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چکیده
استخدام خویشاوندان در بسیاری از دانشگاه های دنیا تابع قوانین سخت گیرانه و محدود کننده است. علت اصلی وضع چنین قوانینی جلوگیری 
از ایجاد تضاد منافع فردی است. بیشتر مطالعات در زمینه استخدام خویشاوندی در شرکت های خانوادگی انجام شده است که نتایج متفاوتی 
داش��ته اند. در مجموع هم نکات منفی و هم مثبت برای استخدام خویش��اوندان در یک شرکت ارائه شده  است. اما استخدام خویشاوندان در 
دانشگاه ها امری است که در اغلب دانشگاه های دنیا بسیار سخت صورت می گیرد. نوشته حاضر با مرور قوانین برخی دانشگاه های مطرح در 

بعضی از کشورها در خصوص استخدام خویشاوندی وضع قوانین مشابه را در دانشگاه های کشور توصیه می کند.

واژگان کلیدی: استخدام خویشاوندی، تضاد منافع فردی، دانشگاه.
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مقدمه

اس��تخدام خويشاوندان در شركت ها، سازمان های دولتی و دانشگاه ها 
از جمله عواملی اس��ت كه با عدم توجه به بحث شايس��ته ساالری بر 
كارآمدی و كيفيت كار آن نهاد اثر منفی می گذارد. لذا در بس��ياری از 
دانشگاه های جهان استخدام خويشاوندان طبق قوانين ممنوع است و 
يا با رعايت شرايطی خاص و بسيار سخت گيرانه صورت می پذيرد. 
استخدام خويشاوندان در يک نهاد يا سازمان سبب ترجيح دادن آن ها 
به ديگران، ايجاد مش��کل در مديري��ت بی طرفانه، و كاهش انگيزه در 
بين كاركنان می ش��ود. اس��تخدام افراد با معيارهاي��ی غيرمرتبط مانند 
خويش��اوندی در مقابل معيار اصلی شايس��ته س��االری در هر نهادی 
سبب از بين رفتن كارآمدی آن نهاد، سازمان يا شركت خواهد شد.]1[
در اي��ن ميان اس��تخدام افراد در دانش��گاه ها خصوصا به عنوان عضو 
هيات علمی بر اساس معيارهای غيرمرتبط سبب ايجاد بی انگيزگی و 

دلسردی نسبت به تحصيل در بين دانشجويان می شود. 
در خصوص تاثير اس��تخدام بس��تگان و خويش��اوندان در شركت ها 
مطالعات مختلفی انجام شده اس��ت. مطالعات پرو )1972( و فاچيو، 
النگ و يونگ )2001( نشان می دهد كه شركت های خويشاوندانی به 

دليل تضاد بين منافع افراد عملکرد خوبی ندارند.]2[ 
داگ )1993( ب��ه مطالعات ُدالن و ديويس )1960( اش��اره می كند كه 
معتقدند اس��تخدام خويشاوندان در يک دانشگاه منجر به جذب افراد 
فاقد شرايط الزم، ايجاد حس حسادت بين همکاران، و پيشرفت بدون 
زحمت می شود.]3[ البته داگ )1993( با اشاره به مطالعاتی كه بر روی 
قوانين دانشگاه های آمريکا از سال 1960 انجام شده است به اين نتيجه 
می رسد كه قوانين ضد استخدام خويشاوندی در مورد خانم ها بيشتر 
اجرا شده اند و در نتيجه اين امر موجب تبعيض بيشتر در قبال خانم ها 

شده است.]4[
هدف از تبيين و اجرای سياس��ت های ضد اس��تخدام خويش��اوندی 
جلوگي��ری از بروز مش��کالت مرتبط با كار دو خويش��اوند در يک 
سازمان است. زمانی كه دو خويشاوند در يک سازمان مشغول به كار 
هس��تند همکاران ديگر آن ها اين احس��اس را دارند كه يکی از آن ها 
به خاطر نفوذ ديگری اس��تخدام شده اس��ت و اين سبب ايجاد رابطه 
نامطلوب بين همکاران و كاهش انگيزه كاری بين آنان می شود كه در 

