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 چكيده

هاي حاكم بر دانشكده نوع ديوانساالري و مقايسه تعيينتحقيق حاضر با هدف  
بر اساس الگوي  )واحد تهران مركز(مديريت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمي 

اين تحقيق بر اساس هدف و ماهيت تحقيق از نوع . انجام شده است مينتزبرگ
هاي علمي دانشكده هيأتاعضاي  نيز جامعه آماري تحقيق بوده و توصيفي پيمايشي

هاي مورد نياز با داده. استهران مركز مديريت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد ت
آوري هاي بررسي اسناد و مدارك و پرسشنامه محقق ساخته، جمعاستفاده از روش
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تلفيقي از ساختار هاي مورد مطالعه ساختار دانشكدهدهد كه نتايج تحقيق نشان مي
ميزان  هم چنين. استاي با اندكي تمايل به سوي ساختار ماشيني اشيني و حرفهم

يكسان بوده و حاكي از عدم تفاوت ا هدانشكدهاين موقعيتي در ساختاري و عوامل 
 نتايج بررسي عوامل ساختاري و موقعيتي .باشداي بين آنان ميقابل مالحظه

هاي طراحي با ساختار سب قاعدهگر عدم تنانشان هاي مورد مطالعه نيزدانشكده
   .باشداي دانشگاهي ميحرفه

  ، الگوي مينتزبرگ ساالري ديوانساختار سازماني، : كلمات كليدي
  مقدمه

هاي فني و گسترش نياز به مهارت ،العاده دانش بشريافزايش چشمگير و فوق 
براي هايي شده كه كلي از سازمان يصنايع مبتني بر دانش موجب پيدايش طبقه

گيري نوع جديدي شكل باعثطلبد و اي را ميتوليد كاال و خدمات فقط افراد حرفه
دهد تا ميها اين امكان را كه به سازماناست  گرديده هاي سازماني از انواع طرح

گيرند و در عين حال به كارايي  كاره هاي خود بمتخصصين را براي انجام فعاليت
هاي خود نائل شوند اين طرح ساختاري عاليتالزم ناشي از استانداردكردن ف

سازي با پديده عدم تمركز تركيبي از استاندارد كهاي ناميده شده بوروكراسي حرفه
عنوان ساختار سازماني كه با نيازهاي افراد دانشمند و ه اي ببوروكراسي حرفه. است

 تعريف ،نمايدرا قادر به استفاده از نيروي خالقه خود مي ها آنو  داشتهنخبه سنخيت 
را با متخصصين توانايي شكوفايي انديشه و خالقيت  چنين ساختارهايي. شود مي

  .آوردها بوجود مي ايجاد محيطي مناسب با نيازهاي آن
عنوان متوليان پرورش و رشد استعدادهاي ه ها و مراكز آموزش عالي بدانشگاه 

چنين مركز توليد و زايش افكار جديد و دانش نقش  نخبگان جامعه و همدرخشان و 
اي در اين مراكز سازان هر جامعهآينده چرا كه نموده؛ ايفادر جامعه بسيار حساسي را 

ها افرادي نقش آفرينان اصلي اين سازمان» مينتزبرگ«يابند و به تعبير پرورش مي
ي ديگر در اين سازماها دانش نقش نخبه، متخصص و دانشمند هستند و به عبارت
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خود  1ها بر دارايي فكري باشند و تكيه آنها ميتر از دست كليدي داشته و مغزها مهم
هاي توان با شيوهكنند كه افراد نخبه و هوشمند را فقط ميبوده و همواره درك مي

 يك فرهنگ دانشگاهيهايي چنين سازماندر . اقناعي اداره كرد نه با فرماندهي
به همين علت مينتزبرگ در معرفي . همكاري و تفاهم متقابل تنها راه انجام كارهاست

چون اي  را مناسب افراد حرفهاي  انواع الگوهاي ساختار سازماني، ساختارهاي حرفه
  ).294: 1374مينتزبرگ، (داند  مي دانشگاهيان

ها اجازه  مغزهاي جامعه به محيطي نيازمندند كه به آن جا كه بنابراين از آن 
ساختار سازماني مراكز آموزش عالي  پسداده شود  خالقيت و شكوفايي ،خوديابي
شكل بگيرد تا بتواند رسالت خطير خود را به نحو مطلوب به انجام طوري بايستي 
به عنوان ) دانشكده مديريت(در اين راستا ساختار سازماني دانشگاه تهران . برساند
نيز به ) دانشكده مديريت(انشگاه كشور و دانشگاه آزاد دترين  سابقه و باترين  قديمي

عنوان يك دانشگاه جديد و مدگرا كه سابقه آن چندان زياد نيست مورد مقايسه و 
 باشدگويي به اين سؤاالت مي پاسخ پي درحاضر تحقيق لذا . گيرد مي بررسي قرار

ه تهران و دانشگاه مديريت دانشگاهاي دانشكده حاكم بر ساالري ديواننوع : كه اوالً
 ساالري ديوانبين  و موقعيتي اختاريس هايچه تفاوت: ؟ و ثانياًكدام است آزاد

ثالثاً چه وجود دارد؟  مديريت دانشگاه تهران و دانشگاه آزادهاي دانشكده حاكم بر
هاي مورد مطالعه و موجود حاكم بر دانشكده ساالري ديوانتفاوتي بين 

  وجود دارد؟آل ايده ساالري ديوان
  مروري بر ادبيات نظري تحقيق

  ساختار سازماني
ها براي كارايي و روشن شدن ساختار سازماني عبارت است از تقسيم فعاليت 

هاي مرتبط به هم سازمان براي حصول اطمينان از مقصد، و هماهنگي ميان بخش
. كندجاد ميساختار ميان نياز به تخصص و نياز به ادغام تعادل اي. اثربخشي سازماني

اي رسمي است كه عدم تمركز و تمركز با نيازهاي سازماني و كنترل ساختار وسيله

                                                                                                                   
1- Intellectual Property    



  90و بهار   89، زمستان 63مطالعات مديريت بهبود و تحول، شماره   156

 

تواند كارايي از طريق ساختار است كه استراتژيست مي. نمايد مي استراتژي را فراهم
پيرس و ( تري تلفيق نمايددروني را با اثربخشي همه جانبه در محيط گسترده

هاي اي است كه به وسيلة آن فعاليتازماني، راه يا شيوهساختار س. )1994رابينسون، 
ساختار سازماني ). 1379اعرابي، ( شودسازماني تقسيم، سازماندهي و هماهنگ مي

  و اختيار  ها،  بخش  به  وظايف  گيري در خصوص اختصاص عبارت است از تصميم
ساختار . )1998 آنادا و جيوتنا،( باشد هاي هماهنگي مي مكانيزم از  اي  مجموعه

هاي بنيان، گيري مديريتي در مورد چهار ويژگي تقسيم كارسازماني حاصل تصميم
ساختار سازماني در . باشدمي تفويض اختيار و اندازه واحدها ،بندي واحدها گروه

نمودار سازماني يك نماد قابل رؤيت، از كل . شودنمودار سازماني نمايان مي
در تعريف ساختار  ).2000گيبسون و همكاران، ( سازمان استها و فرايندهاي  فعاليت

