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Abstract

This study proposes a framework for passage of a
law in support of “Free Researchers”.
Furthermore, the study describes the current
activities of the private consultants in Iran. We
used “policy research” method and conducted a
survey for gathering the data. We surveyed a
sample of 223 people and in addition to close
questions, asked open questions and utilized the
answers in the design of proposed framework.
The survey was primarily focused on reasons of
the tendency toward free research and
prioritization of free researchers’ problems. The
results indicate that factors such as Job
dissatisfaction are among effective factors on
decision to leave the country. We designed a
conceptual model based on the resulted factors.
Based on this model, hypothesis of relation
between job dissatisfaction and decision to leave
the country was found to be statistically
significant. Another issues such as relation
between university degree or education status and
job dissatisfaction of free researchers were
rejected. Furthermore, we discussed and evaluated
the extent of free researchers’ problems in the
framework.
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دانشیار گروه مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه تربیت مدرس-1
دکتراي حقوق کار از دانشگاه نیوکاسل انگلستان و قاضی بازنشسته دادگستري-2

مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه تربیت مدرسارشدکارشناس-3

چکیده
هاي مجلس شوراي نویس یک قانون جدید که به سفارش مرکز پژوهشبا هدف تدوین یک الگوي مناسب براي حمایت از پژوهشگران آزاد، وتدوین پیش

در پیمایش مذکور که چگونگی . دگردیهاي مورد نیاز آن پیمایشی طراحی وري دادهآو براي گردشدهپژوهی استفاده شد، از روش سیاستاسالمی انجام می
هاي بسته، نفري نظرخواهی شده و عالوه بر طرح پرسش223آمده است، از یک نمونه موضوع در مقاله منابعطراحی و نتایج آن پس از مرور قوانین مرتبط و 

این پیمایش عمدتاً بر روي دالیل . هاي آنان در طراحی الگوي پیشنهادي مدنظر قرار گرفته استگویان پرسیده شده که پاسخهاي تفصیلی نیز از پاسخپرسش
در این بررسی عواملی چون نارضایتی شغلی به عنوان یکی از عوامل . ها متمرکز بودبندي مشکالت آنیتروي آوردن این افراد به پژوهشگري آزاد و اولو

بر اساس عوامل حاصله، یک الگوي مفهومی طراحی شده و پس از ارائه الگوي پیشنهادي در قالب.تاثیرگذار بر و تصمیم به خروج از کشور تشخیص داده شد
.مشکالت پژوهشگران آزاد در الگوي مذکور به طور تفصیلی مورد بحث و سنجش قرار گرفته استنویس یک قانون، سطح پوششپیش

پژوهیحمایت شغلی، پژوهشگران، قانون کار، سیاست: هاکلیدواژه

1مقدمه-1

بخش قابل توجهی از پژوهشگران در ایران، نه در استخدام 
و نه داراي قرارداد کاري مکتوب و رسمی نهادي هستند

این پژوهشگران آزاد، بار اصلی پژوهش در . باشندمحکمی می
کشور ما را بر دوش داشته و خود کمترین بهره را از آن 

وهشگرانی که نه حمایت اجتماعی جدي و ژپ. برندمی
گیرد و نه در کارشان امیدي به درخوري از آنان صورت می

پژوهشگر آزاد در این پژوهش به فردي . آینده شغلی دارند
ها، هاي پژوهشی سازمانشود که در فعالیتاطالق می

همکاري و ... ت علمی واها، اعضاي هیمؤسسات، دانشگاه
اي هیچ یک از قوانین اما تحت پوشش بیمه؛مشارکت دارد

استخدامی نظیر قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوري، 

ghazinoory@modares.ac.ir: دار مکاتباتنویسنده عهده*

این افراد .نیست... ت علمی و اقانون استخدام اعضاي هی
بعد از همکاري در یک یا چند پروژه، از کار خود معموال

شوند؛ بدون آنکه مدرکی براي اثبات سابقه کارشان منفصل می
داشته باشند و یا به اندازه مدت همکاري، سابقه بیمه براي 

ها ثبت شده باشد و حتی از درج نامشان بر روي ثمره آن
به صورت گزارش پروژه، کتاب و مقاله تالش خود که 

در طول زمان همکاري نیز اغلب امکان . آید محرومنددرمی
.استفاده از امکانات رفاهی سازمان برایشان فراهم نیست

بدون شک سرمایه انسانی یکی از مهمترین منابعی است که 
کشور . کشورها در فرآیند رشد و توسعه خود به آن نیازمندند

این سرمایه، اما در کشور از . نیستان قاعده مستشنما نیز از ای
مهاجرت از جمله،. چندین جنبه با تهدیدهایی مواجه است

دهنده جدي بودن گسترده نخبگان که متاسفانه آمارها نشان
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سرمایه انسانی کشور کاهشو مؤثر بودن آن در تهدیداین 
شود بخش مهمی از نیروهاي است و عمالً باعث می

.ده و نخبه ما، از چرخه تولید کشور خارج شوندکرتحصیل
هزار نفر از ایرانیانی که 60بنابر آمار مجلس شوراي اسالمی، 

اند در زمره مهاجران نخبه در این سالها مهاجرت کرده
هایی در این افراد غالباً داراي مقام.]1[شوندبندي میدسته

المپیادهاي علمی بوده و یا جزء نفرات برتر کنکور و یا 
المللی پول نیز در گزارش صندوق بین. باشندها میدانشگاه

است ایران به لحاظ مهاجرت خود اعالم کرده2009سال 
کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته 91نخبگان، در میان 

درصد از کل 25حدود . نخست را داراستجهان، مقام
ایرانیان تحصیل کرده هم اکنون در کشورهاي توسعه یافته 

وجه نباید نادیده هیچتهدید دیگر که به.]2[کنندزندگی می
گرفته شود نارضایتی عمیقی است که به علت وضعیت فعلی 
اشتغال در میان پژوهشگران آزاد که بخش مهمی از قشر 

این نارضایتی، حتی اگر . ه هستند، وجود دارددانشجو و نخب
هاي شخصی، منجر به به دلیل موانع موجود و وابستگی

مهاجرت ایشان نیز نشود، باعث افسردگی، احساس ناامنی، 
و در نهایت بر انگیزگی این افراد شده سرخوردگی و بی

.کارایی پژوهشگران تاثیرگذار است
گذاري بر روي سرمایهدر کنار این مسائل، در کشور ما که

آموزش عمومی و تحصیالت تکمیلی همواره یکی از 
به طور مثال در سال (هاي کشور استترین هزینهسنگین
درصد از تولید ناخالص داخلی صرف 5.1میالدي، 2006

مهاجرت نخبگان و )]3[نیازهاي آموزشی کشور شده است
سرمایه انسانی ما ها نه تنها نقصان بزرگی در انگیزه شدن آنبی

شمار هاي ملی نیز بهگذاريکه اتالف بخش مهمی از سرمایه
هاي کلیدي، ، ضمن اینکه کشور ما در برخی حوزهآیدمی

.]4[بطور کلی با کمبود نیروي انسانی مواجه است
از سوي دیگر تعمیم و گسترش شمول قانون کار موجود به 

ایان به کاربست حوزه کاري پژوهشگران آزاد و الزام کارفرم
هایی که آن براي این دسته از پژوهشگران، گذشته از بحث

وجه هیچپذیري آن مطرح نمود، بهتوان پیرامون امکانمی
دهد که وجود قوانین و ها نشان میپژوهش. مطلوب نیست

و ]5[ها موجب بیکاري بوده استمقررات سخت و تعدد آن
گیرانه و نین بسیار سختقانون کار فعلی ایران نیز یکی از قوا

گیرانه توان شاخص سختطور مثال میبه. ضد اشتغال است
بودن قانون کار ایران را با نتایج مطالعه سیبرت مقایسه کرد که 
بر طبق آن ایران در مقایسه با بیست کشور صنعتی جهان، جز 

تري گیرانهکشور پرتغال از همه این کشورها قانون سخت
کشور 9وبخت نیز قانون کار ایران را با همچنین ن. ]6[دارد

گرفته است که این قانون از قانون دیگر مقایسه کرده و نتیجه
. ]7[تر استتر و غیرمنعطفکار تمامی این کشورها سخت

رغم نارضایتی این امري است که خود پژوهشگران نیز علی
عمیقی که از وضعیت موجود دارند به خوبی به آن آگاهی 

کنندگان در پیمایش صورت گرفته برخی از مشارکتداشته و 
گیرانه که باعث کاهش نیز نسبت به تصویب مقررات سخت

.اندشود، به شدت هشدار دادهاین شکل از اشتغال می
گیر پژوهشگران همین نابسامانی و نارضایتی مذکورِ گریبان

