مطالعات انجام
 پودساكوف(گرانه  و رفتارهاي ياري) 1997 ،1988ارگان، (دوستانه  در ارتباط با رفتارهاي نوع

ترويجي شامل گروهي از ـ  ة اجتماعيحوز. مورد بررسي قرار داد) 2000، و همكاران
هاي گوناگون جامعه و نقش داشتن در  اليه ةسازي و توسع هاي آگاه ست كه به نقشها فعاليت
توان به مواردي  آموزشي نيز مي فرانقشهاي  فعاليت ةدر حوز. اشاره دارد جامعهعلمي  ةتوسع

ريزي براي  ، برنامهدر كالس امل با دانشجويان، ايجاد تعتكميلي جزوات ةمانند تهي
سازي براي ارتباط سيستمي با صنعت، دبيري  زمينه ة پژوهشي بهبازديدهاي علمي و در حوز
  .اشاره نمود پژوهشي ها و همكاري با نشريات و ارزيابي مقاالت كنفرانس

سطوح فردي، در توان  را مي، اين عوامل فرانقشگذار بر رفتارهاي أثيرعوامل ت ةدربار
  ).2 شماره جدول(د كربندي  اي و دانشگاهي تقسيم دانشكده
بر رفتارهاي فرانقش اعضاي هيئت علمي، به  ها گذاري رؤساي دانشكده ثيرأبررسي تدر 
ها فاقد اختيارات  شدگان، رؤساي دانشكده هاي مصاحبه رسد كه با توجه به پاسخ نظر مي

رسد با  اما به نظر مي. ها باشند گونه فعاليت ينرسمي الزم براي تشويق يا جبران مادي ا
د عنوان شده است بتوان پيشنهاد كرها  هاي متعددي كه براي رؤساي دانشكده توجه به نقش

ها شايد بتوانند از طرقي مانند الگوي رفتاري اعضاي هيئت علمي، تقويت  كه رؤساي دانشكده
و برخورد  ها گيري شاركتي در تصميممحيطي دوستانه در دانشكده، تقويت نظام شورايي و م

اعضاي هيئت علمي تعلق بيشتري در اعضاي هيئت علمي به دانشكده ايجاد  ةعادالنه با هم
  .د و از اين طريق بر افزايش رفتارهاي فرانقش اعضاي هيئت علمي مؤثر باشندكنن
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ر اعضاي هيئت علمي د فرانقشمؤثر بر رفتارهاي  ةشد عوامل شناسايي  ـ 2جدول 
  اين تحقيق

  شده گذار شناساييأثيرانواع عوامل ت  سطح عوامل

  فردي

اي عضو هيئت علمي در  مفهوم حرفه ةباورهاي اعضاي هيئت علمي دربار
احساس مانند (المللي  و بين يعلمي كشور ةارتباط با دانشكده، دانشگاه و جامع

مسئوليت به دانشكده، احساس ضرورت براي كمك به دانشكده به خصوص 
علمي  ةدر شرايط اضطراري، احساس تعلق به دانشگاه، احساس تعلق به جامع

باورها و  ؛)و بين المللي، احساس مسئوليت براي رشد جامعه يكشور
نقش (ماهيت روابط استاد و دانشجو  ةهاي اعضاي هيئت علمي دربار ارزش

  ).كشور ةگرانه، مسئوليت در قبال نسل نخب پدرانه، روابط هدايت

  هدانشكد

هاي رئيس  نقش هاي مادي؛ اختيارات محدود رئيس دانشكده در مشوق
مانند الگوي رفتاري اعضاي هيئت علمي، تقويت محيطي دوستانه (دانشكده 

هاي  ها، فعاليت گيري در دانشكده، تقويت نظام شورايي و مشاركتي در تصميم
يط مح ؛)اعضاي هيئت علمي ةاجتماعي و برخورد عادالنه با همـ  ترويجي

  .علمي دانشكده ةماهيت رشت رواني و ظاهري دانشكده؛

  دانشگاه
ليك وهاي سمب مشوق بخش دانشگاه؛گاه در مديريت اثرنقش رئيس دانش

سيستم : هاي دانشگاهي ثير سيستمأت مديريت علمي در دانشگاه؛ دانشگاهي؛
  .هاي اعضاي هيئت علمي حقوق و مزايا و سيستم ارزشيابي فعاليت

  
اعضاي هيئت علمي ممكن است براي  فرانقشرفتارهاي  هاي اين تحقيق فتهبر اساس يا

براي دانشجويان و  فرانقشرفتارهاي . يا جامعه باشد به دانشجويان، دانشكده، دانشگاهكمك 
اما  )1995ارليكي و التام، ش( اند هاي كانادايي شناسايي شده دانشكده قبالً در دانشكده

يكي از موضوعات . استحاضر  ةانشگاه و جامعه از نتايج مطالعگيري اين رفتارها براي د جهت
هايي از رفتارهاي   شدگان نمونه كدام از مصاحبه ست كه هيچا مهم در نتايج اين تحقيق اين

