
 

 در دانشگاه اخالق مدار یاخالقیبموبینگِ آکادمیک: نمادِ 

 (سیر تاریخی تعاریف و اشکال متداول، همراه با عللِ ایجاد)

 1زند آناهیتا

 چکیده
اهمیت و ارزش مسائل مالی و اقتصادی بر  یو نیز غلبه شدنیجهانبا افزایش رقابت،  

ها این سازمان، یدانشگاه یهاطیمحو  هادانشگاه ازجمله هاسازماناخالقی در  یهاارزش
اخالقی  یهاارزش نکردن و رعایت یاخالقیبکه امکان بروز  اندشدهتبدیل به ساختارهایی 

. یکی از این شوداضافه میموجود  یهایاخالقیببسیار باال رفته و هرروزه بر تنوع  هادر آن
موبینگ آکادمیک نوعی از رفتارهای غیر پدیده موبینگ آکادمیک است.  ،هایاخالقیب

یک همکار  هیعل فرد در محیط آکادمیکپیچیده و پنهان است که توسط چند  ،زیآمخشونت
روابط همچنین ، سالمتی و شغلی. این پدیده صدماتی را به شهرت شخصی، ردیگیمصورت 

، افسردگی، و جسمی یشناختروان یهابیآسو موجب استرس،  آوردیماجتماعی فرد وارد 
اعضا  ییکارااضطراب، فرسودگی شغلی، از دست دادن توجه و تمرکز و عالقه به کار و کاهش 

وجود، مقابله با آن  در صورتلزوم شناسایی این پدیده و پیشگیری از آن و  رونیازا .گرددیم
. در این مقاله، محقق جهت آشنایی بیشتر با این پدیده، به بررسی تعاریف شودیم مشاهده

و اشکال متداول و نیز علل  همتفاوت پرداخت یهاسالتوسط محققان مختلف در  شدهارائه
مختصری از نظرات چندعضو  ،. همچنین در انتهای مقالهکندمیایجاد آن را بررسی 

در سراسر جهان  هاپژوهشدانشگاه تهران آورده شده است که کامالً با نتایج  یعلمئتیه
 نمودند. دیتائرا  هاآنمطابقت داشته و 

، دانشگاه یمداراخالق، دانشگاه تهران، یعلمئتیه: موبینگ آکادمیک، اعضاء هادواژهیکل

 اخالق مدار
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 مقدمه

 یهاطیمحدر  ژهیوبهتعالی اخالقی در جامعه دارای اهمیت واالیی است و این موضوع 
اهمیت دوچندانی دارد. آموزش  ،موتور محرک پیشرفت جامعه هستند ینوعبهدانشگاهی که 

 یهاتیفعالو  هانهیزمعالی شرایط مناسبی برای بروز مشکالت اخالقی دارد و اخالق در تمامی 
در رعایت اخالق  کهیطوربهیکی از مسائل اساسی مطرح است  نوانعبهآموزش عالی 

مادّی  ،اخیر یهاسالیادگیری است. در -سالمت فرآیند یاددهی یکنندهنیتضم ،هادانشگاه
رعایت  یکنندهنیتضمنتوانند  شدهنیتدوآموزش عالی موجب شده قوانین  یازاندازهشیبشدن 

بحثی بسیار گسترده است  یمداراخالق ازلحاظ هادانشگاهی باشند. بررس هادانشگاهاخالق در 
 یهادانشگاهدر  هایاخالقیباز طرفی، یکی از انواع  .گنجدینمکه تنها در قالب یک مقاله 

که  هایاخالقیبدر روابط میان فردی دانشگاهیان است. یکی از این  یاخالقیبسراسر جهان، 
است. موبینگ آکادمیک  1بنام موبینگ آکادمیک یادهیپد، شودیمدر روابط میان افراد دیده 

پنهان، غیرطبیعی و گروهی است که توسط  نوعی بدرفتاری غیرخشونت آمیز، پیچیده،
اتهامات توجیه نشده،  یواسطهبهدانشگاهیان جهت از پای درآوردن احساسی یک همکار و 

 گونهنیا کهییازآنجا. ردیگیمت احساسی از وی صور سوءاستفادهتحقیر، آزار و اذیت عمومی و 
رفتارهای موبینگ آکادمیک معموالً از دید عموم پنهان بوده و تحت پوششی از دروغ و 

رفتارها و اعمال  گونهنیادیگر  یاز سومشکل است.  هاآن، اثبات رندیگیمتوجیهات صورت 
تکرار، فراوانی و  صورتدر هستند اما  ضرریبو  تیاهمیبانجام،  بارکیو با  خودیخودبه

 یکاردستطوالنی گویای نوعی  زمانمدتو سیستماتیک و تکرار در  مندنظامداشتن الگوی 
سازمانِ دانشگاه یکی  درواقع. آموزش عالی و باشندیمدر جهت حذف یک همکار  زیآمخشونت

آکادمیک موبینگ  ازجملهاست که شرایط مناسبی برای بروز مشکالت اخالقی  ییهاسازماناز 
در دانشکده و  طیدر محدارد. در حقیقت موبینگ آکادمیک همان رفتارهای موبینگ است که 

مفصل  طوربهبه تعریف موبینگ  2و محقق در مقاله پیشین خود دهدیمدانشگاهیان رخ  انیم
 یامقالهو نیز در  (1398پرداخت و انواع و تعاریف متفاوت از آن را بررسی نمود )زند و فیاضی، 

ممکن ( که 1398)زند و فیاضی،  نوعی بدرفتاری سازمانی به آن اشاره نمود عنوانبه 3دیگر
                                                           

 

 

1 Academic Mobbing 
 "موبینگ: بدرفتاری سازمانی پیچیده و هدفمند " 1
 "یو مفهوم یخیتار ریسرفتارهای مخرب در محیط کار: " 2
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و حتی دانشجویان اتفاق  یعلمئتیهازجمله کارکنان، اساتید، اعضای  است در بین تمامی اعضا
مستقیم و غیرمستقیم رفتارهای موبینگ  یبه دلیل مشاهده محققپژوهش،  نیدر اافتد. 