  :شود سازماني به سه ركن اصلي اشاره مي
  .سازمان است ري دريگي روابط رسمي گزارش كننده ساختار سازماني تعيين) 1
صورت گروهي در دواير كار  به افرادي است كه كننده تعيين ساختار سازماني) 2

  .كنند مي
ها  ي آن وسيله هايي است كه به ي طرح سيستم در برگيرنده ساختار سازماني) 3

  ). 1381عالم تبريز، ( شود ي دواير هماهنگ و يكپارچه مي هاي همه فعاليت
  طراحي ساختار سازماني

هاي دائمي و ديدگاه سيستمي بر اين اساس قرار دارد كه در درون سازمان فعاليت 
است كه به ابعادي از سازمان توجه الزم براي درك سازمان . پويا در جريان است

هاي خاص سازمان هستند اين ابعاد به همان صورت كننده ويژگيشود كه بيان
. هاي فيزيكي معرف افراد هستندكنند كه شخصيت و ويژگيسازمان را توصيف مي

براي ارزيابي و درك ). محتوايي(ابعاد ساختاري و ابعاد موقعيتي: اين ابعاد عبارتند از
ي است چرا كه ابعاد سازمان رهر دو بعد ساختاري و موقعيتي ضروشناخت سازمان 

 . )2001دفت، ( با يكديگر تعامل دارند
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  ابعاد و متغيرهاي ساختاري
ي يهاي دروني يك سازمان هستند آنها مبناابعاد ساختاري بيان كننده ويژگي  

دفت، (و با هم مقايسه كرد گيريها را اندازهوسيله سازمانتوان بدانكه مي هستند
: عبارت است از  عوامل ساختاري پردازان مختلفاز ديدگاه نظريه ). 1378

، مينتزبرگ، 1987رابينز،  ،2001دفت، 1965هچ، (پيچيدگي، رسميت، تمركز 
، تقسيم كار، )1993، مينتزبرگ، 1987رابينز،  ،2001دفت(، تخصصي كردن )1993

هاي پرسنلي،  بودن، نسبتاي  اختيارات، حرفه داشتن استاندارد، سلسله مراتب
، )1987رابينز،  ،2001دفت(استقالل، تفويض اختيار، تفكيك، تركيب، حيطه كنترل 

ساماندهي رفتار، آموزش و ارشاد، گروه بندي واحدها، اندازه واحد، نظام برنامه 
  ). 1993مينتزبرگ، (ريزي و نظارت، ابزار برقراري ارتباط 

  )محتوايي(ابعاد موقعيتي
نوع  ابعاد موقعيتي معرف كل سازمان هستند مثل اندازه يا بزرگي سازمان، 

  ها  توانند مبهم باشد زيرا آنابعاد موقعيتي مي. هاي آنمحيط و هدف ،فناوري
 گيرددهنده سازمان و محيطي هستند كه ابعاد ساختاري در درون آن قرار مينشان

در طراحي ساختار  20و اوايل قرن  19قرن تفكر غالب اواخر  .)1383اعرابي، (
هاي  قاعده ابعاد ساختاري در قالب كه تنها به“ يك بهترين راه بود”ينگرش ساختار

با توجه به اشكال مختلف از . طراحي يا عناصر و اركان ساختار توجه داشت
طراحي شغل، طراحي فراساختار، پرداخت هاي سازماني كه خود ناشي از  طرح

كه چگونه و  استسؤال مطرح  باشد اينمي گيري و طراحي نظام تصميم فراساختار
شوند؟ و سازگاري دروني  در چه موقعيتي اشكال مختلف از اركان ساختار هويدا مي

هاي اخير  در سال خورد؟ هم ميه تحت تأثير چه عواملي ب هاي ساختاري طرح
تئوري (“ بستگي دارد”سوي   هب“ يك بهترين راه”هاي مديريت از ساختار  نظريه
هاي اقتضايي در رابطه با طراحي سازماني چنين  نظريه. تغيير نگرش داد )ئياقتضا

عالم تبريز، (هاي مشخص، الگوي سازماني مشخص در موقعيت”كنند  تجويز مي
محيط، اندازه، : عبارتند از از ديدگاه نظريه پردازان مختلفموقعيتي عوامل  .)1381
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دفت (، استراتژي)1997، هال 1993، مينتزبرگ 1987، رابينز1998 دفت(تكنولوژي 
، قدرت و سياست )1997هال  ،1998دفت (، فرهنگ )1987، رابينز1998

  ). 1993، مينتزبرگ 1987رابينز(
  انواع ساختارهاي سازماني

: هاي سازماني را به دو دسته تقسيم نمودتوان انواع ساختاربه طور كلي مي 
هاي ساختاري نظري، كلي و انتزاعي طرح. ي و ساختارهاي عمليساختارهاي نظر

از . دشوتقسيم مي) پويا(و ارگانيكي ) ماشيني(بوده و به دو صورت مكانيكي 
، عدم انعطاف پذيري، ارتباطات عمودي، رسميت زياد، هاي ساختار ماشينيويژگي

هاي  از ويژگيو باشد مي نفوذ مبتني بر اختيار و قدرت سازماني و كنترل متمركز
پذيري، ارتباطات افقي، رسميت كم، نفوذ بر اساس دانش  ساختار ارگانيك، انعطاف

ساختارهاي ارگانيكي و  .)1379اعرابي، (باشد  و تخصص و كنترل متنوع مي
ساختارهايي هستند كه در يك طيف قرار گرفته و ساختارهايي جزئي و  مكانيكي،

گانه  جهاي پنبخش مبتني برساختارهاي عملي اي از نمونه .گيرندتر را در بر ميعملي
طرح ساختاري . باشد كه توسط هنري مينتزبرگ ارائه شده استمي سازمان

يكي از  1993و بازنگري مجدد او در سال ) 1979(آل  مينتزبرگ از ساختارهاي ايده
ماني هاي ساختار ساز ها در تحليل و تشريح طراحيترين مدلارزشمندترين و متداول

ها و  هايي كه او مناسب سازماندهي براي سازمان ها و پيكره قالب .رود شمار ميه ب
البته در اكثر ( اند بندي شده مؤسسات عنوان نموده در هفت الگو و طرح طبقه

 ساختار سازماني ساده )1): سازماني اشاره شده است طرحهاي فعلي تنها به پنج  نوشته
) بوروكراسي( ساختار ديوانساالري )3ماشيني ) بوروكراسي( ساختار ديوانساالري) 2

 )6) ساختار تخصصي ويژه(ساختار ادهوكراسي )5 ساختار بخشي )4 اي حرفه
به اعتقاد مينتزبرگ در هر يك از  ).1998دراگو، ( ساختار سياسي) 7 ساختار رسالتي

از سازمان  هاي هماهنگي چيرگي دارد و بخشي ويژهها، يكي از مكانيزمپيكربندي
عوامل و  )پنج پيكربندي( انواع ساختارهاي عملي. كنداي ايفا مينقش برجسته

  .نشان داده شده است 1 جدولهر نوع ساختار در ساختاري و موقعيتي 



  159...   مديريتهاي  ديوانساالري دانشكده مقايسه

 

