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چکيده
زمينه و هدف :جذب کارکنان دانشگر در اين زمانه که عصر دانش و دانايي است ،از جمله مسائلي است که
بيتوجهي به آن از يکسو موجبات شکست سازمان را فراهم ميآورد و از سوي ديگر سرعت رشد و
توسعه کشور را با کندي ميگرداند .هدف از پژوهش حاضر ،شناسايي عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان
دانشگر در بخش دولتي ايران است.
روش :اين پژوهش از نوع پژوهشهاي توصيفي -همبستگي ميباشد که به روش پيمايشي انجام شده است.
همچنين اين پژوهش از نظر هدف ،توسعهاي -کاربردي است .جامعه آماري پژوهش ،آن دسته از کارکنان
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري هستند که داراي مدرک تحصيلي دانشگاهي ميباشند که تعداد آنها 417
نفر بوده و همه آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامههاي سنجش
وضعيت دانشگري ،عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر و جذب کارکنان دانشگر هستند.
يافتهها :يافتههاي ضمن تأييد معنادار بودن الگوي پيشنهادي پژوهش ،نشان داد که وجود زيرساختهاي
فني ،امکانات رفاهي و سرگرميها ،امنيت اجتماعي و اقتصادي ،خدمات اجتماعي ،برابري اجتماعي ،تنوع
جمعيتي ،آزاديهاي فردي ،کيفيت معماري و زيست محيطي شهري ،هزينه زندگي ،وضعيت مسکن و
وضعيت بازار کار از جمله عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتي ايران هستند و از
بين اين عوامل ،برابري اجتماعي بيشترين تأثير را بر جذب کارکنان دانشگر داشته است.
نتيجهگيري :با توجه به اينکه عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتي ايران شامل وجود
زيرساختهاي فني ،امکانات رفاهي و سرگرميها ،امنيت اجتماعي و اقتصادي ،خدمات اجتماعي ،برابري
اجتماعي ،تنوع جمعيتي ،آزاديهاي فردي ،کيفيت معماري و زيست محيطي شهري ،هزينه زندگي ،وضعيت
مسکن و وضعيت بازار کار هستند ،بنابراين مسئولين و دستاندركاران اجرايى کشور بايد با تدوين و اجراي
برنامهها و سياستهاي مناسب موجبات تحقق هر يک از عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر را
فراهم آورند.
واژههاي کليدي :کيفيت محل ،جذب کارکنان دانشگر ،بخش دولتي ،سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
 1اين مقاله برگرفته از رساله دکتري مديريت دولتي تحت عنوان «ارائه الگويي جهت جذب کارکنان دانشگر در بدنه دولت
جمهوري اسالمي ايران» است.
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مقدمه

براي توصيف متخصصين بسيار ماهري که تخصص

هيچ ترديدي وجود ندارد که در دانش ،ثروت و

خاصي در آن زمينه داشتند و متوليان سرمايههاي فکري

دارائي وجود دارد ،به ويژه در دانش امروز که مبتني بر

در داخل سازمان بودند ،بسيار مورد استفاده قرار
5

سال هشتم /شماره بيست و پنجم /بهار 1396

اقتصاد بوده و به لحاظ تکنولوژيکي از سوي آن

ميگرفت (دانيلز  .)17-16 ،2011تعاريف ارائه شده

هدايت ميشود .از زماني که اقتصاد از مرحله توليد

از کارکنان دانشگر نشان ميدهد که در حال حاضر هيچ

انبوه و ماشيني به سمت عصر اطالعات توسعه يافت،

تعاريف استانداري براي آن وجود ندارد .لذا در اينجا

اين کارکنان دانشي 1هستند که تحقق اهداف را براي

به برخي از اين تعاريف کارکنان دانشگر پرداخته

سازمان تعيين ميکنند و اجزاي ضروري براي دستيابي

ميشود .نيروي کار دانشي ،کسي است که درگير کار

به مزيت رقابتي ميباشند (حليم و ديگران.)1 ،2010 2

دانشي ميباشد (دراکر  .)3 ،1967کارکنان دانشي،

در واقع ميتوان گفت که از بُعد ملي ،دانشگران هر

کساني هستند که اطالعات را دريافت و جذب کرده و

کشور ،باارزشترين سرمايههاي موجود آن کشور به

آن را ميپذيرند و تصميم ميگيرند که چه کاري بايد

حساب ميآيند و ثروت ملي هر سرزميني هستند،

انجام بدهند و سپس تصميمات مربوطه را به مرحله

چراکه حضور مؤثر دانشگران ،سرعت رسيدن به

اجرا در ميآورند (اولوموليي و اقبو.)129 ،2004 6

توسعه را افزايش ميدهد و زمان دستيابي به آن را به

دانشگر ،کسي را ميگويند که کارهاي مربوط به توليد،

کمترين مقدار ممکن ميرساند (داونپورت،2004 3

استفاده و توسعه دانش را انجام ميدهد .دانشگران از

 .)617از بُعد سازماني نيز منابع انساني مهمترين منبع

هوش خود براي تبديل ايدهها به محصوالت و خدمات

استراتژيک سازمان به حساب ميآيند ،به طوري که در

و فرآيندها استفاده ميکنند .دانشگر ،دانش را به وجود

عصر حاضر موفقيتهاى سازمان ،پيرامون صدها و يا

ميآورد و ميداند چگونه آن را در سازمان به اشتراک

هزاران اقدام كوچك و بزرگ كاركنان پيشتاز در عرصه

بگذارد و دوباره از آن در جايي که الزم است استفاده

دانش شكل مىپذيرد (افجهاي و غفاري .)80 ،1392

کند .دانشگر حلکننده مسئله است .او کسي است که از

پس بنابراين جذب کارکنان دانشگر 4در اين زمانه که

مهارتهاي ذهني به جاي مهارتهاي دستي براي

عصر دانش و دانايي است ،از جمله مسائلي است که

معاش استفاده ميکند (رجببيگي و ديگران ،1388

بيتوجهي به آن از يکسو موجبات شکست و نابودي

 .)98-97دانشگران ،کساني هستند که وظيفه اصلي

سازمان را فراهم ميآورد و از سوي ديگر سرعت رشد

آنها به دانش مرتبط ميباشد (ميو.)123 ،2013 7

و توسعه کشور را با چالش و کندي ميگرداند.