و عملکردی آن،  یشناختروانو اثرپذیری از پیامدهای  یعلمئتیهیان اعضای آکادمیک در م
در محیط دانشگاه  موردیب یهاهیحاشمشاهده برهم ریخته شدن جوّ علمی دانشگاه و ایجاد 

موجب  تنهانهدانشجویان در اثر این پدیده که  انیدر مو حتی  یعلمئتیهاعضای  انیدر م
نمود که  زیآمخصومتکاهش عملکرد اعضاء گشت، بلکه محیط دانشگاه را تبدیل به محیطی 

بجای ترغیب دانشجویان به تالش در جهت کسب علم و دانش و همکاری گروهی و تیمی 
را ترغیب به  هاآنتحصیالت تکمیلی باشد،  یمهم در دوره یهاآموختهکه باید یکی از 

ومت و دشمنی در جهت رسیدن به اهدافی نمود که حتی خود نابجا و خص یهارقابت
شد تا به  بر آنو ناآگاه بودند،  خبریبدانشجویان از علّت اصلی، هدف و پیامدهای ناشی از آن 

 ینهیدرزممحدودی  مطالعات بسیار کهییازآنجابررسی این پدیده در دانشگاه بپردازد. از طرفی 
در دانشگاه صورت گرفته، ضرورت پژوهش  یعلمئتیه یاعضا انیدر مموبینگ آکادمیک 

 انیدر ممیان، به دلیل اهمیتی که دانشگاه تهران  نیدر ا. شدیماحساس  موضوع نیا
، ضرورت باشندیمعلمی این دانشگاه بسیار مهم  یهایخروجکشور ایران دارد و  یهادانشگاه
 یپژوهش عالوه بر مرور ادبیات و پیشینه نیدر ااین دانشگاه بیشتر احساس گردید.  یمطالعه

چند موبینگ آکادمیک در سراسر جهان، محقق به ذکر نظرات  ینهیدرزممطالعاتی موجود 
شدن موضوع این تحقیق  ترینیعدانشگاه تهران نیز پرداخته است که جهت  یعلمئتیه عضو

. هدف این پژوهش، انددهشانتهای پژوهش آورده  ایران، در یهادانشگاهو اثبات وجود آن در 
آشنایی هرچه  در جهتکه  استتعریف موبینگ آکادمیک و بررسی علل و انواع وجوه آن 

در محیط  هایاخالقیببیشتر مسئولین و دانشگاهیان با این پدیده، شناخت و تمایز آن از سایر 
ر و درنتیجه از مؤث ییافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از بروز، مقابله تیدرنهاو  هادانشگاه

دانشگاه تهران( و جامعه، به  باألخص) هادانشگاهبین بردن تبعات علمی و فرهنگی آن در 

در  1و همچنین دکتر خو استاد ارشد (2010)تعریف بِنگ  بر اساسرشته تحریر درآمده است. 

، زیآمخشونت ریغموبینگ آکادمیک رفتاری ، (2010خانواده )و پزشک  2کالج پزشکی پناگ

درآوردن احساسی یک همکار  یاز پاپیچیده و گروهی است که توسط اعضای آکادمیک جهت 

                                                           
 

 

1 Senior Lecturer 
2 Penang Medical College 
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. این ردیگیماحساسی انجام  یسوءاستفادهو  یآزار عموماز طریق اتهامات ناعادالنه، تحقیر، 
که در برابر چشمان افراد  یاگونهبه، ردیگیماَعمال تحت پوششی از دروغ و توجیهات صورت 

 بیشتر کنندگان(. موب2010 ،2( و )خو2010 ،1بنگاست )درنتیجه اِثبات آن مشکل پنهان و 
. افرادِ هدف کنندیماز اَعمال موبینگ جهت پنهان نمودن ضعف و ناشایستگی خود استفاده 

اما  ضررندیبجزئی و  ییتنهابه. اعمال موبینگ باشندیماغلب باهوش، نوآور، موفّق و کامل 
را جهت حذف فرد  زیآمخشونتطوالنی، تحریفی  زمانمدتدر  هاآنتکرّر و الگوی رخ دادن 

اَعمال  .افتدیم. این نوع از موبینگ در مؤسسات آموزش عالی اتفاق دهدیمهدف نشان 
در میان دو  نشدهحلکه معموالً با تعارضی  رندیگیمصورت  یاشهیکلموبینگ در طی پنج فاز 

 موجببهکه  گردندیمتشدید  معنایببه رفتار موبینگی احمقانه و  تیدرنهاو  گشته آغازفرد 
. نتیجه این اَعمال گرددیمکنندگان و قربانی توجیه رفتارهای موب رشدهیتحقفردِ هدف  ،آن

روانی، اجتماعی و در بیشتر اوقات، محروم شدن -جسمی، روحی یهایماریبهمواره استرس یا 
آن سازمان دچار ضررهای مالی فراوان و  موجببهکه  استکار  در محلفرد هدف از حضور 

. آگاهی گرددیملکّه دار  فرد هدفاز دست دادن افراد کلیدی گشته و شهرت و تصویر عمومی 
ضد موبینگ و قوانینی در تمامی  یهاتاسیساثربخش، ایجاد  یهعمومی، آموزش، مشاور