نهايت بر كارآمدی آن نهاد تاثير منفی می گذارد.]5[
در اغلب دانش��گاه های دنيا استخدام دو نفر با رابطه خويشاوندی در 
يک دپارتمان منع شده است و استخدام خويشاوندان در يک دانشگاه 
نيز منوط به اين اس��ت ك��ه يکی از آن ها به صورت مس��تقيم يا غير 
مستقيم در پست تصميم گيری و نظارت بر استخدام، ارتقا و  افزايش 
حقوق خدمت نکند و همچنين در پس��ت مافوق ش��خص استخدام 
ش��ونده نباشد. بنابراين س��عی بر اين است كه هر گونه تصميم گيری 
درباره ی استخدام افراد كامال بر اساس توانايی های فردی و به دور از 

هر گونه تبعيض صورت گيرد.  

در ادام��ه اين نوش��تار به عن��وان نمونه به ذكر سياس��ت های برخی 
دانشگاه های مطرح جهان در اين زمينه می پردازيم. 

دانشگاه هاروارد )آمریکا(

سياست اين دانشگاه بر اين است كه تمام تصميم گيری ها در خصوص 
اس��تخدام افراد بر اس��اس توانايی هايش��ان باش��د. افرادی كه در اين 
دانشگاه استخدام شده اند نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم آغازگر و 
يا شركت كننده در مراحل تصميم گيری در رابطه با بستگان و نزديکان 

خود باشند.
(http://hr.harvard.edu/staff-personnel-manual/general-em-
ployment-policies/work-relationships)

دانشگاه بوستون )آمریکا(

كاركنان دانش��گاه بوس��تون می توانند دوستان و خويش��اوندان خود 
را برای اس��تخدام به اداره مديريت منابع انس��انی ارج��اع دهند. اين 
متقاضيان نيز مانند س��اير متقاضيان باي��د روند ادراری معمول را طی 
كنند. استخدام خويش��اوندان كه شايستگی الزم را برای انجام پست 

مربوط دارند در اين دانشگاه با شرايط خاصی صورت می پذيرد. 
خويش��اوندان نزديک و اعض��ای يک خانواده نمی توانند در پس��تی 
اس��تخدام ش��وند كه ديگر عضو خانواده يا يکی از بس��تگان نزديک 
آن ها مس��ئوليت نظارت بر آن پس��ت را بر عه��ده دارد و يا در مورد 
استخدام افراد در پست مربوطه تصميم گيری می كند. بستگان نزديک 
ش��امل همس��ر، فرزندان، نوه ها، والدين، والدين همسر، پدربزرگ و 
مادربزرگ، برادر، خواهر، برادر و خواهر همسر، عروس و داماد، عمو 
و دايی، عمه و خاله، خواهرزاده و برادرزاده می ش��ود. در شرايطی كه 
كه دو كارمند از طريق ازدواج با يکديگر بس��تگان نزديک می ش��وند 
و يکی از آن ها مش��غول خدمت در پس��تی است كه بر پست ديگری 
نظارت دارد و يا از تصميم گيرندگان استخدام افراد در دانشگاه است، 
در فاصل��ه 90 روز بع��د از ازدواج يکی از آن ها بايد به جای ديگری 
منتقل ش��ود و يا به كارش در ش��غل قبلی خاتمه دهد. درخواس��ت 
بررس��ی موارد مستثنا از قانون بايد با ادله و توجيهات خاص به دفتر 

معاونت و يا رئيس اداره منابع انسانی دانشگاه ارسال شود.
(https://www.bu.edu/hr/documents/employee-handbook.
pdf) 

دانشگاه واشنگتن )آمریکا(

اس��تخدام خويشاندان نزديک در يک دپارتمان دانشگاه به شدت نهی 
می ش��ود. دانشگاه واش��نگتن دانشگاه بزرگی اس��ت و اغلب ممکن 
اس��ت افراد شايس��ته و كارآمد برای پست های استخدامی خود را در 



