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چکیده

ها، چرا و چگونه بر دانشگاهکه نشان دهد تحمیل بوروکراسی به با اين هدف انجام شد طالعه حاضر م

با تحقیق گذارد. به اين منظور می تأثیردانشگاه  حیات و رشدبر  درنتیجهو  علمیهیئتعملکرد اعضای 

انجام  ،توسط محقق« هبازتولید شد»های مرتبط تحلیل مفاهیم و گزاره از طريقتحلیلی، -روش مروری

پردازی و کارکرد ، مفهومهاانديشه« تکثیر»، و «هرتظا»، «تجمیع»گانه های سههدف برای دانشگاه،شد. 

ها تهترين يافاصلی .گرديد، تحلیل «ساختار»، «خبرگی»، «فعالیت»يا « کار» مؤلفهبوروکراسی در قالب سه 

-خود در امور دانشگاه مداخله می موردنظربرقراری انتظام  منظوربهوقتی مراجع بیرونی نشان دادند که 

که در حیات و  آيندپديد میهايی آفت ،«تحمیلی بوروکراسی»با «خبرگی»عدم تجانس  درنتیجه کنند،

( تغییر در نقشه 1( انقطاع بین کار و نیروی کار؛ 1از:  اندعبارتها اين آفتدارد.  تأثیررشد دانشگاه 

بر روابط  تأثیر( 5؛ سازمانیفرهنگ( تغییر در 4شدن؛  ازخودبیگانه( 9؛ علمیهیئتای عضو رشد حرفه

. در توضیح ششمین علمیهیئتدر رفتار سازمانی عضو  مؤثر بر متغیرهای کلیدی تأثیر( 6انسانی؛ و 

عملکرد رفتار و آسیب ناشی از بوروکراسیِ تحمیلی، تبعات مستقیم يا غیرمستقیم آن در رابطه با 

کیفیت زندگی ( 9 آفرينی؛تحول (1( مشارکت؛ 1بندی شدند: در هفت مورد دسته علمیهیئتاعضای 

عالوه بر اين در  بخشی.انتظام-( خود7رضايت شغلی؛ و  (6اثربخشی؛  (5( خبرگی خنثی؛ 4؛ کاری

 تواند مبنايی برای مطالعه ساير پژوهشگران باشد. شد که می هارائو  تبیینروند تحلیل، سه گزاره 

 .دانشگاه، ، انتظام بیرونیعلمیهیئتبوروکراسی، خبرگی، عضو  :یکلیدواژگان 

                                                           
 ahanchi8@um.ac.irدانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. . 1 
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 مقدمه

در طول تاريخ همواره  هر جامعه است. علمعامل اصلی تولید ساز و ، رکن فرهنگدانشگاه 

بسیاری از تحوالت را  ؛شئون مختلف يک جامعه صاحب نقش و نفوذ بوده است دانشگاه در

در يک مفهوم دانشگاه . کرده استاين تحوالت را تعیین  وسویسمتو  زده استرقم 

 ایمتفاوت يا غیر توده هایتواند پنداره فضايی را ترسیم کند که در آن انديشهمیگسترده، 

 ن پندارهدر دوران مدرن، اي. دنيابمی« تکثیر»، و «تظاهر»، «تجمیع»قابلیت  ،های يک عصرانسان

ها، محل عینیت يافتن . دانشگاهکند، عینیت پیدا يا موسسه نهاديکبه  شدنتبديلطريق  بايد از

در تاريخ هزاران ساله بشر، گاه اين نهادها در عصرهای طاليی تمدنی ای بودند. ین پندارهچن

، به «نهاد»عنوان اند. از هم پاشیدن دانشگاه بهاند و با افول آن دوران از هم پاشیدهظهور يافته

های انديشههمواره کوشیده است تا  اين راهدر  . دانشگاهبوده استمعنی فروپاشی آن پنداره ن

های علمی، اين ها و گردهمايیبلند را گرد يکديگر جمع آورد )تجمیع(؛ در قالب کالس

، امکان بسط و مندعالقهبان داوطلآموزش به  ارائهانديشه را بروز دهد )تظاهر(؛ و از طريق 

هايی که جامعه جهانی برای ساخت عصاره تمامی تالشن را فراهم آورد )تکثیر(. گسترش آ

سه  توان در رابطه با همیندهد را میسعه بخشیدن به نهادهای دانشگاهی صورت میدادن و تو

 هدف تفسیر کرد. 

های جوهره آن را انديشهچه دانشگاه را يک پنداره بدانیم يا آن را يک موسسه در نظر بگیريم، 

رواج  خواصها و آرايی است که در میان دهد. منظور از انديشه متعالی، ايدهمتعالی شکل می

-و چالش تأملقابلدر زندگی اجتماعی است؛  آفرين توسعهدارد؛ محرک و مشوق تغییرات 

انجامد؛ و ضمن اينکه می اعتمادقابلهای به توسعه دانش بشری متکی به روشبرانگیز است؛ 

دسترسی خلق نمايند يا گاهی بدان  را توانند آنمردم از مواهب آن بهره خواهند برد، نمی توده

د. در نباشيا خبرگان دانشمندان يا عاملی تعلق دارد که همان  جايیبهشته باشند. اين انديشه دا

 شود.گفته می علمیهیئتفرهنگ دانشگاهی به اين افراد اعضای 

شود، مانند هر مجموعه ديگری نیازمند انتظام يا موسسه می نهاديکوقتی دانشگاه، تبديل به 

، «تجمیع» گانههای سهتحقق هدفقواعدی بر  آن است کهخواهد بود. منظور از انتظام 

های متعالی حاکم شود که آن را از تصادفی بودن و وابستگی به انديشه« تکثیر»، و «تظاهر»

ها برهاند. در اين صورت دانشگاه بايد بتواند بهترين راه را برای انتظام بخشی ها و هوسسلیقه

ش طراحی و عملیاتی کند. منظور از مانند آموزش و پژوههای رايجِ مورد انتظار، به فعالیت
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منظور از بهترين انتظام و ها، نظم ببخشد ها در مسیر هدفبه فعالیت بتواندانتظام آن است که 

 نباشد.( )عوامل کار و دانشمندان خبرگانعارض کار آفريند مانع، مخلّ، و منظمی که میيعنی 

« کار» سازی مندقاعدهمفرط به  ر نظری، آثار ناشی از مراجعه، با تکیه بر اين بستحاضر در مقاله

شاهد  گذشتههای در سالدر همین رابطه،  .است قرارگرفته موردتوجه، «بوروکراسی» از طريق

ايم. بر اين اساس ها بودهبخش در اداره دانشگاهتقويت کارکردهای انتظام باهدفهايی مداخله

های تحقق هدفها، کمک به گیرندگان از افزايش اين مداخلههدف تصمیم بايد فرض کرد که

 از: اندعبارتها هايی از اين مداخلهنمونه. بوده است، تأمین منافع عمومی باواسطهدانشگاه و 

آموزش عالی کشور؛ تغییر روش  هاینظام زيرهای جديد در نظارت بر عملکرد استقرار روش

، هانامه مديريت دانشگاهبه متمرکز؛ و تغییر در آيینپذيرش دانشجوی دکترا از غیرمتمرکز 

مديريت گروه از شمول مديران دانشگاهی که بايد توسط اعضای گروه  ساختنخارج  ازجمله

چنانچه اين  .شوند و در عوض انتصاب وی از سوی مراجع باالدستی دانشگاهآموزشی انتخاب 

و با مخالفت پنهان يا رو نشود روبهها نشگاهدا علمیهیئتاعضای با استقبال عمومی ها، مداخله

کار افزايش  سویبهويژه اراده آن بوروکراسی و به پشتیبانشود، با عقالنیت  مواجهآشکار آنان 

 از: عبارتندتمرکز دارد  هاآنهای چالشی که مقاله بر محوردر چنین بستری، مغايرت دارد. آيی

« تکثیهر »، و «تظهاهر »، «تجمیهع »گانهه  های سههدفاصلی دانشگاه تحقق « فعالیت»يا « کار» (1