آزاد از یک سو و عدم مطلوبیت تعمیم قانون کار موجود به 
دهنده ضرورت تدوین خوبی نشانحوزه از سوي دیگر، بهاین 

الگویی حمایتی از پژوهشگران آزاد است که در عین عدم 
تحمیل فشار بر کارفرمایان و الزامات و تعهدات سنگین براي 
دولت، وضعیت پژوهشگران را بهبود بخشیده و تا حدي به 

.سامان کند
یک مساله اي که با آن روبرو هستیمجا که مسالهاز آن

گذاري حکومتی اجتماعی است که حل آن نیاز به سیاست
بنابراین . پژوهی استدارد، در واقع این تحقیق نوعی سیاست

چارچوب حاکم بر این تحقیق برگرفته از فرایند 
این منظور ابتدا به بیان مفاهیم به. پژوهی خواهد بودسیاست

پرداخت شناسی آن خواهیم پژوهی و روشمربوط به سیاست
.هاي بعدي آن را بکار خواهیم گرفتو در قسمت

عنوان یک روش پژوهشپژوهی بهسیاست-2
پژوهی چیست؟سیاست1- 2

امروزه مسایل و مشکالت عمومی به اندازه اي داراي ماهیت 
پیچیده و چند بعدي است که بدون مطالعه علمی درباره آنها 

براي حل ) قانون یا سیاستنظیر (هاي مناسبی توان راهنمی
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بنابراین باید ضمن برقراري رابطه میان . ها، تعیین نمودآن
هاي مختلف براي علمی کردن ها، از روشدانش و سیاست

به منظور برقراري ارتباط مناسب بین . ها استفاده کردسیاست
گذاري و حوزه علم و دانش و هم چنین براي حوزه سیاست

شودویکردهاي مختلفی پیشنهاد میها، رعلمی کردن سیاست
ها، استفاده از روش علمی پژوهش در فضاي که یکی از آن

.گویند"پژوهیسیاست"اري است که به آن ذگسیاست
ه مسالپژوهی فرایند انجام پژوهش در خصوص سیاست

هاي ه به منظور ارایه توصیهمسالاجتماعی مهم یا تحلیل آن 
. ه استمسالاران براي حل ذگعملی، به سیاست

شود ه اجتماعی آغاز میمسالپژوهی با مشکل و سیاست
هاي مشییند پژوهش از طریق انتخاب اقدامات و خطآوفر

یابد، مناسب براي برخورد با مشکالت توسعه یافته، تکامل می
.]8[شودابالغ میاران ذگسیاستها به سپس این گزینه

یپژوهخصوصیات سیاست2- 2
اي در پی حل مسایل اجتماعی گونههاي عمومی بهسیاست
اي است که از چند بعد، عامل، اثر و علت تشکیل پیچیده

پژوهی نگاهی چند بعدي است که از اند، لذا سیاستشده
له اجوید؛ یعنی با مساستقرایی سود می-رویکرد تجربی

شود و در پی استنتاج تجربی مفاهیم و اجتماعی آغاز می
له اهاي علمی در جریان پیشرفت مطالعه روي مسنظریه

.اجتماعی است
پذیر و نرم متمرکز است؛ پژوهی بر متغیرهاي انعطافسیاست

هاي معطوف به عمل و قابل اجرا به بار که توصیهزیرا براي آن
ه اجتماعی متمرکز باشد که از مسالهایی از آورد باید بر جنبه

.برخوردار هستندپذیري تاثیرپذیري و مداخله
برداران مطالعه گوي بهرهپژوه، پاسخاز آنجا که محقق سیاست

پژوهی مشخص یند سیاستآهاي اولیه در فراست؛ یکی از گام
برداران است که معموال متعدد بوده و از لحاظ کردن این بهره

ها، مفروضات و نیازها با هم انتظارات، دستور کار، ارزش
.تفاوت دارند

هاست؛ زیرا بسیاري از ژوهی دربرگیرنده ارزشپسیاست
هاي شود بر اساس ارزشهایی که در پژوهش اتخاذ میتصمیم

.]9[متعدد و گاه متضاد است

پژوهییند سیاستآفر3- 2
طی مراحلی انجام در اري ذگمانند سیاستهپژوهی سیاست

پژوهشی را به شرح زیر یند سیاستآماژرزاك فر. پذیردمی
:]10[نموده استمعرفی 
شامل گردآوري اطالعات درباره که امور آماده سازي، -1

این اطالعات شامل برخی از . گذاري استمساله سیاست
گذاري مساله هاي سیاستهاي اصلی مثل زمینهحوزه

اجتماعی، تعاریف موجود از مساله مورد بررسی، منابع 
ترین مهم. مقتضی و موجود براي پیشبرد تحقیق است

:اقدامات این مرحله عبارت است از
تمرکز بر جستجوي اطالعات
مراحل جستجوي اطالعات
گیري در مورد انجام پژوهشتصمیم

سازي، که در آن با توجه به اطالعات اولیه مرحله مفهوم-2
اي از مساله تهیه شده و گردآوري شده، چارچوب اولیه

این . هاي تحقیق متناسب با آن تدوین خواهد شدپرسش
چارچوب در بردارنده اجزایی مثل تعاریف، مفروضات، 

الزم . ه اجتماعی باشدمسالهاي مفروض ها و علتارزش
وب مقدماتی است و همزمان به تذکر است که این چارچ

پژوهی جرح و تعدیل خواهد یند سیاستآبا پیشبرد فر
:اقدامات اساسی در این مرحله عبارتند از. شد
ارایه مدل اولیه مسأله اجتماعی
تدوین سؤاالت خاص پژوهش
گزینش محققان پژوهش

مرحله تحلیل تکنیکی، که در آن روش تحقیق -3
ها حاصل گیرينتیجهریزي شده و با انجام تحلیل، طرح

پیامد انجام . هاي اولیه عرضه خواهد شدشده و توصیه
ی مساله لگیري درباره عوامل عتحلیل تکنیکی، نتیجه

توان گیري میسپس بر اساس این نتیجه. اجتماعی است
هایی موقتی و آزمایشی براي رفع مساله اجتماعی توصیه

که پیمودن گام سوم، شامل اعمالی است. ارائه کرد
براي .یند تحقیق متعارف داردآشباهت زیادي به انجام فر

که سیاستی به خوبی تحلیل شود اقدامات ذیل این
:ضروري است

عملیاتی کردن متغیرها
شناسی پژوهشطرح روش
انجام تحلیل
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هاي آزمایشی گیري و ارایه توصیهنتیجه
به ارایه چگونگی و نحوه که ها، مرحله تحلیل توصیه-4

پردازد که در بخش نتایج تحلیل پیشنهادهایی میاجراي 
براي این منظور اقدامات زیر . تکنیکی حاصل شده است

:پذیردانجام می
 تحلیل پارامترهاي اجرایی دخیل در

هاي مطالعه توصیه
هابینی نتایج بالقوة توصیهارزیابی و پیش
هابرآورد احتمال انجام شایسته توصیه
هاي نهاییتهیه توصیه

هاي مرحله انتقال نتایج، با این استدالل که تدوین توصیه-5
نهایی حتما به معناي تصویب سیاست نیست و تا زمانی 

پژوه نتواند ارتباط پویا و مبتنی بر اعتماد با که سیاست
ها هم تبدیل به گذار برقرار نماید، بهترین توصیهسیاست

پژوه بنابراین ضروري است سیاست. سیاست نخواهد شد
یندي پویا و در محیطی مبتنی بر اعتماد با آدر فر

گذار ارتباط برقرار کند تا به صورت شفاهی و سیاست
گذار انتقال دهد تا تبدیل به ها را به سیاستکتبی توصیه

.سیاست نماید

سازيآماده: گام اول-3
طور که بیان شد این گام، مرحله گردآوري اطالعات همان

تر در این مرحله، جهت روشن. استپیرامون مساله اجتماعی
اي که با آن روبرو هستیم، مروري بر قوانین شدن مساله

موجود در کشور و همچنین پیشینه موضوع در خارج از 
.کشور صورت گرفته است

کشور قوانین جاريمرور1- 3
تأمین اجتماعی و مواردي از این عالوه بر قانون کار و بیمه

کارکنان و گارگران رسمی و دست که براي حمایت از 
اند، پیش ها طراحی شدهها، نهادها و شرکتقراردادي سازمان

هایی نیز براي بهبود وضعیت کارکنان برخی از از این تالش
ها مکتوب نیست و کار مشاغل که معموالً قرارداد کاري آن

از . ها به صورت استخدامی هم نیست صورت گرفته استآن
آزاد نیز دچار وضعیت مشابهی هستند، آنجا که پژوهشگران 