نشریه نشاء علم، سال پنجم ،شماره دوم، خرداد ماه 94

79

زیست شناسی جدید برای قرن 21

بين خويش��اونداِن كارمندان فعلی اش پيدا كند. اما كارمندانی كه يکی 
از خويش��اوندان آن ها متقاضی اس��تخدام در دانشگاه است  نبايد در 
پست های نظارت، مديريت، تصميم گيری يا اثرگذاری بر تصميم های 
نهايی در رابطه با استخدام افراد در دانشگاه مشغول باشند. اين قانون 
در مورد روابطی مانند ازدواج كه بعد از اس��تخدام ممکن است ايجاد 
ش��ود نيز صادق است. بستگان نزديک شامل همسر، شريک هم خانه، 
والدي��ن، والدين ناتنی، فرزندان و فرزندخوانده ه��ا، برادر يا خواهر، 
ب��رادر و خواهر ناتنی، نوه ها، پدرب��زرگ و مادربزرگ، عمو و عمه و 
دايی و خاله و فرزندان ش��ان، خواهرزاده و برادرزاده، خانواده همسر، 

ساير بستگان  و يا اعضای خانواده می شود. 
در م��واردی كه اس��تخدام بس��تگان در يک دپارتمان مورد بررس��ی 
قرار می گيرد درخواس��ت تاييد بايد به معاون دانش��گاه و اداره منابع 
انسانی ارسال شود. عدم رعايت اخالق حرفه ای در رابطه با استخدام 
خويشاوندان در دانشگاه سبب توبيخ و يا اخراج آن كارمند می شود. 
(http://hr.wustl.edu/policies/Documents/WebHand-
book%2012-17-12.pdf )

دانشگاه فلوریدا )آمریکا(

اس��تخدام فرد در حال��ی كه يکی از بس��تگانش در جايگاه نظارت و 
تصميم گيری بر اس��تخدام اس��ت و يا نظراتش بر نحوه تصميم گيری 
دانشگاه در استخدام افراد تاثيرگذار است، ممنوع است. بستگان شامل 
اعضای خانواده، عمو، دايی، عمه و خاله و فرزندان شان، برادرزاده و 
خواهرزاده، خانواده همسر، عروس و داماد، پدرخوانده و مادرخوانده، 
فرزندخوان��ده، خواهرخوانده و برادرخوان��ده،  برادر و خواهر ناتنی، 

نوه های ناتنی، و هم خانه می شود.
( h t t p : / / r e g u l a t i o n s . u fl . e d u / w p - c o n t e n t / u p -
loads/2012/09/1009.pdf) 

دانشگاه کمبریج )انگلستان(

در قوانين دانشگاه كمبريج آمده است كه اين دانشگاه متعهد به عمل 
به قانونی است كه طبق آن پذيرفته شدن و ادامه تحصيل دانشجويان 
در اين دانش��گاه تنها بر اس��اس امتيازهای فردی و عملکرد مطلوب 
آن ها می باشد. در مورد استخدام كاركنان نيز دانشگاه متعهد به اجرای 
همين قانون است و تنها معيار اصلی برای استخدام افراد امتياز فردی 
و انج��ام وظايف مربوط به ش��غل اس��ت. البته در قواني��ن مربوط به 
اس��تخدام اين دانشگاه ذكر شده است كه گاهی خويشاوندان در يک 
موسس��ه استخدام می شوند و يا در ش��غل هايی استخدام می شوند كه 
با يکديگر تعامل دارند. در اين موارد ممکن اس��ت زمينه برای تضاد 
منافع، پارتی بازی و رفتارهای ناعادالنه فراهم شود. دانشگاه كمبريج 
متعهد است كه از كاركنانش در قبال هر نوع رفتار ناعادالنه و تبعيض 

آمي��ز محافظت كند و اطمينان حاصل كند ك��ه موقعيت های برابر در 
اختيار همه قرار می گيرد.

