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  چکیده

؛ است یالمللنیب با تحوالت زیآمتیموفق تطبیق برایضروری  شروطانتخاب ساختار سازمانی مناسب، یکی از        
فهم طراحی  باهدفلذا پژوهش حاضر، . شدخواهد  ریپذاین کار با طراحی مداوم ساختار سازمانی امکان که

 بررسی کیفی، حاضرروش پژوهش  است. شدهانجام المللیبین محورتیمأمورسازمان  دیتأکبا  پیکربندی ساختارها
 ودایکمکس افزارنرمبا استفاده از  مؤثر، معیارهای موضوعیضمن بررسی ادبیات موضوع با روش تحلیل است که 

گیری با نمونهدانشگاه  ،جامعه آمارینفر از خبرگان  شانزدهنظرات ، با استفاده از نقطه و همچنینشناسایی گردید؛ 
معیار برای  هیجده تاآنالین،  ینظرسنجدلفی فازی، در دو مرحله، از طریق  فنهدفمند، با کمک  یتصادف ریغ

 مضمون هجده تا یریگشکل منجر به تینها در هاداده لیوتحلهیتجز ، تحلیل و قطعی گردید.پیکربندی ساختارها
 سازمان شد. یهایهماهنگ انواع، مهم سازمان یهابخش، هاکششمضمون فراگیر شامل  سه تاسازمان دهنده و 

 محورتیمأمور یهاسازمانی کربندیپمعیار در طراحی  نیترمهم عنوانبهنتایج نشان دادند که ایدئولوژی سازمانی 
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 مقدمه
که سااختار ساازمان   یی اجتا  .سازمان بسیار مؤثرند یهایاختارهای مناسب در تحقق اهداف و استراتژس

و قدرت انطباق است  یریپذمنبعی مهم، برای کسب مزیت رقابتی از طریق تغییرپذیری اثربخش، انعطاف
نماوده  تقسایم   وظایف به ها رافعالیت است که ییهاراه کنندهنییتعار سازمانی ساخت (.1389بافنده زنده، )
، 3دزیا جاکوبروابط )و ساماندهی  (2008، 2گو)پ هاوظیفه این هماهنگی بین نیتأم و (2002، 1مینتزبرگ)

 یساازمان صول اطمینان از اثربخشای  ح برای (.2000و همکاران،  3پیرس) یدرونیی کاراو تلفیق  (2002
که نیازهای ساازمانی و  ( 1393)رضائیان،  محیطی هایبه چالش پاسخگویی در (1396)سیدین جوادین، 
اسات  گیاری مادیریتی   حاصال تصامیم   و( 1390،دهقان و همکاران). دینمایم فراهمکنترل استراتژی را 

 و اسات  ساازمان  و طراحای  یدها سازمانساختار سازمانی حاصل فراگرد  .(2009و همکاران،  5گیبسون)
 باشاند،  گرفتاه شکل غیررسمی صورتبه حتی اگر که قوانینی است و روابط، مقررات مجموعه بر مشتمل
 دهاد مای  شاکل  را ساازمانی  مشترک اهداف بر کسب افراد هایفعالیت و شوندتصویب می رسمی طوربه
ساختار برای تحقاق اهاداف   به نحوه ساخت و تغییر  طرح سازمانی نیز نیچنهم .(1396، نسیدین جوادی)

از طراحی ساخت سازمانی آن است کاه نیاروی   هدف  .(2016و همکاران،  6رابینزکند )سازمانی اشاره می
و افازایش کاارایی مناابع     نیروزایای  که بر هم دنهماهنگ و ترکیب شو یاگونهبهانسانی و منابع موجود 

مهام   یهاا دغدغاه از  یکا یآن دقیقساختار سازمانی و طراحی  .(1396ن، سیدین جوادی) نجامدبیموجود 
بودناد.   تیویسام یپاارادایم پوز  ریتأثمکتب کالسیک بیشتر تحت  پردازانهینظر. استاندیشمندان مدیریت 

 مطارح مسائل مربوط به روابط انسانی و نیازهای اجتماعی انسان، توسط اندیشمندان مکتب نئوکالسیک 
تاوجهی   هاا ساازمان مهم در مدیریت  یهامؤلفهیکی از  عنوانبه. در این دو دیدگاه به عنصر تغییر گردید

 ریپاذ هیا توج، عدم توجه به تغییار را  مدر اوایل قرن بیست وکارکسبمطمئن  یهاطیمحنشده است. وجود 
برای انطباق باا دنیاای در حاال تغییار      یریپذانعطافنیاز به  ،امروزه ماوایل قرن بیست برخالف. زدسایم