از سوي ديگر ،از آنجا که در سياستهاي کلي

واژه كاركنان دانشمحور (دانشگران) براى اولين

اقتصاد مقاومتي بر دانشبنيان کردن همه امور اجرايي و

بار توسط «پيتر دراكر» در سال  1959به كار گرفته شد

اقتصادي کشور تأکيد شده است (بندهاي  2 ،1و ،)22

و وي مستمراً درباره آن صحبت مىكرد .او مىخواست

لذا فراهم ساختن شرايط جذب کارکنان دانشگر در

افرادى را توصيف نمايد كه مىخواهند از طريق

بخش دولتي جمهوري اسالمي ايران از پيششرطهاي

پردازش اطالعات موجود ،اطالعات جديدى توليد

تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ميباشد .حال

نمايند كه بتوانند به وسيله آن ،مسائل را تعريف و حل

آنکه ،کشورهاي ثروتمند و توسعه يافته براي جذب

نمايند و ارزش جديدى ايجاد كنند (دانشفرد ،1385

افراد برجسته و متخصص ،سياستهاي مهاجرپذيري

 .)19-18از آن زمان به بَعد ،اين اصطالح به شدت

خود را توسعه داده و زمينه مناسبي را براي جذب افراد

رواج يافت و به ويژه در صنعت فناوري اطالعات،

نخبه و متخصص فراهم ساختهاند (مهديزاده ،1387

تبيين عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتي ايران 17 /

 .)52و البته نتايج پژوهشها و بررسيهاي مختلف در

است به عنوان بخش خصوصي يا تشکيالت

ايران نشان ميدهد که کارکنان دانشگر نيز خواهان

اقتصادي دولتي گسترش يافته و اداره شوند

مهاجرت به کشورهاي صنعتي و توسعه يافته ميباشند،

(ويکيپديا .)1394
12

به گونهاي که نماينده سازمان بينالمللي مهاجرت از

 -2امکانات رفاهي و سرگرميها  :امکانات رفاهي و

کوچ ساالنه  180هزار نفر نيروي متخصص و تحصيل

سرگرميها ،به مجموعهاي منحصر به فرد از

کرده ايراني به کشورهاي توسعه يافته خبر ميدهد (به

ويژگيها داللت دارد که يک مکان را جذاب و

طوري که در حال حاضر بيش از  240هزار نفر از

قابل سکونت ميسازد .امکانات رفاهي و

نيروهاي متخصص و تحصيل کرده ايراني تنها در

سرگرميها شامل مواردي از قبيل پارکهاي درجه

آمريکا ساکن هستند) .همچنين بر اساس برخي از

يک ،مکانهاي فرهنگي ،انواع مختلفي از کافهها و

برآوردها ،خسارت ساالنه ناشي از خروج نخبگان

رستورانهاي درجه يک ،محل تفريحات شبانه

علمي دانشگاهي ،بيش از  3برابر درآمدهاي نفتي

پرجنبوجوش و  ...ميباشد (فلوريدا

کشور برآورد شده است (فالحي و منوريان ،1387

.)231

13

،2014

ميدهد از جمله عاملي که به طور فزايندهاي در

حفظ مجموع ويژگيهايي اشاره دارد که بر مبناي

تصميمات تعيين محل کار کارکنان دانشي تأثيرگذار

آن افراد خودشان را به عنوان عضو يک گروه

ميباشد ،کيفيت محل (کيفيت زندگي شهري) است

اجتماعي قلمداد ميکنند (بوزان و ديگران،1997 15

9

 .)5-3مفهوم امنيت اقتصادي نيز ،در برگيرنده

 .)2011پس بنابراين ضروري است تا اين عوامل در

وجود ثبات و تعادل در ميزان توليد و مصرف،

کشور ايران نيز شناسايي شود و در قالب يک الگوي

واردات و صادرات ،بازار سرمايه ،عرضه و تقاضا،

جامع ارائه گردد.

قيمت ارز و به طور کلي روان بودن معيشت

(ون دن برگ و ديگران2004 8؛ دارچن و ترمبلي

عوامل مکاني

10

که با عناوين ديگري همچون

کيفيت محل شناخته ميشود ،به مکاني (شهري) گفته

اقتصادي مردم است (عسگري و محمودي ،1391
.)4

ميشود که سازمان در آن قرار دارد (سيدجوادين

 -4خدمات اجتماعي :16خدمات اجتماعي ،خدمتي که

 .)49 ،1386عوامل مکاني شناسايي شده شامل

در ظرف اجتماع تجلي پيدا ميکند و در مناسبات

زيرساختهاي فني ،امکانات رفاهي و سرگرميها،

انساني تحقق مييابد (فالحي  .)1 :1390خدمات

امنيت اجتماعي و اقتصادي ،خدمات اجتماعي ،برابري

اجتماعي شامل مواردي نظير آموزش و پرورش،

اجتماعي ،تنوع جمعيتي ،آزاديهاي فردي ،کيفيت

بهداشت ،خدمات بانکي و  ...ميباشد (مکنزي

17

معماري و زيست محيطي شهري ،هزينه زندگي،

.)60-59 ،2011

وضعيت مسکن و وضعيت بازار کار ميباشد.

 -5برابري اجتماعي :18برخي استدالل کردهاند که

 -1زيرساختهاي فني :11زيرساخت فني ،اشاره به

برابري اجتماعيُ ،بعد مهم و اساسي رشد اقتصاد

مواردي نظير جادهها ،مجراي فاضالب و  ...دارد.