موبینگ  تیدرنها. باشندیمسطوح، جهت کنترل و کاهش موبینگ آکادمیک ضروری 
نخواهد گردید. عواقب  متوقفنه بگویند  همکاران و مسئولین به آن که یزمانآکادمیک تا 

شجویان به آن برای هر کارمند بسیار زیاد است اما بازندگان حقیقی، دان نداشتن واکنش
. فضاهای گردندیمخود به موبینگ متوسل  یهانقص. افراد، جهت پوشاندن ضعف و باشندیم

 ریغمساعدی برای این نوع موبینگ آکادمیک،  یهاطیمح معمول صورتبه یدانشگاه
بخواهند همکاری را کنار بگذارند،  3. اگر پروفسورهاباشندیمو پیچیده  مؤدبانه، زیآمخشونت

 استدرآوردن احساسی فرد هدف  یاز پاموبینگ نوعی استراتژی هوشمندانه و اثربخش جهت 
، تمسخر فرد و دریغ نمودن وی از یپراکنعهیشاکه با آزارهای خاموش و بوروکراتیک، 

نم که در خا یعلمئتیه. معموالً اعضای ردیگیماوست صورت  یهکه شایست ییهاپاداش
هدفی  از افراد یادسته، کنندیمخود از موضوعات اخالقی و ناعادالنه شکایت  یهاصحبت
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2 Khoo 
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شغلی آنان را  تیموفقکنندگان، شایستگی و . در حقیقت موبگردندیمکه موب  باشندیم
 ریغ. پس موبینگ آکادمیک عبارت است از نوعی قلدری نندیبیم خودتهدیدی برای جایگاه 

، شودیم، ترور گرددیمو پیچیده که بدان وسیله یک همکار تحقیر گشته، ارعاب  زیآمخشونت
 نیز موبینگ (2015) متزگر، پتیت و سیبر ازنظر. گرددیممتهم  اشتباهبهو  افتدیماز چشم عموم 

سازمانی است که به شکل تبانی اعضای گروه،  یاز قلدردر محیط آموزشی و دانشگاه، شکلی 
وادار  تیدرنهانسبت به یک همکار و برای منزوی نمودن و  گریکدیبا دانشکده و یا همکاران 

-روحی یآزاردهندهرفتارهای تحقیرآمیز و  یواسطهبهنمودن وی به ترک محیط آموزشی 
تعاریف مختلف از موبینگ  1 (. در جدول2015، 1)متزگر، پتیت و سیبر ردیگیمروانی صورت 

 ی شده است.آورجمعبه ترتیب زمانی  اندشدهارائهآکادمیک که از سوی محققان متفاوت 

 
 برای موبینگ آکادمیک شدهارائهتعاریف  (1جدول 

نویسندگان و تاریخ 

 پژوهش

 تعریف

 
 

Khoo, 2010)) 

 

 

 

، غیرطبیعی، پیچیده و زیآمخشونت ریغموبینگ آکادمیک رفتاری 
گروهی است که توسط دانشگاهیان جهت از پای درآوردن احساسی 
یک همکار از طریق اتهامات توجیه نشده، تحقیر، آزار و اذیت کلی و 

. این رفتارها تحت پوششی از دروغ گردندیماحساسی اتخاذ  سوءاستفاده
اثبات  از دید عموم پنهان و کهیطوربه رندیگیمو توجیهات صورت 

 مشکل است. هاآن
 

 

 

(Cassell, 2011) 

ازجمله گستاخی، ارعاب نمودن، تحقیر،  رحمانهیبشامل اعمال منفی 
جلوی کار کسی را گرفتن(، اخراج یا رفتارهای مشابهی )متوقف نمودن 

. احتمال شوندیماست که توسط مدیران، تبدیل به رفتارهایی همیشگی 
 سوءاستفاده یانکاررقابلیغ طوربهماهیت  ازنظردارد که آن اعمال را 

مواردی که فاقد عناصری مانند موارد )گرایانه ببینند و در بسیاری از 
توسط قانون است(  شدهشناخته یهانهیزمنژاد، جنسیت، ناتوانی یا سایر 

با منابع قانونی کم یا هیچ منبع قانونی مواجه نشوند. قلدری آکادمیک 

                                                           
 

 

1 Metzger, Petit & Sieber 
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که اغلب از چشم عموم پنهان  دینمایمبال الگویی وحشتناک را دن
 است.
 

 

(Lampman, 2012) 

 

موبینگ آکادمیک نوعی از قلدری است که بر افراد هدف در یک محل 
یا مدیران ممکن است  یعلمئتیه. گرددیمکاری آکادمیک اِعمال 

ماهیت  ازلحاظموبینگ را به شکل آسیبی عمدی اِعمال نمایند که 
گاهی نیز ممکن است  باشد. یشناخترواناحساسی یا  تواندیم

 مرتکبین موبینگ باشند. ازجملهدانشجویان 
 

 

(Wajngurt, 2014, 39) 

 

، رفتاری در 1از زبان الیزابت فارینگتون، قلدری در محیط دانشکده
که با قصد تهدید نمودن، ارعاب کردن، تحقیر  هاستدانشکدهو  هاکالج

و  ردیگیمیا منزوی نمودن اعضای محیط کاری دانشگاه صورت 
 نماید.شهرت و عملکرد شغلی قربانی را تخریب می

 

 
 

(Metzger, Petit, & 

Sieber, 2015) 

اعضای دپارتمان  در آنموبینگ آکادمیک شکلی از قلدری است که 
تا یک همکار را منزوی و تحقیر سازند. اگر  شوندیمهم جمع  گرد

