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 پژوهشی  ۀمقال

زدگی شغلی  فالتهای درون، بین و فراجنسیتی ررسی تفاوت ب

 (تهران و اهواز یها مورد مطالعه دانشگاه)  اعضای هیأت علمی 
 

 2رضیه شهریاری م        1آرمان حیدری 

 چکیده       
هاای متللا  ذهنی است، میزان و نوع آن در بین گروه  -ای عینیزدگی شغلی سازهسازه فالت

های فرصتهای فراسازمانی و  های فردی، ویژگیدرون جامعه ملفاوت است و تحت تأثیر توانایی

هاای درون هار تفکیاکتارین قرار دارد. بدون شک یکای از مه   عینی و ذهنِی در دسلرس افراد 

هاد  ژاژوه  ای، تفکیک جنسیلی و تمایزات مبلنی بر جنسیت است. باراین اسااس،  جامعه

زدگی شغلِی زنان و مردان و اعضاای هیاأت فالتهای حاضر این است که با بررسی میزاِن و گونه

هاای گوناه ؤال ژاسخ دهد که تأثیر جنس در میزان وهای تهران و اهواز، به این سدانشگاه  علمِی 

هاا آوری دادهروش مطالعاه ژیمایشای و جما تر است یا تاأثیر جنسایت  زدگی شغلی مه فالت

شارای  سااالاری دانشاگاه در آمده؛  دساتهای بهنامه بوده است. بر اسااس یافلاهابزار ژرس 

اهواز و  جنس افراد دارد؛ این تأثیر در دانشگاهتر از کنندهزدگی شغلی تأثیری تعیینفالتتعیین  

-همچنین بر اساس مقایسۀ میاانگینتهران به ترتیب بیشلر در بعد ساالاری و محلوایی است.  

ای به زدگی حرفهزدگی زیسلی و مردان به لحاظ فالتفالتها، زنان عضو هیأت علمی به لحاظ  

بدین لحاظ تأثیر دانشگاه محل  ری دارند.شگاه محل ادمت با یکدیگر تفاوت معناداتفکیک دان

تر کننادهزدگای تعیینادمت، عدالت سازمانی، شیوه مدیریت و فرهنگ سازمانی بر انواع فالت

 .از جنس بوده است
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 مقدمه

نیم  برنامه تجربۀ  دیدگاهرقرن  در  تحول  و  استراتژیهیزی  و  نشان  ا  ما  کشور  در  توسعه  های 
های انسانی در ابعاد سیاسی و اجتماعی بدون توجه به جنسیت افراد  دهد کاهش نابرابری می

می  محسوب  توسعه  فرآیند  در  اساسی  که  ضرورتی  است  حالی  در  این  اکثر  به شود.  زعم 
از مهم  بیشترین وجه ممکن در معرض  های همترین گروهاندیشمندان، یکی  به  ۀ جوامع که 

ای هستند که به صرِف »زن« بودن از دستیابی به  ابری قرار دارند، زنان هر جامعه تبعیض و نابر
و فرصت منع میبعضی حقوق  بعضی  ها  به  دستیابی  برای  تمایل چندانی  یا خودشان  شوند 

)خمسه،  مشا ندارند  جایی (.  132،  1386غل  عاملتا  ناکه  شیشه های  سقف  را    1ایدیدنی 
شدۀ  های جنسیتی ساختاری و تصورات قالبی و نهادینه بنابراین تحت تأثیر نابرابری نامند؛  می

 تواند بین دو جنس متفاوت باشد. زدگی شغلی میفالت فردی، وضعیت و احساِس  
به فالت   در سال  زدگی شغلی،  بار  اولین  یک اصطالح علمی،  رفت  1977عنوان  ادبیات  ار در 

توسعه  در  افقی  و  عمودی  ارتقای  در  شاغل  فرد  ناکامی  به  عمدتٌا  و  شد  ظاهر  و    سازمانی 
می مربوط  شغلی  مسیر  در  همکاران،  پیشرفت  و  فر  )امیدی  بعد  36،  1396شود  در   .)

ها و هنجارهای حاکم  دهندۀ رابطۀ بین ارزشتواند بازتاب لی میزدگی شغ فالت فراسازمانی،  
های اجتماعی مختلف درون جامعه باشد. با  قی و پیشرفت سازمانی گروهبر جامعه و میزان تر 

نابر  تأیید  حوزهوجود  تمام  در  جنسیتی  و  ابری  روند  علل،  پیرامون  اجتماعی  اندیشمندان  ها، 
تماعی مختلف توافق چندانی با یکدیگر ندارند. درمجموع،  های اج میزان آن در جوامع یا گروه

این خصوص می دست در  دو  نظریۀ »ذاتتوان  و »حداقل 2گرا ۀ  تفکیک  3گرا «  از همدیگر  را   »
به دالیل زیست   گرایان معتقدند،ذاتکرد.   زنان  اولیه خود  مردان و  یا تجارب دوران  شناختی 

دی و  عقالنیت  رفتارها،  احساسات،  این  ترجیحات،  در  هستند.  متفاوت  آشکار،  کیفیات  گر 
دان، پارسونز بر نقش عاطفی  ناختی زنان از مرشبر تفاوت زیست   1راستا، کسانی مانند اسپنسر 

بر نقش سلطه  بیرون از خانواده و زیمل  ابزاری مردان در  گری مردان  زنان در خانواده و نقش 
تفاوت دارند. در مقابل، حداقل گرایان معتقدند  تفاوتتأکید  برابر  بین جنسیتی در  های  های 
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ویژگی و  هستند  ناچیز  جنسیتی  اسدرون  اجتماعی  تفاوتهای  بنیاِن  و  جنسی اس  بین  های 
 (. 35، 1391هستند )عنایت و همکاران، 

میسالدر         نظر  به  اخیر،  مهم های  از  یکی  حوزهرسد  میترین  که  کرد  هایی  ادعا  توان 
نابرابری تفاوت و  یافته است،  های مبها  تغییر  به نفع زنان  یافته یا حتی  تقلیل  تنی بر جنسیت 

  687036  ه حوزۀ تحصیالت تکمیلی است. بر اساس آمار، از مجموعویژحوزۀ آموزشی و به 
تکمیلی   تحصیالت  و   ۴6دانشجویان  زنان  را  آن  5۴درصد  تشکیل  درصد  مردان  را  ها 

توان صرفًا بر اساس تعداد  واقعی زنان را نمیرسد وضعیت  به نظر میوجود،  بااین  دهند.می
درصد از اعضای هیأت 16برای مثال، تنها  پذیرش آنان در تحصیالت تکمیلی ارزیابی نمود.  