پايدار است (ييجيتکانالر و ديگران.)23 :2007 19

اين عوامل گوناگون مجتمعاً زيرسازه شهري،

برابري اجتماعي به همراه بومشناسي و اقتصاد به

زيرسازه مربوط به شهرداري ،يا به طور ساده

عنوان محورهاي سهگانه توسعه پايدار معرفي

سازههاي عمومي ناميده ميشوند .اگرچه ممکن

شدهاند (آژانس محيط زيست اروپا.)1997 20

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 .)109در طرف ديگر ،مطالعات و بررسيها نشان

 -3امنيت اجتماعي -اقتصادي :14امنيت اجتماعي ،به
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 -6تنوع جمعيتي :21تنوع ،هرگونه اختالف قابل توجه

اکثر کارکنان در تمام شهرهاي ايران مشکل مسکن

در فرد ميباشد که او را از افراد ديگر متمايز

است (ميرسپاسي  .)345 ،1392وضعيت مسکن

ميسازد (پودزيتالفسکي و ديگران.)160 ،2013 22

شامل کيفيت مسکن و قيمت و توانايي خريد

مهمترين ابعاد تنوع جمعيتي ،قوميت ،جنسيت و

مسکن ميباشد (بونتج و ماسترد.)2005 27
28

مليت هستند .دامنههاي مختلف اين تنوع ،شامل

 -11وضعيت بازار کار  :بازار کار ،بازاري است که در

فرد (به عنوان مثال جنسيت) و جامعه (به عنوان

آن عرضه و تقاضا براي کار معين جهت انجام

مثال نژاد) ميباشد (ييجيتکانالر و ديگران ،2007

فعاليت معين ،نمود مييابد و فرآيند تعيين ميزان
پرداخت براي کارهاي مختلف دنبال ميشود

.)23
23
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 -7آزاديهاي فردي  :آزاديهاي فردي ،آن گونه

(سلطاني  .)198 ،1385در مورد بازار کار در مقام

آزاديهاي شخصي است که بر روابط مدني

يک پديده ملموس عوامل مکاني ،الزم است اين

شخص حاکم است و قانون از آن در برابر هرگونه

توضيح داده شود که در هر مقطع زماني براي هر

دستاندازي پشتيباني ميکند ،مگر آنکه با خير يا

حرفه يا تخصص ممکن است يکي از شرايط بازار

مصلحت همگاني ناسازگار باشد .آزاديهاي فردي،

کار راکد ،بازار کار ثابت و يا بازار کار پررونق

در تعريف قانوني خود همان است که حقوق فرد

وجود داشته باشد (ميرسپاسي .)44 ،1392

ناميده ميشود (آشوري .)22 ،1393

جذب ،در لغت به معناي به سوي خود کشيدن،

 -8کيفيت معماري و زيست محيطي شهري :24کيفيت

جلب کردن ،ربودن و ايجاد جاذبه است (معين ،1384

معماري و زيست محيطي شهري ،شامل مواردي

 .)527جذب ،فرآيندي است که طي آن افراد با

نظير طراحي زيباي فضاي شهري ،شرايط اقليمي

مجموعه مهارتهاي سطح باال ،براي مشاغل مورد نياز

مناسب ،هواي سالم و  ...ميباشد (ييجيتکانالر و

سازمان شناسايي و استخدام ميشوند (آرمسترنگ

29

ديگران 25 ،2007؛ پثه و ديگران .)2009

 .)2006جذب نيرو کار که با عناوين ديگر چون

 -9هزينه زندگي :25هزينه زندگي ،هزينه حفظ

عمليات استخدامي شناخته ميشود شامل برنامهريزي

استاندارد زندگي است .در رابطه با هزينههاي

نيروي انساني ،کارمنديابي ،انتخاب و انتصاب ميباشد

زندگي ميتوان گفت که در حال حاضر وضع

(دعايي .)25 ،1392

اجتماعي و توسعه و تنوع احتياجات زندگي ،افراد

 -1برنامهريزي نيروي انساني :30فرايندي است كه به

را به تالش و تکاپو و اميد ميدارد تا براي تأمين

وسيله آن سازمان معين ميكند كه براي نيل به

نيازهاي تازه درآمد بيشتري حاصل کند .از طرفي

اهداف خود به چه تعداد كارمند ،با چه تخصص و

افزايش تقاضا براي کاالها و اجناس به منظور رفع

مهارتهايي ،براي چه مشاغلي و در چه زماني نياز

احتياجات تازه موجب شده است که هزينه

دارد (سعادت .)58 ،1391

نيازمنديها به تدريج ترقي کند (ميرسپاسي ،1392
.)113
 -10وضعيت مسکن :26در کشورهاي در حال توسعه،

 -2کارمنديابي :31کشف متقاضيان بالقوه براي
پستهاي خالي سازماني واقعي يا مورد انتظار
است (عباسپور .)136 ،1392

تهيه خانه و مسکن براي کارکنان يکي از مسائل

 -3انتخاب :32به فرايند گزينش مناسبترين افراد

مهم دولت و سازمانها به حساب ميآيد .شايد به

جهت پستها از گروه متقاضيان کار ،انتخاب گفته

جرأت بتوان گفت که يکي از عمدهترين مشکالت

ميشود (سيدجوادين .)344 ،1386
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 -4انتصاب :33عبارت است از به کار گماردن داوطلب

تنوع ،آزاديهاي فردي ،کيفيت زندگي ،کيفيت معماري

در شغلي که بر مبناي اطالعات به دست آمده

شهري) و مسير شخصي (پيشزمينه اجتماعي و

متناسب با آن شغل است (ميرسپاسي .)223 ،1392

جمعيتشناختي ،داليل و روابط شخصي ،شبکههاي

بري

34

( )2005در مطالعات خود به اين نتيجه

رسيد که توانايي خريد مسکن از عوامل مهم در جذب
کارکنان دانشگر ميباشد.