مانند كمك به انجام يك تحقيق (براي كمك به همكاران عضو هيئت علمي خود را  فرانقش
براي همكاران تنها نوع اين  فرانقشتارهاي رف. دندكرمطرح ن )ة مشتركيا نوشتن يك مقال

آماري مثبت داشته است  ةرفتارها است كه با عملكرد فردي اعضاي هيئت علمي رابط
اين موضوع نياز به توجه خاص دارد زيرا توجه همكاران هيئت . )1995شارليكي و التام، (
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تواند در تشكيل  ديگر و نشان دادن چنين رفتارهايي مي اي از يك علمي به حمايت حرفه
در ها  هاي متقابل براي بهبود عملكرد فردي و گروهي آن هاي تيمي و همكاري فعاليت

 توجه كم به .)1995شارليكي و التام، ( بسيار مؤثر باشدموضوعات آموزشي و پژوهشي 
  .باشد دانشگاه ي درگرايممكن است به دليل فردبراي همكاران  فرانقشرفتارهاي 

ايي جهت انجام مصاحبه هاي اجر اين نمونه با توجه به محدوديت كه با توجه به اين
انجام ) 2006سيدمن، (و تعداد محدود آن در تحقيقات كيفي متداول است شناسايي شد 

 .شود هايي با تعداد بيشتري از اعضاي هيئت علمي براي تحقيقات بعدي پيشنهاد مي مصاحبه
هاي  سني و تجربي و پراكندگي در دانشكده شدگان از نظر رسد كه توزيع مصاحبه به نظر مي
چند مصاحبه با اعضاي هيئت علمي خانم و تعداد هر. داراي تنوع نسبتاً مناسبي استگوناگون 

آنها دريافت شده  ةهايي كه اطالعات كمتري دربار بيشتري اعضاي هيئت علمي از دانشكده
  . شود است براي مطالعات بعدي پيشنهاد مي

چه تالش شد تا با توجه به است كه اگر هاي تحقيق اين محدوديت ترين يكي از مهم 
زمان و منابع مالي و انساني محدود اين تحقيق با ده درصد از اعضاي هيئت علمي از هر 

هاي اجرايي فراتر از كنترل مصاحبه  دانشكده مصاحبه به عمل آيد، اما با توجه به محدوديت
شده قبلي  يا به هم زدن قرارهاي زماني تعيين ها حبهمانند عدم شركت برخي از افراد در مصا(

هرچند با . مصاحبه رسيد 22ها به  اين امكان فراهم نگرديد و تعداد مصاحبه) كننده با مصاحبه
 ةها به هم كه اين تحقيق از نوع كيفي بوده و هدف آن نه تعميم دادن يافته توجه به اين

، انجام مصاحبه با تعداد بيشتري استي نظري الگوي ةاعضاي هيئت علمي دانشگاه بلكه توسع
ست كه ممكن ا ديگر اين ةنكت. شود از اعضاي هيئت علمي براي تحقيقات آتي پيشنهاد مي

به طور مثال . ها باشد علمي آن ةشده در رابطه با ماهيت رشت است رفتارهاي فرانقش شناسايي
ة رفتارها در يك دانشكد گونه فيزيك با اين ةرفتارهاي فرانقش در دانشكدممكن است 

  . يا مديريت متفاوت باشد مهندسي مكانيك
اين تحقيق عناوين زير براي مطالعات آتي پيشنهاد  كيفي هاي در مجموع با توجه به يافته

 فرانقشها و رفتارهاي  رؤساي دانشكده يگرا بين رهبري تحول ةبررسي رابط :گردد مي
هاي اعضاي هيئت علمي در  ابي فعاليتهاي ارزشي بررسي سيستم اعضاي هيئت علمي؛

هاي مؤثر بر تقويت تعلق اعضاي هيئت علمي به  شناسايي روش ؛المللي هاي برتر بين دانشگاه
ها و دانشگاه و  هاي تقويت نظام شورايي در دانشكده شناسايي روش ؛دانشگاهدانشكده و 

جهت  ي ارزشيابي تدريسهاي بهينه برا شناسايي روش رفتارهاي فرانقش؛ أثير آن برتبررسي 



  
  

 1388، تابستان 14لوم مديريت ايران، سال چهارم، شماره فصلنامه ع

 

اعضاي هيئت  فرانقشانواع رفتارهاي  ةبررسي و مقايس ؛ها تقويت خالقيت و كيفيت آموزش
ساير كمك به  براي فرانقششناسايي رفتارهاي  هاي علمي گوناگون؛ علمي در رشته

ها به زواياي اين گونه  اميد است با عنايت مديران دانشگاه .همكاران عضو هيئت علمي
  .هاي كشور باشيم ت شاهد شكوفايي هر چه بيشتر دانشگاهمطالعا
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