دانشگا تشکیل میهعلمی  زنان  را  نشان میها  تا حدی  این درصد  دهد هرچند سطح  دهند، 
گاهی و قابلیت   تحصیالت و آنان در    کارگیری غییر چندانی در به زنان ارتقاء یافته، اما ت  هایآ

در برخی از کشورهای دنیا    سطوح باالی علمی صورت نگرفته است. این در حالی است که 
ی علمی دارند. برای  هاتری درزمینٔه پژوهشگری و عضویت در هیأتزنان نقش بسیار پررنگ 
جنوبی   کره  در  اروپ  18مثال،  اتحادیه  در  یا  هستند،  زن  پژوهشگران  درصد    33ا  درصد 

می  تشکیل  زنان  را  لطیفی،  پژوهشگران  و  )مهدوی  یافته (.  45،  1388دهند  ایران،  های  در 
بر  پژوهش فالتها  و  زنان  جنسیتی  نابرابری نابرابری  دارند:  داللت  ایشان  درزمینٔه  زدگی  ها 

(؛ جداسازی در بازار کار )افقی و 29،  1386اشتغال و بیکاری )صادقی فسایی و همکاران،  
)بردبار و همکاران،  ع فعالیت 36،  1395مودی(  فرهنگی )رجب (؛    (؛۴1،  1381زاده،  های 

های زنان  و نگرانی  (؛20،  1388تر زنان نسبت به مردان )عبدالهی،ماعی پایینمشارکت اجت
)نوروزی،   خانه  محیط  از  خارج  جدول  داده.  (58،  1388در  تفاوت   1های  های  بیانگر 

 های مختلف جامعه است. ها و حوزه نسازماجنسیتی در عرصه اشتغال در 
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 می یا دیگر مشاغل. تعداد و درصد مدیران زن و مرد هیأت عل 1جدول 

به عبارتی، هرچند متأثر ازنظریۀ و ایدۀ »سرمایۀ انسانی«، دسترسی به شغل هیأت  
داشته  از  متأثر  بیشتر  قابلیت علمی  و  اساس  ها  بر  جنسیتی.  تا  است  فردی  مطالعات،  های 

دانشگاه در  علمی  هیأت  زنان  در  تعداد  است،  کمتر  علمی  هیأت  مردان  تعداد  به  نسبت  ها 
مراتب سازمانی، محروم از مشاغل اجرایی مهم، در منزوی در محیط  تر سلسله ایین مناصب پ

منزوی شده  و  کاری  برخوردارند.  اند  انجام حمایت کمتری  تحقیقات  با شده  طبق  ارتباط  در 
کننده در تحقیق حداکثر در یک  درصد اعضاء هیأت علمی زن شرکت  17د علم،  شاخص تولی 

ژورنال  در  منتشرشده  توسط  هامقاله  شده  نمایه  به   sciی  می   isiوسیله  که  شود،  مدیریت 
داشته به  مشارکت  اول  نویسنده  ایناند  عنوان  بی و  با  چندان  ها  ادعاشده  جنسیتی  طرفی 

و نیست  از    هماهنگ  ناشی  عدالت  احتمااًل  کار،  شرایط  و  محیط  که  است  واقعیت  این 
کادمیک زنان عضو ه  آ تأثیرگذار بر پیشرفت  و ...  باورهای  یأت علمی، نگرش سازمانی  و  ها 

و  آن  )بردبار  است  داده  قرار  تأثیر  تحت  کادمیک  آ پیشرفت  خصوص  در  را  همکاران،  ها 
-( موانع شادمانی به شیوه 1394پژوهش اعظم زاده و تافته )  های (. بر اساس یافته ۴5،  1395

احسا کاهش  برای  را  بستری  خانوار  سرپرست  زنان  اجتماعی  زندگی  در  گوناگون  س  های 
 .انصافی در مورد خود و طرد اجتماعی منجر شده استشادمانی فراهم آورده و به احساس بی

ها کار ای زنانی است که در دانشگاهای در درون« توصیف مناسبی بردرواقع عبارت »بیگانه 
زدگی و ابعاد آن در بین زنان و مردان  فالت ازآنجاکه کمتر تحقیقی پیرامون وضعیت    .کنندمی
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آید که وضعیت  های کشور صورت گرفته است این سؤال پیش می یأت علمی دانشگاهعضو ه
شغفالت  علمی  زدگی  هیأت  عضو  مردان  و  زنان  بین  در  آن  ابعاد  و  ایران  دانشگاهلی  های 

 چگونه است؟ 
زدگی شغلی  فالت عالوه بر بعد جنسیتی نابرابری، از دیگر فاکتورهای مرتبط با نابرابری و   

های زیر ساختاری درون دانشگاهی است. بر  علمی، توزیع امکانات و فرصتاعضای هیأت  
گزارش  مستندات  و  طبق  رتبه شده  سال  طبق  در  علوم  وزارت  دانش1397بندی  تهران  ،  گاه 

ازنظر  به  برتر است که  شاخص توسعه، تسهیالت ساختاری و در سه محور    8عنوان دانشگاه 
تأثیر  بهره  مقاالت(،  )تعداد  پژوهش  )تعداد  وری  پژوهش  تعالی  و  استنادها(  )تعداد  پژوهش 

امتیاز   با  تهران  دانشگاه  مجالت(  در  باال  تأثیر  دارای ضریب  و  استناد  پر  ر د  50.9مقاالت 
 (.1985اه اول قرار دارد )سورزهی، جایگ

 

های موردمطالعه به لحاظ سه شاخص پژوهش، وجهه  . وضعیت دانشگاه 2جدول 

 زیرساختاریالمللی و برخی امکانات  بین

 
 ISC -ایماهنامه خبری تحلیلی مرکز منطقهمأخذ:  
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ترین فاکتورهای تأثیرگذار  مهمبنابراین با توجه به اینکه جنسیت و شرایط ساختاری دو مورد از  
فالت احساس  بر  و  شغلی  میفالت زدگی  شناخته  پژوهش  زدگی  اساسی  سؤاالت  شوند، 

زدگی و ابعاد آن  فالت نامبرده تا چه اندازه بر میزان  حاضر این است که هر یک از فاکتورهای  
-و اهواز ازنظر فالت های تهرانآیا زنان و مردان هیأت علمی دانشگاهتأثیرگذارند؟ به عبارتی،  

جنس   از  متأثر  اندازه  چه  تا  تفاوت  وجود  صورت  در  دارند؟  تفاوت  هم  با  شغلی  زدگی 
زدگی و  فالت محل خدمت آنان است؟ آیا میزان  پاسخگویان و تا چه اندازه متأثر از دانشگاه  

 زدگی در همۀ ابعاد آن یکسان است یا خیر؟ فالت های  تفاوت
 های محدودی انجام شده است؛زدگی شغلی پژوهشهای فراجنسیتی فالتدرزمینۀ تفاوت 

 ( بخش138۴مهدوی  در  زنان  اشتغال  مشکالت  و  »موانع  عنوان  با  خود  بررسی  در  های  ( 
به  سخت   دولتی«  که  رسید  نتیجه  احساس  این  عدم  زنان،  مورد  در  اداری  مقررات  گیری 

قبال مش در  زنان،مسئولیت  بی   کالت خاص  و  ساده  کارهای  زنان، عدم  واگذاری  به  اهمیت 
در پژوهش تبریزی   های زنان و ... از مشکالت اشتغال زنان است.ارزیابی صحیح از توانایی

های  یافته هویتی در سبک زندگی زنان متأهل شاغل«    های( با عنوان »تجربه تعارض 1392)
نشان  تحقیق  به این  زنان  این  که  هستند  آن  تعارض    واسطه دهنده  گاه  و  تفاوت  و  نقش  تعدد 

هستند که    های هویتی خاصی مواجه ها، با چالشهای فکری و فرهنگی حامی این نقش زمینه 
ندگی روزمره، روابط و مصرف نمود  به اشکال گوناگون در ابعاد مختلف سبک زندگی، یعنی ز