اجتماعي خصوصي و حرفهاي) ميدانند.
ميرسپاسي و همکاران ( )1389پژوهشى را تحت
عنوان «آسيبشناسي طرح جذب و نگهداري نخبگان

بونتج و ماسترد ( )2005در مطالعاتش نتيجه گرفت

(مطالعه موردي در شرکت ملي نفت ايران)» انجام

که کميت ،کيفيت ،قيمت و توانايي خريد مسکن از

دادند و نتيجه گرفتند که کمبود فرصتهاي شغلي

عوامل کليدي و مهم در جذب کارکنان دانشگر

مناسب در جامعه از جمله عوامل مؤثر در جذب

محسوب ميشود.

کارکنان ممتاز بوده است.

عنوان «جذب و نگهداشت کارکنان دانشگر در

«جذب و نگهداشت کارکنان دانشگر و شهر خالق:

شهرهاي دانشي» از جمله الزامات براي جذب و

مورد مطالعه شهر مونترال» از جمله عوامل مؤثر بر

نگهداشت کارکنان دانشگر را کيفيت زندگي

جذب کارکنان دانشگر را مناسب بودن محيط شهري

(استانداردها و انواع امکانات رفاهي ،آموزش و

ميدانند.

پرورش و امکانات عمومي ،آب و هوا ،کيفيت محيطي،

مکنزي ( )2011پژوهشى را تحت عنوان «جذب و

قيمت مسکن ،سطح جرم و جنايت ،دسترسي به

نگهداشت کارکنان حرفهاي و ماهر در مناطق دورافتاده

شبکههاي حمل و نقل) ،تنوع شهري (قوميت،

استراليا» انجام داد و نتيجه گرفت که فرصتهاي

جنسيت ،مليت ،جهتگيري جنسي) ،برابري اجتماعي،

پيشرفت شغلي ،مسکن ،امکانات شهري ،سبک زندگ ي

کيفيت محل (پارکها و گردشگاهها ،مسيرهاي

و جامعه ،آموزش و پرورش و بهداشت از جمله عوامل

پيادهروي و دوچرخهسواري ،جاذبههاي فرهنگي مانند:

مؤثر در جذب کارکنان حرفهاي و ماهر در مناطق

موزهها و گالريهاي هنري ،انواع رستورانها و

دورافتاده هستند.

کافيشاپها ،زندگي شبانه پر جنبوجوش ،جمعيت
متنوع و بردبار) ميدانند.

فلوريدا ( )2014در مطالعاتش نتيجه گرفت که
کيفيت مکان ،نه تنها براي جذب کارکنان دانشي بلکه

پثه و ديگران ( )2009در پژوهشي تحت عنوان

براي فعال و پرکار نگهداشتن آنها امري الزامي

«عوامل محرک در جذب کارکنان دانشگر خالق در

ميباشد .از نظر وي کيفيت مکان شامل مجموعهاي

منطقه شهري آمستردام» از جمله عوامل مؤثر در جذب

دلخواه

و

کارکنان دانشگر را عوامل سخت (استخدام ،شرايط

دوچرخهسواري ،مکانهاي فرهنگي مانند موزهها و

کار ،عوامل مکاني براي سازمان ،آموزش و پرورش،

گالريهاي هنري ،انواع مختلفي از کافهها و

زيرساختهاي اجتماعي ،زيرساختهاي فني و

رستورانها ،محل تفريحات شبانه پر جنبوجوش و

دسترسيهاي بينالمللي ،وضعيت مسکن ،فضاي محل

جمعيت متنوع ميباشد.

کار ،هزينههاي زندگي ،قوانين و مقررات مالياتي)،
عوامل نرم (موانع کم جهت ورود دانشگران ،پذيرش

از

پارکها،

مسيرهاي

پيادهروي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ييجيتکانالر و ديگران ( )2007در پژوهشي تحت

دارچن و ترمبلي ( )2011در پژوهشى تحت عنوان
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زیرساختهای فنی
امکانات رفاهی و سرگرمیها
امنیت اجتماعی و اقتصادی
خدمات اجتماعی
برابری اجتماعی

جذب کارکنان دانشگر

تنوع جمعیتی
آزادیهای فردی
کیفیت معماری و زیست محیطی شهری
هزینه زندگی
وضعیت مسکن
وضعیت بازار کار

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش (منبع :يافتههاي محقق)
فرضيههاي اين پژوهش بر اساس مدل مفهومي
سال هشتم /شماره بيست و پنجم /بهار 1396

فوق شکل گرفته است .در واقع اين پژوهش به دنبال
آزمايش صحت فرضيههاي ذيل است:

 -7وجود آزاديهاي فردي بر جذب کارکنان دانشگر
در بخش دولتي ايران تأثير ميگذارد.
 -8کيفيت معماري و زيست محيطي شهري بر

فرضيه اصلي

جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتي ايران تأثير

عوامل مکاني بر جذب کارکنان دانشگر در بخش

ميگذارد.

دولتي ايران تأثير ميگذارد.
فرضيههاي فرعي
 -1وجود زيرساختهاي فني بر جذب کارکنان
دانشگر در بخش دولتي ايران تأثير ميگذارد.
 -2وجود امکانات رفاهي و سرگرميها بر جذب
کارکنان دانشگر در بخش دولتي ايران تأثير

 -9هزينه زندگي بر جذب کارکنان دانشگر در بخش
دولتي ايران تأثير ميگذارد.
 -10وضعيت مسکن بر جذب کارکنان دانشگر در
بخش دولتي ايران تأثير ميگذارد.
 -11وضعيت بازار کار بر جذب کارکنان دانشگر در
بخش دولتي ايران تأثير ميگذارد.

ميگذارد.
 -3وجود امنيت اجتماعي و اقتصادي بر جذب
کارکنان دانشگر در بخش دولتي ايران تأثير
ميگذارد.
 -4وجود خدمات اجتماعي بر جذب کارکنان
دانشگر در بخش دولتي ايران تأثير ميگذارد.
 -5وجود برابري اجتماعي بر جذب کارکنان دانشگر
در بخش دولتي ايران تأثير ميگذارد.
 -6وجود تنوع جمعيتي بر جذب کارکنان دانشگر در
بخش دولتي ايران تأثير ميگذارد.