 های متعالی است؛انديشه

« سهطح خبرگهی  »نیهاز دارد کهه از    هايی«1عامل»به منزله پنداره يا موسسه، دانشگاه، خواه به (1

 برخوردار باشند؛  « کار»در انجام بااليی 

 متناسب است؛ «ساختار»های متنوع خود، نیازمند فعالیتيا  «کار»دانشگاه برای انجام  (9

-های سهه برای تحقق هدف موردنیازرود که بتواند نوع و میزان انتظام از دانشگاه انتظار می (4

 ؛  انتظام تحمیلی به دانشگاه، تعرض به جوهره آن استتشخیص دهد.  درستیبهاش را گانه

 . کندمیآن را تهديد  کار آيیو تعرض به جوهره دانشگاه، اثربخشی  (5

 

                                                           
1-agent 
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 دانشگاهبوروکراسی در 

به تابعیت از  کنندهدعوتنیرويی غیرشخصی و  سويکبوروکراسی يک شمشیر دولبه است: از 

های بشری است. ترين ارزشقواعد قطعی و از سوی ديگر، تهديدی برای برخی از مهم

پیوند کار  پردازیها، حق آزادی انسان در شکل دادن به معنای کار و مفهوماين ارزش ازجمله

کار يا به نیازمند آن است که  ،گیری و ادامۀ حیاتسازمان برای شکل است. هر بازندگی

های شخصی افراد از انگیزههای متنوع خود انتظام ببخشد. اين امر مستلزم آن است که فعالیت

 دست بشويند و رفتار خود را مطابق با قواعد مورد انتظار سازمان تنظیم نمايند. 

در نظهر گرفتهه   منزله عامهل انتظهام   عنوان يک سبک مديريت، بلکه بهدر اينجا بوروکراسی نه به

نهوعی  بوروکراسهی را   ،1. وبهر سهازگاری دارد ، با بنیان نظری بوروکراسی برداشت. اين شودمی

مراتبی حاکم است؛ خط فرمان يا اقتهدار  که در آن ساختار سلسلهداند قانونی می-اقتدار عقالنی

اسهت؛ و خبرگهان و متخصصهان بهر آن      اسهتقراريافته سازمانی در همه قلمروههای فعالیهت آن   

سهوی يهک مقصهد نههايی     هايی بهه . چنین خصیصه(1885)سوبرگ و اگوال، کنند حکومت می

 معینهی ههای  لیهت يا مجموعهه فعا  مأمور فعالیت ها هر يک،سازمان. انددرحرکت،«انتظام»يعنی 

که گهاه پراکنهده و متنهوع و اغلهب در معهرض       يیهاکوشد تا به فعالیت. بوروکراسی میهستند

هر فعالیت با توجه بهه ماهیهت خهود    بخشد. بدخل و تصرف شخصی توسط عامالن است نظم 

ها يا سطح خبرگی عامهل نیهز   نیازمند سطح معینی از انتظام است. عالوه بر نوع فعالیت، ويژگی

و  سهو يهک از  موردنیهاز در پیوند فعالیت با سطح پیچیدگی و خبرگهی  است. مؤثراين رابطه  در

استعداد پذيرش سهطح معینهی   مراتبی و تشکیالت، هر سازمان، ارتباط اين دو با ساختار سلسله

انتظهام را تهابع ايهن     ، سطحبه عبارت ساده، معادله زيربوروکراسی را دارد.  درنتیجهاز انتظام و 

 . داندگانه میعوامل سه

 ساختار(×سطح خبرگی× )نوع فعالیت =سطح انتظام در يک سازمان 

بوروکراسی توان با مفهومی می ازلحاظرا انتظام شود که گرفته مینیز از معادله باال اين نتیجه 

 بوروکراسی است. دبرآينبرابر نهاد. به اين معنا که بوروکراسی خواهان انتظام و انتظام 

                                                           
1- Max Weber 
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 5بوروکراسی دانشگاهی: ... /

ها و مختصات شود، اما هر سازمانی بنا به ويژگیها تحمیل نمیبوروکراسی لزوماً به سازمان

نهادهای آن،  درنتیجههمزمان با پیشرفت جامعه و دهد. خود به درجه مطلوبی از آن تن می

 درازمدت، در يا در اينجا بوروکراتیزه شدن مندیفرايند انتظام. دشوبیشتر میانتظام گرايش به 

 رونديکدهد و هر سازمان بر اساس نوع فعالیت، سطح خبرگی و ساختار سازمانی، در رخ می

ها نیز از اين قاعده مستثنا شود. دانشگاها آن همراه میب رفتهرفتهطبیعی از رشد و انطباق، 

-با ويژگی عوامل مرتبط با بوروکراتیزه شدن، ازنظردر همه دنیا و در طول تاريخ  هاآننیستند. 

 اند:شدههای زير شناخته می

توان به صورت مجموعه اقدامات هدفمندی در نظر . فعالیت اصلی دانشگاه را میفعالیت

از  ،ابعبرخی منهای متعالی متمرکز است. در انديشه« تکثیر»، و «تظاهر»، «تجمیع»گرفت که بر 

 شود. خدمات تخصصی به جامعه ياد می ارائه، پژوهش و هايی مانند آموزشفعالیت

شود و شود، که در آنجا تولید میدر دانشگاه يافت می فقطنههای عالی . تخصصسطح خبرگی

شود به او تخصص قابلیتی است که وقتی در فردی ظاهر میيابد. به بیرون از دانشگاه انتقال می

خبرگی  رد مورد انتظار، آن فعالیت را به انجام برساند.دهد تا، حداقل در سطح استانداامکان می

 يکسطح استاندارد مورد انتظار در  دستیابی بهفرد متخصص در توانايی نیز عبارت است از 

 .صورت مکرربهفعالیت 

طوری رغم تنوع، اين ساختار ها دارای ساختارهای متنوعی هستند، اما بهدانشگاه. ساختار

ها، و انطباق با سطح پیچیدگی باالی هدفهای پیاپی بتواند در برابر نوشدنشود که طراحی می

 از پويايی الزم برخوردار باشد. 

سهطح خبرگهی و سهاختار،    ، )کار( میان نوع فعالیتنسبت مطلوب  تأسیسقادر به دانشگاه، آيا 

-دانشهگاه تصهمیم  و درجه بوروکراتیزه شهدن  انتظام توانند درباره مراجع بیرونی میآيا ؟ هست

چه آثاری بر دانشگاه و بر حیهات و رشهد آن داشهته    تواند می؟ بوروکراسی تحمیلی کنندگیری 

 باشد؟  

 بوروکراسی تحمیلی 

به يک سازمان از سوی  وارد شدن سطح معینی از انتظام»از بوروکراسی تحمیلی عبارت است 

و ساختار سازمان میزبان، تناسب  نحوی که میزان آن با نوع کار، سطح خبرگیبه مراجع بیرونی

توجه به نوع کار، سطح خبرگی و ساختار سازمانی هر سازمان در طول زمان، با . «نداشته باشد
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و چگونگی التزام خود به انتظام  پايه در تشکیل سازمان، میزانقواعد به جعه امرو از طريق 

طور تدريجی و بر حسب مالحظه اختصاصات سازمانی کند. اين کار بهسازمانی را تنظیم می

نقش  «خبرگی»و در رابطه با عامل انسانی،  «عامل انسانی»گیرد. در اين تنظیم، صورت می

خود « خواست»مرجع بیرونی يا مرکزی، پیش از هر چیز  طورمعمولبه ازآنجاکهد. نکلیدی دار

صات هر يک از واحدهای زيرمجموعه کند، دغدغۀ مالحظۀ اختصارا در اين مداخله تعقیب می

را ندارد. مالحظه اختصاصات هر سازمان، نیازمند صرف وقت و انرژی است. مراجع بیرونی 

 معموالًعالوه های مرکزی هستند. بهگیریفاقد شکیبايی الزم برای مالحظات خاص در تصمیم

ويژه خبرگان بع انسانی و بهاالتباع به مناتحمیل قواعد الزم درنتیجههايی که توانند آسیبنمی

اين در حالی است که شود را مانعی برای اجرای خواست خود قرار دهند. سازمانی وارد می

با افزايش سطح خبرگی در يک سازمان، مرجع بیرونی مالحظات خود را برای رود تا انتظار می

 در نظر گرفتن اختصاصات سازمان، ارتقا دهد. 