دیدگاه سیستمی بر این اساس قرار دارد کاه   .(2002، 2مونزیانگل هارت و ساست ) ریناپذاجتنابضرورتی 
برای درک سازمان الزم است که به ابعادی از . های دائمی و پویا در جریان استدر درون سازمان فعالیت
سازمان صورت،  همانبه  ابعاداین  .های خاص سازمان هستندویژگیی، کنندهانیکه ب سازمان توجه شود
انتخااب   .(2002)مینتزبارگ،   فیزیکی معرف افراد هساتند  یهایژگیشخصیت و و که دنکنرا تشریح می

 باا تحاوالت   زیا آمتیا موفقتطبیاق   بارای ضاروری  الزم و  شاروط ساختار سازمانی مناسب، یکی از یک 
ادبیات مربوط  هرچند. شدخواهد  ریپذاست؛ که این کار با طراحی مداوم ساختار سازمانی امکان یالمللنیب
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بارای پیشانهاد طارح     مطلاوب  یهاا مادل  کمتر دارایغنی است، اما به طراحی ساختار سازمانی ادبیاتی 
ما به پیکربندی نیاز داریام تاا باه ماا در شاناخت       (.1389)بافنده زنده،  استپیکربندی سازمانی مناسب 

 توصایف  .(2005مینتزبارگ،  بدهاد ) ی تمام کلیات آن را باه ماا    سازمانمان کمک کند و امکان مشاهده
تواند باا  میساختاری هر . باز کند سازمانشم بینندگان را به ماهیت کلی چ تواند،می پیکربندی با سازمان

 فارد منحصاربه دارای ساختارهای  هاسازمان هرچند .آید خاصشان به وجودهای ترکیبی منطقی از ویژگی
. (1385 ،بحرینای زاده دارند )عناصر مشترکی  هاآنکه اکثر  میابییدرم هاسازمانهستند، اما با نگاهی به 

 هاا آنی مختلفای کاه یکای از    سااختار ساازمان   یهاا طارح با توجه به این اصول مشترک، اندیشامندان  
طی  نیچنهم .اندکردهرا ارائه  شدگرفته  نشاءتاین پژوهش هم از آن در که است مینتزبرگ  یهاهینظر
 یریا گشاکل نقاش مهمای در    یالمللنیب، بازارهای به جود آمده است در پنجاه سال گذشتهکه  یراتییتغ

 یسااز یجهاان ادامه داشته باشاد زیارا    راتیتأثاین  شودیم ینیبشیپچندملیتی داشته است.  یهاشرکت
و همکااران،   1تاکریواست ) جدیدی هاشرکت یریگشکلو  هانهیهزعامل مهمی در رشد درآمد و کاهش 

نوینی در سازمان و حاکم کردن تفکاری جدیاد،    طراحی هر پیکربندیدر همین راستا نیز قبل از  .(2012
قرارداد و تا حدودی احتماال موفقیات آن را    یموردبررسباید احتمال موفقیت آن را در آن فرهنگ خاص 

 یهاا فرهناگ چندملیتی باید هنگام تدوین راهبرد برای بازارهای جهانی نسابت باه    یهاشرکت باال برد.
 که است روشن نیچنهم .(1392، رحمان سرشتباشند )داشته  بیشتری بوده و شناخت ریپذانعطافبومی، 
 بیراهاه  باه  را جامعه کل که ای استبازدارنده بوروکراسی جامعه هر یهاباهدف ناسازگار سازمانی ساختار
 یاک  ،اساالمی  جمهوری هایهدف راستای در ما جامعه اداری ساختار بازنگری روی، همین کشاند. ازمی
 نظاران صااحب ی بدون آگاهی از نظریاات دانشامندان و   نیاز چنین گمان، برآوردنبی و است بایسته نیاز
هاا و مراکاز آماوزش    لذا دانشگاه شدنی نیست. دانشهای این تازه جدید و یهامیپارادا انش مدیریت ود

مرکاز تولیاد و    نیچنا هام متولیان پرورش و رشد استعدادهای درخشان و نخبگان جامعه و  عنوانبهعالی 
ای در هر جامعه سازانندهیآ چراکه ،نقش بسیار حساسی را در جامعه ایفا نموده ،زایش افکار جدید و دانش
العااده جامعاه بشاری باه فرهناگ و      همچنین با افزایش چشامگیر و فاوق   ؛ ویابنداین مراکز پرورش می

 شناسای هستی به نگرش که مدرنپست و تفسیری هایپارادایم قبیل از جدیدی و رویکردهای ایدئولوژی
 ناوع  گیاری شاکل  موجاب  دارند، مطالب تفسیر در  هندوک شادرا هایفرضپیش الزام و انتزاعی و ذهنی
هاا ایان   ساازمان  به ؛ کهو سازمان گردیده است یدهسازماندر عرصه  های سازمانطرح انواع از جدیدی