تواند ما را در ارائه الگویی مناسب ها میبررسی این تالش

ها، بیمه در میان این تالش. ها یاري کندبراي حمایت از آن
نگاران و تصویب قانون بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه

. تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی موارد قابل تأملی هستند

نگارانبیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه3-1-1
این بیمه که شرایط و خدمات آن بر اساس مقررات بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد است براي استفاده هنرمندان، 

نگارانی طراحی شده است که در نویسندگان و روزنامه
البته استفاده از این بیمه . استخدام رسمی سارمانی نباشند

45سال تمام براي مردان و 50شرایطی همچون حداکثر سن 
سال  تمام براي زنان دارد که در صورتی که متقاضی  به میزان 

داراي سابقه ) یا حداقل ده سال(دوبرابر مدت مازاد سنی
.بیمه باشد از این شرط معاف استپرداخت حق
نامه از صندوق اعتباري حمایت از هنرمندان، ارائه معرفی

هاي نگاران وزارت ارشاد و از انجمننویسندگان و روزنامه
هاي فرهنگی هنري فرهنگی هنري مرتبط و یا یکی از معاونت

ها اداري و یا از ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
.براي برقراري این نوع بیمه الزامی است

نویسندگانی ،طبق اعالم دفتر بیمه نویسندگان در خانه کتاب
کتاب کودك و نوجوان را در زمینه 3کتاب بزرگسال و 2که 

تالیف، ترجمه، گردآوري، تهیه و تنظیم، بازنویسی، تصحیح، 
توانند از نقد و بررسی و یا تحقیق به چاپ رسانده باشند، می

.این تسهیالت استفاده کنند
بر هاي بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که این بیمه نیز نرخ

درصد و 16درصد، 14اساس شرایط آن طراحی شده معادل 
شدگان با توجه به درصد است که حسب مورد، بیمه20

.کنندتعهدات موردنظر انتخاب می

صندوق اعتباري معادل ده درصد حداقل حقوق براي حق 
درصد حق سرانه درمان را براي افراد معرفی 50بیمه و معادل 

شدگان بر اساس دستمزد انتخابی، کند و بیمهشده کمک می
.کنندسهم خود را پرداخت می

قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی3-1-2
به تصویب مجلس شوراي اسالمی و 1386این قانون آبان ماه 

قانون بیمه ،تأیید شوراي نگهبان رسید و از تاریخ تصویب آن
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و سایر قوانینی که 1352اجباري کارگران ساختمانی مصوب 
اما به اذعان برخی از . با این قانون مغایر بودند لغو گردیدند

بانیان، موانع زیادي نیز در راه اجرایی کردن آن وجود دارد که 
توان به عدم مستقر بودن کارگران ساختمانی جمله میآن از 

هاي ساختمانی و دن کارگاهدر مکانی ثابت، پراکنده و فرار بو
از طرف . طورکلی سیال بودن مکان این کارگران اشاره کردبه

توان دیگر پایین بودن سطح تحصیالت این کارگران را می
یکی دیگر از این موانع دانست

این قانون کارگران شاغل در کارهاي ساختمانی اعم از ایجاد 
و یا تخریب یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی

2مربوط به ساختمان به استثناي برخی موارد که در ماده 
.گیردقانون ذکر شده را در بر می

در راستاي اجراي قانون، وزارت کار و امور اجتماعی نیز 
اي موظف گردید تا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه

نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهاي 
ام و کارت مهارت فنی براي آنها صادر کند و ساختمانی اقد

کارگران شاغل داراي کارت مهارت فنی مشمول مقررات این 
تعهدات .شوندمند میقانون بوده و از تعهدات آن بهره

ها، موضوع این قانون مواردي همچون حوادث و بیماري
غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت را دربر

ان تأمین اجتماعی نیز ترتیب پرداخت حق بیمه سازم.گیردمی
.نمایدشدگان را مشخص میاز سوي بیمه

ر این قانون چگونگی استفاده از خدمات درمانی، مدت و د
شرایط و میزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشی از کار، 
تعیین درصد ازکارفتادگی، چگونگی تشخیص حوادث ناشی 

خت غرامت نقص مقطوع و و غیرناشی از کار، شرایط پردا
برقراري مستمري جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و 
تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون 

.تأمین اجتماعی گردیده است
بر اساس این قانون، مشموالن در صورت داشتن یکی از این 

:توانند درخواست بازنشستگی نماینددو شرط می
قل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و داشتن حدا-1

.شصت سال تمام سن

.داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه-2

بررسی پیشینه موضوع در خارج از کشور2- 3
براي بیشتر کارکنان قرن "استاندارد"یا "عادي"آرایش کاري 

به طور تمام وقت صورت )بیستم شکلی از کار بود که الف
احتماالً به طور نامحدودي تا پیش از ) پذیرفت، بمی

در مکان فراهم آورده شده ) یافت و پبازنشستگی ادامه می
. ]11[گرفتتوسط کارفرما و تحت نظارت او انجام می

هاي موجود در علوم رفتاري ها و چارچوبتقریباً تمام نظریه
طور تلویحی ریشه دربراي مطالعه کار و روابط کاري به

طور رغم این موضوع، بهعلی.پارادیم غالب کار استاندارد دارند
یا "جایگزین"هاي کاري اي در آرایشتدریجی رشد فزاینده

هاي زیادي از در آمریکا، کانادا، اروپا و بخش"غیر استاندارد"
غیر "یکی از اشکال استخدام . آسیا به وجود آمده است

حبوب شده است، که در میان کارفرمایان م"استاندارد
"داد موقتارقر"یا با "مشروط"استخدام کارکنان به طور 

کار "در اتحادیه اروپا به کار مشروط تحت عنوان . ]12[است
در پاسخ به رشد پدیده . ]13[شودنیز اشاره می"ناپایدار

اي که این آرایش کاري مشروط در محیط کار و پوشش رسانه
قابل توجهی نیز در مطالعات پدیده به همراه داشته است، رشد

هاي پژوهشی رفتاري و اقتصادي درباره پیامدهاي قرارداد
.موقت در سطح فردي و سازمان به وجود آمده است

مرتبط با آرایش منابعدر اینجا سعی شده تا مرور مختصري بر 
هاي کاري مشروط و همچنین شناسایی اشکال مختلف آرایش

کارگیري کارکنان استفاده هقراردادي که ممکن است براي ب
پس از آن موضوعات کانونی و سؤاالت . شود، صورت گیرد

.پژوهشی مهم مطالعات این حوزه خواهیم پرداخت
ربشه در رویکرد ،یکی از تعاریف شایع درباره کار مشروط

دارد که این نوع کار را آمریکامورد استفاده اداره آمار کار 
اقد هرگونه قرارداد عینی یا هر شغلی که در آن فرد ف"شامل 

ضمنی براي استخدام طوالنی مدت باشد و یا شغلی که در آن 
مندي در نوسان تواند به شکل غیرنظامحداقل ساعات کار می

، همانند دیگر اشکال آرایش وجوداینبا. ]14[داندمی"باشد
در . کاري جایگزین، کارکنان مشروط، گروه همگنی نیستند

شود هاي زیادي یاد کرد که به راحتی میاز گروهتوان واقع می
.ها را در تعریف مزبور از کار مشروط جاي دادآن
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هاي مرتبط با کار مشروط، از تمرکز موضوعی پژوهش
ها، موازي با روندهاي مربوط به مطالعات بسیاري جنبه
شکل گرفته 1980وقت است که در اواخر دهه استخدام پاره

. نیز بسیار ملموس بوده است1990ي دهههاو در بیشتر سال
هاي میان این دو مجموعه از ترین شباهتیکی از جدي

هاي مرتبط با کار پاره وقت و کار ها یعنی پژوهشپژوهش
ها، بازآزمون این مجموعهيمشروط این است که در هر دو

مسائل پژوهشی محبوب در حوزه کار استاندارد در این 
که عمده ترین ]15[صلی بوده استها از روندهاي احوزه
.مرور می شوددر ادامهآنها 

تعهد3-2-1
آور نیست که یکی از پربسامدترین موضوعات تعجب

تعهد موضوع . است"تعهد"پژوهشی در حوزه کار مشروط، 
اظهاري افراد است -سنجش آن بر اساس خودکهمهمی است

توان گفت که پرسش از بیشتر یا کمتر میيشهودطور بهو 
متعهد بودن کارکنان مشروط یک سازمان نسبت به همتاهاي 

همانند . شان در همان سازمان، پرسشی جذاب استدائمی
هاي صورت گرفته بر روي کارکنان استاندارد، بیشتر پژوهش

مطالعات انجام شده بر روي تعهد کارکنان مشروط نیز بر 
نتایج حاصل از مطالعه . تمرکز دارند"انیسازم"حث تعهد ب