 برحسبکه  هرچند :ها استمرجع مداخله کننده خارجی در سازمانترين دولت اصلی معموالً

شود. می وزيادکممیزان، نوع و شدت اين مداخله در کشورهای مختلف، سطح مرکزيت قدرت 

های سازمان کار آيیارتقای ، قصد «عقالنیت» یباواسطه مدرن دولتر اساس تئوری انتقادی، ب

-،انتظارات رايج از سازمان«يیاکاربر  تأکید»و  «بودنغیرشخصی »، «عقالنیت»عمومی را دارد. 

فرد و جامعه عمیقی بر  تأثیرها، اين ويژگی(. 1886)الوسون و ديتز، های بوروکراتیک است 

تواند سادگی نمید. دولت مدرن، با فرض خیرخواهی نسبت به منافع عمومی، بهنرگذامی

به های عمومی را تضمین کند. سازمان سالمت مداخله عقالنی خود در تنظیمات بوروکراتیک

تنظیمات کارآمد حتی ، کار آيیرغم تمايل به ارتقای سخن ديگر، مرجع بیرونی ممکن است به

 بوروکراسی در يک سازمان عمومی مانند دانشگاه را بر هم بزند. 

تواند به عوارض می طور خالصهمراجع بیرونی به يک سازمان،بهسوی از بوروکراسی تحمیل 

 زير منجر شود:

 ر سازمان در درک و تنظیم سطح مطلوب بوروکراسی؛اختصاصات هبه  توجهیبی 

  مند میان کارکنان و مديران؛اختالل در تشخیص رفتار قاعده درنتیجهايجاد سردرگمی و 

 ويژه در میان خبرگان؛کاستن از میزان احتمال بروز رفتار خالق و روحیه آفرينندگی به 

  ؛آن درناکارآمد ساختن ساختار و احتمال ضرورت يافتن تغییرات اجباری 
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 در نوع و کیفیت فعالیت يا کارها   تغییر 

 های نقش و شخصیت و بروز تنش میان منابع انسانی.     کشمکش افزايش 

شهود  هايی که از جانب بوروکراسی تحمیلی بر سهازمان وارد مهی  آسیب منشأدر درجه نخست، 

 خبرگان و متعلق به وجه خبرگی است.متوجه 

 کراسیوخبرگی و بور

ترين سطح التزام عقالنی به انجام کار در عالی بوروکراسیهای ترين ويژگیيکی از مهم

 عملکردترين سطح، تخصص در عالیاين التزام آن است که  فرضپیشتخصص است.

. شودنزديک میمفهوم انتظام  هسی باکند. در اينجا معنای بوروکررا تضمین می بوروکراتیک

کار ای است. های کار حرفهخبرگی دارای نشانهانجامد؟ چرا رفتار خبرگان به رفتار منتظم می

 و ای، کاری است که برای بهتر انجام شدن، نیازمند سطح بااليی از دانش، مهارتحرفه

خود يق خودبهاز اين طر خبرگیطور ثابت است. عمل به وظايف به باهدفتشخیص صحیح، 

 است.  خوردهگرهبا اقدام مطابق با قواعد کار، 

ههای رفتهار   رود که در منش اجتماعی و در رفتار سازمانی خويش، نشانهاز يک خبره انتظار می

-مهی طور خالصهه  بهرا ای ای در سطح استاندارد را نشان دهد. استانداردهای رفتار حرفهحرفه

 .زير معرفی کرد صورتبهتوان 

مسئولیت و عواقب کهار خهود را   رود تا ای انتظار میاز يک حرفهپذيرش فردی مسئولیت.  .1

 بر عهده بگیرد. « بهترين کار تخصصی» ارائهمنظور به

مراتهب  ای، مديران يا کسانی که به نحوی در سلسهله در نظر فرد حرفهجويانه. رفتار تساوی .1

ای بها  ضای سازمان هستند. رفتهار فهرد حرفهه   سازمانی باالتر از او قرار دارند، مانند ساير اع

سهمت سهازمانی   در دانشهگاه،  آنان، همهراه بها اطاعهت محهپ و پهذيرش مطلهق نیسهت.        

در کمهک بهه فهرد     هر سهمت سهازمانی،  ارزش واقعی . ها، فاقد ارزش ذاتی استباالدستی

 .  1وظايفی است بهترچهای در انجام هر حرفه

                                                           
از ارزش انتظام سازمانی  خوبیبهای يک حرفه پذيرند:سلسله مراتب را نمیها بدان معنا نیست که آنان ایاين ويژگی حرفه -1

 است.  آگاه
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و بهه دسهت آوردن اسهتلزامات     حرفه خهود ای برای تأمین انتظارات . فرد حرفهگری مطالبه .9

اسههت. ايههن اسههتلزامات ضههرورتاً شههامل امکانههات، تجهیههزات و  گههر مطالبهههآن، مههدعی و 

گیرنهدگان  و درستی عمل تصمیم دقتبهای همیشه نسبت پول نیست. فرد حرفه طورکلیبه

 هسهت ها نیز راقب محدوديتگیری، مای، در سختيک حرفه وجودباايناست.  گیرسخت

نگری، ادعاههای غیرمنطقهی و   ، يعنی بدون واقعهاآنو چنان نیست که بدون در نظر گرفتن 

 انتظارات دور از دسترس داشته باشد.  

-ای، چگونهه شهکل مهی   اعتماد به فرد حرفهه است.  اعتمادقابلای اعتماد. فرد حرفه یتقابل .4

تهوان  حرفه خود را با منافع سازمانی گره بزند، مهی  الزامات او قادر است تا ازآنجاکهگیرد؟ 

 شمارد.اش را بر منافع سازمان مقدم نمیاطمینان داشت که منافع شخصی

-نکتهه قهدم،  قول،ثابهت خهوش شهناس،  دههد کهه وقهت   ای نشان مهی گرايی. فرد حرفهقانون .5

را بهه فهردی    ، اين ويژگی اوحالدرعینگرا است. قانون طورکلیبهدان  و ، آداب،صريحندا

 کند. تبديل نمی منعطف غیرخشک و 

ای خیرخواه است. خیرخواهی نتیجه آشکار تعهد او نسهبت  حرفه يک. مثبتسازمانی رفتار  .6

نحوی در شکل دادن به زمینهه يها در پهیش بهردن شهرايط      که به هرکسیبه کار خود است. 

کار به او کمک کنهد، در معهرض رفتهار دوسهتانه او قهرار       بهترچهسازمانی، برای انجام هر 

بهرای او درونهی شهده     زيهرا رياکارانهه نیسهت،   تصنعی و رفتاری خواهد گرفت. اين خوش

دههد نسهبت بهه اعتهدال در رفتهار      که با ديگران رفتار دوستانه نشان مهی  قدرهماناو  است.

 عقالنی مراقب و جدی است.  

ای، خهود را در قبهال تخصصهی کهه     فهرد حرفهه  ه حرفه. احساس نمايندگی داشتن نسبت ب .7

دانهد. در پنهدار، گفتهار،    ای که در رابطه با آن دارد متعهد میکسب کرده است و نقش حرفه

 ای، نمايان است.  کردار، و مجموع حرکات و سکنات او، تعهد نسبت به نقش حرفه

بها اسهتانداردهای جههانی    ای شرايط کار خهود را آرمهانی و مطهابق    گرايی. فرد حرفهآرمان .0

کند. يک فرهنگ جههانی بهرای حرفهه او وجهود دارد کهه وی      اشتغال بدان حرفه طلب می

 از آن آگاه است.   خوبیبه
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 استانداردرفتار  ،تواند رفتار صحیح را تشخیص دهد و مطابق با آنفرض است که فرد خبره می

را به  (مقابلدوم )اين گرفته شود، فرض  جزبهتصمیمی که  هرگونهبروز دهد.  از خود ایحرفه

در فضهای  «. فرد خبره فاقد توانهايی تشهخیص رفتهار بهنجهار در سهازمان اسهت      »نهد: میان می

فهرض دوم   ، موافهقِ هها دانشهگاه سطح بوروکراسی منظور تنظیم بهآموزش عالی کشور، مداخله 

رونهد  بهه   درازمدتدر  تواندمیها رواج و نهادی شدن فرض ضعف خبرگی در دانشگاهاست. 