ساعی  بر این اساس پژوهشاگر   .گردندساختارهای جدید بتوانند به اهداف خود نائل با دهد تا امکان را می
ی جدیاد  سااختارها  یکربناد یپطراحای  و  و پژوهش در ماورد سااختار ساازمانی    بامطالعهکه نموده است 

 عناوان باه  را پیکربنادی  بنابراین ماد قدمی برای اهداف نامبرده برداشته باشد بتوان ،یالمللنیبو  یتیفرامل
لاذا  . دریاابیم دهد را را تشکیل می هاآن ی کههایبایست ویژگیما ابتدا میا؛ کنیممی دنبال اندازچشمیک 
 محاور تیمأمورساختارهای  یکربندیپبه طراحی برای رسیدن  باهم هاآنو تلفیق  هایژگیوما ارائه هدف 
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 یهاا ساازمان بار   دیا تأک ساختارها باا  یکربندیپهستیم که طراحی  سؤالو به دنبال این  است المللبین
 ؟هستند ییهاشاخصدارای چه  المللبین محورتیمأمور

 

 و پیشینه تحقیق مبانی نظری

 کلیدی سازمان یهابخش

کاه باه    اسات دارای قادرت بیشاتری    هاآنکه غالباً یکی از  استمختلفی  یهابخشهر سازمانی دارای 
در یک سااختار وجاود داشاته     تواندیممختلفی که  یهابخش. لذا بخش کلیدی آن ساختار معروف است

تواند متصدیان آن باشد، مبنای هر سازمانی می .میکنیمبیان مینتزبرگ  گانهپنجبر اساس الگوی  باشد را

ساازمان را   تعملیا هسته هاآن دهند.یعنی کسانی که کار اصلی تولید کاال و ارائه خدمات را انجام می

ورده و دادن آکه کار اصلی تولید فر رندیگیبرمدر  یی عملیاتی سازمان را کارکنان. هستهدندهتشکیل می
ی الزم هاهوارد نخست، این متصدیان چهار وظیفه بنیادی دارند. .دارندعهدهخدمات را به گونه مستقیم به 

تغییار  را مواد خاام   هاسازمانخی . بردنکنیمورده تبدیل آوارده را به فر دوم، کنند.می نیتأمرا برای تولید 
لیاات و  ، عمهاا هبارای اماور مرباوط باه وارد     ،چهاارم  .کنناد فرآورده را پخش می سوم، .دهندیمماهیت 
 وقات تماام ها نیاز به حداقل یک مادیر  ترین سازمانساده حتی کنندیمخدمات الزم را فراهم  ها،فرآورده
 کال  ؛ ونامیممیی راهبردهرم  رأسرا که ما این قسمت  گیردکه در قسمت باالی سازمان قرار می دارند
 ،نخسات : دهندیمهرم انجام  رأسمدیران  وظیفه نوعسه  (.2005مینتزبرگ، )ند کنمی نظارت را سازمان

 ،آوردهماهنگی روی می سمیمکانن وظیفه را تا آنجا که سازمان به این . ایوظیفه سرپرستی مستقیم است
 دهناد، مادیران مناابع را تخصایص مای     .دارناد عهده( به و نیز مدیران خط میانی)راهبردی  رأسمدیران 
 ،پردازناد طراحای و اساتخدام کارکناان مای     ، بهگیرندهای عمده را میتصمیم کنند،ها را صادر میدستور

 هاای مادیران  دوم از وظیفاه . آورناد کنند و در آنان انگیزه الزم پدید میعملکرد کارکنان را ارزشیابی می
مادیران   یهافهیوظدسته سوم از . دهدیمدارد و سازمان را با محیط بیرونی آن پیوند  یسازمانبرون جنبه

توان نیروی میانجی بین ساازمان و محایط آن   راهبرد را می دارد. ارتباطبه روشن ساختن راهبرد سازمان 
و پدیاد آوردن الگوهاای مناساب     هاا عامال راهبرد گاذاری دربرگیرناده بررسای     رونیازابه شمار آورد و 

یابد، سعه میتو سازمان کهچنانهم  ؛ و(2016 ،انکتوماست )های محیطی با توجه به عامل یریگمیتصم
 یهساته  میاان  ،اجرائی بلکه اداری نیز باشند بخش میاانی  تنهانهمدیرانی که  مدیران بیشتری نیاز دارد.