روشپژوهش
در پژوهش حاضر ،براي طراحي متغير عوامل
مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر که به عنوان
متغير مستقل مدنظر است ،از مطالعات کتابخانهاي،
مصاحبه خبرگي و توزيع پرسشنامه استفاده شد .به
اين صورت که ابتدا عوامل مکاني مؤثر بر جذب
کارکنان دانشگر از طريق مطالعات کتابخانهاي
(مراجعه به اسناد مکتوب از قبيل کتب ،مجالت و )...
مورد شناسايي قرار گرفت .همزمان با شناسايي عوامل
مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر ،مصاحبه

تبيين عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتي ايران 21 /

خبرگي با  5نفر از خبرگان مربوطه (شامل اساتيد و

ساير مؤسسات دولتي ،بيشتر با مباحث علمي و دانش

متخصصان آگاه به موضوع) ترتيب داده شد .مصاحبه

سروکار دارد).

خبرگي با دو هدف انجام گرفت -1 :ارائه عوامل

به منظور جمعآوري دادههاي مورد نياز در جامعه

مکاني استخراج شده ناشي از مطالعات کتابخانهاي به

مورد مطالعه ،از  3پرسشنامه بسته استفاده شده است

خبرگان و نظرخواهي از آنها در خصوص اين عوامل

که محقق ساخته بوده و بر اساس طيف  5درجهاي
37

(از =1کامالً مخالف تا =5کامالً موافق)

کتابخانهاي مورد لحاظ قرار نگرفته بودند؛  -2درك

تنظيم شدهاند .پرسشنامه اول ،که براي سنجش متغير

بهتر متغيرها جهت دستهبندي مناسب آنها .سپس

وضعيت شاخصهاي دانشگري در جامعه مورد

پرسشنامهاي به صورت باز و بسته به منظور تعيين

مطالعه (اينکه آيا ميتوان کارکنان وزارت علوم،

روايي عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر

تحقيقات و فناوري را دانشگر دانست) ميباشد و

در اختيار  31نفر از خبرگان آگاه به موضوع قرار

مشتمل بر  15سؤال است (شاخصهاي دانشگري،

گرفت و اين عوامل (به جز يکي از آنها که با فرهنگ

مستخرج از تعاريف و ويژگيهاي ارائه شده از

جامعه اسالمي مغايرت داشت) با درصد بااليي به

کارکنان دانشگر است) .پرسشنامه دوم ،که براي

تأييد آنها رسيد (مؤلفههاي متغير عوامل مکاني در

سنجش متغير عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان

پيوست مقاله موجود است) .الزم به ذکر است که

دانشگر است و اين عوامل را از طريق مؤلفههايش

نظرسنجي از خبرگان با استفاده از تکنيک دلفي انجام

يعني زيرساختهاي فني ،امکانات رفاهي و

شده است .همچنين براي طراحي متغير جذب

سرگرميها ،امنيت اجتماعي و اقتصادي ،خدمات

کارکنان دانشگر که به عنوان متغير وابسته مدنظر است

اجتماعي ،برابري اجتماعي ،تنوع جمعيتي ،آزاديهاي

از مدل دعايي ( )1392استفاده شده است .سپس

فردي ،کيفيت معماري و زيست محيطي شهري،

الگوي طراحي شده در جامعه مورد نظر به آزمون

هزينه زندگي ،وضعيت مسکن و وضعيت بازار کار

گذاشته شد.

مورد سنجش قرار ميدهد و شامل  15سؤال ميباشد.

اين پژوهش توصيفي -همبستگي ميباشد که به

پرسشنامه سوم ،که براي سنجش متغير جذب کارکنان

انجام شده است .همچنين اين

دانشگر ميباشد و جذب کارکنان دانشگر را از طريق

پژوهش از نظر هدف ،توسعهاي -کاربردي است.

مؤلفههايش

انساني،

جامعه آماري پژوهش در فرايند پيادهسازي الگو ،آن

کارمنديابي ،انتخاب و انتصاب مورد سنجش قرار

دسته از کارکنان بخش اداري وزارت علوم ،تحقيقات

ميدهد مشتمل بر  16سؤال است .نرخ بازگشت

و فناوري تشکيل ميدهند که داراي مدرک تحصيلي

پرسشنامه تکميل شده  379عدد بود.

روش پيمايشي

35

دانشگاهي و پست سازماني کارشناسي و باالتر

يعني

برنامهريزي

نيروي

در اين پژوهش ،به منظور تعيين روايي

38

هستند .تعداد کارکنان در زمان پژوهش  417نفر بوده

پرسشنامههاي شاخصهاي دانشگري ،عوامل مکاني

است که همه آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند که

مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر و جذب کارکنان

به اين روش انتخاب حجم نمونه ،روش نمونهگيري

دانشگر از روش اعتبار محتوايي استفاده شد (نظرات

در دسترس 36ميگويند (از اين جهت کارکنان وزارت

متخصصين) و روايي اين پرسشنامهها با درصد بااليي

علوم ،تحقيقات و فناوري به عنوان جامعه آماري

به تأييد رسيد .همچنين پايايي 39اين پرسشنامهها با

پژوهش انتخاب شدهاند که اين وزارتخانه در بين

استفاده از آلفاي کرونباخ

40

به ترتيب (،)0/847

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

استخراج شده و شناسايي عواملي که در مطالعات

ليکرت
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( )0/818و ( )0/911محاسبه شد و با توجه به اينکه

ليسانس و  38%داراي مدرک تحصيلي فوقليسانس و

ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي هر يک از

مابقي داراي مدرک تحصيلي دکتري هستند ،همچنين

پرسشنامهها بيش از ( )0/7است ،از اينرو

 16%از آنها کمتر از  30سال و  46%بين  40-30سال

پرسشنامهها داراي اعتبار هستند.