 صدمه بزند.  علمیهیئتای اعضای و توسعه در رفتار حرفه بهبود

 دانشگاه و بوروکراسی تحمیلی 

مراجع  که گفته شد مداخلهپردازی شد. چنانمفهوم اختصاربه« بوروکراسی تحمیلی»در باال، 

عنوان يک سازمان دارای دانشگاه، به«انطباق»و  ،«درک»، «شناخت»جريان طبیعی بر ، بیرونی

فرض مطالعه حاضر اين نیست که پیش گذارد.می تأثیر انتظامیدرجه خبرگی باال، با قواعد 

-ها را ندارند. در ساختحق مداخله در امور دانشگاه ،دولت هاآنبیرونی و پیشاپیش مراجع 

و تمرکز نیافتۀ قدرت، ناگزير از پذيرش درجاتی از اين مداخله هستیم. در  تمرکزيافتههای 

ها در طول زمان، پذيرای بهترين وضع انطباق با مداخالت های ملی مختلف، سازمانفرهنگ

 باهدف ،، در موقع نامناسب و در زمان کوتاهانتظام وارداتیاگر مراجع بیرون از خود هستند. 

 ،«با قواعد جديدسازمان پذيری انطباقفرايند »های آن بر فتشود،آال ايجاد تغییرات وسیع اعم

وقتی بوروکراسی به يک سازمان متشکل از خبرگان يا دارای سطح خبرگی  شديد خواهد بود.

 های اصلی خود عمل کرده است. مفروضه علیهشود باال تحمیل می

مانند دانشگاه دخالت داشته باشند؟  یچرا مراجع بیرونی تمايل دارند تا در درجه انتظام سازمان

است. در اين « دولت»کند ها تحمیل میمرجع بیرونی که خواست خود را به دانشگاه ترينمهم

( دولت در راه 1( دولت بايد حافظ منافع عمومی باشد؛ و 1 :فرض وجود داردرابطه دو پیش

. با توجه به فرض را داردها چگونگی اداره دانشگاهمداخله در حق  ،تأمین منافع عمومی

است، مداخله دولت در  قرارگرفته موردبحثعقالنیت در دولت مدرن، که در تئوری انتقادی 

ها مداخله در سطح انتظام دانشگاهبخشی به دانشگاه، از يک وجه عقالنی برخوردار است. انتظام

، و «فعالیت»مرکز ، نقاط ت«ساختار»های اساسی در توسط مراجع مرکزی بدون توجه به تفاوت

ها شرط الزم مداخله دولت در امور ديدن دانشگاه يکدستگیرد. صورت می« خبرگی»سطح 

های اند که دانشگاههای معتبر تحقیق نشان دادهنکته حائز اهمیت آن است که يافتهاست.  هاآن
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دارند.  های گاه اساسیشود با يکديگر تفاوتآنچه بدان روح آکادمیک گفته می ازنظرکشور 

گذارد. متغیرهايی است که بر اين وضع اثر می ازجملهقدمت و جامعیت يک دانشگاه 

 سازیيکسانتمايل بیشتری به تمرکز،  ،های مناطق محروم يا تازه تأسیسدانشگاه مثالعنوانبه

يافته های بزرگ و توسعه، دانشگاهحالدرعینها دارند. های سنتی بر دانشگاهو استمرار نظارت

 . (1900، ذاکر صالحی) استقالل دانشگاهی دارند هایمؤلفهگرايش بیشتری به کسب 

کاری در سطح انتظام گفته شد، با شدت پیدا کردن اقدام به دست ازاينپیشطور که همان

« ساختار»و « خبرگی»، «کار»هايی در ها از سوی مراجع بیرونی، احتمال بروز آسیبدانشگاه

و « کار»شود. دلیل اين امر پیوند گستردۀ آن با آغاز می« خبرگی»رد. آسیب از وجود دا هاآن

 ها است. دانشگاه« ساختار»ضمناً با 
 

 خبرگی و انتظام دانشگاهی

کافی مناسبی، برای رواج  اندازۀبهزمینۀ  سده پیروزی تخصص بود. میالدی، سده بیست

تر شدن کارها، همزمان با پیچیدهتخصص و توسعه آن در همه مشاغل وجود داشت. تخصص 

ساخت و از اين طريق به تولید ضمانت شده کاالها و را میسر می انجام کارهای پیچیده

يافتند و راه را برای انتقال دانش فنی از های علمی گسترش میکرد. رشتهخدمات کمک می

ارزش تخصص کردند. های آن هموار میآموختگان متخصص به جامعه و سازمانطريق دانش

، کارتقسیمبر اساس اين معادله شد. از سوی علم اقتصاد به کمک يک معادله ساده پشتیبانی می

علم مديريت نیز در .دادکرد و عملکرد تخصصی، میزان تولید را افزايش میتخصص ايجاد می

ا های مختلف رگیری از متخصصان در سازمانهای بهرهکوشید تا بهترين روشاين میانه می

 معرفی کند.

شده انتقاد در سده بیست، به تخصص و دارندگان آن  تخصص گرايیرونق تخصص و  باوجود

رفتار قالبی متخصصان به (1887)،  1راورزاز نگاه اجتماعی منتقدينی مانند تِبرای مثال است. 

-میمتخصصان به هزينه ملت، به موقعیت اجتماعی و درآمد بااليی ،د. از اين منظرشوانتقاد می

مردم و با عالوه ديدگاه متخصصان به کنند.احساس تفاخر می هاآننسبت به  ،ازآنپسرسند اما 

 ارائهداد و منظور از کیفیت يا استاندارد کیفیت در  ارائهکه چه خدماتی بايد  بارهدراينمراجعان 

                                                           
1- Max Travers 
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خبرگان است اما ضرورت خبرگی را نفی  ضعفنقطه هااين. اختالف داردآن خدمت چیست 

 کند. نمی

خبرگی به توانايی فرد متخصص در دستیابی به سطح شد،  ارائه ازاينپیشبر اساس تعريفی که 

خبرگهی يکهی از اصهول    اشهاره داشهت.    دريهم صورت استاندارد مورد انتظار در يک فعالیت به

، توسهط متخصصهین   بهوروکرات  سهازمانِ کارها در يک اين اصل،  بوروکراسی است. بر اساس

 ديگرعبارتبهشود. فرايند تولید تا حد زيادی تضمین می کار آيیشود و از اين طريق انجام می

هستند و به اين دلیهل دارای وجهه حقهوقی،     ماهیت تخصصیها، دارای مشاغل در اين سازمان

معینهی،از   ها ماننهد ههر سهازمان ديگهر بهه درجهه      دانشگاه. باشندمیالتزامی، مسئولیت و اقتدار 

رود کهه کلیهه منهابع    یک برخوردارند. بر اين اساس انتظار مهی بوروکراتهای يک سازمان ويژگی

عنوان متخصص، دارای وجهه  ها، بهدانشگاه علمیهیئتانسانی دانشگاه و پیش از همه، اعضای 

( 1:گیهرد ه توسط يهک خبهره صهورت مهی    هر کار تخصصی کشود در فرض میخبرگی باشند. 