معماوالً باه    ،شودمی ترکه سازمان پیچیده همچنان. کندعالی سازمان ارتباط برقرار می یهعملیاتی و بدن
هاا وظاایف اداری اماا باا مااهیتی      آن ناامیم. را تحلیلگران می هاآنگروهی از افراد دیگر نیاز دارد که ما 

 را ماا آن  آنچاه این تحلیلگاران   .دهندریزی و نظارت بر کار دیگران را انجام میچون برنامه متفاوت هم
 هساتند  ستاد تخصصی کسانیگران تحلیل(. 2005مینتزبرگ، دهند )را شکل می مینامیم ستاد تخصصی

هاای ساازمان   استوار کاردن و اساتاندارد کاردن فعالیات     ،های الزم برای نظارتمکانیسم استقرارکه به 
 (.2006مینتزبرگ، کنند )یماستاندارد  را گران ستاد تخصصی کارهای مهم سازمانتحلیل پردازند.می



 44 ــــــــــــــــــــــالمللی بین محورتیمأمورسازمان  دیتأکبا  فهم پیکربندی ساختارها

 
 

 های هماهنگیمکانیسمانواع 

در وظاایف   کاار میتقسا  :شاود از دو شرط اساسی و متقابال ناشای مای   بشری،  یافتهیسازمانهر فعالیت 
هاا  بگوییم کاه ساازمان   میتوانیم جهیدرنت. ها به انجام رسدتا آن فعالیت ظایفمختلف و هماهنگی آن و

 رویارویی؛سازگاری  :از اندعبارتهستند که های خود فعالیتمختلفی برای هماهنگی  یهاسمیمکان دارای
؛ (در یاک قاایق   نپاارو ز مثل ارتباط دو ) دیآبه دست می یررسمیغارتباط ی روش ساده که هماهنگی با

 بیافتاد. تواند این هماهنگی هم در سااختارهای غیررسامی و هام در سااختارهای رسامی اتفااق       می که
را به افرادی کاه مارتبط    اوامردر آن از طریق فردی که دستورات و  گههماهنگی  نیز سرپرستی مستقیم

ل زمانی که رئیس آنچه را کاه بایاد انجاام شاود باه      مث) دیآبه دست می کندیمصادر ، کنندیمکار  باهم
هاای کاار افارادی    با تعیین روشاست که هماهنگی  نیز ؛فرآیندهااستانداردسازی  (.دکنمیدیگران اعالم 

در آن دسته از الگوهایی کاه معماوالً در سااختار فنای     ) دیآبه دست می د،که در حال انجام وظایف هستن
ه هماهنگی با تعیین نتایج ک ها؛خروجی استانداردسازی باشد(. اجراقابلعملیاتی  یهدر هست تا افتهیتوسعه

ماثالً یاک طارح     اسات،  افتهیتوسعهاز جانب تحلیلگران ساختار فنی  ماًعمو) دیآیممختلف کار به دست 
را شود های ابعاد محصولی که باید تولید کند یا ویژگیرا مشخص میها عملکرد زیر واحدمالی که اهداف 

برای ) ،های کارکه بهره هماهنگی را به وجود آورد تواندیم یزمانهمکار  دهزبااستاندارد (. کردریزی طرح
که در آن کار نیز  هامهارت سازیاستانداردنهایتاً در  ؛ ومشخص باشد (ورده یا خدماتآهای فرنمونه اندازه
متخصصان پزشاکی مثال    مثالعنوانبهاست )ان هماهنگ شده گرآموزش مرتبط به کار لهیوسبهمتفاوت 

-در حال پاسخگویی باه شایوه   یرارادیغ طوربهیک جراح و یک متخصص بیهوشی در اتاق عمل تقریباً 

بارای   ازیا موردنشاود کاه آماوزش    ارد میانی استاندمز (و دانشها )رتمها ؛(های متعارف یکدیگر هستند
 .(2005مینتزبرگ، باشد )انجام یافتن کار روشن 

 هاانواع کشش

زمانی  .شود و دارای کشش هستندمختلف کشیده می جهتکی در هایشبخش از یک هر توسط سازمان
ساوق   هاا یکربندیپیکی از  عنوانبهبندی خود رساختا سمتباشد سازمان به  طرفکیکه شرایط به نفع 

 بار  تا بتواناد  کشاندتمرکز و هدایت می یسوبهسازمان را  راهبردی،رأس هرم بدین ترتیب  .شودداده می
 سرپرساتی  از همااهنگی  برای که یابدمی دست هدف این به هنگامی کند؛ و نظارت گیریتصمیم جریان
 را آنای پیکربنادی کاه   گوناه  باشد،ی این کشش دهنده نیرو ها،موقعیت که جایی تا .گیرد بهره مستقیم

 استاندارد کردنستاد تخصصی به دلیل آنکه کارش شد.  خواهد پدیدار ،نامیممیساختار ساده یا کارآفرین 
 امار  . ایان کشااند استاندارد کردن فرایناد کاار مای    ژهیوبه ،استاندارد کردن یسوبهسازمان را  کارهاست،
 ،دهاد مای  نیرو کشش این به هاموقعیت که هر جا تا .راندمی محدود افقی تمرکز عدم یسوبه را سازمان
 نفوذکوشند از عملیاتی می یهدر برابر کارکنان هست .گیردمی شکل ماشینی بوروکراسی قالب در سازمان