هر  عوامل ساختاري و موقعيتي و )پنج پيكر بندي(انواع ساختارهاي عملي  .1جدول
  ساختار

  آل ساختارآيده
 مكانيسم
  هماهنگي

  عوامل موقعيتي  پارامترهاي طراحي  اصلي بخش

  ارگانيك ـ تمركزگرايي  س راهبرديأر  سرپرستي مستقيم  ساده
جوان، كوچك، پويا، 

سيستم فني  متالطممحيط 
  غير ماهر

بوروكراسي 
  ماشيني

استاندارسازي 
  كاريفرآيندهاي

  ستاد فني
-تخصص گرايي،رسميت

اي، هاي وظيفهگرايي، گروه
  تمركزگرايي عمودي

بزرگ، مسن، منظم، 
سيستم ساده غير 

خودكار، محيط ايستا، 
  كنترل بيروني

بوروكراسي 
  ايحرفه

  هسته عملياتي  استاندارد مهارت
گرايي افقي آموزش، تخصص

  شغل، عدم تمركز

پيچيده، محيط ايستا، غير 
منظم، سيستم فني غير 

  خودكار

  خط مياني  استاندارد بازده  بخشي
كنترل هاي بازار، سيستم گروه

عملياتي، عدم تمركز محدود 
  عمودي

هاي جداگانه، بخش
مسن، بزرگ، قدرت 
  طلبي مديران مياني

  تنظيم دو جانبه  ادهو كراسي
كاركنان
 پشتيباني يا

  هسته عملياتي

ابزارهاي ارتباطي پويا، 
گرايي افقي آموزش، تخصص
  مشاغل

ا، يپيچيده، محيط پو
  جوان

  )432: 1374مينتزبرگ، : (منبع
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. شوندساختارهاي عملي معموالً بر اساس يك قاعده يا بنياني طراحي مي  
 )2طراحي شغل )1 :از نظر مينتزبرگ عبارتند از ساختار عملي هاي طراحي بنيان

 گيريطراحي نظام تصميم )4طراحي روابط افقي )3 ها زيرساختطراحي 
مينتز برگ اساس طراحي سازماني دستكاري يك  گاهاز ديد .)1374مينتزبرگ، (

مجموعه از عوامل است كه تعيين كننده تقسيم كار و تحقق هماهنگي مي باشد 
بعضي در طراحي ) طراحي شغل(ي فردي از اين عوامل در طراحي موقعيت هابعضي 

و سرانجام گروهي از عوامل  ها زيرساختو چند عامل نيز در پرداخت  ها زيرساخت
هاي طراحي قاعده 2جدولدر . كار گرفته مي شوند هحي نظام تصميم گيري بدر طرا

بر اساس الگوي مينتز برگ  .داده شده استوابسته به آن نشان  اهيمهمراه با مف
هاي طراحي و  قاعده: معيارهاي راهنما براي طراحي ساختار سازماني عبارتند از

هايي را  ساختاري حكم اهرم هاي طراحي بعنوان اجزاي كه قاعده عوامل موقعيتي،
ها تقسيم كار و هماهنگي وظايف در سازمان شكل  دارند كه با گردانيدن دسته آن

گيرد و اثر بخشي سازمان ناشي از سازگاري و وابستگي متقابل اين عوامل مي  مي
به اعتقاد اكثر محقيقين و صاحب نظران مديريت ساختار كارآمد نيازمند . باشد

هاي طراحي يك سازمان از يك سو و از سوي ديگر تناسب  عدهسازگاري ميان قا
هاي طراحي وعوامل موقعيتي است كه بطور كلي مي توان گفت كه  ميان قاعده

. هاي طراحي و عوامل موقعيتي مي باشد ساختار كارآمد نيازمند سازگاري ميان قاعده
ماشيني  ساالري ديوان دو نوع عوامل ساختاري و موقعيتيهاي طراحي ساختار، قاعده
  .نشان داده شده است 3در جدول  بر اساس مدل مينتزبرگاي و حرفه
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   ساختار عملي قاعده هاي طراحي .2جدول 
  گروه  هاي طراحيقاعده  هاي وابستهمفهوم

، استاندارد كردن محتواي كار، كارتقسيم اوليه
  استاندارد كردن مهارتها، قوانين ومقررات منظم

، تخصصي كردن شغل
آموزش و ، ساماندهي رفتار
  ارشاد

  هاطراحي شغل

نظام اختيارات  تقسيم اداري كار، سرپرستي مستقيم،
ير رسمي غهاي سامان يافته، ارتباطات رسمي، جريان

هاي كار، نمودار سازماني، نظام ارتباطات و مجموعه
  غير رسمي، سرپرستي مستقيم، قلمرو نظارت

اندازه ، گروه بندي واحدها
  واحد

  زيرساختها طراحي

هاي سامان نظام جريان، استاندارد كردن بازده كار
نظام ارتباطات غير رسمي ، سازگاري روياروي، يافته

  هاي ويژهگيريفرآيند تصميم، هاي كارو مجموعه

، ريزي و نظارتنظام برنامه
  ابزار برقراي روابط

  طراحي روابط افقي
پرداخت ( 

  )زيرساختها
نظام اختيارات رسمي، جريانهاي  تقسيم اداري كار،

-هاي كار و فرآيند تصميمسامان يافته، مجموعه

هاي نظام هاي ويژه، تقسيم اداري كار،گيري
فرآيند . هاي كارمجموعه ارتباطات غير رسمي،
  هاي ويژهيگيرتصميم

عدم ، عدم تمركز عمودي
  تمركز افقي

نظام  طراحي
  گيريتصميم

  )37: 1374مينتزبرگ،  ( :منبع
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  عوامل ساختاري و موقعيتي بر اساس مدل مينتزبرگ .3جدول 
 عوامل ساختاري

)هاي طراحيقاعده(  
ايديوانساالري حرفه ديوانساالري ماشيني  

شغل نتخصصي كرد  
تخصصي كردن بسيار در ابعاد افقي و

 عمودي
 تخصصي كردن بسيار در بعد افقي

 زيادكم آموزش و ارشاد
 كمزياد ساماندهي رفتار

 بر بنيان وظيفه و بازاربنيان وظيفهبر گروه بندي واحدها

 اندازه واحد
در بخش زيرين بزرگ و در جاهاي ديگر

 كوچك
در بخش زيرين بزرگ و در جاهاي 

 ديگر كوچك
ريزي و نظارتهاي برنامهنظام  نظارت و برنامه ريزي كمبرنامه ريزي عملي 

 ابزار برقراري روابط در ساختار ادارياندك براي برقراري ارتباطابزار ابزار برقراري ارتباط
 عدم تمركز افقي و عموديعدم تمركز افقي محدود عدم تمركز

 عوامل موقعيتي
 گوناگون و بزرگمعموال كهنه و بزرگ پيشنگي و اندازه

 بي قاعده يا سادهسادهبا قاعده اما غير خود كار و نظام فني
 پيچيده و ايستاايستاساده و محيط
 در نظارت متصدي حرفه ايفن ساالرانه و گاهي با نظارت خارجي قدرت
 مد گراسنت گرا فرهنگ