حقهوقی کهار    مسهائل ( 1شهود؛  مسئولیت فرد در قبال کار، اصل و جوانب آن در نظر گرفته می

( لزوم وجود اقتهدار در فراينهد و   4شود؛ و ( به التزامات کارکردی توجه می9گردد؛ مراعات می

تا حد زيادی، بروز رفتار  ها،ترکیب اين ويژگیشود. دستاوردهای کار، محرز تشخیص داده می

 :هست طرحقابلکند. بنابراين گزاره زير سازمانی مطلوب و ظهور انتظام سازمانی را تضمین می

 «يابدارتقا می انتظام سازمانیسطح ، دانشگاهخبرگی در يک  میزانبا افزايش »

کند. شواهدی نیز که از نظری، تئوری بوروکراسی آرمانی وبر از اين گزاره پشتیبانی می ازلحاظ

؛ 1334)برای مثهال: بهارکر و چنهی،     نمايدرا تقويت میآن است  آمدهدستبهتحقیقات تجربی 

ها، تابع قواعهد و مقهررات، يها پیهرو     دانشگاه علمیهیئت، اعضای ترتیباينبه. (1883اسمیت، 

عامهل فعهال    فقهط نهه انتظام سازمانی نیستند، بلکه در سطحی فراتر از اين، به جههت خبرگهی،   

تواند اين گزاره را رد کند، پذيرش می آنچهآورنده آن هستند.  به وجودم يا اند، بلکه منتَظانتظام

 اند و يا رفتار خبرگی ندارند. به خبرگی نرسیده علمیهیئتاين فرض است که اعضای 

 بوروکراسی با علمیهیئتاعضای نوع پیوند  درحیات و رشد دانشگاه 

امکان ساخت اين گزاره بررسی شد که دانشگاه استعداد پذيرش بوروکراسی افراطی، تا اينجا 

ترين دلیل اين ناتوانی، به ويژگی از طريق تحمیل قواعد توسط مرجع خارجی را ندارد. اصلی
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عنوان به علمیهیئتاعضای مربوط است.  علمیهیئتمنابع انسانی کلیدی آن، يعنی اعضای 

بخشی به مراجع بیرونی در انتظام گرفتن مداخالت شدتبهنسبت  ،هادانشگاهنماد خبرگی در 

شايد اين . دهندمیهای آشکار و پنهانی از خود نشان حساسیت اين مؤسسات آموزشی،

پردازی مفهوم، طالعه حاضرهدف م ازآنجاکه.شود مختلف تفسیرهای حساسیت، به صورت

مراجع شود که نیّت فرض می،سازمانی بود با انتظامتحلیل رابطه خبرگی بوروکراسی تحمیلی و 

تأثیری بر نتايج يا عوارض اين اقدام آنان نداشته ،هادانشگاهاز تشديد مداخله در مرکزی 

و صحت پیوند بین عضو  سالمتبه هاحیات و رشد دانشگاهدر شرايط حساس کنونی، .است

اين  ترجزئیبه دانشگاه وابسته است. در تحلیل  شدهتحمیلبا سطح بوروکراسی  علمیهیئت

 تأملقابلانگیز به شرح زير توجهی به اين رابطۀ چالشهای ناشی از بیبرخی آفتپیوند، 

 هستند.  

 امتیازفرد،به اين ويژگی : در ذات کار قدرت نهفته است. انقطاع بین کار و نیروی کار -1

هرچه  :تواند از کار گرفته شودقدرت میدهد. مداخله در کیفیت و چگونگی انجام آن را می

قدرت  درنتیجهمداخله فرد در چگونگی و شرايط انجام کار کاهش پیدا کند، کنترل او بر کار و 

 کاسته فروهای معین به شغلی با وظیفهکار شود. در اين صورت توسط آن کمتر می شدهخلق

با زندگی و شرايط واقعی آن درآمیخته بوده است از کار گرفته خواهد  کهآنو روح  شودمی

 .شد

های شخصی و از فرد و ويژگیتر باشد، امکان جدا کردن آن تخصصیو  هر چه کار پیچیده

رود که با باال رفتن سطح تخصص و خواهد بود. بنابراين انتظار میدشوارتر نیازهای او 

خبرگی در انجام يک کار معین، امکان انقطاع بین کار و نیروی کار کمتر شود. منظور  درنتیجه

از طريق اعمال  دانشگاهپذير بودن آن از نظر اجرايی نیست. در از کاهش احتمال انقطاع، امکان

های کیفیت ترينجزئیتوان گیرد، میهايی که عمدتاً با توجیه انتظام بخشی صورت میقانون

مو در شغل خود به را موبه هاآن تاخواست  علمیهیئتعضو نیز به آن ديکته کرد و از  کار را

بايد با توجه به کیفیت و نتايج « کاهش احتمال انقطاع بین کار و نیروی کار» درواقعکار ببندد. 

-به تغییر در رابطه فرد با کار منجر میهرگونه تالش در اين راه، مورد انتظار کار تفسیر شود. 

دهد بلکه با شود. اين وضعیت فقط با از میان بردن مالکیت عامل کار بر ابزار تولید، رخ نمی

 علمیهیئتافتد. هر چه مداخله قوانین بوروکراتیک در کار عضو تبديل کار نیز اتفاق می

 ،دارای کار ساده هایسازمانشود.اين امر در وی کاسته میقدرت اثرگذاری يابد، از افزايش می
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. در کار ساده امکان جايگزين کردن انسان با رساندرا میآسیب  ينکمتر ،ه دلیل فقدان خبرگیب

توان از عامل کار ماشین وجود دارد. بنابراين از طريق اعمال يک نظام کنترل سخت می

خواست تا به کاری که از قدرت تهی شده است دقیقاً و بدون کاستی و کمی بپردازد. در 

بايد بتواند کار  علمیهیئتهای چندگانه، عضو کار پیچیده و نیازمند شايستگیدانشگاه، و در 

 غیرهايی ، سازمانسرشتشانها، بنا به خالقانه رهبری کند. بوروکراسی صورتبهخود را با 

رود بتوانند سیاستی را که توسط فقط انتظار می هاآنو اسیر قواعد و مقررات هستند. از  خالق

اعضای (. 1908صبوری، است، به بهترين نحو اجر کنند ) شدهوضع باالدستیمراجع 

توانند برای می هاآنکسانی هستند که قادرند معنای عمل انسانی خود را بفهمند.  علمیهیئت

 دهی معناسوی هدف جهت بدهند؛ و آن را معنادار کنند. خود، هدف بگذارند؛ کار خود را به

قادر خواهد بود  علمیهیئتقواعد سازمانی ندارد. عضو  به کار، فقط اختصاص به تابعیت از

جهان هستی تسرّی بدهد. اين وضعیت به او  کلبهتا اين معنا را به زندگی بشری و حتی 

دهد. در اين صورت مداخله در تنظیمات بوروکراتیک انگیزه درونی بااليی برای انجام کار می

کوچک کردن دامنه نگاه و قلمرو عمل عضو زمان، از عامل کار و همها، به انقطاع کار دانشگاه

 .   انجامدمیبه قواعد رفتار سازمانی  سپردن سردر حد  علمیهیئت

در درجه نخست نیازمند  علمیهیئتعضو .علمیهیئتای عضو رشد حرفه تغییر در نقشه -2

 معنااستقالل در معنا بخشی به کار، رشد، و تعريف چگونگی و راه رسیدن به رشد است. 