تفاوت بالقوه میان تعهد در کارکنان دائم و مشروط در 
در برخی مطالعات، . هاي مختلف، متفاوت بوده استپژوهش

طور شان بهتعهد کارکنان مشروط، نسبت به همتایان دائم
خالف این بعضی پژوهشها. ]16[تر بوده استمعناداري پایین
کارکنان مشروط و ،برخی دیگرو]17[کنندرا پیشنهاد می

.]18[انددائم را داراي سطوح تعهد سازمانی مشابه یافته
هاي کار مشروط، این نتایج ظاهراً متضاد در قلمرو پژوهش

امري نسبتاً معمول است و دلیل آن نیز شاید تا حدي مربوط 
هاي اساسی دغدغه. باشدبه نوع کارکنان مشروط مورد بررسی 

همچون (معین يهادیگري نیز درباره کاربردپذیري سازه
. ]19[براي اشکال مختلف کار مشروط وجود دارد) تعهد

پیچیدگی سنجش تعهد در تعدادي از مطالعاتی که به این 
هاي جذب نیروي سازه در مورد کارکنان وابسته به شرکت

.]21و20[استاند نیز نشان داده شده موقت پرداخته

رضایت شغلی، تعارض و ابهام نقش3-2-2
کاري، تعارض نقش و ابهام نقش از موارد /رضایت شغلی

کار مشروط، توجه پژوهشی دیگري هستند که در حوزه
هاي همچون پژوهش. اندزیادي را به خود معطوف داشته

ها نیز کار هاي روي این سازهشهمرتبط با تعهد، اکثر پژو
مشروط و دائم را در برابر هم قرار داده و نتایج متفاوتی به بار 

دهد که نشان میبرگمنبه طور مثال نتایج مطالعه . اندآورده
کارکنان مشروط از کارکنان دائمی رضایت کمتري دارند اما 

شناختی کند که وابستگی رواننیز مشخص میاین نکته را 
بینی کننده به مشروط یا دائمی بودن شغل، پیشنسبت
و همکارانش مدعی گالوپدر مقابل، . ]22[تري استقوي

هستند که کارکنان موقت از رضایت بیشتري برخوردارند
و ]24[ناسوالو وایتديجالب آن که تحقیق .]23[

دهنده آن است که رضایت شغلی به نشان]25[نامارامک
در . شدت تحت تأثیر سطح ادراك شده امنیت شغلی قرار دارد

هاي مرتبط با حوزه آرایش کاري مشروط، نتایج پژوهش
هاي رفتاري و رضایت همچون بسیاري دیگر از سنجه

ها، ارتباط تنگاتنگی با مسأله داوطلبانه بودن گیريجهت
به عبارت . ز سوي کارکنان داردانتخاب این گونه کار ا

شدت وابسته به تر، برخورد مثبت کارکنان با شغلشان، بهساده
کنند که این نوع شغل را این امر است که آنان احساس می

شان به آن فقدان آوردنياند یا دلیل روداوطلبانه پذیرفته
).نگاه کنید]26[طور مثال بهبه(استامکان انتخاب بوده

هاي تجربی موضوع تعارض و ابهام نقش، اکثر پژوهشدرباره
ها با مند میان این سازهدر واقع شواهدي از ارتباط قوي و نظام

]27[براي مثال به(اندمشروط بودن یا نبودن کار نیافته

).مراجعه شود

داوطلبانه بودن3-2-3
ترین طور که پیش از این نیز مطرح شد، یکی از محوريهمان
هاي گیريها تأثیر انتخاب داوطلبانه بر جهتهاي پژوهشیافته

.]29و28[شغلی و رفتاري کارکنان مشروط است
هاي پژوهشی پیشین در حوزه کارکنان عالوه بر یافته

وقت، این نکته نیز شایان ذکر است که افرادي که به طور پاره
ا داوطلبانه قرارداد کار مشروط را انتخاب کرده و یا آن ر
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تري نسبت به دهند اغلب تجربه سازمانی مثبتترجیح می
کارکنان مشروطی دارند که به دلیل پیدا نکردن شغل دائم به 

.انداین شکل کار رو آورده

حمایت سازمانی ادراك شده و عدالت3-2-4
ها که در ادبیات کار مشروط مورد توجه گروه دیگري از سازه

تبط با تأثیري هستند که هاي مراند، سازهاي بودهحاشیه
برخورد سازمان با کارکنان مشروط ممکن است بر 

حمایت سازمانی که همنقشی. باشدداشتههاي فوقگیريجهت
عدالتی ادراك و هم برخورد ناعادالنه یا بی) POS(ادراك شده 

گیري کارکنان مشروط نسبت به کارشان  دارد، شده در جهت
در این مورد نیز، . استبه طور خاص مورد توجه بوده 

ها، نتیجه این گونه پژوهشمحركهايهبسیاري از فرضی
هاي توسعه ها و سنجهها، مدلاحتمالی کاربست مجدد سؤال

.، در مورد کار مشروط است"استاندارد"یافته در حوزه کار 
هاي موجود بر اهمیت حمایت سازمانی ادراك شده و پژوهش

گیري تعهد کارکنان مشروط درك از رعایت عدالت بر شکل
.]31و30[گذارندشان صحه میهاي متبوعهبه سازمان

عملکرد3-2-5
ها مسأله مورد توجه دیگر که به طور خاص براي سازمان

یکی از عوامل . اهمیت دارد، عملکرد کارکنان مشروط است
ها گیري شغلی آنتأثیرگذار بر عملکرد کارکنان دائمی، جهت

عملکرد -گیرينیست که آیا این رابطه جهتاست اما روشن 
. همین اندازه براي کارکنان مشروط نیز برقرار است یا نهبه

تري بر مشارکت طور مستقیمعامل دیگري که ممکن است به
و عملکرد کارکنان مشروط تأثیر بگذارد، طراحی شغلیِ 

هنگام استخدام . شودها واگذار میمسئولیتی است که به آن
ن مشروط براي یک شغل، بسیار محتمل است که کارکنا

تر آن موقعیت و کلیدي"به هم وابسته"سرپرستان وظایف 
حوزه ضرورتاو ]18[ردهشغلی را به کارکنان دائمی منتقل ک

تر اموري را که کارکنان مشروط مجاز به انجام آنند را تنگ
هاگیري شغلی آنکنند که این امر حتی اگر باعث بهبود جهت

ها را محدود ، رفتار و عملکرد شغلی آن)که بعید است( شود 
تخصیص وظایف عینی و قابل ارزیابی آسان به .]32[کندمی

کارکنان مشروط تا حد زیادي معمول است و حتی وجود 
در مورد آینده بینی کننده خوبی پیش،چنین وظایفی در عمل

ممکن عامل دیگري که . ]33[کارکنان مشروط استشغلی
گونه کارکنان مؤثر باشد، دسترسی ایناست بر عملکرد شغلی
متأسفانه کارکنان مشروط به علت . آنان به آموزش است

هاي آموزشی تامتعین شغلشان ممکن است از موقعیماهیت ن
ها دسترسی سازمانی که کارکنان دائمی به آندرون یا برون

عدم آموزش له مهمی است زیراااین مس.دارند، محروم باشند
ممکن است عملکرد کارکنان مشروط را تحت تأثیر قرار دهد

تر از رابطه میان آموزش و عملکرد ممکن است پیچیده.]34[
هاي شغلی کارکنان گیرياین باشد زیرا ممکن است جهت

همچون و تعهد سازمانی و رضایت شغلی نیز از عدم دریافت 
تأثیر منفی بگذارندآموزش متأثر شوند و نوبه خود بر عملکرد 

بنابراین، یک تصمیم سازمانی مبنی بر استفاده از . ]35[
هاي آموزشی جویی در هزینهکارکنان مشروط به هدف صرفه

اي بر عملکرد کارکنان و بینی نشدهممکن است پیامدهاي پیش
.نتیجتاً سازمان داشته باشد

مفهوم سازي: گام دوم-4
است که با توجه به اطالعات در این مرحله آن اقدام اصلی 

اي از مساله تهیه شده و اولیه گردآوري شده، چارچوب اولیه
.هاي تحقیق متناسب با آن تدوین شودپرسش

هایی پژوهش حاضر بیش از آنکه با هدف سنجش فرضیه
هایی پیشینی هایی مشخص به پرسشخاص و یا یافتن پاسخ

از وضعیت طراحی شده باشد، با هدف ترسیم تصویري کلی 
ارائه راه حلهایی براي مشکالت پژوهشگران آزاد در کشور و

براي این منظور، نیاز بود که تعدادي از . آنان انجام شده است
مسائل و مشکالت احتمالی پژوهشگران آزاد شناسایی و از 

این مسائل و مشکالت عمدتا بر اساس . آنان سوال شود
هم (اي طوالنی تجارب شخصی نویسندگان مقاله که سابقه