و مابقي باالي  40سال سن دارند.

به منظور تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي آمار
توصيفي و استنباطي از جمله آزمون  41zو رگرسيون
چندگانه به روش همزمان

42

بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها

استفاده شده است و

از آنجا که در پژوهش حاضر براي ساخت هر

دادهها پس از ورود به رايانه از طريق نرمافزار SPSS

يک از متغيرها ،از شاخص ميانگين استفاده شده است

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند.

و از سوي ديگر با توجه به اينکه در متغيرهاي مورد
بررسي دو شرط اساسي قضيه حد مرکزي (

و

يافتهها

بزرگ بودن حجم نمونه به اندازه کافي) برقرار است،

يافتههاي آمار توصيفي

بنابراين با استناد به اين قضيه ميتوان گفت تمامي

سال هشتم /شماره بيست و پنجم /بهار 1396

نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه سنجش وضعيت

متغيرهاي مورد استفاده در اين پژوهش از توزيع

دانشگري نشان داد که  13نفر از پاسخگويان واجد

نرمال پيروي ميکنند .بنابراين براي بررسي فرضيههاي

شرايط دانشگري نيستند؛ به طوري که ميانگين نمرات

اين پژوهش ميتوان از آزمونهاي آماري پارامتريک

آنها کمتر از ميانگين نظري ( )3/00بود ،بنابراين اين

(آزمونهايي که به شرط نرمال بودن نيازمند هستند)

افراد از روند کار کنار گذاشته شدند .به عبارتي ،براي

استفاده کرد.

بررسي وضعيت دانشگري در جامعه مورد مطالعه،
بررسي نتايج آزمون Z

نمرات پاسخگويان محاسبه شد و افرادي که نمره
شاخصهاي دانشگري آنها بيشتر از ميانگين نظري

در اين بخش با استفاده از آزمون  Zبه بررسي

( )3/00بود جهت تحليل دادهها استفاده شدهاند .از

وضعيت عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر

تعداد واجدين شرايط 63% ،مرد هستند 73% ،از آنها

در جامعه مورد مطالعه پرداخته ميشود:

متأهل ميباشند 55% ،از آنها داراي مدرک تحصيلي
جدول  :1وضعيت عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر
عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر

ميانگين

آماره

z

 - Pمقدار ( )P-value

زيرساختهاي فني

2/56

- 7/41

1/000

امکانات رفاهي و سرگرميها

3/34

5/83

0/001

امنيت اجتماعي و اقتصادي

2/00

19/39

1/000

خدمات اجتماعي

2/52

- 8/19

1/000

برابري اجتماعي

2/42

10/42

1/000

تنوع جمعيتي

3/82

17/56

0/001

آزاديهاي فردي

2/85

- 2/62

0/995

کيفيت معماري و زيست محيطي شهري

2/15

15/59

1/000

هزينه زندگي

2/04

17/36

1/000

وضعيت مسکن

2/33

14/04

1/000

وضعيت بازار کار

2/47

- 8/33

1/000
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 بررسي وضعيت زيرساختهاي فنيهمانطور که در جدول  1مشاهده ميشود با

شاخص عباس بازرگان و همکاران ،ميتوان گفت که
وضعيت تنوع جمعيتي در سطح خوب قرار گرفته

توجه به ميانگين به دست آمده براي اين متغير و

است.

شاخص عباس بازرگان و همکاران ،ميتوان گفت که

 -بررسي وضعيت آزاديهاي فردي

وضعيت زيرساختهاي فني در سطح رضايتبخش

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود با

قرار گرفته است.

توجه به ميانگين به دست آمده براي اين متغير و

 -بررسي وضعيت امکانات رفاهي و سرگرميها

شاخص عباس بازرگان و همکاران ،ميتوان گفت که

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود با

وضعيت آزاديهاي فردي در سطح رضايتبخش قرار

توجه به ميانگين به دست آمده براي اين متغير و

گرفته است.

شاخص عباس بازرگان و همکاران ،ميتوان گفت که

 -بررسي وضعيت کيفيت معماري و زيست محيطي

وضعيت امکانات رفاهي و سرگرميها در سطح بيش

شهري

از رضايتبخش قرار گرفته است.
 -بررسي وضعيت امنيت اجتماعي و اقتصادي

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود با
توجه به ميانگين به دست آمده براي اين متغير و

توجه به ميانگين به دست آمده براي اين متغير و

وضعيت کيفيت معماري و زيست محيطي شهري در

شاخص عباس بازرگان و همکاران ،ميتوان گفت که

سطح مرزي قرار گرفته است.

وضعيت امنيت اجتماعي و اقتصادي در سطح غير

 -بررسي وضعيت هزينه زندگي

رضايتبخش قرار گرفته است.
 -بررسي وضعيت خدمات اجتماعي

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود با
توجه به ميانگين به دست آمده براي اين متغير و

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود با

شاخص عباس بازرگان و همکاران ،ميتوان گفت که

توجه به ميانگين به دست آمده براي اين متغير و

وضعيت هزينه زندگي در سطح مرزي قرار گرفته

شاخص عباس بازرگان و همکاران ،ميتوان گفت که

است.

وضعيت خدمات اجتماعي در سطح رضايتبخش

 -بررسي وضعيت مسکن

قرار گرفته است.
 بررسي وضعيت برابري اجتماعيهمانطور که در جدول  1مشاهده ميشود با

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود با
توجه به ميانگين به دست آمده براي اين متغير و
شاخص عباس بازرگان و همکاران ،ميتوان گفت که

توجه به ميانگين به دست آمده براي اين متغير و

وضعيت مسکن در سطح مرزي قرار گرفته است.