  )432- 433: 1374مينتزبرگ، (: منبع

  مدل مفهومي تحقيق
اين چارچوب . شود مدل مفهومي بنياني است كه تمامي پژوهش بر آن استوار مي  

متغيرهاي اي است منطقي، توصيفي و پرورده، مشتمل بر روابط موجود ميان  شبكه
 آيد بنابراين مدل مفهومي گام مهمي در فرايند پژوهش به شمار مي. باشد مي تحقيق

 الگوي طراحي ساختار سازماني مينتزبرگ تحقيق اين مدل مفهومي. )1380سكاران،(
ها وبه عبارتي نوع  حاكم بر سازمان ساالري ديوانباشد كه عوامل تعيين كننده نوع  مي

ساختار سازماني را دو دسته عوامل موقعيتي و عوامل ساختاري يا قواعد طراحي 
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ه توان الگوي طراحي ساختار سازماني مينتزبرگ را ب مي بر اين اساس. داند مي
  .  نشان داد 1صورت نمودار 

  مدل مفهومي تحقيق بر اساس الگوي طراحي ساختار سازماني مينتزبرگ .1نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش شناسي تحقيق
 تجزيه و تحليل، ثبت و بررسي و توصيف، داين پژوهش درصدجا كه  از آن  

هاي مورد مطالعه براساس مدل سازمان برو تعيين نوع ديوانساالري حاكم  تفسير
واقع تحقيق از نوع توصيفي بوده و در عين حال چون از اسناد  در ،باشدمي مورد نظر

جامعه . دارد پيمايشيگيرد جنبه و مدارك موجود در محيط واقعي سازمان بهره مي
هاي مديريت دانشگاه علمي دانشكده هيأتآماري پژوهش عبارت است از اعضاي 

شگاه آزاد واحد تهران مركز كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تهران و دان
نفر  100نفر دانشكده مديريت دانشگاه تهران و  40(نفر  140به باال بوده كه بالغ بر 

از آنجا كه جامعه مورد مطالعه اساتيد . باشندمي) دانشكده مديريت دانشگاه آزاد
آشنايي كافي و الزم داشتند لذا مديريت بودند كه با مباحث سازمان و ساختار 

در اين بنابراين . توان روش اين تحقيق را يك روش خبرگي به حساب آورد مي
جهت اطمينان از قابليت تعميم  و نيز پژوهش با توجه به محدوديت جامعه آماري

ها اسناد و ابزار گردآوري داده). N=n( استفاده گرديدسرشماري  از روش نتايج 

  :عوامل موقعيتي
  پيشنگي و اندازه

  نظام فني
  محيط
  قدرت
  فرهنگ

 :ساختاريعوامل
  آموزش و ارشاد، شغل نتخصصي كرد

  ، بندي واحدهاگروه، ساماندهي رفتار
  اندازه واحد

  ريزي و نظارتهاي برنامهنظام
  عدم تمركز، ابزار برقراري ارتباط

 )نوع ديوان ساالري حاكم بر سازمان(نوع ساختار سازماني
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هاي ها از روشبراي تجزيه و تحليل داده بوده كه محقق ساخته مهمدارك و پرسشنا
براي  .استفاده شد آماري توصيفي و جهت مقايسه عوامل از نمودار تار عنكبوتي

اي شامل شصت سئوال بر اساس مدل ابتدا پرسشنامه ،سنجش روايي پرسشنامه
هاي الزم از سوي اساتيد راهنما و و بررسي مشاهدهبرگ طراحي و پس از زمينت

مشاور تغييرات الزم صورت گرفت و در نهايت به منظور اطمينان از مفهوم بودن 
ها پرسشنامه اوليه  و جامعيت آن و بررسي روابط منطقي و تناسب بين آن سؤاالت

پرسش به استحضار چند تن از اساتيد مديريت موسسه عالي مطالعات  44شامل 
ريزي و دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد رسيد و پس از اعمال نظر همديريت و برنام

ايشان و اصالحات الزم اقدام به تكثير پرسشنامه و اجراي آزمايشي طرح آزمايشي 
. استفاده گرديدآلفاي كرونباخ  ، ازپرسشنامه پايايي تعيينبه منظور  .پژوهش گرديد

دهندة قابليت اعتماد باالي شانبوده كه ن% 86برابر با  مقدار آلفاي محاسبه شده
  .باشدپرسشنامه طراحي شده مي
  ها تجزيه و تحليل داده

آوري  جا كه در اين تحقيق از دو ابزار بررسي اسناد  و پرسشنامه جهت جمع از آن  
گرديده و الزم استفاده شد لذا تحليل داده ها به تفكيك اين دو ابزار ارائه هاي  داده

جدول (و عدم تفاوت نتايج با استفاده از ميانگين آماري  جهت اطمينان از يكساني
   . شوند مي و نيز نمودارهاي تار عنكبوتي با يكديگر مقايسه) آمار توصيفي
  مدارك اسناد و حاصل ازهاي  تحليل داده

هاي مورد نتايج حاصله از بررسي اسناد و مدارك و نمودار سازماني دانشكده   
  .باشد مي به صورت ذيلديوانساالري مطالعه به منظور تعيين نوع 

رد مطالعه بر حسب موهاي  مقايسه نوع ديوان ساالري حاكم بر دانشكده
  بندي واحد گروه

دانشگاه تهران و نيز دانشگاه  مديريتهاي  با بررسي نمودار سازماني دانشكده  
بندي  مشاهده گرديد كه اساس سازماندهي بر بنيان وظيفه بوده و اثري از گروه آزاد
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بندي واحدها  نشد در نتيجه نوع ديوانساالري در رابطه با گروه رؤيتبر مبناي بازار 
   .از نوع ماشيني است

ي مورد مطالعه بر ها مقايسه نوع ديوان ساالري حاكم بر دانشكده  
  حسب حيطه نظارت

هاي مديريت دانشگاه تهران و آزاد  با توجه به  نمودار سازماني دانشكده  
 ،معاونين،وجود در سطوح مختلف واحدها تعداد پست هاي راس هرم هاي م پست

و كارشناسان و متصديان به بررسي اندازه  مسؤولينساي دواير و ؤر ،مديران مياني
 از مجموعدر دانشكده مديريت دانشگاه تهران . پرداخته شد )حيطه نظارت( واحد
ر سطح مديران پست د 7پست در راس هرم راهبردي و  8 پست موجود تعداد135

. عملياتي و ستاد پشتيباني قرار دارند) هسته(پست در سطوح زيرين  120مياني و
ساختار  ،با توجه به حيطه نظارت محدود و متعدد هريك از واحدها ،بنابراين

لذا  .دانشكده مزبور در بخش زيرين بزرگ و در سطوح بااليي كوچك است
در دانشكده  .از نوع ديوانساالري مي باشدبراساس نظريه هاي ارائه شده اندازه واحد 

پست در راس هرم  10پست موجود تعداد 186 از مجموعمديريت دانشگاه آزاد نيز 
پست در ستاد پشتيباني و سطوح  164پست در سطح مديران مياني و  12راهبردي و 