عنوان پژوهشگر آزاد و هم به عنوان استفاده کننده از به
داشتند گردآوري شد و البته تعدادي مصاحبه ) همکاري آنان

نیز با افرادي که در این زمینه تجارب زیادي اندوخته بودند 
هاي مشابه پژوهشانهاي صاحبنگرانی،عالوهبه.عمل آمدبه
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مورد نظر قرار ) قبلی مرور شدکه در بند (در خارج کشور 
.اي تبدیل شدگرفت و در نهایت به پرسشنامه

تحلیل تکنیکی: گام سوم-5
ریزي شده و با انجام در این مرحله، روش تحقیق طرح

هاي اولیه عرضه خواهد ها حاصل و توصیهگیريتحلیل، نتیجه
.شد

رویکرد . در طراحی تحقیق، دو رویکرد کلی قابل انتخاب بود
آنکه این پژوهش در میان پژوهشگران آزاد یک یا چند اول

سازمان خاص انجام گردد و تالش شود تا بخش قابل توجهی 
هاي پوشش داده از این پژوهشگران در آن سازمان یا سازمان

تنها نکته مثبت این رویکرد آن بود که امکان تعمیم . شوند
ها را فراهم نعلمی نتایج پژوهش به پژوهشگران آن سازما

نخست آنکه . آورد اما به چندین دلیل رویکرد مناسبی نبودمی
توصیفی پژوهش بود و - این رویکرد مغایر با ماهیت اکتشافی

هاي پیشنهادي و مشکالت مختلف حلبه شناسایی راه
پژوهشگران نقاط مختلف کشور از طریق سؤاالت باز کمک 

شدید وضعیت دوم آنکه به دلیل تنوع . کردچندانی نمی
هاي مختلف کشور، شناسایی پژوهشگران در سازمان

مشکالت پژوهشگران یک یا چند سازمان خاص تقریبا 
توانست به ترسیم یک وضعیت کلی که در بردارنده نمی

هاي مختلف کشوري باشد منجر شود و از آنجا که بخش
قانون پژوهشگران آزاد قرار است قانونی براي سراسر کشور 

از سوي دیگر به . پذیرش نبودن نقطه ضعف قابلباشد، ای
ها به پذیري کامل پژوهشگران آزاد سازمانعلت عدم دسترس

پذیري رویکرد نیز ها، در امکانعلت شرایط غیر پایاي آن
تالش براي یافتن و انتخاب ،رویکرد مقابل. تردید بود

ها و به کنندگان از میان حداکثر ممکن تعداد سازمانمشارکت
کرد تا این امر کمک می. بودتوزیع مویرگی پرسشنامه،وعین

هاي ترین سطح ممکن از پژوهشگران آزاد سازمانگسترده
له به امختلف فرصت مشارکت در پژوهش را بیابند و این مس

با توجه به دالیل فوق، تصمیم بر آن . افزودغناي پژوهش می
ود به نحوي شد تا از روش نمونه گیري گلوله برفی استفاده ش

نامه را تکمیل نموده و کنندگان پرسشکه هر یک از مشارکت

دهد که از فعالیت یا سپس آن را در اختیار  کسانی قرار می
عنوان پژوهشگر آزاد اطالع دارد و این چرخه ها بهسابقه آن

نفر در این 223در نهایت . کندبه این صورت ادامه پیدا می
. پیمایش مشارکت نمودند

هاي باز که در کنندگان به پرسشهاي مشارکتجز پاسخبه
ها و نتایج نویس قانون بازتاب یافته، دیگریافتهتدوین پیش

:گرددپیمایش در دو بخش توصیفی و تحلیلی ارائه می
بخش توصیفی-الف

درصد در حال حاضر پژوهشگر آزاد 69از میان پاسخگویان، 
.کار را دارنددرصد سابقه این سبک از 31بوده و 
.دهدگویان را نشان میسابقه پژوهشگري آزاد پاسخ1جدول 

گویانسابقه پژوهشگري آزاد پاسخ)1جدول 
درصدفراوانیسابقه پژوهشگري آزاد

2813ماه6ماه تا 1
3717ماه تا یک سال6
8237سال3سال تا 1
3717سال5سال تا 3

3917سال5بیشتر از 

نشان دهنده فراوانی و درصد هر یک از مشکالت 2جدول 
نشان دهنده فراوانی و درصد 3مبتالبه پژوهشگران و جدول 

طبیعی است که چون .دالیل انتخاب پژوهشگري آزاد است
دهندگان امکان انتخاب چند مورد را داشته اند، جمع پاسخ

.باشدمی100درصدها بیش از 
سازمان مختلف 93سابقه فعالیت در گویان این پیمایش پاسخ

نتایج پیمایش در زمینه تصور از مدت .کشور را داشته اند
درصد افراد 21ادامه دادن پژوهشگري آزاد نشان داد که 

درصد آنان تصور 37سال و 1ماه تا 1کنند بین تصور می
سال دیگر به این سبک از کار ادامه 5تا 1کنند بین می
.سال دارند5بینی بیش از افراد نیز پیشدرصد30. دهندمی

در مورد تصور از مدت ادامه دادن شغل فعلی در سازمان
درصد 27سال، 1ماه تا 1بینی بین درصد پیش31فعلی نیز 

سال 5بینی باالي درصد نیز پیش12سال و 5سال تا 1بین 
.دارند
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مشکالت پژوهشگران آزاد)2جدول
درصدفراوانیمشکل

18081امکان استفاده از بیمه بیکاري و بازنشستگی در آیندهعدم
17578نداشتن امنیت شغلی

17478عدم برخورداري از بیمه درمانی
16574درآمد غیر مکفی

16172ارائه به کارفرماي بعديکار برايعدم دریافت گواهی سابقه
14465هاي مقررعقب افتادن دریافت

12657پیگیري قانونی حقوق مختلف شغلیعدم امکان 
عدم امکان استفاده از امکانات رفاهی سازمان مانند 

11351سرویس رفت و آمد و ناهار

11250بار کاري و روانی ناشی از وقت نگذاشتن کافی پژوهشگر مافوق
همچون درج نام در فکريمحرومیت از حقوق مالکیت 

10547هاي تولیديها و گزارشمقاالت، پتنت

10145عمل نکردن کارفرما به همه تعهدات مالی توافق شده
7835نامه از سازمان در هنگام ضرورتعدم دریافت معرفی

7534عدم امکان استفاده از امکانات شغلی سازمان مانند رایانه و آزمایشگاه
خروج به سازمان متبوع یا سایر مشکالت ورود و
6931هاي کاري مورد نیازمحیط

6228پرستیژ شغلی پایین
6127عدم برخورداري از ایمیل و تلفن سازمانی

5525عدم امکان چاپ کارت ویزیت
4922برخورد نامناسب پرسنل اداري و خدماتی

3516برخورد نامناسب پژوهشگر ارشد
104جنسی و اخالقیسوء استفاده 

دالیل انتخاب پژوهشگري آزاد)3جدول
درصدفراوانیدلیل انتخاب پژوهشگري آزاد

13661پذیري زمانیانعطاف
12054امکان تحصیل همزمان

11552عدم وجود انتخاب جایگزین
8639امکان همکاري همزمان در چند پژوهش

7534هاي استخدام رسمیمشکالت و سختی
مثال (نگاه کوتاه مدت به وضعیت فعلی خودتان

6730)به دلیل قصد مهاجرت به خارج

3013مشکالت ناشی از خدمت سربازي
2511درآمد باالتر نسبت به مشاغل استخدامی

گویان قصد دارند کشور را براي تحصیل و درصد از پاسخ53
. درصد قصد دارند کشور را براي کار ترك کنند14

سال و میانگین سنی 29میانگین سنی پژوهشگران آزاد فعلی 
گویان درصد پاسخ47. سال است31پژوهشگران آزاد سابق 

)4جدول (.درصد مرد هستند53زن و 

گویانپاسخوضعیت تحصیلی)4جدول 
درصدفراوانیگویانوضعیت تحصیلی پاسخ

2511دانشجوي کارشناسی
157التحصیل کارشناسیفارغ

5324دانشجوي کارشناسی ارشد
8538التحصیل کارشناسی ارشدفارغ

4018دانشجوي دکتري
53التحصیل دکتريفارغ

بخش تحلیلی-ب
آزادبندي مشکالت پژوهشگران اولویت

از پژوهشگران خواسته شده بود تا عالوه بر مشخص کردن 
از هر یک . کنندبنیزبندي مشکالتشان آنها را اولویت

نحوه . توانست تا پنج اولویت را انتخاب کندویان میگپاسخ
هاي هر یک از مشکالت نیز به این شکل بود محاسبه اولویت