(http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/policy/relatives)

دانشگاه کالج لندن )انگلستان(

در قس��مت قوانين مرتبط با ارتباطات شخصی اين دانشگاه ذكر شده 
است كه وجود رابطه شخصی بين كاركنان لزوما مانعی برای استخدام 
و يا ارتقای آنان نيست. اما اگر رابطه شخصی بين كاركنانی كه يکی از 
آن ها مافوق يا مدير ديگری است وجود داشته باشد و يا به وجود آيد، 
فرد مافوق نبايد هيچ گونه مس��ئوليتی در تصميم گيری برای انتخاب، 
اس��تخدام، ارزيابی، ارتق��ا و يا هر نوع فعاليت مديريت��ی در رابطه با 
خويشاوند خود داشته باشد. همچنين كاركنانی كه ارتباط شخصی با 
يکديگر دارند تحت هيچ شرايطی نبايد با هم كار كنند چرا كه ممکن 
است روابط شخصی بر روابط كاری تاثير گذاشته و سبب ايجاد تضاد 

منافع و تبعيض شود.
(http://www.ucl.ac.uk/hr/docs/personal_relationships.
php) 

دانشگاه نوتردام )کانادا(

اين دانشگاه از تقاضای شغلی خويشاوندان كاركنانش استقبال می كند 
و تقاضای آن ها را بر اساس شايستگی بررسی می كند و بستگان آن ها 
 هيچ نقش��ی به طور مس��تقيم و يا غيرمس��تقيم در بررسی صالحيت 
متقاضيان ندارند. بس��تگان طبق قانون اين دانش��گاه ش��امل همسر، 
والدين، فرزن��دان، برادر و خواهر، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ، عمو، 
دايی، عمه، خاله و فرزندانشان، برادرزاده و خواهرزاده خود شخص و 
يا همسرش می شوند. اين دانشگاه همچنين به دپارتمان های مختلف 
اجازه داده اس��ت كه بنا به نياز محدوديت های بيش��تری را در زمينه 

استخدام خويشاوندان اعمال كنند.
(http://hr.nd.edu/nd-faculty-staff/forms-policies/employ-
ment-of-relatives)

دانشگاه رایرسون )کانادا(

طبق قوانين اين دانشگاه استخدام افراد و يا انتقال آنان به دپارتمانی كه 
يکی از بستگان آن ها در آنجا مشغول به كار است در صورتی كه باعث 
ايجاد تضاد منافع شود ممنوع است. موارد زير به عنوان موقعيت های 

ايجاد اختالف و تضاد ذكر شده اند:
• داشتن مسئوليت نظارت مستقيم و يا غيرمستقيم.

• دخالت مستقيم و يا غيرمس��تقيم در روند تصميم گيری درباره ی 
استخدام، ارتقا، و ميزان حقوق خويشاوند.
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• دسترسی به اطالعات محرمانه در رابطه با استخدام بستگان
(http://www.ryerson.ca/policies/hr/employmentrelative-
spolicy.html)

دانشگاه مک مستر)کانادا(

اين دانش��گاه نظارت مس��تقيم فرد را ب��ر تصميم گيری در خصوص 
اس��تخدام، ارزيابی عملکرد،  افزايش حقوق و ارتقا خويش��اوندان را 
ش��ديدا منع می كند. اين خط مشی مطابق  قانون حقوق بشر انتاريو 

تفسير می شود و تخطی از آن مستلزم پرداخت جريمه می باشد. 
(http://www.workingatmcmaster.ca/med/document/Em-
ployment-of-Relatives-1-48.pdf)

دانشگاه درکسل)کانادا( 

دانش��گاه دركس��ل متعهد به اس��تخدام كاركنان حرفه ای بر اس��اس 
شايس��تگی های فردی اس��ت. اين دانش��گاه معتقد اس��ت كه روابط 
خانوادگی در محيط كار و يا محيط آموزشی ممکن است باعث بروز 
تضاد منافع و يا تضعيف حرفه ای شود كه خود تأثيری منفی درايجاد 

محيط كاری سالم دارد.  
(http://drexel.edu/hr/resources/policies/dupolicies/hr46)

نتیجه گیری
در مجموع استخدام خويش��اوندی در بسياری از دانشگاه های جهان   
بر اس��اس ضوابط مش��ابه با آنچه  در اين نوشتار آمده است و ضمن 
رعايت شرايطی خاص و بسيار س��خت گيرانه صورت می پذيرد. به 
نظر می رسد وضع قوانين مشابه در خصوص استخدام خويشاوندان 
در دانش��گاهای ايران ضرورتی مهم و فوری است كه به ارتقای كيفی 

و سالمت محيط های اكادميک كمک شايانی خواهد كرد.
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