عملياتي قرار دارند بنابر اين با توجه به حيطه نظارت محدود  هريك ) هسته(زيرين 
ساختار دانشكده مزبور در بخش  زيرين بزرگ و در سطوح بااليي  ،از واحدها

هاي ارائه شده اندازه واحد از نوع  بر اساس نظريه بنابراين .كوچك است
در هر دو نوع ) حيطه نظارت(كه اندازه واحد  توجه به اين با. باشد ديوانساالري مي

ديوانساالري در بخش زيرين بزرگ و در جاهاي ديگر كوچك است لذا اين متغير 
  .نخواهد داشت تأثيريدر تعيين نوع ديوانساالري 

هاي مورد مطالعه بر  مقايسه نوع ديوان ساالري حاكم بر دانشكده  
  ابزار برقراري ارتباط حسب

ه عمل آمده از نمودار سازماني و اسناد و مدارك مكتوب هاي ب با بررسي  
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 شواهدي مبني بر وجود ابزارهاي برقراري ارتباطهاي مورد مطالعه  دانشكده
مديران هماهنگ كننده و  ،كميته هاي ثابت ،هاي كار مجموعه،شغل رابط:شامل(

چند كه شورايي تحت عنوان شوراي آموزشي  يافت نشد هر) ساختارهاي ماتريسي
هاي آموزشي جهت امور آموزشي  گروه ؤسايدانشكده با حضور معاونين و ر

تشكيل مي گردد كه ان هم در چارت سازماني فاقد محل رسمي است به هر حال با 
توجه به عدم وجود ابزار بر قراري ارتباط مي توان ساختار دانشكده مزبور را از نوع 

  . ساالري ماشيني محسوب كرد ديوان
مورد مطالعه بر هاي  ديوان ساالري حاكم بر دانشكده مقايسه نوع  

  حسب نوع محيط
همانند تعداد و  عوامليبه منظور بررسي بعد پيچيدگي و سادگي محيط   

فاصله مراكز نسبت به دفتر مركزي و تخصيص  هاي فيزيكي، پراكندگي مكان
ساماندهي  ميزان تمركز يا عدم تمركز و ،ها به ساير مراكز دور از دفتر مركزي پست
شكده هاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند كه با توجه به تمركز فيزيكي دان، رفتار

حاكي  نگرديد اما بر اساس نتايج بدست آمده از پرسشنامه مزبور، عوامل فوق احصا
باشد كه از  تمركز عمودي و افقي و ساماندهي زياد  رفتار در هر دو دانشكده مي از

محيط هر دو دانشكده را محيطي ساده محسوب نمود كه حاكي از اين نظر مي توان 
  .  ساالري ماشيني است ديوان

مورد مطالعه بر هاي  مقايسه نوع ديوان ساالري حاكم بر دانشكده  
  اندازه واحد حسب

تعداد واحدهاي ،به منظور بررسي اين متغير عواملي همانند تعداد سطوح مديريتي   
با . واحدها و تعداد مشاغل  مورد بررسي  قرار مي گيرندتنوع و گوناگوني ،موجود 

واحدها  گروه بندي(هاي پيشين  كه اين عوامل به طور مفصل در قسمت توجه به اين
دانشكده هاي مربوطه شرح داده شد لذا تكرار آن ضروري ) حيطه نظارت(و اندازه 

از نمودار سازماني  با توجه به نتايج حاصله از بررسي به عمل آمده ،نيست بنابر اين
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گيري كرد كه اندازه  دانشكده مديريت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد مي توان نتيجه
  .ساالري است هاي مزبور بزرگ مي باشد كه حاكي از ديوان واحد در دانشكده

در  حيطه نظارت ،پيشينگي ،الزم به ذكر است عواملي مانند اندازه واحد  
ساالري استفاده  باشد لذا از اين عوامل در تعيين نوع ديوان ها يكسان مي ساالري ديوان

هاي مزبور مورد مطالعه  به منظور سنجش بوروكراتيك بودن سازمان و صرفاً نگرديد
  .قرار گرفتند
  پرسشنامه هاي حاصل ازتحليل داده

گيري به منظور اندازهسؤال و  29گيري عوامل ساختاري به منظور اندازه  
هاي شاخصميانگين  .ال در پرسشنامه طراحي گرديدؤس 30موقعيتي هاي  شاخص

 4جدول مورد مطالعه در هاي  دانشكده ساالري ديوانو نوع  ساختاري و موقعيتي
دانشكده مديريت  ساالري ديواندهد كه نوع  مي نتايج نشان .نشان داده شده است

حيطه (ه واحد دانشگاه تهران برحسب متغيرهاي تخصصي كردن افقي شغل، انداز
، پيشينگي يا قدمت سازماني و اندازه از )ميزان ايستايي يا پويايي(، محيط )نظارت

نوع ديوانساالرانه و بر حسب متغيرهاي تخصصي كردن عمودي شغل، ساماندهي 
قدرت درون سازماني رفتار از راه شغل، برنامه ريزي عملكرد، نظارت عملكرد، 

قدرت ، )نظارت مستقيم خارجي( ون سازمانيقدرت بر، )نظارت متخصصان ستادي(
فرهنگ و   )دلبستگي به سازمان(فرهنگ ، )نظارت مستقيم خارجي( برون سازماني

و بر حسب متغيرهاي آموزش، اي  حرفه ساالري ديواناز نوع ) دلبستگي به حرفه(
عدم ، ساماندهي رفتار از راه مقررات، ساماندهي رفتار از راه گردش كارارشاد، 

، بندي واحد ها گروه، ابزاري بر قراري ارتباط، عدم تمركز افقي، تمركز عمودي
خودكار و (نظام فني ، )ساده و پيچيده( نظام فني، )نظم و قاعده(نظام فني 
نظارت غير ( قدرت برون سازماني، )سادگي و پيچيدگي( محيط، )غيرخودكار

ماشيني  ساالري واندياز نوع  سنت گراييو  فرهنگ مدكرايي، )مستقيم خارجي
دانشكده مديريت دانشگاه آزاد برحسب  ساالري ديوانهم چنين نوع . باشد مي

ساده و  (نظام فني، )حيطه نظارت(اندازه واحد، تخصصي كردن افقي شغلمتغيرهاي 
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از نوع  اندازهو  )قدمت سازماني( پيشينگي، )ايستايي و پويايي( محيط، )پيچيده
ساماندهي رفتار ، تخصصي كردن عمودي شغلتغيرهاي ساالرانه و بر حسب م ديوان

ظارت ن(قدرت درون سازماني ، نظارت عملكرد، ريزي عملي برنامه، از راه شغل
قدرت برون ، )خودكنترلي اساتيد( قدرت درون سازماني، )متخصصان ستادي

فرهنگ ، )دلبستگي به سازمان(فرهنگ ، )نظارت مستقيم خارجي( سازماني
، موزشآو بر حسب متغيرهاي اي  حرفه ساالري ديوان از نوع ) حرفهدلبستگي به (

عدم ، ساماندهي رفتار از راه مقررات، ساماندهي رفتار از راه گردش كار، ارشاد
، گروه بندي واحد ها، ابزاري بر قراري ارتباط، عدم تمركز افقي، تمركز عمودي