شاخص عباس بازرگان و همکاران ،ميتوان گفت که

 -بررسي وضعيت بازار کار

وضعيت برابري اجتماعي در سطح مرزي قرار گرفته

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود با

است.

توجه به ميانگين به دست آمده براي اين متغير و

 -بررسي وضعيت تنوع جمعيتي

شاخص عباس بازرگان و همکاران ،ميتوان گفت که

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود با
توجه به ميانگين به دست آمده براي اين متغير و

وضعيت بازار کار در سطح مرزي قرار گرفته است.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود با

شاخص عباس بازرگان و همکاران ،ميتوان گفت که
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جدول  :2خالصه مدل رگرسيون عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

0/576

0/562

0/759

جدول  :3تحليل واريانس مدل رگرسيون عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

141/043

11

12/822

باقيمانده

104/002

354

0/294

جمع

245/045

365

-

آماره

 - Pمقدار

F

0/001

43/644

جدول  :4ضرايب رگرسيون عوامل مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر
متغير

ضرايب

ضريب

غيراستاندارد

استاندارد شده
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بتا

خطا

ضريب
آماره t

 - Pمقدار

همبستگي
جزئي

بتا

عرض از مبدأ

0/148 1/231

-

8/294

**0/001

زيرساختهاي فني

0/041 0/185

0/257

4/256

**
**

0/001

0/234

عامل تورم
واريانس
2/680

امکانات رفاهي و سرگرميها

0/036 0/103

0/138

2/825

0/005

0/148

1/997

امنيت اجتماعي و اقتصادي

0/046 0/142

0/170

3/048

**0/002

0/160

2/600

خدمات اجتماعي

0/051 0/217

0/299

4/237

**

0/220

برابري اجتماعي

0/036 1/224

1/309

33/756

**

تنوع جمعيتي

0/047 0/102

0/133

2/006

*

آزاديهاي فردي

0/065 0/318

0/473

4/889

**

کيفيت معماري و زيست محيطي شهري

0/049 0/199

0/255

4/063

**

هزينه زندگي

0/047 0/281

0/361

5/997

**

وضعيت مسکن

0/053 0/117

0/200

2/224

*

وضعيت بازار کار

0/033 0/303

0/450

9/249

**

0/001
0/001

0/031
0/001
0/001
0/001

0/027
0/001

0/934
0/129
0/298
0/211
0/304
0/140
0/441

4/157
2/093
2/404
3/930
3/273
3/019
3/396
1/979

*در سطح  0/05معنادار** ،در سطح  0/01معنادار
بررسي نتايج رگرسيون چندگانه به روش همزمان

ميتوان گفت که مدل ارائه شده ،مدل معناداري است.

در اين بخش با استفاده از آزمون رگرسيون

همچنين ضريب تعيين به دست آمده در جدول ،2

چندگانه به روش همزمان به بررسي الگوي پيشنهادي

نشان ميدهد که  50درصد تغييرات جذب کارکنان

پژوهش و فرضيههاي پژوهش پرداخته ميشود:

دانشگر ،از روي عوامل مکاني مؤثر بر جذب آنان قابل

همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود ،با توجه

تبيين است و همانگونه که در جدول  4مشاهده

به اينکه  - Pمقدار آزمون ( )0/000کوچکتر از سطح

ميشود ،با توجه به اينکه براي همه عوامل مکاني مؤثر

معناداري ( )0/05است ،بنابراين فرضيه صفر مبني بر

بر جذب کارکنان دانشگر  - Pمقدار آزمون ()0/000

معنادار نبودن مدل رگرسيون رد ميشود؛ بنابراين

کوچکتر از سطح معناداري ( )0/05است ،بنابراين اين
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عوامل در مدل باقي ميمانند .مدل رگرسيوني به

به ترتيب در رتبههاي بَعدي قرار دارند .يافتههاي

صورت زير است:

حاصل از آزمون فرضيههاي پژوهش با نتايج پژوهش-

(امنيت اجتماعي و اقتصادي)( +0/16امکانات رفاهي و
سرگرميها)( +0/148زيرساختهاي فني)=0/234عوامل مکاني
مؤثر بر جذب دانشگران
(آزاديهاي فردي)( +0/298تنوع جمعيتي)( +0/129برابري
اجتماعي)( +0/934خدمات اجتماعي)+0/22
(وضعيت بازار کار)( +0/441وضعيت مسکن)( +0/14هزينه
زندگي)+0/304

(کيفيت

معماري

و

زيست

محيطي

شهري)+0/211

هاي مختلف مورد مقايسه و تحليل قرار گرفت که به
شرح زير است:
يافته پژوهش حاضر نشان داد که وجود
زيرساختهاي فني بر جذب کارکنان دانشگر در بخش
دولتي ايران تأثير مثبت ميگذارد .اين يافته با نتايج
پژوهش ييجيتکانالر و ديگران ( ،)2007پثه و ديگران
( )2009همخواني دارد.

همچنين با توجه به معيار ضريب همبستگي جزئي

ييجيتکانالر و ديگران ،از جمله الزامات مکاني

در جدول  4ميتوان گفت که در ميان عوامل مورد

براي جذب کارکنان دانشگر را دسترسي به شبکههاي

بررسي ،برابري اجتماعي بيشترين تأثير مثبت را بر

حمل و نقل ميدانند .پثه و ديگران ،از جمله عوامل

جذب کارکنان دانشگر نسبت به ديگر عوامل دارد و

مکاني

کارکنان دانشگر را

وضعيت بازار کار ،هزينه زندگي ،آزاديهاي فردي،

زيرساختهاي فني ميدانند.

مؤثر در

جذب

و زيست محيطي شهري ،امنيت اجتماعي و اقتصادي،

رفاهي و سرگرميها بر جذب کارکنان دانشگر در

امکانات رفاهي و سرگرميها ،وضعيت مسکن و تنوع

بخش دولتي ايران تأثير مثبت ميگذارد .اين يافته با

جمعيتي در رتبههاي بَعدي قرار دارند.