لویت اول خود عنوان اوگویانی که آن مشکل را بهتعداد پاسخ
انتخاب کرده بودند در ضریب پنج، تعداد اولویت دوم در 
ضریب چهار، تعداد اولویت سوم در صریب سه، تعداد چهارم 
در ضریب دو و تعداد اولویت پنجم در ضریب یک ضرب 

)5جدول (.اندشده

بندي مشکالت پژوهشگراناولویت)5جدول 
مجموع اولویت پنجم اولویت چهارم اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول مشکل
818 4 7 10 45 118 مکفیدرآمد غیر 
759 6 8 18 37 107 عدم امکان استفاده از بیمه بیکاري و بازنشستگی در آینده
743 8 11 4 29 117 نداشتن امنیت شغلی
710 14 16 17 42 89 عدم برخورداري از بیمه درمانی
705 4 13 30 60 69 عدم دریافت گواهی سابقه کار براي ارائه به کارفرماي بعدي
656 4 6 22 26 76 عدم امکان پیگیري قانونی حقوق مختلف شغلی
630 5 7 11 42 82 هاي مقررعقب افتادن دریافت
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درآمد غیر مکفی، ؛مشخص است5همانگونه که در جدول
عدم امکان استفاده از بیمه بیکاري و بازنشستگی در آینده، 
نداشتن امنیت شغلی، عدم برخورداري از بیمه درمانی و عدم 
دریافت گواهی سابقه کار براي ارائه به کارفرماي بعدي 

گویان انتخاب عنوان مهمترین مشکالت از سوي پاسخبه
با پربسامدترین مشکالت این نتایج و مقایسه آن. اندشده

مورد اول هم از نظر تعداد افرادي که 4نشانگر آن است که 
،دانند و هم از نظر اولویتها را جزو مشکالت خود میآن

تر از دیگر مشکالت هستند با این تفاوت که درآمد مهم
تنها . غیرمکفی از نظر شیوع چهارم و از نظر اولویت اول است

هرست فراوانی مشکالت پژوهشگران تفاوت این فهرست با ف
بر سر مورد پنجم است که در آن مورد عقب افتادن 

دهنده ها نشاناین یافته. اردهاي مقرر جایگاه پنجم را ددریافت
ست که هر قانونی که براي بهبود وضعیت پژوهشگران آزاد آن

تدوین شود باید این رفع این موارد را سرلوحه اهداف خود 
.قرار دهد

بندي دالیل انتخاب پژوهشگري آزادیتاولو
خواسته شد تا دالیل برگزیدن نگویامشابه مشکالت، از پاسخ

. بندي کنندپژوهشگري آزاد را نیز عالوه بر ذکر اولویت
ها نیز با فرمولی مشابه مشکالت سنجید شد یعنی اولویت

عنوان اولویت نخست گویانی که یک دلیل را بهتعداد پاسخ
ر ضریب سه، براي اولویت دوم در ضریب دو و برگزیدند د

.)6جدول (ضرب گردید1براي اولویت سوم در ضریب 
ها کامال با دهد که در این مورد اولویتنتایج حاصله نشان می

یعنی دالیلی که باالترین . پربسامدترین دالیل مطابقت دارند
فراوانی را داشتند عمال باالترین اولویت را نیز به خود 

بخشی به حوزه کاري قانونی که براي سامان. اص دادنداختص
االمکان نباید شود حتیپژوهشگران آزاد تدوین می

پذیري زمانی، امکان تحصیل همزمان و امکان انعطاف
. همکاري همزمان در چند پژوهش را محدود یا مسدود نماید

عنوان اولویت سوم انتخاب عدم وجود انتخاب جایگزین به
.تاکیدي بر نارضایتی پژوهشگران استنیز مجددا 

شغلی در تصمیم به خروج از کشورتحلیل نقش رضایت
رابطه معناداري و معکوسی میان رضایت شغلی و تصمیم به 
ترك کشور وجود دارد و این امر تاییدي بر ضرورت تالش 

براي بهبود وضعیت شغلی پژوهشگران آزاد و بهبود سطح 
است که در صورتی که عمالً مشخص . هاسترضایت آن

ق یابد، قهاي مدنظر این قشر تححتی بخشی از اولویت
مستقیماً به کاهش مهاجرت و اتالف سرمایه ملی کمک شده 

.است
 تصور از زمان خروج از کشور

درصد از افرادي که قصد خروج از 50این نکته که بیش از 
کنند ظرف یک تا سه سال کشور را ترك کشور دارند، فکر می

سال زمانی 3تا 1معموال . تأمل برانگیز است،واهند کردخ
است که فردي که هنوز برنامه عملی و مشخصی براي خروج 
ندارد و از طرف دیگر نیز قصد ندارد خروجش را به 

.کندمدت واگذار کند انتخاب میمیان
کنند احتماال یا از سال را انتخاب می1ماه تا 1افرادي که بین 
یا شرکت خارجی پیشنهاد پذیرش دارند و یا یک دانشگاه 
کنند در شرف این امر هستند و به همین دلیل احساس می

ها نخواهد احتماال تغییر وضعیت کاري باعث تغییر تصمیم آن
سال را انتخاب 5سال و یا بیشتر از 5تا 3افرادي که . شد
انداز کشور را صرفا یک چشمزکنند ممکن است خروج امی

خالصه سخن آنکه اتفاقا اکثر . طوالنی مدت ببینندممکن و
تصمیم جدي هستند اما این کسانی که میل مهاجرت دارند در 

توان با بهبود وضعیت شغلی از خروج بخشی از هنوز هم می
. ها جلوگیري کردآن
78طورکلی و بر اساس محاسبات صورت گرفته، بیش از به

از . گیرندن قرار میدرصد پژوهشگران آزاد در طیف ناراضیا
نفر 15اند تنها نفري که به این سؤال پاسخ گفته223جمع 
هاي بسیار راضی هستم و راضی هستم را انتخاب گزینه
طورکلی دیگر مشاغل ه پژوهش و بهزدر حو. اندکرده
بنیان که خودشکوفایی و خالقیت باید پیشران نوآوري دانش

فاجعه بار توصیف کرد توانباشند، این سطح از رضایت را می
زیرا عمال بعید است که فردي که رضایت شغلی پایینی دارد 

رابطه . عملکرد شغلی باالیی در چنین مشاغلی داشته باشد
منابعمیان رضایت و عملکرد، همانگونه که در بخش مطالعه 
.نشان داده شد، تقریبا یک رابطه بدیهی و اثبات شده است
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بندي دالیل انتخاب پژوهشگري آزاداولویت)6جدول 
مجموع اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول دلیل انتخاب
391 23 58 84 پذیري زمانیانعطاف
359 30 40 83 امکان تحصیل همزمان
349 27 26 90 عدم وجود انتخاب جایگزین
250 32 55 36 امکان همکاري همزمان در چند پژوهش
246 26 29 54 هاي استخدام رسمیمشکالت و سختی

215 41 30 38 مثال به دلیل قصد (نگاه کوتاه مدت به وضعیت فعلی خودتان
)مهاجرت به خارج

130 41 10 23 مشکالت ناشی از خدمت سربازي

 پژوهشگر آزاد فعلی یا سابق بودن بر سطح تحلیل رابطه
رضایت

کسانی که در حال حاضر پژوهشگر آزاد هستند احساس 
رضایت بیشتر نسبت کسانی دارند که در گذشته پژوهشگر 

بهبود ،هاي احتمالی این امریکی از تبیین. اندآزاد بوده
وضعیت پژوهشگري آزاد نسبت به گذشته است

 میان سابقه پژوهشگري آزاد و تحلیل عدم رابطه معنادار
سطح رضایت

عدم وجود رابطه معنادار میان سابقه پژوهشگري آزاد و سطح 
تواند حاکی از از این امر باشد که نارضایتی میرضایت شغلی

ویژگی دوره خاصی از پژوهشگري آزاد نیست و مثال به این 
صورت نیست که فرد در ابتدا یا انتهاي دوره شغلی خود 

.ارضایتی کنداحساس ن
 تحلیل رابطه معنادار بین رضایت و تمایل به ادامه

پژوهشگري ازاد
رابطه مستقیم و معناداري میان رضایت از پژوهشگري آزاد و 
تمایل به ادامه آن وجود دارد به این معنا که هرچه افراد 

، بیشتر مایل به تداوم رضایت بیشتري از این شغل داشته باشند
.آن هستند

اي بین وضعیت تحصیلی و دم وجود رابطهتحلیل ع
مدرك تحصیلی با رضایت شغلی

و نه ) دانشجو یا فارغ التحصیل بودن(نه وضعیت تحصیلی
. رابطه معناداري با رضایت شغلی ندارند،مدرك تحصیلی