به کار بیشتر يک وجه درونی دارد و چگونگی رسیدن به رشد، کوشش وی برای تنظیم  بخشی

 دهد. زمینه يا شرايط کار و رشد در آن را نشان می

آثار منفی خود را  مدتکوتاهتر برای تنظیم رفتار منابع انسانی دانشگاه، در تحمیل قواعد سخت

چون فرصت  از سوی مراجع بیرونی، بخش مانتظا، قواعد بلندمدت. در دهدنشان نمی

های بوروکراسی تحمیلی را بروز خواهد داد. چنین خودتنظیمی را از دانشگاه گرفته است، آفت

ای در های خودتنظیمی افراد حرفهمنزله عواملی که باعث کوچک شدن فرصتاقداماتی به

های عت از آن، يکی از آفتممانعت از خودتنظیمی يا ممان است. شدهتحلیلشود، دانشگاه می

از اين منظر تصمیمات اخیر دانسته يا (. 1885است )سوبرگ و اگوال،  بوروکراسیمعمول 

ای و معنای آن، و نیز زمینه« کار»در تعريف  علمیهیئتقصد مداخله در نقش عضو  ،نادانسته

 .کندای در آن نقشۀ رشد خود را طراحی و اجرا میرا داشته است که فرد حرفه
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همزمان منجر شود. کار تغییر ماهیتتواند به بوروکراسی تحمیلی میشدن. ازخودبیگانه -3

گیری کار و قواعد مرتبط بدان، در نظر او روح کار از نقش عامل کار در شکله شدن کاستاب

شود. تبديل شود. در اين صورت، عامل، در حد ابزار کار پايین کشیده میقالب آن جدا می

دهد. هرگونه قرار می تأثیرافراد به ابزار کار، تالش آنان برای درک ماهیت جمعی کار را تحت 

آسیبی که روح جمعی کار خواهد ديد در برآورد دستیابی به نتايج دلخواه از کار در سازمان اثر 

شود که با اقتصادی رويکرد انتقادی از اين امر، گفته می-های سیاسیگذارد. در تحلیلمی

توانايی از بدين ترتیب يابد و میکاهش  نیروی کارتاکتیکی، نفوذ جمعی چنین استفاده از 

آنان، کاسته خواهد شد.  های مديريت جهت کنترلبرای مقاومت در برابر تالش نیروی کار

هزينه تولید و نه ابزار تحقق يک هدف جمعی برای خیر و صالح  عنوانبهوقتی نیروی کار 

ی نوعی هنشاناين امر د. شوهای کاری خود بیگانه میتالش شود، از محصولجامعه تعريف می

 (.1903)لسناف،  است ازخودبیگانگی

هایِ پاراداکسی که در سازماناست. ازخودبیگانه شدن، محصول از دست دادن معنای کار 

بوروکراسی افراطی خواهان مداخله  سويکاز  اين است که دهدبوروکرات رخ می شدتبه

همزمان از  طوربهحداکثری در کار، ماهیت، و شرايط انجام آن است و از سوی ديگر، و 

خواست نخست بوروکراسی زمینه مناسبی برای از  کند.حداکثر درجه خبرگی استقبال می

 دست رفتن معنای کار است. 

، قبهل از ههر چیهز از انهرژی عضهو      پهارادوکس ن ای، ايعنوان يک سازمان حرفهدانشگاه، بهدر 

به کار و پیدا کردن رابطه خهود بها    بخشی انتظام برای درک موقعیت خود در فرايند علمیهیئت

در  بوروکراتیهک تنظهیم خهود بها قواعهد محهدود       ،دغدغهه خبرگهان  کاهد. کار و شرايط آن می

لطمهه بهه شهأن عضهو      در ايهن حهد،  دغدغه آنان  خفیف ساختنشگاه نیست. سازمانی مانند دان

« معنهای جههان  ». وبر معتقد است که دغدغه خبرگان يا روشنفکران آيدمی شمار به علمیهیئت

وقتهی معنهای کهار بهه معنهای      . )همان( ، دغدغه عمومی است«معنای زندگی» کهدرحالیاست، 

های اصلی که محور توجه عامل کار است، عبارت خواهند بهود از:  زندگی پیوند بخورد، مسئله

-؟ چگونهه مهی  کهارکنیم هدف از زندگی چیست؟ هدف از کار چیست؟ چرا بايد برای زندگی 

بنا باشهد معنهای کهار بهه      کهدرصورتیتوانیم از طريق کار به معنای زندگی دست پیدا کنیم؟اما 

اسهت؟ انسهان    شهده خلهق ند بود از: چرا جههان  ها عبارت خواهمعنای جهان مرتبط شود مسئله

شود؟ رابطه زندگی ما و چگونه زنهدگی کهردن   چیست و جايگاه او در جهان چگونه تعیین می
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نتواند کار خود را بها سهطح    علمیهیئتاگر عضو  چیست؟ن آ وسویسمتما با وضع جهان و 

 . 1نگی از کار را داردکند، زمینه مبتال شدن به آفت ازخودبیگا ترازهمهايی چنین پرسش

از طريهق افهزايش مداخلهه مراجهع     تشديد بوروکراسهی   درنتیجه.سازمانیفرهنگتغییر در  -4

فضهای  صهورت گرفتهه باشد،  نوع و ماهیت کار  بدون توجه جدی به کههنگامیويژه بیرونی، به

وابستگی آن بهه   ،های دانشگاهترين ويژگیکند. يکی از مهممی سازمان تغییرموجود در  عمومی

ای، داشتن ترين نیازهای افراد حرفهای و يکی از مهممنزله افراد حرفهبه علمیهیئتکار اعضای 

فهرض  در دانشگاه بر اين پهیش  سازمانیفرهنگمناسب برای کار است.  سازمانی فضایزمینه يا 

نهايی کنتهرل   ، تواعلمهی هیئهت عضای ا، هاآناستوار شده است که خبرگان سازمانی و در رأس 

های شخصی و قابلیت تنظیم قواعد توسط خود و بنا به تشهخیص نسهبت مطلهوب بهین     انگیزه

قهدرت تشهخیص   در اين فضا، بهه صهالحیت و    منافع سازمانی و منافع شخصی را دارا هستند.

شود و بر ايهن اسهاس بیشهترين سهطح مشهارکت او در تنظیمهات       اعتماد می علمیهیئتعضو 

هها شهرايط دشهواری بهرای     دانشهگاه در غیر اين صورت، گردد. واست میسازمانی از وی درخ

 های علمی خود پیش رو خواهند داشت.  تحقق هدف

دارای جريان طبیعی انتخاب سطح انتظام سازمانی در دانشگاه، . بر روابط انسانی تأثیر -5

های انسانی هماهنگی و توازن با انتظارات فردی و هنجارهای کار در آن سازمان است. رابطه

نوع کار، ساختار، شبکه ارتباطات سازمانی، و سطح خبرگی و بلوغ  تأثیردر هر سازمان تحت 

سازمانی اعضا قرار دارد. عالوه بر اين، فرهنگ عمومی نیز از محیط پیرامون سازمان بر سنت و 

تنظیم در دانشگاه، مرجعیت و تخصص مبنای اصلی گذارد. رسوم رفتار اجتماعی افراد اثر می

-دست تعريف نمیپايین-های انسانی است. اين روابط لزوماً بر اساس مفهوم باالدسترابطه

انسانی روابط  کنندۀتنظیمسازمانی -از طريق مراجع بیرونی، بر عوامل درون بخشی انتظامشود. 

                                                           
های کشور، کسانی باشند که دغدغه آنان در حد تنظیم بهتر خود با قواعد ديکته شده دانشگاه علمیهیئتاگر در پیکره  -1

دهیم. خردمندانه است های آکادمیک تغییر بوروکراسی است، شرط عقل آن است که نگرش و وضع ذهنی ايشان را به روش

آيد. برنمی علمیهیئتتوانند به کار خود معنا ببخشند اما اين کار از عهده همه اعضای اگر اين فرض را بپذيريم که خبرگان می

 داند.مشکل را از میان بردنِ بنیانِ عملِ مبتنی بر خبرگی، نمی حلراه، مشاهده مواردِ نادرِ خالفِ اين فرض، حالدرعین
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اين عالوه يابد. بهامکان بروز میبر اساس پافشاری بر قدرت قانونی مذکور،  تأثیردارد. تأثیر

. همواره بین سبک زندگی بر اين روابط نیستاثرات محیط پیرامونی قادر به کنترل  ،جريان

(. 1908ها تفاوت وجود دارد )صبوری، مردم با سبک زندگی و شیوه تفکر در بوروکراسی

-شدت بیشتری خود را نشان می اشود، اين تفاوت بوقتی بوروکراسی به دانشگاه تحمیل می

 دهد. 