مورد اشتباهات مفروض فرد هدف پخش گردند، اگر فرد  شایعاتی در
آورده  هاتهیکمهدف از حضور در جلسات محروم گردد و یا نامش در 

تنبیه  یطور رسمبهنشود، یا اگر افراد بگویند که نیاز است فرد هدف 
ارد موبینگ آکادمیک را پیش روی گردد تا درسی را بیاموزد، احتمال د

 داشته باشیم
 (The Chronicle of Higher Education, 2014) 

(Ahmad, et al., 2017), 

(Faria, et al., 2012), 

(Freizer, 2011), 

(Hecker, 2007), 

(Keim & McDermott, 

2010) 

 
و احساسی  یشناختروانموبینگ آکادمیک فرآیندی است که حمالت 

 .شودیمنسبت به وظایف کاری یک فرد آکادمیک را شامل 

 

 

                                                           
 

 

1 -Campus Bullying 
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 شدهاعمالبرخی از محققان موبینگ آکادمیک را عمل منفی  ،1در جدول  ذکرشدهدر تعاریف 
نیز عملی از  و برخی یعلمئتیهاز جانب همکاران، برخی از جانب مدیران، از جانب اعضای 

اعضای آکادمیک متوجه وجود که  یزمان. نندیبیم دانشگاهیجانب دانشجویان و در محیط 
، دهندیمخود  جایگاه یبرای ارتقا ییهادرخواستو یا  شوندیمخویش  یدر ارتقا یعدالتیب

که در  گونههمان) گردندیمرا تشکیل داده و متّحد  یاجلسه باهمچند نفر از اعضای کمیته 
را برای اخراج، تنبیه یا تحقیر این افراد ترتیب  یابرنامهو  (ردیگیمعمل موبینگ صورت 

به ادارات باالتر مؤسسه  هاآنجعلی و پخش  یهاداستانبا ساختن  معموالً. این کار دهندیم
 بیشتر هامهناو  هاداستاناین  .ردیگیمصورت  هاآنبرای تخریب شهرت این افراد و اخراج 

که شکایت  خواهد گشتمطلع  هاآنو معموالً زمانی قربانی از وجود  گردندیممخفیانه ارسال 
معموالً  هاتالش. آشکار کندقانون، اسناد را فاش و  یهادادگاهنماید و دانشگاه مجبور شود در 

 ییهاداستان. از رندیگیمفرد قربانی صورت  یهاییتوانابردن  سؤال ریزو  یساز اعتباریببرای 
اَشکال  توانیم، اندنمودهشده مکتوب  هاآنکه با  ییهایبدرفتارکه افراد قربانی از 

مانند حمالت کالمی و فریاد کشیدن بر سر قربانی در برابر چشمان  هایبدرفتار بیوغربیعج
 گاهی به افراد، به دالیل بیخود و سطحی را نام برد. ناسزا گفتندانشجویان و نیز فریاد زدن و 
 کنندینمرا به جلسات رسمی دعوت  هاآن، سرپرستان شودینمکالسی جهت تدریس داده 

که فرد خود دعوتِ حضور در جلسات و  کنندیمشفاهی و یا کتبی وانمود  صورتبه کهیدرحال
 از کالسرد نموده است، گاهی در حضور دانشجویان استاد مربوطه را  یا تدریس در کالس را

تا به دروغ نشان دهند  سازندیمساختگی و جعلی  یهاداستانبرای فرد  و یا اندازندیمیرون ب
.ستینالیق ارتقاء و یا پست فعلی  جهیدرنتو  (2018، 1)فکو که وی خرابکاری نموده است

 هادانشگاهینیز انواع مختلف رفتارهای قلدری وارده بر ، (2016)المپمن و همکاران 

نمودند که شامل خصومت، خشم و پرخاشگری،  را گزارشویان یا پروفسورها دانشج یواسطهبه
گستاخی، رفتارهای غیرمحترمانه یا مخرّب، تحقیر، تهدیدات، قلدری، تهمت زدن، رفتارهای 

)المپمن،  باشندیمچالشی، بحث کردن، رد نمودن، توجه جنسی ناخواسته و آزار و اذیت جنسی 
گ آکادمیک که در رفتارهای موبین نیترمتداول 2در جدول  .(2،2016کرو، لوری و تامپکینز

 .انددهیگردبه ترتیب زمانی ذکر  شدهدادهنشان ی مختلف هاپژوهش
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 محققان مختلف ازنظررفتارهای موبینگ / قلدری آکادمیک  نیترمتداول (2جدول 

 انواع موبینگ قلدری آکادمیک نیترمتداول محققان
(Ahmad et al., 2017), (Fogg, 

2008), (Hecker, 2007), & 

(Johnson-Bailey, 2015) 
 یاحرفهکوچک شمردن صالحیت 

(Faria et al., 2012), (Frazier, 

2011), 
(Keim & McDermott, 2010) 

 افزودن وظایف اجرایی

(Faria et al., 2012), (Frazier, 

2011) 
 افزودن وظایف تدریس

(Faria et al., 2012), (Fogg, 

2008) 
 منابع تحقیق و تدریس از کاستن

(Fogg, 2008), (Keim & 

McDermott, 2010) 
 اجتماعی یهاتیفعالمحروم نمودن فرد هدف از گفتگو یا 

(Ahmad et al., 2017) 
بر ، عدم توجه و نظارت هاآنعدم قدردانی و شناسایی کار 
 هاآن کار

(Ahmad et al., 2017) 
یک همکار برای دریافت یک امتیاز  هیعلموبینگ همکار 

 تحقیقاتی تحت نام وی

 
(Johnson-Bailey, 2015) 

 همکار برای بهبود دادن نشریات هیعلموبینگ همکار 
 استاد با تغییر دادن کالس و گروه خود هیعلموبینگ دانشجو 