ب1391بردبار و همکاران ) (. 58،  1393تبریزی،  یابد )می بررسی  ( در تحقیق خود  ا عنوان 
های  ارتقاء آنان به پست  »نگرش اعضاء هیأت علمی زن دانشگاه علوم پزشکی در مورد موانع

سازمان در  موجود  نادرست  ساختارهای  سازمان،  بر  حاکم  فرهنگ  عوامل    مدیریتی«،  و 
های مدیریتی  عنوان دالیل عمده عدم مشارکت اعضای هیأت علمی زن در پستاجتماعی به 

شنادا  )اردستانی،نشگاه  شدند  ) 1395سایی  جووری  و  خزعلی  خود  139۴(.  پژوهش  در   )
دانشگاه   زن  )کارکنان  مدیران  رهبری  سبک  از  کارکنان  شغلی  رضایت  »بررسی  عنوان  تحت 

نت  این  به  که؛  الزهراء )س(«  الزهراء )س(  یجه رسیدند  دانشگاه  زن در  مدیران  رهبری  سبک 
یافته و رضایت شغلی  تحول   -رد رابطه مدارگرا و سبک رهبری مدیران موظیفه   -کارمدار گرا 

می  بیشتر  را  مرد  میانی  مدیران  رهبری  سبک  از  میکارمندان  آن  تحلیل  در  که  به  داند  توان 
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و   زنان  سوی  از  مدیریتی  اثبات  شیشه روحیه  سقف  از  به  عبور  توجه  با  مردان  جانب  از  ای 
( نمود  اشاره  بانوان  خاص  محیط  در  شکرپورمدیریت  و  و    (.1388،  کاظمی  آندرس 

عوامل  2002)1گابریال تأثیر  »بررسی  عنوان  تحت  را  تحقیقی  روی  فالت(  بر  شغلی  زدگی 
انجام رسانده  به  نتاکارایی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی زنان(«  آزمون  اند.  از  یج حاصل 

نارضایتی شغلی و  فرضیات نشان داده که میان فرهنگ سازمانی، امنیت شغلی، جو سازمانی،  
همکاران،  فالت  و  زاده  )جانعلی  دارد  وجود  معناداری  رابطه  شغلی   (.۴2،  1391زدگی 

( در تحقیق خود تحت عنوان »زنان در بیرون  2013 3؛ رنزولی و دیگران22005رومیتوو الپاتو
نفوذ« به این نتیجه رسیدند که؛ درون دانشگاه: جدال در جهت کسب دانش مشروعیت و    و

مرتبه رابری ناب در  جنسیتی  و  های  است  متفاوت  استاد(  و  دانشیار  )استادیار،  علم  های 
ها، وظایف خانوادگی، های ذهنی و تولیدات ذهنی آنهای نادرستی در مورد تواناییارزیابی

ج تجاوز  متنوع  استراتژیاشکال  زمره  از  خشونت جنسی  و حتی  باعث  نسی  که  است  هایی 
ممی در  کمتر  زنان  تا  بگیرندشود  قرار  دانشگاهی  همکاران،  حیط  و  ؛  60،  2013)رنزولی 

 (. 37، 200۴فوستر و همکاران، 
( در پژوهش خود با عنوان »وضعیت زنان در علوم دانشگاهی در  2006و همکارانش )  4ستلز

اع   208مورد   از  نتیجه رسیدند دانشمندان  نفر  این  به  ضاء هیأت علمی دانشگاه میدوسترن« 
بر نداشتند؛ زیرا جنبه زن هرگز وضعیت  با دانشمندان مرد  های ساختاری محیط علمی  ابری 

آن  فرصت برای  بیها  به  منجر  و  است  کرده  فراهم  بیشتری  موانع  و  کمتر  از  های  رضایتی 
 (.39، 1391ران،  وضعیت کار شده است )جانعلی زاده و همکا

پژوهشیافته   مهم  پژوههای  این  غالب  در  تحلیل  سطح  اول،  پیشین  با  شهای  و  فردی  ها، 
اند  زدگی شغلی و پیامدهای آن و نه علل مؤثر بر آن پرداخته فالتشناختی به  رویکردی روان 

زدگی شغلی پرداخته شده  است و کمتر در سطح کالن و اجتماعی به موضوع وضعیت فالت
شناختی در  ت. لذا پژوهش حاضر تالشی در جهت رفع این خأل تحقیقاتی از منظر جامعه اس 
دانشگاهدر دادهون  پژوهش  این  در  است.  ایران  در  و  اجتماعی،  ها  متفاوت  سطوح  در  ها 
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رتبه  ازلحاظ  متفاوت  سطوح  با  اهواز(  و  )تهران  دانشگاه  دو  در   ... دانشگاهی سیاسی  ی 
زدگی  های همانند جهت تحلیل وضعیت فالتبندیها در رتبه شگاهعنوان نماینده دیگر دانبه 

عنوان مبنایی برای پاسخگو  های عملکردی در آموزش عالی به خصشغلی و روشن نمودن شا
زدگی شغلی اعضاء کردن نظام آموزشی و کشف علل و عوامل ناکامی نظام آموزشی و فالت

 هیأت علمی به کار گرفته شده است. 
 

 موضوع  ادبیات نظری
سویه  حدس  چند  و  پیچیده  پدیده  و  فرآیند  بر  آغازین  تأمالت  و  اولیه  و  های  جنسیت 

های مفهومی متنوع و متعددی بپردازیم که  کند به تلفیق چهارچوبزدگی ما را ملزم میفالت 
ازجمله  دهد.زدگی شغلی را توضیح می فالتها، چرایی، چگونگی و استراتژی  هر یک زمینه 

ی  زدگی شغلی کاربرد دارد، الگو فالت و شناسایی عوامل مؤثر بر    که برای بازنماییالگوهایی  
شغلی را در دو دسته کلی ساختارها  زدگیفالتاست که عوامل مؤثر بر   (1998)1باردویک

ویژگی  و  منابع(  و  روان )قواعد  وهای  مفهوم  -ذهنی شناختی  افراد  است.  فکری  کرده  سازی 
را می  یادشده  اثربخشتوعوامل  دو دسته عوامل  به  موقعیتی و   2ان  نمود.  دسته   3عوامل  بندی 

نردبان ترقی و عدم امکان حرکت صعودی )موقت و دائم( دارد؛   اولی اشاره به کمبود پله در
مراتب رسیده و امیدی به افزایش حقوق، عنوان و قدرت  سلسله  یعنی نیروی کار به سطحی از

آموزد  ایستایی و رکود رشد شخصی است؛ یعنی فرد نه میرسمی ندارد و دومی اشاره به عامل 
 (. 58، 1391زاده، دهد )عبدالله زاده و شریف های خود را گسترش میشایستگی و نه 

ویژگی  4فوستر بر  تمرکز  آن با  موقعیت  علمی،  هیأت  اعضاء  پتانسیل  های  با  رابطه  در  را  ها 
به فالت  یا ماهر )زیر استاندارد قابل ( یادگیرند1کند:  چهار دسته تقسیم می زدگی  کار قبول  ه 

ها )کارکنان برجسته با ظرفیت باال برای  ستاره  (2 اما ظرفیت بیشتر در آینده را دارند(؛ نندکمی
دهند اما فرصت کمی برای پیشرفت  کارشان را ارتقاء می ( افراد قوی )با رضایت3پیشرفت(؛  

برای پیشرفت دارند(    د و ظرفیت عینی کمیکارشان رضایت ندارن  ( افراد ساکت )از۴دارند(؛  
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سازوکارهای  (. 137۴یه،  )بشیر از  یکی  خصوص،  این  حرفه  در  رشد  بر  یا  اصلی  و  ای 
ساختاری )قواعد و منابع( است که در   رغبتی در تولید علمی اعضاء هیأت علمی شرایطبی

به تبی این خصوص هرکدام ازنظریات در حوزه جامعه  ین این مسأله  شناسی در ابعاد متفاوت 
 پرداخته است. 