سادگي و  ( محيط، )ارخودكار و غيرخودك(نظام فني ، )نظم و قاعده ( نظام فني
و  راييگفرهنگ مد، )نظارت غير مستقيم خارجي( قدرت برون سازماني، )پيچيدگي

 . باشد مي ماشيني ساالري ديواناز نوع  گرايي سنت
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  بدست آمده از پرسشنامه نتايج بررسي شاخص هاي ساختاري و موقعيتي .4جدول 
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   تحقيق بررسي اسنادي و پرسشنامه حاصل از و موقعيتي ابعاد ساختاريمقايسه 
 ساختارينتايج ابعاد ، مورد مطالعههاي  دانشكده ساختاريابعاد مقايسه به منظور   
دست آمده از طريق پرسشنامه و اسناد و مدارك بر روي نمودار تار عنكبوتي ه ب

به تصوير كشيده شده  ساختاريهاي احتمالي بين ابعاد ترسيم و تفاوت
مشهود است نقاط اتصال و پيوند نتايج  2كه در نمودار طوري همان .)2نمودار(است

در بيشتر موارد بر هم منطبق و يا  مورد مطالعههاي حاصله از هر شاخص در دانشكده
هاي پوشاني دارند و در صورت وجود فاصله و شكاف در برخي عاملبه عبارتي هم

ديگر، وضعيت متغيرهاي  به عبارت .استآن بسيار اندك و ناچيز بوده و چشمگير 
ساماندهي رفتار از ، ارشاد، موزشآ ، شغل و عمودي تخصصي كردن افقي ساختاري
 ،نظارت عملكرد، برنامه ريزي عملي، راه مقرراتو از  از راه گردشكار، راه شغل

، نوع گروه بندي واحدها و اندازه بر قراري ارتباطو افقي،   عدم تمركز عمودي
 . استتقريباً يكسان  تهران و آزاددر دو دانشكده  واحد

مقايسه ابعاد ساختاري دانشكده مديريت دانشگاه تهران و دانشكده مديريت  .2نمودار
  دانشگاه آزاد

  

0
1
2
3
4
5

…تخصصي كردن

…تخصصي كردن 

أموزش

ارشاد

…ساماندهي رفتار از 

…ساماندهي رفتار از 

…ساماندهي رفتار از 

برنامه ريزي عملي
نظارت عملكرد

عدم تمركز عمودي

عدم تمركز افقي

گروهبندي واحد

ابزار برقراري ارتباط

حيطه نظارت

تهران آزاد
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دست ه نتايج ب ،مورد مطالعههاي  دانشكده موقعيتيابعاد  مقايسهبه منظور هم چنين   
نمودار تار عنكبوتي  آمده از طريق پرسشنامه و اسناد و مدارك هر دانشگاه بر روي

كه  با توجه به اين. موقعيتي مشخص گرديدهاي احتمالي بين ابعاد ترسيم و تفاوت
 قدمت سازماني عواملي مانند سادگي و پيچيدگي نظام فني، ايستايي و پويايي محيط،

باشد در تعيين نوع ديوانساالري از اين عوامل ها يكسان ميساالري و اندازه در ديوان
كننده ده عامل تعيين از به منظور ترسيم نمودار تار عنكبوتي و نگرديد استفاده
قابل  2كه در نمودار تار عنكبوتيطوري همان. )3نمودار( ساالري استفاده شد ديوان

هاي مشاهده است نقاط اتصال و پيوند نتايج حاصله از هر شاخص در دانشكده
پوشاني دارند و در برخي تي همموصوف در بيشتر موارد بر هم منطبق و يا به عبار

به عبارت  .باشدگير نميها ميزان فاصله و شكاف بسيار اندك بوده و چشمعامل
، )خودكار و غيرخودكار، ساده و پيچيده، نظم و قاعده(نظام فني  ديگر وضعيت

نظارت ( قدرت درون سازماني، )سادگي و پيچيدگي، ايستايي و پويايي( محيط
نظارت مستقيم ( قدرت برون سازماني، )خودكنترلي اساتيد، متخصصان ستادي

دلبستگي ، سنت گراييو  راييگمد(فرهنگ ، )نظارت غير مستقيم خارجي ،خارجي
و اندازه سازمان در  )قدمت سازماني( پيشينگي، )دلبستگي به حرفه، به سازمان
    . بوده و تفاوت چنداني ندارندهاي مورد مطالعه تقريباً يكسان  دانشكده

   



  

  ريت دانشگاه آزاد

خارجي

سنت گرايي,گ مدكرايي

دلبستگي به سازمان

دلبستگي به حرفه

ي

هران و دانشكده مدير

عده

جي

نظارت غير مستقيم خ

فرهنگ

پيشينگي

اندازه

تهران

ه مديريت دانشگاه ته

0

5
نظم و قاع -نظام فني 

ده

-

نظارت مستقيم خارج  

عاد موقعيتي دانشكده

ساده و پيچيد - نظام فني

كاروغيرخودكار

 و پويايي

و سادگي

تخصصان ستادي

قدرت درون سازماني
خودكنترلي اساتيد

آزاد

مقايسه ابع .3نمودار

نظام فني خود

محيط ايستايي

محيط پيچيدگي و

نظارت مت
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ساالري  با ديوانهاي مورد مطالعه موجود دانشكده ساالري ديوانمقايسه 
  اي ايده آلحرفه

با توجه به نتايج بررسي ابعاد ساختاري و موقعيتي ميزان سازگاري و هماهنگي   
تر انحراف معيار اين عوامل از عبارتي صريحه يا ب نزديك و دوري ،عواملاين 

قابل  5كه در جدول  طوري همان .گرفتآل مورد بررسي قرار اي ايدهساختار حرفه
آموزش ،از بين چهارده عامل ساختاري مذكور هشت عامل شامل مالحظه مي باشد

عدم تمركز ،راه گردش كار ساماندهي از،ساماندهي رفتار از راه مقررات ،ارشاد،
بندي واحد ها از نوع ماشيني  گروه،ابزار بر قراري ارتباط ،عدم تمركز افقي ،عمودي

و نشانه . بوده و با ساختار دانشگاهي كه مي بايستي از نوع حرفه باشند تطابق ندارند
  .اي مي باشد عدم سازگاري عوامل ياد شده ماشيني با عوامل حرفه

  ابعادساختاري بر حسب  هاي مورد مطالعهدانشكده ايديوانساالري حرفهان ميزمقايسه  .5جدول

  هاي طراحيقاعده  رديف
   ميزان ابعاد

در دانشگاه 
  تهران

در دانشگاه 
  آزاد

ديوانساالري  در
  حرفه اي

  زياد  زياد زياد كردن افقي شغلتخصصي  1
  كم  كم كم كردن عمودي شغلتخصصي  2
  زياد  كم كم موزشآ  3
  زياد  كم كم ارشاد  4
  كم  كم كم ساماندهي رفتار از راه شغل  5
  كم  زياد زياد ساماندهي رفتار از راه گردشكار  6
  كم  زياد زياد ساماندهي رفتار از راه مقررات  7
  كم  كم كم ريزي عمليبرنامه  8
  كم  كم كم نظارت عملكرد  9