(Faria et al., 2012) کردن یپراکنعهیشا 
(Fogg, 2008), (Johnson-

Bailey, 2015) 
 قطع کردن مداوم سخن

(Fogg, 2008)  جلسات یا مصاحبات در طولانکار نمودن ارتقاء، داد زدن 

(Fraizer, 2011) 

 1یهااالجلضربشمردن دانش فرد، تعیین  ارزشیب
، هاآنناممکن، عدم استفاده از منتورینگ و منتور برای 

منزوی نمودن، اِعمال رفتارهای خُرد نژادپرستانه، وادار 
 پوستاناهیستمرکز تحقیقاتشان فقط بر  به اینکه هاآننمودن 

با نژاد  یعلمئتیهقربانی از اعضای  ی که)در حالتباشد 
 .(آمریکایی است-آفریقایی
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کاری آکادمیک را نشان  یهاطیمحنیز وجود سه نوع از موبینگ در  (2015)میساوا 

ی رعمدیغای قلدری جایگاه، قلدری مقابله با جایگاه و قلدری توطئه شامل که داد
است با این تفاوت که توسط دو  1قلدری جایگاه همانند موبینگ عمودیجایگاه است. 

متفاوت و از جانب همکارِ دارای قدرت باالتر بر دیگری صورت  یهاقدرتهمکار با 
که  شودیمانجام  ترنییپاری مقابله با جایگاه توسط همکاری با قدرت قلد .ردیگیم

باالتر از خود اما  نسبت به نژاد، جنسیت یا گرایش جنسی همکار دارای جایگاه هاآن
قلدری در  .دهدیمنژادی، قومیتی، جنسی یا گرایش جنسی انجام  ازنظرمحروم 

گروه وجود دارند که یکی از دو  صورتبهغیرعمدی جایگاه، دو مرتکب  یاتوطئه
دارد و در این نوع از قلدری  یترنییپادارای قدرت باالتر است و دیگری قدرت  هاگروه
جنسیت، نژاد،  ازنظر ،دهندیماش قلدری انجام باز فرد هدف که دو گروه برعلیههم 

ی دیگری توسط فاریا مطالعه .(2015 ،2)میساوا قومیت یا گرایش جنسی محروم است
 هاآننوع موبینگ به سمت پایین را نشان داد که  انجام شد و دو (2012)و همکاران 

در هر دو نوع موبینگ، مرتکبِ قلدری  نامیدند. Bنوع و موبینگ  Aرا موبینگ نوع 
، مدیری دلواپس وجود  A. در موبینگ نوعاست 3آکادمیک، مدیر و قربانی آن، پروفسور

 دینمایموی را سد  یو راه ارتقا دهدیمدارد که حقوق پروفسور را تاحد ممکن کاهش 
، حقوق و مزایای بهتری در خارج از هادانشگاهحقوق خود و سایر  یتا او با مقایسه

، مدیر از پروفسور Bسازمان فعلی پیدا کند و مؤسسه را ترک نماید. در موبینگ نوع 
. از طرفی ندیبیماست اما دستاوردهای او را به نفع دانشگاه و وسیله افتخار خود متنفر 

و  هاتیموفقتا از  داردیمدوست دارد او از دانشگاه برود اما او را در دانشگاه نگه 
 یهاتیموفقاستفاده نماید و  کندیمافتخارات و درآمدی که او برای دانشگاه فراهم 

 (.2012، 4)فاریا و همکاران وی را به نفع خود تمام کند

 

                                                           
 

 

و زیردست او موبینگ را  ترنییپافرد دارای قدرت  هیعلدر موبینگ عمودی، فردی که در سازمان قدرت باالتری دارد  2
 زیردستان هیعلمانند موبینگ سرپرست یا مدیر  دهدیمانجام 

2 Misawa 
3 Professor 
4 Faria, et al 
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 علل موبینگ آکادمیک
، همکاری، و انسجامدر گذشته، مؤسسات آموزش عالی، اجتماعی از همکاران بودند که اتحاد 

تبدیل به  اکنونهمعوامل بود اما  نیترمهم ازجملهآزادیِ افکار و ابراز وجود و احترام بِینشان 
سازمانی در اولویت نخست قرار  یهاارزشمسائل اقتصادی و  در آنکه  اندشدهساختارهایی 

و  هاکالج، علت شیوع قلدری در (2015) 1(. دنتیث2019)چوبان، ییلدیریم و جاز،  دارند
مانند وجود فرآیندهای استخدام موقت و  هاطیمحاین  فردمنحصربه یهایژگیورا  هادانشگاه

 هادانشگاهعملکرد ذهنی، توسعه و پیشرفت و آزادی  یهایابیارزت مبهم، فرآیند ارتقاء، انتظارا
، علت موبینگ آکادمیک را وجود امنیت شغلی باال (2006) 2وستوس .(2015)دنتیث،  دانست

، ذهنی بودن معیارهای ارزیابی عملکرد و نیز اهداف فردی و سازمانیِ تقاضامحور هادانشگاهدر 
علت اِعمال موبینگ آکادمیک را  (2010) 3کیم و مک درموت .(2006)وستوس، بیان نمود

احساس ناامنی نموده و خود از سازمان  در آنکه همکاران هدف  دانندیمقصد ایجاد محیطی 
، اغلب دانشگاهی یهابخشعلت ایجاد تعارضات در  .(2010)کیم و مک درموت،  خارج شوند

بین مدیران و اعضای  نکردن و یا توافق هم بااعضای آکادمیک  ،هم توافق نداشتن مدیران با
 (2010) ییلدیریم و ییلدیریم (.2012، 5و )فاریا، میکسون و سالتر (2007 ،4)هِکِر استآکادمیک 