اگار پیاروز شاوند از     .دهناد یعنی عدم تمرکز عمودی و افقی را گسترش می؛ گردانندگان سازمان بکاهند
ها دست خواهند از راه استاندارد کردن مهارت استقالل نسبی برخوردار خواهند شد و به هماهنگی بایسته،

این کشش وضع به که  ییآنجاو تا رانند می ییحرفه گرا یسوبهترتیب متصدیان سازمان را  بدین .یافت
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مدیران خط میاانی  . (2006مینتزبرگ، ) ردیگمی ای شکلروکراسی حرفهوسازمان در قالب ب دهد،نیرو می
م رأس هار یعنای قادرت را از    ؛دیگر باه آن دسات یابناد   ای اما باید به شیوه ،نیز در پی استقالل هستند

راهبردی به پایین بکشانند و در صورت نیاز هم آن را از هسته عملیاتی به باال برانند تا بتوانند قدرت را در 
ساازمان   جهیدرنتو  دهندآنان عدم تمرکز عمودی محدود را برتری می درواقع دهند.واحدهای خود جای 
 .شاود پدیادار مای   یساختاربخشا تاا  دهاد  کشانند؛ تا آنجا موقعیت به این کشش نیرو میرا به تجزیه می

 فراخواناده  یریا گمیتصام  بارای  خاود  کارشناسای  ویژگای  خااطر  به کهیهنگام پشتیبانی، ستاد کارکنان
دهد که ساختار سازمانی به ر هنگامی رخ میام این .باشند داشته سازمان در بسیار نفوذ توانندمی شوند،می

هاا  ایان مجموعاه   .پراکناده باشاد   هاا در آنگزینشای   یاگونهبههای کار درآمده و قدرت شکل مجموعه
تاا جاایی کاه     کنناد. مای  هماهنگی درونی و نیز هماهنگی میان خود را از راه سازگاری رویارویی فاراهم 

ساازمان پیکربنادی    ،کناد دهد و ایان اشاتراک مسااعی را فاراهم مای     نیرو می کشش به این هاتیموقع
 .(2005مینتزبرگ، ) ندیگزیبرمراسی را دهوکا

 پیشینه پژوهش:
و  یبار عملکارد ناوآور    یابعاد ساختار ساازمان  ریتأث یمقاله بررس نیاز ا ( هدف2012) 1دکولو و تریوالس

کاه   دادناد نشاان   هاافتهی .بود یو عملکرد مال یتجار انیآن بر ارزش ارتباط با مشتر یامدهایپ نیهمچن
 کیا  عناوان باه  مینظارت مساتق  کهیدرحال، شودیم ینوآور یسازمان برا تیظرف شیآموزش باعث افزا

 ( هادف بررسای  2016) 2توماناک  .کناد یممحدود  یتوجهقابل طوربهرا  تیظرف نیا یهماهنگ سمیمکان
مدل  ؛ کهنشان دادند هاافتهیبود.  یساختار سازمان یدر طراح مینتزبرگ یساختار یکربندیپ یکاربرد تئور
( 2013) 3وسیا ت. استفاده کارد  ریپذانعطافساختار سازمان  کی جادیدر ا تیبا موفق توانیمرا مینتزبرگ 
 زماان هام اثارات   یبررسا  باهدف ؛یارتباط یساختار و اثربخش ،یسازمان یدئولوژیبا موضوع ا یقیدر تحق
 یدئولوژیا نشاان داد کاه ا   جیو نتاا  انجام داد یبر ارتباط سازمان یسازمان یو اثربخش یدئولوژیساختار و ا
از  یریا گبهره باهدف ی( پژوهش1998) 3کسیلم .دهدیقرار م ریباز را تحت تأث یارتباط سازمان ،یسازمان
ابازار   عنوانبهکه  افتیانجام  یگانیبا یابیدر جهت ارز یسازمان یکربندیپ یبر رو نتزبرگیم یهایتئور
آن بود کاه   گرانیب جی. نتادهدیمرا شرح  یگانیبا یبا تئور یسازمان یارتباط برقرار کردن تئور یچگونگ
نسابت باه    هاا آنگرفتاه از   نشااءت ساوابق   یو نگهادار  یگاان یبا یهاا هیفرضا و  نتزبرگیم یهاهینظر
کاه   ییهاا قسامت  نیای را جهات تع  یترقیدقو  ترعیسر لهیوس ،موجود یگانیبا یهایو تئور هایاستراتژ
. با توجاه باه منفعات    دهندیقرار م یگانیبا انیمتصد اریهستند را در اخت یترمهمسوابق  یگانیبا ازلحاظ
کاه   دیرسا یما  جاه ینت نیا ا ( بهشدهیگانیباارزش اسناد  نییتع) یگانیبا یابیدر ارز نتزبرگیم یهایتئور