را    یتیافقی و عمودی جنس  ی نابرابر  یهاه یچهار مضمون یا شاخص نظر  5برگچافتز و بلوم     
می به  زیر  نه صورت  مردان  و  زنان  آنکه،  نخست  موقعدانند.  جامعه   ی متفاوت  یهاتی تنها  در 

موقع در  بلکه  گرفته   ی نابرابر  یهاتی دارند  مقاقرار  در  زنان  همان    یمردانبا  سه  یاند.  در  که 
تحقق    یهاقدرت و فرصت ی، منزلت اجتماعیدارند از منافع ماد یزنان جا یگاه اجتماعیجا

ن،  یت، دی توانند بر طبقه، نژاد، شغل، موقعمی   یگاه اجتماعین جایا  -برخوردارند  ی نفس کمتر
مل  و  و  ی آموزش  اجتماعیت  مهم  عامل  هر  مبتنید  یا  ا   یگر  آنکه  دوم  نابیباشد.  از    ی رابرن 

ان  یم  یتیا شخصیشناختی  گونه تفاوت مهم زیست د و از هیچگیرسازمان جامعه سرچشمه می
  ی ن است که هرچند افراد انسانیا ی ه نابرابرین مضمون نظریسوم  .شودنمی  یزنان و مردان ناش

ازنظر استعدادها و ویژگی  با  ممکن است  اما گر تااندازه ی کدیهایشان  باشند،  تفاوت داشته    ای 
  ی ز سازد: نابرابر یوجود ندارد که دو جنس را از هم متما  یمهم  یعیتفوق طب   یگونه الگو هیچ
از به یبرآوردن ن  یبرا   ی سه با مردان از قدرت کمتریآن وجود دارد که زنان در مقا  یبرا   یجنس

  ی هاه ینکه، همه نظریاند. چهارم ااز سهیمین نیکه هر دو در اتحقق نفس برخوردارند، درحالی 
عقیده   ی رابر ابن دگرگ براین  که  موقعاند  ساختن  امکان ی ون  زنان  است  ت  ،  137۴)بشیریه،پذیر 

75.) 
بیشتر بر  هایی که  ترین نمایندگان تئوریگیدنز، از برجسته های دیگر در این حوزه،  تئوری   

توان  بر اساس میزان  تأکید دارد و ساختارها را  ار یا فش  1افزا ساختار هنجاری و سازمانی علم 
، نوع کنش افراد را محصول تعامالت و تأثیرات متقابل  کندبودنشان تحلیل و بررسی می  2آور

تنظیم  قواعد  و  منابع  )تخصیص  میساختار  کنشگر  و  و  کننده(  رفت  حرکت  بنابراین،  داند؛ 
می  فرض  دارند.  نقش  دانشگاهی  آموزش  فضای  در  ساختار  و  کنشگر  میان  شود برگشتی 
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و  تر زساختارهای مدرن آنان  مینه  به جنس  برای عاملیت کنشگر بدون توجه  بیشتری  پتانسیل 
تر که میزان عاملیت کنشگر تا حد زیادی تحت تأثیر جنس  کند تا ساختارهای سنتی فراهم می 

ویژگی  دیگر  همکاران،  و  و  زاده  )جانعلی  دارد  قرار  وی  فردی  نظریه  38،  1391های  در   .)
سیستم لومان،  و  سیستم  اجتماعی  سیستم هسیستمهای  روانی،  تولید  ای  با  که  هستند  هایی 

می ایجاد  درونی  نظمی  و  غلبه  آنتروپی  بر  کنش  کنند.اطالعات،  بخشیدهبه  چارچوب  و   ها 
گاهانه و یک  مانع از یک بعدی بودن و قشری فکر کردن  شود در غیر  سونگری می و تعصب ناآ

 (.1388،۴6)فخرائی، باشند یها یکی از عوامل سرخوردگی افراد ماین صورت خود سیستم
زدگی زنان دو دانشگاه تهران  فالت شده؛ در صورت همسان بودن  های مطرح بر اساس نظریه  

تر از جنسیت آنان است. در کل  زدگی شغلی زنان برجسته فالتو اهواز، نقش جنس در تبیین 
گر است:  ان روشنگرایان و حداقل گرایپاسخ گوی به دو سؤال زیر در فهم بهتر مجادالت ذات

توان گفت که آیا تأثیر هر یک از فاکتورهای نامبرده  زدگی نیز می فالت از طریق مقایسه ابعاد  
ابعاد   تمام  امکانات  فالتبر  یا  جنس  آیا  عبارتی،  به  خیر؟  یا  است  یکسان  شغلی  زدگی 

تلف،  بعاد مخزدگی شغلی تأثیر یکسانی دارند یا تأثیر آنان بر افالت ساختاری بر تمام ابعاد  
 شود:های زیر مطرح میمتفاوت است؟ متناسب با اهداف پژوهش، فرضیه 

بین   − معناداری  اعضاء فالت تفاوت  مرد  و  زن  بین  در  آن  ابعاد  و  زدگی شغلی )کل( 
 وجود دارد.ها هیأت علمی به تفکیک دانشگاه محل خدمت آن 

می − نظر  رتبه  به  کار،  )سن، سابقه  بین  معناداری  تفاوت  و فالتمی علرسد  زدگی  ( 
 شغلی اعضای هیأت علمی وجود دارد.

می − نظر  سازمانی  به  فرهنگ  مدیریت،  شیوه  سازمانی؛  عدالت  احساس  بین  رسد 
 زدگی شغلی اعضای هیأت علمی رابطه وجود دارد. دانشگاه و فالت

 

 روش پژوهش 
ا   از  و  بوده  پیمایشی  و  کمی  ترتیب  به  تحقیق  این  در  مورداستفاده  روش  و  بزار  رویکرد 

برای جمع پرسش  پژونامه  این  آماری  اعضاء    هشآوری اطالعات استفاده شده است. جامعه 
های ایران همه در یک سطح نیستند، مالک  ها است. ازآنجاکه، دانشگاههیأت علمی دانشگاه 
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دانشگاه  نمتعیین  رتبه ونه  های  و سطح نظام  است.  بندی  علوم  وزارت  اخیر  دو سال  لذا  بندی 
های جامع جهت  دانشگاه  2انشگاه شهید چمران اهواز از سطح  و د  1ان از سطح  دانشگاه تهر

پژوهش  موضوع  نمونه   بررسی  روش  طبقه با  هیأت  بندی گیری  اعضای  اساس  )براین  شده 
  7دام با مرتبه استادیاری استخدام که قبل از  ای؛ از بدو استخ علمی موفق )دارای رشد حرفه 