وجود رقابت . اندنمودهبیان موارد این  را هادانشگاهنیز سایر علل وجود موبینگ آکادمیک در 
نبود ، وجود ساختار سلسله مراتبی غالب برای تسهیم منابع در داخل یا خارج از سازمان

رسمیت زیاد که ریسک ، شوندیمپیشرفت کافی که سبب ایجاد ساختار رقابتی  یهافرصت
، افراد یدستاوردهاو  هاتیموفقدر برخورد با  یعدالتیب، دهدیمایجاد این پدیده را افزایش 

سخت  هاآندافی که دستیابی به وجود اه، آن یامکان وجود حجم کاری زیاد و توزیع ناعادالنه
 یهاهیروفرهنگ سازمان و  (،2017)فکو و همکاران  ازنظر. (2010، 6)ییلدریم و ییلدریم است

 گونهنیاایجاد قلدری در محل کاری باشند و شرایط را برای بروز  یانگیزه توانندیمسازمانی 
آکادمیک توجه خاصی  یهاهیرورفتارها مساعد سازند. پس بهتر است به فرهنگ، ساختار و 

                                                           
 

 

1 Dentith 
2 Westhues 
3 Keim & McDermott 
4 Hecker 
5 Faria, Mixon, & Salter 
6 Yıldırım &Yıldırım 



 در دانشگاه اخالق مدار یاخالقی: نمادِ بکیآکادم نگِیموب    313

، ساختار سلسله مراتبی (2011)کَسِل  ازنظر. (2017، 1مبذول گردد )فکو، مونتریو و سگوپولو
 یهادانشکدهو  هابخش روسایشامل رئیس، معاونین، )مرسوم در مؤسسات آموزش عالی 

( 4و استادیار 3، دانشیار2استاد تمام صورتبهاساتید ) یبندمیتقسو  هاتهیکم روسایمتفاوت، 
را برای ایجاد ساختارهای قدرت و به دنبال آن ایجاد و شیوع قلدری و موبینگ در  یانهیزم

که قلدری آکادمیک  داردیم، بیان (2014)(. جانسون 2011، 6)کَسِل دینمایمفراهم  5آکادمه
زمانی که  ژهیوبهدر آن سر باز زنند.  از مشارکتکه مدیران و همکاران  ابدییمادامه  یتا زمان

مدیر اصرار بر انجام چنین اعمالی دارد، برای همکاران فرد مشکل است از مشارکت در موبینگ 
 کنندیمدر فرآیند موبینگ شرکت  یدر حالقربانی امتناع نمایند. این افراد  هیعلصورت گرفته 

مقابله با این پس الزم است که  .(2014، 7جانسوناست )وضعیت چقدر ناعادالنه  دانندیمکه 
، (2010) خو ازنظر واقع شود. ثمر مثمرپدیده از جانب مقامات باالی سازمان صورت گیرد تا 

 در حالبررسی کنند که واقعاً چه اتفاقی  هاسازمانکه  ابدییمادامه  یتا زماناین نوع قلدری 
رخ دادن است، مشکالت موجود را از حالت پنهان درآورند، نوع و علل آن را شناسایی و به 

قلدران از انجام اعمال موبینگ  یوی انگیزه .بپردازند یپنهان ریغبحث و گفتگوی آشکارا و 
از طرفی  .(2010خو، داند )خود می نداشتن آکادمیک را پنهان نمودن ضعف و صالحیت

که اساتیدی که در مؤسسات آموزش عالی کار  دارندیمبیان  (2003همکاران )داونپورت و 
از  تواندیمکه  (2003، 8)داونپورت و همکاران ، ساختار شخصیتی حسّاس تری دارندکنندیم

موبینگ آکادمیک  یپس از تعریف و توضیح پدیده .باشد هابر آنعلل اِعمال موبینگ آکادمیک 
موبینگ ه این صورت که دانشگاه تهران ب یهادانشکدهتمام  یعلمئتیهبرای اعضای 

و پیچیده و پنهان است که توسط چند تن از  زیآمخشونتآکادمیک نوعی از رفتارهای غیر 
در هفته  بارکی. این پدیده که حداقل ردیگیمیک همکار صورت  هیعل یعلمئتیهاعضای 
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، صدماتی را به شهرت شخصی، ابدییم حداقل شش ماه ادامه زمانمدتو برای  دهدیمروی 
، یشناختروانو موجب استرس، صدمات  آوردیم، سالمتی و روابط اجتماعی فرد وارد یاحرفه

افسردگی، اضطراب، فرسودگی شغلی، از دست دادن توجه و تمرکز و عالقه به کار و کاهش 
 نیدر امختلف دانشگاه تهران نظرات خود را  یهادانشکدهاز  چند عضو، گرددیماعضا  ییکارا

 .زیر اعالم نمودند صورتبهرابطه 

هیچ  این موارداغلب  :2کد  نگاه به روابط اعضا بسیار بدبینانه است. گونهنیا به نظرم :1کد 
نیست و در حل  الزم مسائلطرح این  اصوالًسنخیتی با محیط علمی و ادبی دانشگاه ندارد. 