 

                                                                                                                             
1. Dekoulou and Trivellas 
2. Tomanek 
3. Theus 
4. Lemieux 
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 گاران یدو  ییمرتضاا  .دارد یگاان یبا یدر ارتباط برقرار کردن باا تئاور   یگسترده تیقابل یسازمان یتئور
های انسانی اثرگذار ساختار ساازمانی در دانشاگاه کاارآفرین و    شناسایی مؤلفه( هدف از این مقاله، 1392)

اقتصاد  جادیانتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در بود  انیبندانشنقش آن در ایجاد اقتصاد 
پژوهشای کاه    ( در1396همکاران )خسروی و . شناسایی شد یساختار سازمانمؤلفه در بعد  8، انیبندانش
ی کارآفرینی سازمانی در بررسی ساختار سازمانی ارگانیک، ساختار مطلوب و مقتضی جهت توسعه باهدف
کاه سااختار ساازمانی متناساب و مقتضای در       دهاد یما های کشاورزی انجام یافت. نتایج نشاان  تعاونی
کارد  باشاد تاا از ایان طریاق عمل     ماؤثر ی کارآفرینی ساازمانی  تواند در توسعههای کشاورزی، میتعاونی
 یبر ابعاد ساختار ییابعاد محتوا ریتأث یبررس( 1395انجم )خسرو  .های کشاورزی پویا و بهبود یابدتعاونی
 یدر طراحا  شاتر یب یتا یکاه تمرکاز از اهم   دهدیمنشان  هایبررس جینتای بود. ساختار سازمان یدر طراح

برخاوردار   هانهیگز گریکمتر نسبت به د یتیاز اهم تیبانک تجارت برخوردار است و رسم یساختار سازمان
 یشاتر یب تیا از اهم هاا شااخص  گار ینسابت باه د   طیگرفته شد که شاخص مح جهینت نیاست و همچن
 یرابطه ساختار سازمان یبررس هدفکه  یقیتحق ( در1395همکاران )و  یبن کیول یرینص برخوردار است.
وجاود   یرابطاه معناادار   یو توسعه سازمان یساختار سازمان نینشان داد که ب جینتا بود. یو توسعه سازمان
 .دارد جاود ومعناداری رابطه  یو تمرکز هم با توسعه سازمان تیابعاد رسم ،یدگیچیپ جزبه نیدارد و همچن

 یدر ساختار ساازمان  یو ابعاد ساختار ییابعاد محتوا نیرابطه ب یبررس باهدفپژوهش  نیا (1393) یتوران
خااتم زاهادان باه شاکل      مارستانیآن بود که ساختار ب انگریب جی. نتاافتیخاتم زاهدان انجام  مارستانیب
 یباا ابعااد سااختار    ییمحتواابعاد  ،یکل صورتبهبود.  نییباال و تمرکز پا یدگیچیو پ تیبا رسم یکیمکان

فرهناگ بادون رابطاه     رابطه و بعاد  یدارا طیابعاد، ابعاد اهداف و مح نیا نیداشتند. از ب یرابطه معنادار
 نی( ا1392) ییسایع داشت. یرا بر ابعاد ساختار ریتأث نیشتری، بعد اهداف بزمانهم طیمعنادار بود در شرا

کاالن   یهاا هادف  یبحرانا  یهاا زماان در  تواناد یچگونه ما  یآماد یهاسازمان کهنیا باهدفپژوهش 
 ینظام آماد که این است دهندهنشان آمدهدستبه جی. نتاافتیانجام  ند،یرا محقق نما شیخو یهاسازمان
کسب  تیزمان بحران و اهم یوابستگ وارتباط  لیبه دل گرید طرفتا سر حد امکان منعطف باشد، از  دیبا
محاور  تیا مأمور یراهبارد  شیواپاا  یهاا مؤلفاه الزم اسات   ،و ساالمت انجاام اماور    یاز درست نانیاطم
 نییتع باهدفپژوهش که  ( در1390ن )ادهقان و همکار .ردیقرار گ یابیو ارز شیمورد واپا زین (المللنی)ب
بار   یدانشاگاه تهاران و دانشاگاه آزاد اساالم     تیریمد یهاحاکم بر دانشکده یوانساالرینوع د سهیو مقا

 موردمطالعاه  یهاا کاه سااختار دانشاکده    دهدینشان م قیتحق جیاست. نتا شدهانجام هیاول یاساس الگو
عوامل  زانیم نیچنهماست.  ینیساختار ماش یسوبه لیتما یبا اندک یاحرفهو  ینیاز ساختار ماش یقیتطب
 یبررسا  جی. نتاا است یفراواناز عدم تفاوت  یبوده و حاک کسانیها دانشکده نیدر ا یتیریو مد یساختار