نام  و  ارتقاء شدند(  به  موفق  )بدون رشد حرفه سال  با همین شرایط هنوز  وفق  که  افرادی  ای؛ 
ارتقاء نشدند( به  سال(، رتبۀ    50تا    4سوابق کاری )، اعضای هیأت علمی زن و مرد،  موفق 

سنین مختلف، داشتن سوابق اجرایی  های متعدد دانشگاهی،  رشته علمی )استادیار تا استاد(،  
به  بدون سابقه  او  با  مراجعه  با  نمونه  به عنوان  و  مفاد(  سامانه  برآورد  طالعات  کارگیری روش 

عنوان نمونه نفر به   518هزار نفر عضو هیأت علمی    252۴3بر  نمونه کوکران، از جمعیتی بالغ 
 ه است. ( انتخاب شد%۴1/29(، اهواز )%05/۴7های تهران )در دانشگاه

 

 مفاهیم اصلی پژوهش 
گونه   بر  اتکای  اسچولوزبرگبا  نانسی  هیأت  فالت ؛  (200۴)1شناسی  اعضاء  شغلی  زدگی 

حرفه  محتوایی،  ساختاری،  چهارگانۀ  ابعاد  در  را  اهواز  و  تهران  دانشگاه  زیستی  علمی  و  ای 
 (.1985موردبررسی قرار گرفته شده است )سورزهی، 

ساختاری:  فالت   - شغلی  در فالتگونه  این زدگی  اعضاء  احساس  با  رابطه  در  زدگی 
برای پیشرفت  کم  احتمال  )پنکار،آن   خصوص  است  فعلی  موقعیت  در    (. 2017ها 

فالتشاخص  ارتقاء،  های  در  تبعیض  وجود  سازمانی،  رشد  و  ارتقاء  عدم  ساختاری  زدگی 
 امید به پیشرفت در مراتب باالتر و ... است. 

محتوایی:  فالت   - شغلی  شغلی  زدگی  فالت  دچار  شغل،  محتوای  علت  به  افراد  گاهی 
گیرد  کننده در این نوع قرار می آور و خسته و با ساختارهای مالل  شوند. کارهایی با تنوع کممی

زدگی محتوایی فالت محتوایی شدن یکنواخت شدن و  فالتهای  (. شاخص2005)رومیتو،  
و ... در تکراری بودن کار، بی  نبود تغییر و تحول در شغل  نتیجه بودن تالش برای یادگیری، 

 های سازمانی است. انجام فعالیت 
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یستی:  تفال  - طورکلی تغییههرات چنههدانی زمانی است که زندگی شخص بههه زدگی شغلی ز
گونه عالقه و لههذتی در زنههدگی احسههاس نکنههد نداشته باشد و دچار روزمرگی شود و فرد هیچ

زدگی زیستی عدم احساس لذت و روزمرگههی و ... فالتهای  (. شاخص1385،92)خنیفر،  
 است.

های ای که حرفه ( معتقدند: »ایده2001)1ن و روتندولسوکارای: زدگی شغلی حرفهفالت  -
ریزی درون شغلی دهد که یک طرح شود و نه سازمان، نشان میوسیله فرد هدایت میموفق به 

 (.2005زگاری بهها تغییههرات محههیط کههار اسههت« )رومیتههو، عامههل مهمههی در توانههایی سهها
لیت کههاری، تههرک سههازمان ای فقدان رشد در موقعیت و مسئوزدگی حرفه فالتهای  شاخص

 و... است.
 

 های نمونه توصیف ویژگی
ها و روابط بین متغیرها الزم است که تصویری کلی از جمعیت نمونههه پیش از بررسی فرضیه  

درصههد مههرد و از  73/0درصد زن و  27/0از کل جامعه آماری  3ارائه شود. بر اساس جدول  
 درصد دانشگاه اهواز هستند. 8/39 درصد متعلق به دانشگاه تهران، 2/60این تعداد 

 

 پاسخگویان برحسب دانشگاه محل خدمت آنان . توزیع فراوانی و درصد جنسیت 3جدول 

 جمع مرد زن  جنسیت  

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  محل دانشگاه 

 2/60 237 6/77 184 4/22 53 ن تهرا

 8/39 157 8/68 108 2/31 49 اهواز 

 100 394 73/0 292 27/0 102 جمع 
 

 

 ها یافته
زدگی فالتکننده توزیع درصدی افراد به تفکیک جنس، در سه سطح بیان  ۴های جدول  آماره 

زدگههی، بههاالترین درصههد زنههان و فههالتپایین، متوسط و باال ارائه شده است. در سطح پایین  
در سههطح بههاالی ای اختصههاص دارد. در مقابههل،  مردان، به ترتیب بههه ابعههاد زیسههتی و حرفههه 

 
1 Carlson &Rotondo 
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مردان مربوط به بعد زیستی بعدی که بیشترین درصد زنههان را در   زدگی، کمترین درصدفالت
 بردارد اختصاص دارد.

زدگی پاسخگویان به تفکیک جنسیت، ابعاد مختلف و فالت. توزیع درصدی میزان 4جدول 

 زدگی شغلی کلفالت 

 میانگین  بال  متوسط  پایین  زدگی فالت

 مرد زن  مرد زن  مرد زن  مرد ن ز ساختاری 

21.6 36.4 58.4 56.6 20.0 7.0 11.95 11.89 

 23.39 23.95 20.8 27.6 56.6 55.6 22.6 16.8 محتوایی 

 23.65 22.96 40.6 29.3 37.9 18.5 20.6 52.2 ی احرفه

 19.10 19.90 27.5 40.5 35.6 40.1 36.9 19.4 زیستی

 80.40 78.8 58.9 23.9 22 57.2 54.1 18.9 )کل( 
 

سویۀ رابطۀ شرایط متفاوت بین جنسههیتی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک  5جدول  های  آماره
درون دانشگاهی، درون جنسی بین دانشگاهی و کلی؛ و تحلیل واریانس دوطرفههه جنسههیت و 

دهههد کههه در تهههران و دانشگاه محل خدمت است. مقایسه میانگین نمرات دو جنس نشان می
و محتوای، اعضاء هیأت علمی زنههان بیشههتر از مههردان  زدگی ساختاریفالت کل،اهواز و در 

مههردان هیههأت کدام از شرایط فوق معنادار نیستند. طبههق نتههایج، است، اما این تفاوت در هیچ
از   زدگههی سههاختاری بیشههتری دارنههد.فالتعلمی اهواز از مردان هیأت علمی دانشگاه تهران  

زدگههی فههالتدر دانشگاه تهران و اهواز ای  هر سه حالت مقایسه   طرف دیگر، میانگین زنان در
درصههد  95محتوایی کمتری از مردان دارند و این تفاوت میانگین در هر سه حالت در سههطح 

 معنادار است.
زنههان و مههردان اهههواز در بعههد دهههد کههه  ههها نشههان مههیاز سوی دیگر، مقایسههه بههین میانگین 

ایههن تفههاوت  تههر هسههتند.ن فالت زدهن و مردان دانشگاه تهرا زدگی محتوایی )کل( از زنافالت
 *ارزیابی تأثیر تعههاملی دو متغیههر مسههتقل جههنس  درصد معنادار است. 95میانگین در سطح 