شاهد  آیا که شود سؤالموارد  گونهنیا دراگر  :3کد  ندارند. یریتأث اعضا ادشدهیمشکالت 
همه مثبت  هاپاسخ طبیعتاً نهیا  دیابودههمکار یک توسط سایرین در مورد  ییبرخوردهاچنین 

خاصی  یهدّاست که توسط ع هاسالسفانه أشما مت یموردبررسبحث  :4کد  .بودخواهد 
که من مشغول به کار  یادانشکده. تنها در شودیمدنبال  شدهتیهداو  افتهیسازمان صورتبه

 لیبه دل قاًیدقگروه  تریمیقدهستم، طی سه سال گذشته سه نفر از نیروهای جوان توسط افراد 
. اندشدهو یا حتی از کار بیکار  اندطردشدهیا از گروه  هاآنرکار بودن و استقبال دانشجویان از پُ

نفوذ  لیبه دلدرخشان و موفقیت در آموزش،  یرزومه باوجودز این موارد جالب اینکه در یکی ا
ق شد. یا در مورد دلیلی فرد مذکور یک سال معلّ نیترکوچکافراد در مدیریت دانشگاه بدون 
سال به گروه دیگری تبعید شد. جالب اینکه در هر سه مورد  2دیگری یکی از همکاران برای 

ممکن است موارد  :5کد . گروه بوده است ترمسنبودن با افراد  نبودن هماهنگ ،دلیل نهایی
 یطورکلبه .مختلف با هم متفاوت باشد یهادانشکدهمختلف یا  یهادانشگاهدر  شدهگفته

ولین پردیس و دانشگاهی که من افتخار خدمت در ئاست که مس گونهنیا جانبنیا یتجربه
برخوردها  کهیدرحالدارند  یعلمئتیهبا اعضای  یترسازندهو برخوردهای  هانیتآن را دارم 

در دانشکده و گروه مغرضانه است. حال ممکن است برای پاسخگوی دیگری وضعیت متفاوتی 
بسیار  یعلمئتیهمن رفتارهای موبینگ در میان اعضای  ازنظر: 6کد وجود داشته باشد. 

. بدین گونه که اگر عضوی بخواهد عضو هاستنهیگزاز برخی از این  ترپنهانو  تردهیچیپ
غیرمستقیم وی را  صورتبهیا در صحبت با دانشجویان  شیهاردهدیگری را موب کند، در 

کاش در مورد  :7کد  .بردیم سؤال ریزرا  شیهاتالشو  دستاوردهاو  دهدیمخطاب قرار 
را بررسی  بر موب کردن و موب شدن هااثر آنو  دیکردیمخصوصیات شخصیتی افراد سؤال 

 یعلمئتیه. حقوق اعضای شدیمزندگی اشاره  مخارجتأمین  یسختبهکاش  :8کد  .دینمودیم
مجبورند شغل دومی هم برای تأمین مخارج خانواده داشته باشند که  بیشتربسیار کم است و 
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گزینش  یازنظر من اینکه نحوه :9کد  باشد. هاآن هیعلنوعی از موبینگ  تواندیماین هم 
نوعی  تواندیم ردیگیمبا توجه به مسائل سیاسی یا مذهبی صورت  یعلمئتیهاعضای 

 یعلمئتیهازنظر بنده، اینکه چرا تعداد اعضای  :10کد  موبینگ آکادمیک محسوب گردد.
 نمیبیمب اغل :11کد  آکادمیک است. خانم بیشتر از آقا است، نیز نوعی از رفتارهای موبینگ

متوجه شدم نوعی از موبینگ آکادمیک است.  آالن، کنندیمهمکاران صحبت  یبقیه پشت سر
ایران  یهادانشگاهکه در  هاستسالمن  :12کد  .زنندیم ییهاحرفحتماً پشت سر من هم 

مدت در دو دانشگاه انگلستان مشغول تدریس و  نیدر اسال( و  40 باًیتقر) امنکردهتدریس 
دو دانشگاه انگلیس با  سال تدریس در 43در . باید خدمتتان عرض کنم که امبودهتحقیق 

دیگر  یهادانشگاهدر  از همکارانمو حتی راجع به آن  امنشدهروبرو  موبینگ آکادمیک یپدیده
زیاد  هادانشکده روسایو  هابخش روسای مدیران، از طرف . البته رفتار مورد نظرامدهینشنهم 

1قلدری و موضوع افتدیماتفاق 
 نیتراز مهمروز و یکی  یهادهیپد از 2تعرض()آزار و اذیت  و 

لذت  مبحث این از طرحبسیار  جانبنیا :13کد  .است هادانشگاه یعلمئتیهشکایات اعضای 
 یرساناطالعبسیار عالی است که این موارد در محیط دانشگاه بررسی شود و نتایج آن نیز  .بردم

 .تعریف شده است یخوب اریبسموضوع  .گردد

 یشناسروش
است که با  یاکتابخانه یسبقهمروری، از نوع توصیفی و مبتنی بر -حاضر علمی یمقاله

 محقق ،راستا نیدر امرتبط پیشین نظری و میدانی ارائه شده است.  یهاپژوهشبررسی نتایج 
دانشگاه تهران نیز  یعلمئتیهنظرات چند عضو  یدر جهت عینی نمودن تحقیق به ارائه

 پرداخته است.

 نتایج
از افراد، تمایل دارند وجود این پدیده را  کمی یکه عدّه شودیمبا بررسی نظرات اعضاء دیده  

مسائل را نوعی توهین به محیط آکادمیک و اعضای آکادمیک  گونهنیاد و بیان کتمان نماین
به این  القولمتفقجهان  در سراسرکه  مینیبیمپیشینه  یبا مطالعه کهیدرصورتتلقی نمایند. 