هاي آماري انجام شده درباره رضایت تقریبا تمامی آزمون
تی شغلی شغلی در این پیمایش، حاکی از آن است نارضای

توان با متغیرهایی چون سن، سابقه، پزوهشگران آزاد را نمی

مدرك تحصیلی و وضعیت تحصیلی پیوند داد و این مسأله 
اي که لهامس. فراگیر و ناشی از شرایط عینی بیرونی است

ضرورت تغییر شرایط موجود را از طریق تقنین و دیگر 
.رساندابزارهاي در دسترس به اثبات می

هاتحلیل توصیه: گام چهارم-6
در این مرحله به ارائه، تحلیل و نحوه اجراي پیشنهادهایی که 
از بخش نتایج تحلیل تکنیکی حاصل شده است پرداخته 

.شودمی
در پاسخ به وضعیت نابسامان و نامناسب پژوهشگران آزاد و 

موضوع و به طور خاص نتایج حاصل پیشینهبا توجه به مرور 
تالش شد تا الگویی در چارچوب ،نجام شدهاز پیمایش ا

نویس قانونی براي تصویب توسط مجلس شوراي پیش
تمرکز این الگو حمایت از پژوهشگران . اسالمی طراحی شود

در عین عدم تحمیل الزامات سنگین بر کارفرمایان بوده است 
الگوي . گران را تهدید نکندتا این حمایت، اشتغال پژوهش

:اي طراحی شده استماده14نویس پیشمذکور در قالب یک

پژوهشگران "به منظور افزایش انگیزه و عالقمندي- 1ماده 
هاي علمی کشور، و نیز با هدف ارتقاء و تعمیق ظرفیت"آزاد

هاي اي طرف قرارداد در فعالیتافراد محقق فاقد پوشش بیمه
ها و ها، نهادها، شرکتها، دستگاهپژوهشی کلیه وزارتخانه

مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات و 
هایی که شمول قانون بر نهادهاي عمومی غیردولتی و دستگاه

آنها مستلزم ذکر نام است، در صورت احراز شرایط این قانون 
. مند خواهند شداز مزایاي حمایتی آن بهره
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پژوهشگر آزاد از نظر این قانون به فردي اطالق - 2ماده 
ها، مؤسسات، هاي پژوهشی سازمانشود که در فعالیتمی

همکاري و مشارکت ... ت علمی واها، اعضاي هیدانشگاه
یک از قوانین استخدامی اي هیچدارد اما تحت پوشش بیمه

نظیر قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون 
.نیست... ت علمی و ااستخدام اعضاي هی

عالی علوم، تحقیقات و فناوري دبیرخانه شوراي-3ماده 
موظف است از طریق تقویت سامانه مدیریت اطالعات 

در مدت سه ماه پس از تصویب این ) سمات(تحقیقاتی 
قانون، شرایط شناسایی پژوهشگران آزاد را با لحاظ کردن 

:موارد ذیل فراهم نماید
هاي پژوهشی کشور که کارفرما یا مجري آن کلیه پروژه-

ها یا مؤسسات ها، شرکتها، وزارتخانهسازمانیکی از 
دولتی یا عمومی باشد باید توسط کارفرما یا مجري در 

موسسات آموزش و پژوهشی داراي . سمات ثبت شوند
عالی انقالب علوم و بهداشت یا شورايینمجوز از وزارت

سایر موسسات . باشندفرهنگی نیز مشمول این ماده می
هاي خود اطالعات پروژهخصوصی نیز تشویق به ثبت

.خواهند شد
ها که حداقل دانشجوي افراد همکار در این پروژه-

توانند با اخذ تأییدیه آنالین کارشناسی ارشد باشند، می
در کارفرما، کد پژوهشگري از سمات دریافت نموده و

صورت کسب حداقل امتیازات مورد نیاز بر اساس 
علوم، تحقیقات و عالیاي که به تصویب شوراينامهآیین

.رسد، از مزایاي این قانون برخوردار شوندفناوري می
پیشینه پژوهشی افراد در سمات، نگهداري و قابل مالحظه -

.و استناد باشد

:حقوق و امتیازات پژوهشگران آزاد عبارتند از-4ماده 
این افراد بتوانند حتی بدون سابقه بیمه قبلی، خود را -

سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند و از شکل اختیاري نزد به
مزایاي بیمه از کارافتادگی، بیماري، بازنشستگی و بیکاري 

.برخوردار شوند

بیمه شدن آنان هیچ نوع الزام براي تداوم کارشان نزد -
.کارفرما ایجاد نکند

هاي مختلف، به نسبت در فاصله بین اشتغال در پژوهش-
.اده نمایندسابقه کار خود از بیمه بیکاري استف

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است -5ماده 
ماه، از تصویب این قانون؛ با لحاظ موارد ذیل، 3ظرف 

چارچوبی براي قراردادهاي بکارگیري پژوهشگران آزاد تهیه 
:و ابالغ نماید

.کارگیري فرد براي کارفرما ایجاد نکندهالزام به ادامه ب-
وهشگر آزاد در آن توافق شده راجع به تعهدات کاري پژ-

.باشد
در خصوص سهم پژوهشگر آزاد از حقوق مالکیت فکري -

...) نظیر کتاب، مقاله، ثبت اختراع، گزارش و ( پژوهش 
.توافق شده باشد

نظیر رازداري و ( در مورد تعهدات معنوي پژوهشگر آزاد -
.باشدتوافق شده...) حفظ اسرار پروژه و 

و مبلغ جبران مادي در خصوص نحوه زمانبندي-
.باشدهاي پژوهشگر آزاد در آن توافق شدهفعالیت

کارفرما مکلف به پرداخت ماهانه پژوهشگر آزاد است :تبصره
و دالیلی مانند محقق نشدن اعتبارات پژوهش یا به تعویق 

مانع این تکلیف نیست مگر اینکه در قرارداد توافق افتادن آن،
.دیگري شده باشد

هایی که کارفرماي پژوهشگران آزاد محسوب دستگاه-6ماده 
شوند موظفند با صدور کارت شناسایی براي آنان در طول می

مندي از امکانات آموزشی، خدماتی مدت قرارداد، امکان بهره
.و رفاهی را مشابه کارکنان پیمانی فراهم نمایند

پژوهشگرانی که از بیمه موضوع ماده قبلی استفاده -7ماده
نند هزینه بیمه اختیاري خود را خواهند پرداخت و کمی

قانون بیمه بیکاري نیز بر عهده 5موضوع ماده % 3پرداخت 
.آنان خواهد بود

خود % 3بینی پرداخت سهم دولت نیز موظف به پیش:1تبصره
.باشدهاي سنوات آتی میدر بودجه

هاي توانند با تشکیل شرکتپژوهشگران آزاد می-8ماده
از بیمه شدن گروهی و نیز مزایاي قوانین بخش تعاونی،

ها در صورت فعالیت این قبیل شرکت. تعاون برخودار شوند
هاي از مزایاي قانون شرکتدر حوزه پژوهش و فناوري،

.بنیان برخوردار خواهند بوددانش
با هدف مدیریت و تصدي امور مربوط به اجراي این -9ماده

عالی علوم، تحقیقات و شورايقانون و با اهتمام دبیرخانه 
ت مدیره افناوري کانون پژوهشگران آزاد کشور تشکیل و هی

و مدیر عامل آن با رأي مجمع عمومی اعضاي مشمول 
.انتخاب خواهند شد

تدوین اساسنامه، شرایط و ضوابط عضویت در هیات :تبصره
هاي انضباطی و سایر موارد توسط هیات نامهمدیره، آیین
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تهیه و به تصویب مجمع عمومی خواهد موسس کانون،
.رسید

درصد 66/16از تاریخ تصویب این قانون، سهم - 10ماده 
بیمه تأمین اجتماعی در مورد قراردادهاي پژوهشی لغو و 

پژوهشگران بر اساس قانون کار چگونگی پرداخت سهم بیمه 
.قانون حاضر خواهد بودیا 

حمایت از "قانون بنیان مشمول هاي دانششرکت- 11ماده 
توانند پژوهشگران می"1389هاي دانش بنیان مصوب شرکت

.خود را براساس این قانون به کار بگیرند
به منظور حل مشکالت دانش آموختگان جدید -12ماده 

ها و مراکز مقطع دکتري تا زمان استخدام آنان، به دانشگاه
این شود این افراد را طبق ضوابطپژوهشی اجازه داده می

قانون براي آموزش و پژوهش تا دو سال بدون طی مراحل 
اعطاي . استخدامی و بدون نیاز به ردیف استخدام بکار بگیرند

نامه اجرایی این گواهی پسـا دکترا به آنان نیز براساس آیین
ماه پس از تصویب این قانون، توسط 3ماده خواهد بود که تا 