  زياد  كم كم عدم تمركز عمودي  10
  زياد  كم كمعدم تمركز افقي  11
  زياد  اندك اندك ابزاري بر قراري ارتباط  12
  وظيفه اي و بازار  وظيفه اي  وظيفه اي  گروه بندي واحد ها  13
  بزرگ  بزرگ بزرگ )حيطه نظارت(اندازه واحد  14
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ساختاري 
عنكبوتي 
 ايده آل 

  
محتوايي 
ودن نظام 
د گرايي 
 از نوع 

 

.مديريتهاي  ده

هاي ابعاد س
نمودار تار ع  

ساالري ديوان

ايالري حرفه

چهارده عامل م
غيرخودكار بو
 و سنت و مد
 مي بايستي

وانساالري دانشكد

ه ا و شباهت
از ،اي حرفه

 ساختاري با د

سا آل ديوانيده

از بين چست
خودكار و غ
تقيم خارجي
نشگاهي كه

ديو مقايسه

ها  از تفاوت
ه آل ساختار

اي ابعاد قايسه

ي با ساختار اي

ان داده شده ا
ده نظام فني،
ظارت غيرمست
با ساختار دا

  . دارند

  

يري شفاف
 با شكل ايده
ر عنكبوتي مق
  . شده است

ه ابعاد ساختار

نشا  6 جدول
نظم و قاعد ل،

گي محيط، نظ
ني بوده و ب
 باشد تطابق ند

ئه تصويار ار
هاي موصوف

نمودار تار. شد
نشان داده  4ر 

مقايسه .4نمودار

كه در ج طوري
نج عامل شامل
گي و پيچيدگ
 از نوع ماشين
الري حرفه اي

 

به منظور
ه دانشكده
ش استفاده

در نمودار
 نم

ط همان  
مذكور پنج

سادگ فني،
فرهنگ
االس ديوان
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ابعاد بر حسب  هاي مورد مطالعهدانشكده ايديوانساالري حرفهميزان مقايسه  .6 جدول
  موقعيتي

  ابعاد موقعيتي رديف
  ميزان ابعاد

در دانشگاه 
  تهران

  در دانشگاه آزاد
درديوانساالري 

  حرفه اي
  قاعده بي  باقاعده  باقاعده  نظم و قاعده ـنظام فني  1
  ساده  ساده  ساده  ساده و پيچيده ـ نظام فني 2
 تا حدودي خودكار  غيرخودكار  غيرخودكار  خودكار و غيرخودكار ـنظام فني  3
  ايستا  ايستا  ايستا  ايستايي و پويايي ـ محيط 4
  پيچيده  ساده  ساده  سادگي و پيچيدگي ـ محيط 5

6 
نظارت ـ  قدرت درون سازماني 

  ستادي
  كم  كم  كم

7 
 خودـ قدرت درون سازماني 
  كنترلي اساتيد

  زياد  زياد  زياد

8 
نظارت  ـ قدرت برون سازماني

  مستقيم خارجي
  كم  كم  كم

9 
نظارت ـ  قدرت برون سازماني

  غير مستقيم خارجي
  كم  زياد  زياد

  مدگرا  سنت گرا  سنت گرا  رايي،سنت گراييگ'فرهنگ مد 10
  كم  كم  كم  دلبستگي به سازمان ـفرهنگ  11
  زياد  زياد  زياد دلبستگي به حرفهـ  فرهنگ  12
  كهنه  كهنه  كهنه  )قدمت سازماني( پيشينگي 13
  بزرگ  بزرگ  بزرگ  اندازه 14
    
مديريت دانشگاه تهران با دانشگاه هاي  مقايسه وضعيت  ابعاد موقعيتي دانشكده  

بر اساس اين  . نشان داده شده است 5شماره آزاد اسالمي در نمودار تارعنكبوتي 
نمودار، با مقايسه نوع ديوانساري موجود حاكم بر دانشكده موصوف با 
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نگي يا يتوان گفت كه بر حسب متغيرهاي اندازه، پيش اي مي حرفه ساالري ديوان
تفاوتي بين وضع موجود با وضع مورد نظر اي  قدمت سازماني و دلبستگي حرفه

حسب ساير متغيرها تفاوت قابل  اما بر. وجود ندارد) اي حرفه ساالري ديوان(
  .  شود اي ديده مي مالحظه

  ايآل ديوانساالري حرفهبا ساختار ايده موقعيتيمقايسه ابعاد  .5نمودار

  
  نتايج پژوهش

سازماني  ساختار مينتز برگ اساس طراحي گاهاز ديدچنانچه ذكر شد،   
تحقق  كاري يك مجموعه از عوامل است كه تعيين كننده تقسيم كار و دست

طراحي (هاي فردي  هماهنگي مي باشد بعضي از اين عوامل در طراحي موقعيت
و  ها زيرساختو چند عامل نيز در پرداخت  ها زيرساختبعضي در طراحي ) شغل

 .گيري بكار گرفته مي شوند سرانجام گروهي از عوامل در طراحي نظام تصميم
: ساختار سازماني عبارتند از اساس الگوي منتزبرگ معيارهاي راهنما براي طراحي بر

 و عوامل موقعيتي، باشند مي كه در واقع همان ابعاد ساختار سازمان هاي طراحي قاعده
هاي طراحي بعنوان اجزاي ساختاري حكم اهرمهايي را دارند كه با  كه قاعده

1

10
نظام فني نظم و قاعده

…نظام فني ساده و 

…نظام فني خودكار و 

…محيط ايستايي و 

…پيچيدگي و-محيط

…نظارت متخصصان 

خودكنترلي اساتيد
…نظارت مستقيم   

…نظارت غير مستقيم 

…فرهنگ 

دلبستگي به سازمان

دلبستگي به حرفه

پيشينگي
اندازه

تهران آزاد ديوانساالري حرفه اي
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گردانيدن دسته آنها تقسيم كار و هماهنگي وظايف در سازمان شكل مي گيرد و اثر 
به اعتقاد . ان ناشي از سازگاري و وابستگي متقابل اين عوامل مي باشدبخشي سازم

اكثر محققين و صاحب نظران مديريت ساختار كارآمد نيازمند سازگاري ميان 
هاي  هاي طراحي يك سازمان از يك سو و از سوي ديگر تناسب ميان قاعده قاعده

اختار كارآمد توان گفت كه س عوامل موقعيتي است كه بطور كلي مي طراحي و
، 1379اعرابي، ( هاي طراحي و عوامل موقعيتي مي باشد نيازمند سازگاري ميان قاعده

بر اين اساس در اين  .)2000گيبسون و همكاران، ، 1993، مينتزبرگ، 2001دفت، 
بر اساس الگوي مينتزبرگ  ساالري بيست و دو عامل موثر در تعيين نوع ديوانتحقيق 

در ، هم ساالري ت و دو عامل موثر در تعيين نوع ديواناز بيسشناسايي شد، كه 
سيزده عامل آزاد  دانشكده مديريت دانشگاه و همدانشكده مديريت دانشگاه تهران 