 اختاربا س یطراح یهاقاعدهنشانگر عدم تناسب  زین موردمطالعه یهادانشکده یتیریو مد یعوامل ساختار
مناساب   تیریماد  یالگاو  نییتب باهدفپژوهش که  ( در1388زاده )خیش (.12است ) یدانشگاه یاحرفه
 دیا تجد یبرا یبتواند چارچوب مناسب ( کهینظاممحور )تیمأمور یهادر سازمان یعملکرد سازمان یابیارز
 دهاد ینشاان ما   جی. نتاافتیانجام  د،یارائه نما هاآننقاط قوت و ضعف سازمان در رابطه با عملکرد  رییتغ
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 یابیا ارز یرا برا یچارچوب مناسب توانندیم لیو در صورت تکم یسازمان یو تعال متوازن یابیکه مدل ارز
 یمنشاأ متفااوت   یکه دارناد، دارا  یمهم یهااز شباهت نظرصرفدو مدل  نیا رایز ند؛یعملکرد فراهم نما

مقالاه، جهات    نیدر ا شدهارائه ی. لذا چارچوب مفهومندینما جادیرا ا یمناسب یپوشانهم توانندیو م است
 .استدو مدل  نیا قیو تلف یمبتن یعملکرد سازمان تیریو مد یابیارز

 شناسی پژوهش:روش
از زمانی که رویکرد تفسیری آغاز گردیده بسیاری از پژوهشگران سازمانی به موضوعاتی مانند معنا، فهام  

جهاان   مثاباه بهتوان اند. رویکرد تفسیری بر این باور است که جهان اجتماعی را نمیتفسیر توجه نمودهو 
هاا و  . بارخالف اتام  قارارداد گرایی بر یک منطق و مانهج واحاد ماورد شناساایی     طبیعی و رویکرد اثبات

اعی نیازمند روشی اسات تاا   انسانی و اجتم بنابراین علوم؛ اندیمعنکننده ها، موجودات انسانی ایجادصخره
آفرینناد، کماک کناد. لاذا ماا در      های اجتماعی خود میبتواند به فهم معانی که آدمیان در ضمن موقعیت

؛ طراحی مدل استفاده و اجرا شود یجابهموضوع و عملکرد این پژوهش بر آن شدیم که از لغت فهم الگو 
و  بامعناا است کامالً مارتبط   یاحوزهعلوم انسانی این تفاوت در تلقی دو مفهوم، به این دلیل است که  و

گرا وجود دارد امکاان و تاوان   که در رویکرد اثبات های روششود به دلیل محدودیتاین ارتباط باعث می
با جایگزینی فهم و تفسایر در مطالعاات علاوم اجتمااعی،      نیبنابرا؛ آیدنمی به وجوددسترسی و ورود معنا 

ای در ایان  عملی تفکیک و تماایز غایات گرایاناه    طوربهکشف و تبیین در مطالعات علوم طبیعی،  یجابه
(. دنیای اجتماعی کامالً ذهنی است نه عینای و بایاد   1391گائینی و همکاران، داد )مطالعات رخ  دودسته

حیث مبانی  از و ردیگیمکیفی قرار  یهاپژوهشدر حوزه تحقیق حاضر  (.1393فروند، کرد )آن را تجربه 
اکتشافی اسات   یهاپژوهشو ماهیت آن، از نوع  بنیادیهدف،  ازنظرو  تفسیریپارادایم  در گروهفلسفی 

 یهاا سازماندر ساختارها،  یکربندیمطلوب در هر مرحله از فرایند پ یهاشاخصکه به دنبال دستیابی به 
 خبرگاان جامعاه آمااری   . اسات پیمایشای  -هاا، توصایفی  گاردآوری داده اسات.   المللیبین محورتیمأمور

ی هدفمند با تصادف ریغگیری روش نمونهبود که از  یالمللنیب یوکارهاکسبدانشگاهی در حوزه مدیریت 
هدف تحقیق کیفی  . چوننفر انتخاب شدند 21 «بازنمایی نمادین» یفیکگیری اصل نمونه رعایت نمودن

هاا، مفااهیم و   جهت بازگشایی معنا، تولید ایاده  موردمطالعهی دستیابی به فهمی از ماهیت و شکل پدیده
پژوهش از روش  ینظر یو مبان اتیادب یبررس یبرا (.1392،محمد پوراست )ها های مبتنی بر دادهنظریه
تاا   120که تعداد  تا کتاب بود، استفاده شد؛ 3تا مقاله و  30مضمون که حدود  لیبا روش تحل یاکتابخانه

 .ندآمد به دست( 1تحلیل مضمون در جدول ) گامبهگامفرآیند  بر اساسمضامین پایه از مقاالت و کتب 
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 تحلیل مضمون و تحلیل شبکه مضامین گامبهگامفرایند  (1جدول )