، ورای قدرت مرجعیت و تخصص، رابطه اعضای یل ساخت جديدی از قدرتتحم

زمینه مساعدی برای بروز  ،با يکديگر را دستخوش تغییراتی خواهد کرد که در آن علمیهیئت

 شود.  ايجاد می هاآنبین  کشمکش

بهه  هها  سهازمان خطهر مبهتال شهدن    بوروکراسی تحمیلهی،  . متغیرهای کلیدیسایر بر  تأثیر -6

و خالقیت و نوآوری، تعهد سازمانی  ،کاریکند که در آن کیفیت زندگی وضعیتی را گوشزد می

ههای متشهکل از نیروههای    در سازماناست. اين خطر  يافتهکاهشاثربخشی سازمانی  درمجموع

-توانند بههای تحقیقات اخیر میيافته.ها استها بیشتر از ساير سازمانويژه در دانشگاهبهخبره، 

باشهد.   علمهی هیئهت هايی از آثار بوروکراسی تحمیلی بر رفتار و عملکرد اعضهای  له مصداقمنز

رابطهه پیهدا    علمهی هیئتطور مستقیم يا غیرمستقیم با عملکرد اعضای از اين تبعات، به هرکدام

 .اندشدهبندیدستهبه شکل زير های تحقیقی مرتبط، يافتهبرخی از کنند. می

به آن اسهت. ههر چهه     مندیعالقهنتیجه  ،با کار علمیهیئتعضو درگیر شدن مشارکت. . 6-1

يابهد. نتهايج برخهی    مشهارکت داوطلبانهه افهزايش مهی     به اوسطح درگیری بیشتر باشد، گرايش 

های دانشگاه گیریبیشتر در تصمیم سهمخواهان  علمیهیئتاعضای دهد که تحقیقات نشان می

در  علمهی یئهت همشهارکت اعضهای   عهالوه  (. به1903زاده، ابراهیمملکشاهی، شیخیان، هستند )

همکهاری پژوهشهی بها مراکهز      و مهديريت  ،همکارانامور مربوط به آموزشی، پژوهشی،  مسائل

، آزادی احمهدآباد ، و پازارگهادی  ،آقهاپور )است شدهگزارشو محدود متوسط در حد  المللیبین

بهه ترتیهب   در اين وضعیت را  مؤثرپژوهشگران عوامل (. 1906شريف زاده و همکاران، ؛ 1900

 انهد دانسهته گیهری  و رفتار کناره عالقگییباولويت توجه به روحیه، دوری از مزاحمت، کاهش 

 (. 1904)مهرعلیزاده، سپاسی، امیديان، 
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از گذشته روشن بوده است که تشديد بوروکراسی با نوآوری، خالقیهت و   آفرینی.تحول. 6-2

درجهه معینهی از    هرچنهد هها  (. دانشگاه1365با تحول سازمان مغايرت دارد )تامپسون،  درنتیجه

کننهد.  افزون خود به تحول را جستجو میبوروکراسی را پذيرفته باشند، در همان میان، نیاز روز

يهک  نتهايج  آن باشهد.   یسازمانتوسعه، پذيرش انتظام، نبايد مانع تحول دانشگاه و يگردعبارتبه

ساختارهای موجود در ها نشان داده است که در پشتیبانی از اين رابطه مؤثر است. يافتهپژوهش 

مجموعهه اقهدامات   ؛ برخهوردار نیسهتند   یسهازمان توسعهها از کفايت الزم برای پیشبرد دانشگاه

 ؛اعمهال نشهده اسهت    یاثربخشه ها به نحهو  در دانشگاه یسازمانتوسعهاساسی )بعد عملکردی( 

فاصهله وضهع موجهود و     ؛تفاوت معنهاداری نهدارد  ، هادر دانشگاه یسازمانتوسعهوضعیت ابعاد 

در  سهازمانی توسهعه ابعهاد  ؛ و ها بسیار زيهاد اسهت  در دانشگاه یسازمانتوسعهوضع مورد انتظار 

، دالورو  يمنهی دوزی سهرخابی   ،صهباغیان ، زادهتهرک ند )ها با همديگر همبستگی نداردانشگاه

1907) 

ترين نمونه از نظراتی که برای شناسايی متغیرهای از قديمی يکیدر.زندگی کاریکیفیت . 6-3

های الزم برای انجام کار، ماهیهت  در کیفیت زندگی کاری مطرح است، به تنوع در مهارت مؤثر

داری کار، استقالل در کار، و دريافت بازخورد از کهار اشهاره شهده اسهت )هکمهن و      کار، معنی

ترين انتقادات وارد بر بورورکراسی، آثار نامطلوب سوی ديگر يکی از جدی(. از 1374اولدهام، 

ها اين نتیجه بهه دسهت آمهده اسهت کهه      . در يک نمونه از پژوهشاستآن بر چنین متغیرهايی 

کیفیت زندگی کهاری در سهطح    ازنظرهای تهران و صنعتی شريف دانشگاه علمیهیئتاعضای 

 (؛ 1907و نارنجی،  یکمال یرمد )انهقرار داشت نامطلوب نسبتاً

قواعد نادرست قرار داشته  تأثیروقتی کاربست خبرگی در دانشگاه، تحت  خبرگی خنثی.. 6-4

گرفته شدن آن نیست. خهارج از جريهان طبیعهی     به کار کنندهینتضمآنگاه وجود خبرگی باشد، 

متغیرههای   تأثیرتحت  یآسانبهای، خبرگی و میزان کاربست آن يک سازمان حرفه يریانتظام پذ

گیهرد. بهرای مثهال يافتهه يکهی از      های سیاسی قرار مهی مزاحمی مانند جنسیت، نژاد، يا گرايش

هها،  در مهديريت  علمهی یئهت هزنهان عضهو   پايین بهودن میهزان مشهارکت     دهندهنشانتحقیقات 

 عهالوه آنهان در  و مجهامع علمهی بهوده اسهت.به    ها، های کالن در دانشگاهتصمیمات و سیاست
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شهده  مراعات نمهی عدالت سازمانی اند که اند و اعتقاد داشتهکردهمی احساس تبعیپها دانشگاه

 . (1900، آزادی احمدآباد، و پازارگادی ،آقاپور)است 

هها مهورد ترديهد    کراسهی وکارآمدی بور طورمعمولبهويژه در کشورهايی که . بهاثربخشی. 6-5

د تها نقهش پیشهگام در    خبرگهان هسهتند انتظهار دار   تشکل از هايی که ماست، جامعه از سازمان

های عمومی داشهته باشهند. در ايهن    عملکرد مطلوب خود و نقش الگو در هدايت ساير سازمان

رود کهه دانشهگاه دارای عملکهرد کهارا و دسهتاوردهای اثهربخش باشهد. اگهر         راستا، انتظار مهی 

شهاخص اثربخشهی    ينترمهم را (آموزش، پژوهش و خدمات تخصصیدستاوردهای دانشگاه )

علوم انسانی های دانشکده يتکه اکثردهد های يک تحقیق نشان می، نمونه يافتهکنیمآن قلمداد 

-، بهه آموزش، پژوهش و خدمات تخصصهی  از دستاوردهای هرکدامدر ، دانشگاه شهید چمران

 (. 1907نژاد، نژاد و سپهری)حیدریاند نبوده کاراطور جداگانه 

رضايت شغلی خبرگان به سهادگی نیروههای کهار سهاده و غیرمتخصهص      شغلی.رضایت . 6-6

از رضهايت   علمهی یئهت ه یاعضادهد که ها نشان میآيد. يافته برخی پژوهشنمی آمدهدستبه

دغدغهۀ يهک عضهو     .(1900، پهور  یموسهو )رفیعی، جهانی،  نداهشغلی متوسطی برخوردار بود

بها   پیونهد تهوان در  رضهايت از شهغل را مهی    ینتأمهای الزم برای در تأمین حداقل علمیهیئت

های معتبر پژوهشی نیز از اين رابطه حمايت تخصص و کار آنان مشاهده کرد. خوشبختانه يافته