.خواهد شدوزارت علوم، تحقیقات و فناوري ابالغ
نحوه رسیدگی به دعاوي و مراجع دادرسی راجع -13ماده 

به قراردادهاي مذکور با حضور نماینده تخصصی در داخل 
به شکل معمول در ... دانشگاهها، پارك هاي علم و فناوري و 

.قانون کار خواهد بود
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستري - 14ماده 

نامه اجرایی از تصویب این قانون، آیینموظفند ظرف سه ماه
مربوط به بیمه پژوهشگران آزاد را تهیه و به تصویب هیات 

.وزیران برسانند

رسد هیچ الگویی بتواند به تمامی مسائل به نظر نمی
دلیل این عدم امکان از یک سو . پژوهشگران آزاد پاسخ دهد

شتغال تناقض منطقی میان برخی از این مسائل با حفظ سطح ا
هر . و از سوي دیگر شرایط عمومی کار در کشور است

الگویی که بکوشد ثبات و امنیت شغلی را تا حد زیادي براي 
پژوهشگران آزاد به ارمغان بیاورد، ناگزیر با تحمیل محدودیت 

مطلوبیت استفاده از این نیروها را کاهش داده و ،بر کارفرمایان
به کهشود باعث افزایش بیکاري در میان پژوهشگران می

برخی از مشکالت نیز . خواهد بودنوعی نقض غرض 

همچون مکفی نبودن درآمد منحصر به پژوهشگران آزاد نبوده 
.و تا حد زیادي با شرایط عمومی کار در کشور ارتباط دارد

به دلیل شرایط کشور الگوي مذکور نباید ،ن نکاتدر کنار ای
بار مالی سنگینی به دولت و بخش عمومی تحمیل کند زیرا 

له نخست امکان اجرایی شدن طرح را کاهش اچنین مس
دهد و دوم آنکه حتی در صورت پیاده شدن باعث لطمه می

.شوددیدن دیگر وظایف حیاتی دولت می
ال به الگویی اندیشیده شد هاي بابا در نظر گرفتن محدودیت

بخش و قابل توجهی از که عالوه بر پوشش بخش رضایت
از . بینانه نیز در آن لحاظ شودمشکالت پژوهشگران، نگاه واقع

ران گزم بود تا سطح پوشش مشکالت پژوهشآنجا که ال
توسط الگوي ارائه شده در بخش قبل سنجیده شود، جدولی 

ت بر مبناي فراوانی مرتب که در آن مشکال2بر مبناي جدول 
نشان داده شده که کدام 7در جدول. اند تدوین گردیدشده

یک از مشکالت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط الگو 
شوند و همچنین الگو کدام مشکالت را پوشش داده می

.دهدپوشش نمی
عدم دریافت گواهی سابقه درباره پوشش غیرمستقیم مشکل 

ه کارفرماي بعدي باید گفت، هنگامی که فرد کار براي ارائه ب
داراي قرارداد کاري باشد این مشکل حداقل تا حد زیادي 

توان امیدواري بود که مواردي همچون می. یابدتخفیف می
نامه از سازمان در هنگام ضرورت، عدم دریافت معرفی

برخورد نامناسب پژوهشگر ارشد و سوء استفاده جنسی و 
ي وضعیت مشابهی داشته باشند هر چند که اخالقی نیز تا حد

صدور کارت . مشخص است که این پوشش کامل نخواهد بود
شناسایی نیز مشکالتی همچون عدم امکان استفاده از امکانات 

آزمایشگاه، ورود و خروج به شغلی سازمان مانند رایانه و
هاي کاري مورد نیاز، عدم سازمان متبوع یا سایر محیط

برخورداري از ایمیل و تلفن سازمانی، امکان چاپ کارت 
ویزیت و برخورد نامناسب پرسنل اداري و خدماتی را بهبود 

در مورد پرستیژ پایین شغلی نیز باید گفت عالوه بر . بخشد
تأثیراتی که داشتن قرارداد کاري و کارت شناسایی بر آن دارد، 
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پوشش مشکالت پژوهشگران توسط الگوي پیشنهادي)7جدول 

ف
پوشش مشکلردی

مستقیم
پوشش 
غیرمستقیم

عدم 
تبصرهمادهپوشش

-4عدم امکان استفاده از بیمه بیکاري و بازنشستگی در آینده1
--نداشتن امنیت شغلی2
-4برخورداري از بیمه درمانیعدم 3
--درآمد غیر مکفی4
-5عدم دریافت گواهی سابقه کار براي ارائه به کارفرماي بعدي5
51عقب افتادن دریافتهاي مقرر6
-5عدم امکان پیگیري قانونی حقوق مختلف شغلی7
-6سازمان  مانند سرویس رفت و آمد و ناهارعدم امکان استفاده از امکانات رفاهی 8
--بار کاري و روانی ناشی از وقت نگذاشتن کافی پژوهشگر مافوق9
-5هاي تولیديها و گزارشهمچون درج نام در مقاالت، پتنتفکريمحرومیت از حقوق مالکیت 10
-5عمل نکردن کارفرما به همه تعهدات مالی توافق شده11
-5نامه از سازمان در هنگام ضرورتعدم دریافت معرفی12
-6عدم امکان استفاده از امکانات شغلی سازمان مانند رایانه و آزمایشگاه13
-6هاي کاري مورد نیازمشکالت ورود و خروج به سازمان متبوع یا سایر محیط14
-5-6-12پرستیژ شغلی پایین15
-5-6عدم برخورداري از ایمیل و تلفن سازمانی16
-5-6عدم امکان چاپ کارت ویزیت17
-6برخورد نامناسب پرسنل اداري و خدماتی18
-5برخورد نامناسب پژوهشگر ارشد19
-5سوء استفاده جنسی و اخالقی20

براي دانش آموختگان جدید مقطع دکتري که امکان دریافت 
ها در نظر گرفته شده، وضعیت گواهی پسا دکترا براي آن
.تغییرات اساسی خواهد کرد

انتقال نتایج: گام پنجم-7
هدف از این مرحله انتقال درست پیشنهادات محقق به 

پویا پژوه نتواند ارتباط تا زمانی که سیاست. گذار استسیاست
گذار برقرار نماید، بهترین و مبتنی بر اعتماد با سیاست

به این منظور . ها هم تبدیل به سیاست نخواهد شدتوصیه
اي با حضور مسئولین و کارشناسان دفاتر محققان طی جلسه

هاي مجلس شوراي اسالمی که مرتبط مختلف مرکز پژوهش
همچنین بیان با موضوع تحقیق بودند به ارائه روند پژوهش و 

ها و پیشنهادات خود پرداخته و پس از انجام برخی توصیه
نویس که در این مقاله ارائه شده اصالحات، نسخه نهایی پیش

.است به مسئولین مربوطه تحویل گردید

گیرينتیجه-8
پژوهی انجام شده مشخص نمود، همانطور که نتایج سیاست

ها براي قصد آنمیان نارضایتی شغلی پژوهشگران آزاد و 
خروج از کشور چه براي تحصیل و چه براي کار رابطه 

درصد از این 78از طرف دیگر . مستقیم وجود دارد
پژوهشگران از شرایط شغلی خود احساس عدم رضایت دارند 

در میان . و این خود زنگ خطري براي متصدیان امور است
ده از دالیل این نارضایتی، مشکالتی همچون عدم امکان استفا

بیمه بیکاري و بازنشستگی در آینده، نداشتن امنیت شغلی، 
عدم برخورداري از بیمه درمانی، درآمد غیر مکفی و عدم 
دریافت گواهی سابقه کار براي ارائه به کارفرماي بعدي جزو 

ترین مشکالت از نگاه پژوهشگران سامدترین و با اولویتبپر
بندي مشکالت پس از شناسایی و اولویت. شناخته شدند

ها، الگویی در قالب پژوهشگران و با در نظر گرفتن محدودیت
اي قانون تدوین گردید تا با پوشش ماده14نویس یک پیش

. وددادن این مشکالت از نارضایتی پژوهشگران آزاد کاسته ش
8مشکل شناسایی شده، الگوي پیشنهادي براي 20از میان 
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هاي حلمشکل راه10هاي مستقیم و براي حلمشکل راه
براي مشکل امنیت شغلی به . غیرمستقیم در نظر گرفته است

دلیل لزوم حفط ماهیت سیال پژوهشگري آزاد و مشکل درآمد 
غیر مکفی به علت ارتباط آن با وضعیت کلی اشتغال در

حلی در این الگو در نظر گرفته کشور در عین اولویت باال راه
.نشده است

قدردانی-9
دانند که از حمایت مادي و یسندگان مقاله بر خود فرض مینو

معنوي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی از این 
. تحقیق، قدردانی نمایند
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