                                                           
 

 

1 Bullying 
2 Harassment 
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 از پنهانآشنا گردند و  هاآنو افراد با  شدهییشناسارفتارها  گونهنیاکه باید  انددهیرسنتیجه 
موجود طوری طراحی گردند که از بروز این پدیده  یهاستمیسخودداری شود و  هاآننمودن 

 یهاستمیسپیشگیری شود. برخی آن را سیستمی و ساختاری و به علت مشکالت موجود در 
و روش مبارزه با آن را تغییر سیستم و ساختار  اجتنابرقابلیغارتقا و پاداش و ... و بروز آن را 

علل آن را فردی دانسته و به خصوصیات شخصیتی مرتکب و قربانی نسبت  نیز. برخی دانندیم
نیز سن، جنسیت یا نفوذ اجتماعی یا جایگاه فرد را عامل اصلی آن تلقی  و برخی دهندیم

و البته گروهی  ترپنهان، تردهیچیپکه  دانندیمنیز آن را نوعی از آزار و قلدری  یاعدهکنند. می
 .است

 یریگجهینت
گفت که موبینگ آکادمیک عبارت است از رفتارهای  توانیمموجود  یبا مرور پیشینه 

غیرخشونت آمیز، پیچیده، پنهان و گروهی که به اشکال تهمت، تحقیر، ارعاب، تبانی گروهی، 
و  یشناختروانبه انزوا کشاندن فرد، محرومیت اجتماعی، محرومیت کاری و انواع حمالت 

روحی و جسمی به فرد و  یهابیآس وارد آمدنو موجب  گردندیمرد احساسی بر قربانی وا
. این اعمال شوندیمتخریب جایگاه شغلی، اجتماعی و کاهش سالمتی جسمی و روحی وی 

. همچنین مشخص رندیگیمشکلی از قلدری آکادمیک نیز مورد خطاب قرار  عنوانبهگاهی 
استخدام ) گرددیبرماعضای آکادمیک  گردید که علت موبینگ آکادمیک یا به نوع استخدام

موقت یا دائمی( که احتمال موب شدن فردی که در حالت استخدام موقت قرار دارد )در دانشگاه 
تهران: قراردادی( نسبت به سایرین بیشتر است و نیز احتمال ارتکاب موبینگ آکادمیک از 

ارتقاء و پیشرفت و  یشیوه. گاهی علت، استرسمی( بیشتر ) یدائمجانب فرد دارای قرارداد 
و زمینه را برای ایجاد  ردیگیماعضاء است که بر مبنای تعداد نشریات صورت ی افزایش رتبه

، در سازمانِ دانشگاه نیز هاسازمان. همانند سایر کندیممربوطه فراهم  یهایاخالقیبرقابت و 
چه وظایفی دارند و چه  بدانند دقیق صورتبهانتظارات باید روشن باشند تا هم کارکنان 

و هم بتوان ارزیابی عملکرد را به نحو دقیقی انجام داد. از طرفی  رودیم هاآنانتظاراتی از 
اعضای آکادمیک ممکن است موجب تخلف  یریگمیتصمآزادی عمل و آزادی در اختیارات و 

شغلی باال که در  وجود امنیت یطورکلبهبروز این پدیده را فراهم نماید.  یشده و زمینه هاآن
و نیز گاهی فرآیند اخراج و کاهش  ردیگینمصورت  یاسازندهبرخورد  با فردصورت تخلف، 

دست  یاخالقیبافراد به  شودیم، باعث شودیمانجام  ندرتبهرتبه که عمالً وجود ندارد و یا 
برآید و دست به  ییجوانتقامفرد درصدد  گردندیمنیز گاهی موجب  هایعدالتیبزنند. ب
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بیشتر  یاجامعههرچه مشکالت اقتصادی در  یطورکلبه رفتارهایی مانند موبینگ آکادمیک زند.
بوده و مشغولیت فرد جهت تأمین مخارج زندگی روزمره بیشتر باشد، احتمال موبینگ نیز در 

فرد  که رای؛ زآن افزایش خواهد یافت یهادانشگاهآن و موبینگ آکادمیک در  یهاسازمان
وارده بپردازد و شکایاتی را ترتیب  یبه پیگیری مسئله تواندینمقربانی به دلیل مشغولیت زیاد 

قوانین مجازاتی الزم در این رابطه در بسیاری از  نداشتن دهد. از طرف دیگر به دلیل وجود
 یقاخالیبکه افراد دست به  رودیمدر کشورهای جهان سوم، احتمال بیشتری  ژهیوبهکشورها 

. دینمایم چند برابرموبینگ آکادمیک بزنند که لزوم شناسایی و ایجاد قوانین تنبیهی مربوطه را 
 یسازشفافهمچنین مشخص گردید که افراد صادق و صریح الّحجه که به  با مرور پیشینه

که قربانی شوند. افرادی که بیشتر  رودیمپردازند، بیشتر احتمال می هایعدالتیبو  هایاخالقیب
کنندگان همراه گردند با موب شوندینمحاضر  یراحتبهو  دهندیمبه معیارهای اخالقی اهمیت 

به این دلیل در  بیشتر. موبینگ رندیگیمموبینگ آکادمیک قرار  قربانیان یدر دسته بیشترنیز 
مقصران آن ناشناخته باقی  بیشترو آموزشی شیوع باالیی دارد که شکل پنهان دارد  یهاطیمح

وِجهه  شودیمو باعث  شودیممقصر جلوه داده  ،و حتی گاهی نیز برعکس خود قربانی مانندیم
 یاناشناختهنشود و از طرفی قربانی نیز با وضعیت مبهم و  دارخدشهکننده آکادمیک موب

ه و زمینه را برای سازمان را ترک نمود تیدرنهاروبروست که به دلیل فشارهای وارده 
زیرا دیگر کسی  آوردیمکنندگان و دستیابی به اهداف آنان فراهم بیشتر موب یطلبقدرت

 بایستد و دیگران را نیز به ایستادگی تشویق نماید. شانیهایاخالقیبنیست که در برابر 
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