 وعضه طهور متوسهط ههر    کهه بهه  دههد  پهژوهش نشهان مهی   يک مورد نتايج حاصل از اند. کرده

در همهین   کنهد. میدانشگاه مازندران بیش از دو برابر ساعات موظف خود تدريس  علمییئته

و کیفیهت   یهت کماز خشهنودی  و ناههای درسهی   پراکنهدگی عنهوان  ساعات زياد تدريس، رابطه،

 (1903)صالحی عمران و قنواتی،  است شدهگزارشتوسط آنان وظايف آموزشی 

ويهژه اعضهای   اتکای نیروهای متخصص خود، بهتواند به دانشگاه میبخشی. انتظام-. خود6-7

های تحقیق ها و قواعد آن را تشخیص دهد. يافتههای عمل، چگونگیها، راه، هدفعلمیهیئت

شوراهای مختلف  باوجودها ناکارآمد و ناقص است. استقالل سازمانی دانشگاهدهد که نشان می

سازمان علمی دانشهگاه و نیازههای    ثیرتأتحت  کامالًدر درون هر دانشگاه، حل مسائل سازمانی 

 (.  1903)ذاکر صالحی و ذاکر صالحی،  نبوده استآن 
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زيهر   ههای ، گهزاره گذارنهد ها اثر میاز عواملی که بر حیات و رشد دانشگاه تحلیل باال اساس بر

 :هست طرحقابل

 «   به خود، تناسب برقرار نیست بخشی انتظامبین سطح خبرگی و میزان استقالل دانشگاه در »

، تأمین منافع باواسطههای دانشگاه و ها، به تحقق کارآمد هدفدانشگاهکاسته شدن از استقالل »

 «.کندعمومی کمک نمی

 بندی جمع

 بخشی انتظامبوروکراسی تحمیلی از طريق تالش برای تحلیل چرايی ردّ مطالعه حاضر  هدف

حمیل بوروکراسی به تحقیق آن بود که ت کلیدی محورمراجع بیرونی بود.  توسطدانشگاه به 

کمک به تحقق اين هدف،  منظوربه. گذاردمی تأثیر علمیهیئتعملکرد اعضای بر ها، دانشگاه

 پردازی شد. عالوه بر اينساختار( مفهومکار، خبرگی، عناصر اصلی در شناسايی بوروکراسی )

، و «تظاهر»، «تجمیع»گانه های سهدانشگاه سازمانی در نظر گرفته شد که آرمان آن تحقق هدف

ر شرايطی که افزايش های عالی بشری است. بر مبنای مفروضات تحقیق، دانديشه« تکثیر»

افزايش مداخله تولیدات علمی تبديل به عزم ملی شده است، گرايش مراجع اداری مرکزی به 

گرفته طور سنتی با اعتماد به صالحیت خبرگان صورت میکه بهها، انشگاهاخلی ددر تنظیمات د

 کند. در جهت خالف اين عزم حرکت میاست، 

ای ها هر يک به درجهسازماناز اين فرض پشتیبانی شد که  موردنظرپردازی در مسیر مفهوم

ی از انتظام در راه بوروکرات هستند. بوروکراتیزه شدن دانشگاه، يعنی پذيرش سطح متناسب

اين واقعه، خارج از روند طبیعی  کهوقتیگانه تجمیع، تظاهر، و تکثیر. های سهتحقق هدف

دهد، يعنی از سوی مراجع يا نیروهای بیرون از تشخیص و پذيرش سطح مطلوب انتظام رخ می

ر دفاع شد از اين نظ درنتیجه است. شدهتحمیلشود، بوروکراسی بر آن دانشگاه بر آن وارد می

ها و مختصاتی است که وجه ممیزه آن منزله يک موجود زنده، دارای قابلیتهر دانشگاه، بهکه 

شود. دانشگاه در طول حیات خود بر اساس ارزيابی که از پیچیدگی فعالیت و شناخته می

اش دارد، به درجه معینی از وسعت کار؛ سطح خبرگی عوامل انسانی؛ و مشخصات ساختاری

اند در طول تاريخ آموزش عالی دنیا نشان داده علمیهیئتاعضای بوروکراسی تن داده است. 

. نوعی توازن و تناسب ا هستندکه قابلیت طرح، پذيرش و تنظیم سطح مطلوب انتظام را دار
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؛ تظام اجتماعیسطح ان عصر؛نوع و کیفیت علوم غالب در هر  ؛منطقی بین میزان پیشرفت علمی

ها با انتظام دانشگاهی روح آکادمیک حاکم در دانشگاه طورکلیبهنوع و روش غالب آموزش و 

 برقرار بوده است.

و پیشین مراجع بیرونی در  جابه ناهای اگر آموزش عالی توانسته باشد از مداخله طورمعمولبه

های عالی بشری، انديشه« ثیرتک»، و «تظاهر»، «تجمیع»گانه های سهطرح چگونگی تحقق هدف

آن است که بتواند سطح متناسب انتظام برای خود را بر  گیری کرده باشد، انتظار طبیعیپیش

جريان يک تنظیم کند. در علمیهیئتن اعضای آاساس تشخیص مراجع درونی و در رأس 

فرهنگی و اجتماعی، بر اساس مختصات  نتظاراتاز طريق شناسايی اتواند طبیعی، دانشگاه می

جامعه، خبرگان شايسته جامعه را گرد آورد  موردپذيرشبومی، و مطابق با هنجارهای 

با انتقال دانش، خبرگی را در جامعه و  سبی برای آموزش تهیه کند )تظاهر(؛برنامه منا ؛)تجمیع(

های پیشین، در سطح فراتر از روح آکادمیک، دانشگاه را گسترش دهد )تکثیر(. وجود مداخله

باز شدن شکاف در بدنه  درنتیجهکند. نتیجه تضعیف دانشگاه، به هم خوردن نظم و تضعیف می

مراجع بیرونی است. مراجع بیرونی نیز برای اقدام  آموزش عالی برای اجازه دادن به مداخله

ها در سطح انتظام؛ ناتوانی دانشگاه در تشخیص علوم خود توجیه دارند. تفاوت بین دانشگاه

تواند در مشی دولتی، میها از جهت همراهی با خطو ضرورت سالمت دانشگاه سودمند؛

 اين توجیهات وارد شود.   مجموعۀ 

با سطح  علمیهیئتهای مطالعه نشان داد که سالمت و صحت پیوند بین عضو يافته

ها داشته باشد. اين آفتبه همراه هايی تواند آفتبه دانشگاه می شدهتحمیلبوروکراسی 

ای عضو ( تغییر در نقشه رشد حرفه1( انقطاع بین کار و نیروی کار؛ 1از:  اندارتعب

( 6بر روابط انسانی؛ و  تأثیر( 5؛ سازمانیفرهنگ( تغییر در 4شدن؛  ازخودبیگانه( 9؛ علمیهیئت

بر ساير متغیرهای کلیدی. در توضیح ششمین آسیب ناشی از بوروکراسیِ تحمیلی، تبعات  تأثیر

بندی در هفت مورد دسته علمیهیئتا غیرمستقیم آن در رابطه با عملکرد اعضای مستقیم ي

اثربخشی؛  (5( خبرگی خنثی؛ 4؛ کیفیت زندگی کاری( 9آفرينی؛ تحول (1( مشارکت؛ 1شدند: 

 بخشی.انتظام-( خود7رضايت شغلی؛ و  (6
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        :ابعفهرست من

 ی میهزان  بررسه »(، 1900) قاسهم ، احمهدآبادی آزادی ، و مهرنهوش  ،پازارگادی، آقاپور سیدمهدی
زن ، «انطباق وضعیت اجتماعی اساتید زن در دانشگاه ها با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

 . 7-16، 7( 9) در توسعه و سیاست

 بررسهی رضهايت شهغلی اعضها     »(، 1938) سهعید ، پهور وسوی؛ و مفرزانه ،جهانی؛ محمد ،رفیعی
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