تههوان زدگی شغلی اعضاء هیههأت علمههی معنههادار نیسههت. میفالتدانشگاه محل خدمت بر  
تر از جههنس کنندهحتوایی تعیینزدگی ساختاری، مفالتگفت تأثیر دانشگاه محل خدمت بر  
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اجتمههاعی و  -زدگی ساختاری و محتوایی، تههأثیر فرهنگههیفالتها است به عبارتی در بعد  آن
 ها است.ارزتر از تفاوت جنسی آناه بسازمانی دو دانشگ

 

و تحلیل واریانس دوطرفه رابطه جنسیت و دانشگاه محل خدمت با  t. آزمون 5جدول 

 زدگی ساختاری فالت 

 

 

درون جنسی  

 بین دانشگاهی 

زدگی  فالت

 ساختاری
 میانگین فراوانی

 انحراف

 معیار
t p 

 49/2 81/13 49 زنان اهواز 
40/4 037/0 

 70/1 62/11 53 تهران زنان 

 55/1 66/11 184 مردان تهران 
37/6 012/0 

 01/2 26/12 108 مردان اهواز 

 

 

 

  جنسیتی بین

 دانشگاهی درون

 

 

 07/1 55/1 66/11 184 مرد تهران 

 
001/0 

 70/1 62/11 53 زنان تهران 

 01/2 26/12 108 مرد اهواز 
  

 00/2 30/12 49 زن اهواز 

 58/1 65/11 237 دانشگاه تهران 
77/11 001/0 

 99/1 28/12 157 دانشگاه اهواز 

 84/0 03/0 دانشگاه محل خدمت* جنس 

 

 تهران 
 58/0 34/25 184 مرد

32/0 57/0 
 31/0 71/25 53 زن 

 اهواز 
 8/4 39/20 108 مرد

84/0 36/0 
 63/0 87/21 49 زن 

 کل
 70/4 39/23 292 مرد

06/1 30/0 
 04/5 94/23 102 زن 

 

  جنسی درون

 دانشگاهی بین

 45/4 95/23 184 مردان تهران 
05/51 000/0 

 60/4 11/23 108 مردان اهواز 

 20/4 43/25 237 دانشگاه تهران 
18/84 000/0 

 45/4 36/21 157 دانشگاه اهواز 

 28/0 15/1 دانشگاه محل خدمت  *جنس 

ی بین زنان و مردان  ای، تفاوت معنادارزدگی حرفه فالت، در بعد  6های جدول  بر طبق آماره 
دارد. وجود  علمی  هیأت  مقدار    عضو  به  توجه  )T  (59/3با  معناداری  و سطح   )059/0  ،)
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(  9۴/22ای باالتری از زنان با میانگین )حرفه   زدگیفالت (،  53/23با مقدار میانگین )  مردان
 تر از محل خدمت اعضاء هیأت علمی است.کننده براین، تأثیر جنس تعیین دارند؛ بنا

 

ای و زیستی زنان و مردان عضو زدگی حرفهفالت و تحلیل واریانس دوطرفه  t. آزمون 6جدول 

 یک دانشگاه محل خدمت هیأت علمی به تفک 

 
  جنسی درون

 دانشگاهی  بین

  زدگیفالت
 ای حرفه

 میانگین فراوانی
انحراف 

 معیار
t p 

 020/0 49/5 47/4 51/24 108 مردان اهواز 
 79/4 61/23 184 مردان تهران 
 48/0 21/4 36/0 62/23 53 زنان تهران 
 59/2 85/22 49 زنان اهواز 

 
  جنسیتی بین
 اهی دانشگ درون

 
 تهران 

 36/0 83/0 45/4 95/23 184 مرد

 04/5 30/23 53 زن 

 
 اهواز 

  60/4 30/23 108 مرد
90/0 

 
 21/5 59/22 49 زن  34/0

 کل
 20/3 59/4 36/0 62/23 237 دانشگاه تهران 
 0/4 85/22 157 دانشگاه اهواز 

 90/0 016/0 دانشگاه محل خدمت  *جنس 

نمرات میانگین  نشان می  همچنین  بعد    که دهد  دو جنس  و  فالتدر  زنان  بین  زیستی  زدگی 
و اعضاء   مردان عضو هیأت علمی اهواز و زنان هیأت علمی تهران و اهواز تفاوت وجود دارد

درواقع   هستند.  تر  زده  فالت  اهواز  دانشگاه  علمی  محل  میهیأت  دانشگاه  تأثیر  گفت  توان 
بر   علمی  هیأت  عضو  پاسخگویان  زیستی  فالت خدمت  جنس  کنندهتعیین زدگی  از  تر 

 هاست.آن 
 شغلی زیستی اعضاء هیأت علمی با توجه به استان محل خدمت  زدگیفالت  یهان یانگیمآزمون تفاوت بین 

  بین  جنسی درون
 دانشگاهی 

  زدگیفالت 
 زیستی

انحراف  میانگین  فراوانی 
 معیار

t p 

 000/0 33/2 51/4 0/17 53 زنان تهران 
 84/3 0/21 49 زنان اهواز 

 091/0 -70/1 05/4 83/24 108 مردان اهواز 
 38/4 97/20 184 مردان تهران 

 
 درون  جنسیتی بین

 دانشگاهی 

 
 تهران 

 66/0 19/0 24/4 70/20 184 مرد
 51/4 0/21 53 زن 

 
 اهواز 

 030/0 80/4 84/3 06/17 108 مرد
 90/3 52/18 49 زن 
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 کل

 000/0 94/9 93/3 07/18 394 تهران دانشگاه 
 29/4 77/20 157 دانشگاه اهواز 

 068/0 34/3 دانشگاه محل خدمت *جنس 
 

رابطبیان   7جدول    آزمون  آن ۀ  کنندۀ  تعاملی  تأثیرات  و  خدمت  محل  دانشگاه  با جنس،  ها 
ن  زدگی شغلی کلی اعضاء هیأت علمی است. برحسب مقادیر میانگین دست آمده، زنافالت 
اهواز  عضو   دانشگاه  در  علمی  مقایسهفالتهیأت  در  دارند.  مردان  از  باالتری    زدگی شغلی 

اهواز   دانشگاه  علمی  اعضاء هیأت  دانشگاه مذکور،  دو  مردان عضو هیأت علمی در  و  زنان 
 زدگی شغلی باالتری از زنان و مردان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران دارند. فالت

 

زدگی شغلی کلی زنان و مردان عضو  فالت   دوطرفهاریانس حلیل و و ت t آزمون. 7جدول 

 هیأت علمی به تفکیک دانشگاه محل خدمت

 t p معیارانحراف  میانگین فراوانی کل( )  یشغل زدگیفالت
 67/0 17/0 47/7 75/81 183 مرد تهران 

 05/9 32/82 53 زن 
 980/0 66/8 63/75 108 مرد اهواز 

 

32/0 

 98/8 14/77 49 زن 
 133/0 26/2 59/8 81/78 292 مرد کل 

 35/9 40/80 102 زن 
 

و    - علمی  رتبه  و  کار  سابقه  سن،  رابطه )  یشغل  زدگیفالتبین  آن  ابعاد  و  کل( 

 معناداری وجود دارد. 