كه اين امر نشانگر گرايش . باشداي مينه عامل از نوع حرفه از نوع ماشيني و جمعاً
. باشداي ميحرفهبه سوي ساختار ماشيني و حاكميت عوامل ماشيني بر عوامل 

عوامل و در اكثر موارد ميزان عوامل ساختاري  تحقيقبر اساس نتايج همچنين 
هاي مورد مطالعه يكسان بوده و حاكي از عدم تفاوت بين آنان موقعيتي در دانشكده

   .باشدمي
هاي به منظور بررسي ميزان سازگاري ابعاد ساختاري و موقعيتي در دانشكده  

ها با اي  هر يك از دانشكدهله از مطالعه اسنادي و پرسشنامهنتايج حاص مزبور،
بر همين اساس از بين چهارده عامل ساختاري  .اي سنجيده شدساالري حرفه ديوان

 ساماندهي رفتار از راه مقررات، ارشاد، آموزش، مذكور هشت عامل شامل،
زار بر قراري اب عدم تمركز عمودي، عدم تمركز افقي، كار،ساماندهي از راه گردش

بايستي واحدها از نوع ماشيني بوده و با ساختار دانشگاهي كه مي گروه بندي ارتباط،
و نشانه عدم سازگاري عوامل ياد شده با ساختار  نداشته اي باشند تطابقاز نوع حرفه

هاي مذكور با ساختار هاي طراحي دانشكدهميزان تفاوت قاعده .باشداي ميحرفه
نتايج حاصله  .باشدمويد اين موضوع مينيز ي در نمودار تار عنكبوتي اآل حرفهايده
موقعيتي نيز حاكي از اين است كه از بين چهارده عامل موقعيتي عوامل بررسي از 

خودكار و غيرخودكار بودن نظام  نظم و قاعده نظام فني، مذكور پنج عامل شامل
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و سنت و مدگرايي  سادگي و پيچيدگي محيط، نظارت غيرمستقيم خارجي فني،
بايستي از نوع ديوانساالري فرهنگ از نوع ماشيني بوده و با ساختار دانشگاهي كه مي

نتايج بررسي ابعاد ساختاري و موقعيتي نشانگر عدم . اي باشد تطابق ندارندحرفه
هاي حاصله از يافته  .باشداي دانشگاهي ميهاي طراحي با ساختار حرفهتناسب قاعده
ساالري حاكي از اين است كه از بين  هاي طراحي در تعيين نوع ديواندهبررسي قاع

 هاي طراحي برخي از آنان همانند آموزش و ارشاد،متغيرهاي شاخص قاعده
عدم تمركز  كار،ساماندهي رفتار از راه گرش ساماندهي رفتار از راه مقررات،

واحدها، از نوع  گروه بندي ابزار برقراري ارتباط، عدم تمركز افقي، عمودي و
-اي باشد همبايست حرفهساالري ماشيني بوده و با ساختار دانشگاهي كه مي ديوان

متغيرهاي موقعيتي  .اي شدن سوق پيدا كندبايست به سوي حرفهخواني نداردكه مي
ساده و غير پيچيده بودن  غير خودكار بودن نظام فني، همانند نظم و قاعده نظام فني،

اي  ير مستقيم خارجي از نوع ماشيني بوده و متناسب ساختار حرفهو نظارت غ محيط،
 . اي شدن سوق پيدا كنندبايست به سوي حرفهباشند كه مينمي

  هاپيشنهاد
هاي گونه كه نتايج تحقيق نشان داد ميزان آموزش و ارشاد در دانشكده همان .1

است لذا  ساالري ماشيني باشد كه حاكي از ديوانمورد مطالعه در حد كمي مي
 هيأتاي بايستي به آموزش و ارشاد اعضاي به منظور نيل به معيارهاي حرفه

علمي توجه بيشتري معمول گردد كه در اين راستا فراهم نمودن امكانات و 
هاي علمي داخل و ها و كنفرانستسهيالت  الزم براي شركت آنان در سمينار

، ناسب مطالعاتيهاي مايجاد بسترهاي الزم براي فرصت خارج كشور،
ئه مقاالت علمي داخل و خارج اهاي تشويقي مناسب در جهت ار مكانيزم
هاي جديد كه هاي الزم براي به روزسازي و ارائه يافتهبرگزاري دوره، كشور
هاي هاي رسمي باشد از جمله راه حلتواند جنبه برگشت به آموزشمي بعضاً

شده نيازمند پشتيباني همه جانبه  البته اكثر موارد ذكر .تواند باشدمتعدد مي
 .باشدهاي مربوطه ميويژه از جنبه مالي از سوي سازمان هب
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كار و مقررات اماندهي رفتار به ويژه از طريق گردشتحقيق س بر اساس نتايج .2
از اينكه اي فرد حرفه جا كه از آن. هاي موصوف بسيار مشهود بوددر دانشكده

خشك قرار گيرد بيزار بوده و از آن گريزان انين و مقررات ودر قيد و بند ق
هاي است لذا تجديد نظر در برخي قوانين و مقررات دست و پا گير در دانشكده

كه در اين خصوص مي توان در انتخاب و انتصاب . مزبور ضروري است
 .مديران مياني در صف و ستاد از وجود افراد حرفه اي بهره جست

ساالري ماشيني  كور زياد بوده كه بيانگر ديوانهاي مذميزان تمركز در دانشكده .3
اي تمركززدايي و تفويض اختيارات الزم است لذا جهت سوق به ساختار حرفه

ارائه فرصت مناسب جهت ، توجه به نظرات گروهي ويژه در هسته عملياتي، هب
گيريها ضروري علمي و مشاركت آنان در تصميم هيأتارائه نظرات اعضاي 

  .است
هر چند كه ميزان خودكار بودن نظام فني زياد شفاف نيست  ايساختار حرفهدر  .4

هاي پژوهش حاكي از غير خودكار بودن نظام فني و ماشيني بودن ولي يافته
ساالري  به سوي ديوان گرايشهاي موصوف دارد لذا به منظور دانشكده

ديگر  ضروري است از ميزان ساماندهي رفتار كاسته شود و از سوي اي حرفه
 .ابزار برقراري ارتباط در جاي جاي سازمان تقويت گردد

نتايج بدست آمده حاكي از ساده بودن محيط در هر دو دانشكده و  .5
باشد كه در اين راستا در جهت نيل به معيارهاي ساالري ماشيني مي ديوان
علمي جهت  هيأتتمركززدايي و دادن اختيارات الزم به اعضاي  اي، حرفه

 .باشدهاي سازمان راهگشا مي يگيرتصميممشاركت در 
گرا هاي مذكور از نظر فرهنگي هر دو سنتبا توجه به نتايج تحقيق دانشكده .6

تواند ناشي از عوامل تاريخي و ساير عوامل متعدد از باشند كه اين امر ميمي
عدم گرايش به  جمله عدم تمايل به تغييرات و مقاومت در برابر آن،

روزمرگي و عدم توجه به تغييرات محيطي به ويژه  هاي نو،هگرايي و ايد جوان
لذا توجه به ساختارهاي نوين  .در سطح جهاني و هزاران عامل ديگر باشد

  .آموزشي جهت به روزسازي ساختار ضروري است
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