نتايج پژوهش ييجيتکانالر و ديگران ( ،)2007فلوريدا
( )2014انطباق دارد.

بحث و نتيجهگيري

ييجيتکانالر و ديگران ،از جمله الزامات مکاني

يافتههاي پژوهش ضمن تأييد معنادار بودن الگوي

براي جذب کارکنان دانشگر را وجود امکانات رفاهي،

پيشنهادي ،نشان داد که وجود زيرساختهاي فني،

پارکها و گردشگاهها ،مسيرهاي پيادهروي و

امکانات رفاهي و سرگرميها ،امنيت اجتماعي و

دوچرخهسواري ،جاذبههاي فرهنگي ميدانند .فلوريدا،

اقتصادي ،خدمات اجتماعي ،برابري اجتماعي ،تنوع

در مطالعاتش نتيجه گرفت که کيفيت مکان ،براي

جمعيتي ،آزاديهاي فردي ،کيفيت معماري و زيست

جذب کارکنان دانشي الزامي ميباشد .از نظر وي

محيطي شهري ،هزينه زندگي ،وضعيت مسکن و

کيفيت مکان شامل مجموعهاي دلخواه از پارکها،

وضعيت بازار کار از جمله عوامل مکاني مؤثر بر جذب

مکانهاي فرهنگي و انواع مختلفي از کافهها و

کارکنان دانشگر در بخش دولتي ايران هستند و از بين

رستورانها ميباشد.

اين عوامل ،برابري اجتماعي بيشترين تأثير مثبت را بر

يافته ديگر اين پژوهش نشان داد که وجود امنيت

جذب کارکنان دانشگر داشته است و وضعيت بازار

اجتماعي و اقتصادي بر جذب کارکنان دانشگر در

کار ،هزينه زندگي ،آزاديهاي فردي ،زيرساختهاي

بخش دولتي ايران تأثير مثبت ميگذارد .اين يافته با

فني ،خدمات اجتماعي ،کيفيت معماري و زيست

نتايج پژوهش ييجيتکانالر و ديگران ( )2007هماهنگ

محيطي شهري ،امنيت اجتماعي و اقتصادي ،امکانات

ميباشد.

رفاهي و سرگرميها ،وضعيت مسکن و تنوع جمعيتي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

زيرساختهاي فني ،خدمات اجتماعي ،کيفيت معماري

يافته ديگر اين پژوهش نشان داد که وجود امکانات
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ييجيتکانالر و ديگران ،از جمله الزامات مکاني
براي جذب کارکنان دانشگر را پايين سطح جرم و
جنايت ميدانند.

عوامل مکاني است که براي جذب کارکنان دانشي
الزامي ميباشد.
يافته ديگر اين پژوهش نشان داد که وجود

يافته ديگر اين پژوهش نشان داد که وجود خدمات

آزاديهاي فردي بر جذب کارکنان دانشگر در بخش

اجتماعي بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتي

دولتي ايران تأثير مثبت ميگذارد .اين يافته با نتايج

ايران تأثير مثبت ميگذارد .اين يافته با نتايج پژوهش

پژوهش پثه و ديگران ( )2009انطباق و همخواني دارد.

ييجيتکانالر و ديگران ( ،)2007پثه و ديگران (،)2009

پثه و ديگران ،از جمله عوامل مکاني مؤثر در

مکنزي ( )2011انطباق و همخواني دارد.

جذب کارکنان دانشگر را آزاديهاي فردي ميدانند.
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ييجيتکانالر و ديگران ،جمله الزامات مکاني براي

يافته ديگر اين پژوهش نشان داد که کيفيت

جذب کارکنان دانشگر را آموزش و پرورش ميدانند.

معماري و زيست محيطي شهري بر جذب کارکنان

پثه و ديگران ،از جمله عوامل مکاني مؤثر در جذب

دانشگر در بخش دولتي ايران تأثير مثبت ميگذارد .اين

کارکنان دانشگر را آموزش و پرورش ،زيرساختهاي

يافته با نتايج پژوهش ييجيتکانالر و ديگران (،)2007

اجتماعي و شبکههاي اجتماعي ميدانند .مکنزي ،در

پثه و ديگران ( ،)2009دارچن و ترمبلي ()2011

پژوهشهايش نتيجه گرفت که آموزش و پرورش و

هماهنگ ميباشد.

بهداشت از جمله عوامل مکاني مؤثر در جذب کارکنان
حرفهاي و ماهر در مناطق دورافتاده هستند.

ييجيتکانالر و ديگران ،از جمله الزامات مکاني
براي جذب کارکنان دانشگر را آب و هوا و کيفيت

يافته ديگر اين پژوهش نشان داد که وجود برابري

محيطي ميدانند .پثه و ديگران ،از جمله عوامل مکاني

اجتماعي بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتي

مؤثر در جذب کارکنان دانشگر را کيفيت معماري

ايران تأثير مثبت ميگذارد .اين يافته با نتايج پژوهش

شهري ميدانند .دارچن و ترمبلي ،از جمله عوامل

ييجيتکانالر و ديگران ( )2007انطباق دارد.

مکاني مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر را مناسب بودن

ييجيتکانالر و ديگران ،از جمله الزامات مکاني
براي جذب کارکنان دانشگر را برابري اجتماعي
ميدانند.
يافته ديگر اين پژوهش نشان داد که وجود تنوع
جمعيتي بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتي
ايران تأثير مثبت ميگذارد .اين يافته با نتايج پژوهش
ييجيتکانالر و ديگران ( ،)2007پثه و ديگران (،)2009
فلوريدا ( )2014همخواني دارد.

محيط شهري ميدانند.
يافته ديگر اين پژوهش نشان داد که هزينه زندگي
بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتي ايران تأثير
مثبت ميگذارد .اين يافته با نتايج پژوهش پثه و ديگران
( )2009همخواني دارد.
پثه و ديگران ،از جمله عوامل مکاني مؤثر در
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