  ی پژوهش مطرح شده است. ای و وابسته نتایج همبستگی میان برخی متغیرهای زمینه   -
آن با فالت شغلی )کل( از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده  و رابطه    سنبرای بررسی  

اطمینان   سطح  در  مذکور  رابطه  که  است  آن  از  حاکی  نتایج  می  99شد.  تأیید  شود.  درصد 
ساختاری   بعد  با  ارتباط  در  )فالتهمچنین  منفی  همبستگی  ضریب  (  -151/0زدگی شغلی 

بمی کمتر  هرچقدر سن  که  داشت  بیان  میفالت اشد  توان  بیشتر  ساختاری  این  زدگی  و  شود 
تر نسبت  دهنده پذیرش کمتر شرایط واقعی دانشگاه با شرایط آرمانی برای نیروهای جواننشان

مسن نیروهای  همبستگیبه  ضریب  است.  کارمیان   تر  و  فالت  و  سابقه  )کل(  شغلی  زدگی 
آن سابقه  نشان  ابعاد  رفتن  باال  با  که  معکوس  رابطه  کاهش  تفالکار،  دهنده  شغلی  زدگی 
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با  می علمی  هیأت  اعضاء  بین  شغلی  فالت  تفاوت  بررسی  برای  همچنین  علمییابد.   رتبه 
  0/ 000استفاده شده است. با توجه به اینکه سطح معناداری برابر با   Anovaمتفاوت از آزمون 

باشد، می اطمینان  می  در سطح  داشت  بیان  معنی   95توان  تفاوت  بین  درصد  های رتبه داری 
و   استاد(  دانشیار،  )استادیار،  به فالت علمی  آن  ابعاد  و  )کل(  شغلی  بعد  زدگی  در  جز 

 زدگی شخصی وجود دارد.فالت 
سازمانیبین    - عدالت  شغلیفالت و    احساس  تفاوت    زدگی  علمی  هیأت  اعضاء 

لحاظ  معناداری   حرفه فالتبه  رویه زدگی  بعد  در  وجود  ای  سازمانی  عدالت  بین  ای  و  دارد 
 زدگی شغلی تفاوت معناداری وجود ندارد. فالت اد دیگر با ابع

 

 زدگی شغلیفالت همبستگی بین عدالت سازمانی و    آزمون . 8جدول 

شغلی   زدگیفالت سازمانی دانشگاه و   احساس عدالت
 )کل(

  ضریب
 p همبستگی

190/0 013/0 
 
 

 ساختاری   زدگیفالت  و  عدالتاحساس  

 000/0 348/0 توزیعی
 000/0 238/0 ی اهیرو

 000/0 325/0 ی امراوده 
 010/0 -115/0 کل

 
 محتوایی  زدگیفالت  و  عدالتاحساس  

 

 072/0 -081/0 توزیعی
 005/0 157/0 ی اهیرو

 000/0 286/0 ی امراوده 

 000/0 535/0 کل
 
 

 زیستی   زدگیفالت  و  عدالتاحساس  

 0630/0 -028/0 توزیعی

 000/0 712/0 ی اهیرو
 001/0 147/0 ی امراوده 

 000/0 491/0 کل
 
 

 ی احرفه  زدگیفالت  و  عدالتاحساس  

 000/0 160/0 توزیعی
 000/0 221/0 ی اهیرو

 463/0 033/0 ی امراوده 
 001/0 148/0 کل
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سازمانیبین    - یتشیوه  ؛  فرهنگ  علمی  فالت و    مدیر هیأت  اعضاء  شغلی  زدگی 
عنوان نخبگان  دهد که هرچه اعضاء هیأت علمی به این نشان می د دارد. رابطه معناداری وجو 

ها  های ارتقاء از آن نامه های دانشگاه مورد مشورت قرار گیرند و در آیینگیری بیشتر در تصمیم 
های سیاسی داشته باشد؛  زدگی و جناح   اظهارنظر شود؛ دانشگاه وابستگی کمتری به سیاست

 شود.کمتر میزدگی شغلی فالتپتانسیل  
 زدگی شغلی و ابعاد آن فالت(. ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و 9جدول ) 

فالت  
 یاحرفه 

فالت  
 زیستی

فالت  
 محتوایی

شیوه  فالت ساختاری 
 مدیریت 

فرهنگ  
 سازمانی 

فالت  
 شغلی 

 شاخص 

ضریب  1 148/0 327/0 391/0** 305/0** 285/0** 206/0*
 همبستگی 

فالت  
 شغلی

    006/0 001/0 497 p  
ضریب  180/0 1  162/0 249/0 120/0 161/0

 همبستگی 
فرهنگ  
 سازمانی 

02/0 000/0 000/0 000/0  000/0 019/0 p  
ضریب  327/0  1 391/0 305/0 285/0 206/0

 همبستگی 
شیوه  
 مدیریت 

000/0  000/0 000/0   006/0 p  
 .است 99/0همبستگی در سطح  ** .است 59/0همبستگی در سطح  * 

 گیری نتیجه
هههای اهههواز و زدگی شغلی زنان و مردان اعضای هیأت علمی دانشگاهفالت  بررسیاز  هدف  

های تهههران و اهههواز دانشگاهفرهنگی و ساختاری متفاوت بود.   -تهران در دو شرایط اجتماعی
شرایط اجتمههاعی و سههازمانی بههر اسههاس   یافتگی وعنوان دو دانشگاه که ازنظر سطح توسعه به 

عنوان نمونه تحقیق بندی دو سال اخیر وزارت علوم، متفاوت هستند، به بندی و سطحنظام رتبه 
عنوان پدیههده در بههه ها، بسههترهایی کههه وتحلیل یافتههه پس از بررسی و تجزیههه اند. انتخاب شده

ن جههوی غیرمحتمههل و کنند عبههارت اسههت از حههاکم شههدهای موردمطالعه عمل میدانشگاه
گذاری نامناسههب( و تفههاوت گیههری و سیاسههتهههای تصههمیمزدگی در شیوه غیرپویا )سیاست

گیههری محسوس شرایط عینی با توقعات و انتظارات ذهنی که در تعامههل بههاهم موجههب شههکل
شههود. برجسههتگی سههرمایه سیاسههی تهها علمههی، وقف در مسیر ترقی مینوعی احساس فردِی ت

ههها و ... موجههب عههدم رعایههت ارتقههای مبتنههی بههر شایسههتگی نشههگاهامنیتی شههدن فضههای دا 
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حههال ای در تهههران شههده اسههت. بااینزدگههی حرفههه فالتزدگی ساختاری در اهواز( و  فالت)
زدگههی فههالتواسطه نگرش ذهنههی بههر  ها بیشتر حاکی از تأثیرگذاری شرایط ساختاری به یافته 

های غلی اعضای هیأت علمی در دانشگاهزدگی شفالتدیگر وضعیت  عبارتشغلی است. به 
دهههد کههه آمده از آزمون آماری نشههان مههیدستنتایج به متفاوت لزومًا چندان متفاوت نیست.  

غلی اعضههاء زدگی شفالتتفاوت معناداری میان احساس عدالت سازمانی، شیوه مدیریت و  
( 2015المن،؛ تالیس و ای2013؛ چوداری،2010هیأت علمی همسو با تحقیقات )دکانیک،

ای در اعتمههاد بههه سههازمان و ای و رویههه گانه عههدالت تههوزیعی، مههراودهمبنی بر نقش ابعاد سه 
توان گفت عوامل سههاختاری بر اساس این تئوری میپژوهشی است.    -های آموزشیموفقیت

ههها و ترین زمینه ها و عدم عدالت در توزیع امکانات ساختاری( مهمگذاری)ابهام در سیاست
 زدگی شغلی اعضاء هیأت علمی هستند.فالتای عینی و بیرونی تسهیلگر بستره

هرچند شرایط ساختاری )فرهنگ سههازمانی( دانشههگاه های پژوهش، همچنین بر اساس یافته  
تر از جههنس افههراد دارد؛ ولههی ایههن تههأثیر در هکننههدزدگی شغلی تههأثیری تعیینفالتدر تعیین  

-برحسب تفههاوتری و در بعد محتوایی در دانشگاه تهران دانشگاه اهواز بیشتر در بعد ساختا
های جنسیتی )دانشگاه محل خدمت( تفاوت معنههاداری مشههاهده شههد. های جنسی و تفاوت

؛ 1392؛ سههفیری،1392بسههتی،؛ چههوب1391های )بردبار،این یافته همسو با نتایج پژوهش
ان و عههدم ارزیههابی ( مبنی بر فرهنگ حاکم بههر سههازم2006؛ ستلز،2002آندرس و گابریال،
هههای هههای جنسههیتی )ناراسههتیتئههوریهههای زنههان در مقایسههه بهها مههردان و  صحیح از توانایی

فرهنگی و ساختاری، بههه   -لذا زمینۀ اجتماعی  نشینی زنان( همخوانی دارد.ساختاری= حاشیه 
 زدگی شغلی کلی اعضاء هیأت علمی داشته است.فالتتأثیر بیشتری بر  نسبت جنس،

آمده مردان دانشگاه تهران در مقایسه بهها دستای: بر اساس نتایج به زدگی حرفه فالتدر بعد   
درواقههع ایههن یافتههه تأییههدی بههر منطههق تر هستند.  زدهاعضاء هیأت علمی دانشگاه اهواز فالت

زنههان   تر بودن فضای پدرساالری برای زنان اسههت.یافته مال ترغیبحداقل گرایان مبنی بر احت
کههه یههک رؤیههای گیههرد، درحالیدارند که هم شغل و هم خانواده را در برمههی  رؤیاهای پیچیده

طور مشخص بر روی کارهای موفق متمرکز است. این امر تا حدی ناشی از مردانه معمول، به 
ر بر پیامدهای انتزاعی تکیه دارنههد تهها پیامههدهای تعریف زنان از موفقیت شغلی است که بیشت
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( مبنی 1387همسو با نتایج پژوهش نارنجی ثانی ) و  (25  ،1391عینی )برجعلی و همکاران،
هههای برتههر بههه لحههاظ امکانههات ها جهت رشد و شادکامی ذهنی در دانشههگاهبر تأمین فرصت

زمینههه و پتانسههیل بیشههتر بههرای های ساختاری که مبنی بر فههراهم بههودن زیرساختاری و تئوری
باشند، همخههوانی تر میی سنتیعاملیت کنشگر توسط ساختارهای مدرن نسبت به ساختارها

 ندارد.
ای )دانشههگاه زدگی زیستی؛ تفاوت زنان و مردان در هر سه حالت مقایسههه فالتبه لحاظ   

هههران و اهههواز و زنههان عضههو هیههأت علمههی دانشههگاه ت تهران، اهواز و کل( معنادار بوده اسههت
طههه دارنههد. در زدگههی شههغلی بههاالتری از همکههاران مههرد در دو دانشههگاه مربوفههالتاحساس  

ساالری است، گرایی و شایسته گرای، تخصصها که نهادی برآمده از فرایند رشد عقلدانشگاه
شههود. تعههادل میههان ایههن شههرایط ساالری تجربههه میمصادیقی متعارض با عقالنیت و شایسته 

یههن کند و چنانچه زنان برای مقابلههه بهها اای روانی و عاطفی زیادی برای زنان ایجاد میههزینه 
ای تدریج به یههک گههروه ناسههازگار و حاشههیه وضعیت به طرد هنجارهای موجود اقدام نمایند به 

گرایان در خصوص بعد های ذاتلذا استدالل نظریه  (.1381تبدیل خواهند شد )شادی طلب،
هههای هههای جنسههیتی چههافتز و تئههوریگرایههان و تئههوریاسههتدالل تقلیههل  زدگی زیستی وفالت

هههای تر میزان عاملیت کنشگر تحت تأثیر جنس و ویژگههیختارهای سنتیساختاری گیدنز )سا
توجههه بههه جهت  بههدین  های جنسیتی همخههوانی دارد.های نابرابری فردی است( و دیگر تئوری

ای و شادکامی ذهنی )توسعه قاء؛ برای توسعه حرفه نامه ارت های فردی اساتید در آیینتوانمندی
گذاری )مههالی، ها(، آمههوزش مسههتمر سههرمایه ینش و گزینشها، بها، دانش، توانمندیمهارت

ذهنی و زمانی( کنید؛ جدی نگرفتن فکر در کشور یکی از مشههکالت عمیههق علههوم انسههانی و 
توسط معلمان به دست  دفرتوت شدن فاعل دانشگاهی است. در کشور مهندسی اجتماعی بای

اول تنها مترجمان خوبی هستند. شاگردان داده شود. این در حالی است که معلمان ما در نگاه 
های علمی باید اقتضاء ترجمه فرهنگی علم )تسلط به زبههان مبههدا، دانسههتن زبههان، لذا انجمن

علههوم شناسههی و مجهههز بههه قالههب  اش سنت شناسههی، غربتسلط به زبان مقصد( را که الزمه 
دی در دو پیشههنهادهای کههاربرههها  انسانی، وجود اتاق فکر در بحث مدیریت دانش در دانشگاه
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زدگی شغلی فالتسطح فردی و سازمانی برای تسریع و تسهیل شادکامی ذهنی و جلوگیری از 
 اعضاء هیأت علمی است.
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Abstract 

The structure of  career platization is a  objective-subjective construct, 

varying in size and type within different groups of society  This 

construct is influenced by individual abilities, organizational 

characteristics,  the subjective and subjective privileges, and 

opportunities available to individuals. Undoubtedly one of the most 

important distinctions within any society is gender segregation and 

gender-based differentiation. Accordingly, the purpose of the present 

study is to investigate the effect of sex on the rate and species of 

plateau by examining the rate and species of male and female 

occupational plateau  in Tehran and Ahwaz universities to assess 

whether the impact of job is more influential or gender This study was 

conducted as a survey and the data  was  collected by utilization of a 

questionnaire.  The results showed that the structural conditions of the 

university have a more decisive influence on the sex drive of the 

workplaces. This effect is more on the structural and content aspects of 

Ahwaz and Tehran Universities, respectively. Also,  comparison of 

means displayed  a significant difference between women in the field 

of biodegradation and men in the field of occupation. Therefore, the 

impact of   the place of work, organizational justice, management 

style, and organizational culture on the types of plateauing was more 

decisive  in comparison to gender 
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