 اقدام گام مرحله

تجزیه و 
 توصیف متن

 آشنا شدن با متن
 هادادهکردن  مکتوب 

  هادادهمطالعه اولیه و مطالعه مجدد 

   اولیه یهادهیانوشتن 

 یکدگذارو ایجاد کدهای اولیه 
 

 پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه قالب مضامین 

   ترکوچک یابخشهتفکیک متن به 

  هادادهجالب  یهایژگیوکدگذاری 

 مضامینجستجو و شناخت 

 

 تطبیق کدها با قالب مضامین 

  متن شدهگذاشتهکد  یهابخشاستخراج مضامین از 

 پاالیش و بازبینی مضامین 

تشریح و تفسیر 
 متن

 ترسیم شبکه مضامین

 

 بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج 

 مضامین مرتب کردن 

  ،و فراگیر سازمان دهندهانتخاب مضامین پایه 

  مضامین یهانقشهترسیم 

  مضامین یهاشبکهاصالح و تأیید 

 تحلیل شبکه مضامین

 
  مضامین یگذارنامتعریف و 

 توصیف و توضیح شبکه مضامین 

ترکیب و ادغام 
 متن

 تدوین گزارش

 

 تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صریح آن 

  هادادهجالب  یهانمونهاستخراج 

 تحقیق و مبانی نظری یهاسؤالنتایج تحلیل با  مرتبط کردن 

  هالیتحلنوشتن گزارش علمی و تخصصی از 

 (1390) زادهخیشمنبع: عابدی جعفری، تسلیمی، فقیهی و 

معیار برای  18و پایه؛ و نهایتاً استخراج  سازمان دهندهآمدن مضامین در سه سطح فراگیر،  به دستبعد از 
( و تشکیل دو مرحله پانل خبرگی شامل 12) ودایکمکس افزارنرم با استفاده ازو ساختارها  یکربندیپمتغیر 

برای روش دلفی فازی اقدام گردیاد. در مرحلاه اول   و نخبگان دانشگاهی  موردنظرخبرگان جامعه آماری 
گوگل درایور طراحای و در دساترس خبرگاان     افزارنرمها از طریق نفر بودند؛ که پرسشنامه 21تعداد پانل 
مجادداً باا    پرسشانامه  16برگشتی صحیح و کامل بود. در مرحلاه دوم نیاز    پرسشنامه 16که  قرار گرفت

نهاایی   تو اصالحابا استفاده از روش تحلیل مضمون  .آوری گردیدندلحاظ نمودن بعضی اصالحات جمع
است. در  شدهنیتدوساختارها  یکربندیپمطلوب در هر مرحله از فرایند  یهاشاخصاز طریق دلفی فازی 

 .زیر هستیم یهاسؤالاین پژوهش، به دنبال پاسخ به 
چاه  المللای  باین  محاور تیا مأمور یهاا ساازمان  دیتأکبا ساختارها  یکربندیپمطلوب سؤال اصلی: الگوی 

 دارد؟ ییهاشاخص
 اند؟کدام هماهنگی یهاسمیمکانمطلوب  یهاشاخص. 1فرعی  سؤال
 ؟اندکدام کلیدی سازمان یهابخشمطلوب  یهاشاخص. 2فرعی  سؤال
 ؟اندکدام هاکششانواع مطلوب  یهاشاخص. 3فرعی  سؤال
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مضمون روش  لیمضمون است. تحل لیروش تحل ،یفیک لیکارآمد تحل یهاروشاز  هاداده لیتحل وهیش
است  یفیک یهادادهموجود در  یو گزارش الگوها لیشناخت، تحل یهامهارتفراهم کردن  یبرا یمناسب
به دنبال شناخت  لگریکه تحل شودیمآغاز  ییمضمون از جا لیتحل ندیفرا .(2003، 1و تودرس هلووی)

از محتوا،  یاست که گزارش یزمان ندیفرا نیا انیباشد و نقطه پا هادادهو موضوعات در  یاز معان ییالگوها
 اعتمادقابل دیبا یفیپژوهش ک یطورکلبه .(2006، 2کبراون و کالرشود ) هیته هاداده نیالگوها و مضام

 اری(، چهار مع1985) 3نکلنیرا نشان دهد. گوبا و ل یینها طلبمو تناسب در  ندیباشد تا بتواند دقت در فرا
 از: اندعبارتکه  کنندیممطرح  یفیپژوهش ک یریاعتبار پذ زانیم یبررس یرا برا
 دارد؛ دیتأک هاافتهیکه بر معقول بودن و معنا داشتن  ؛بودن قبولقابل. 1 
 ؛شودیماستفاده  گرید طیدر مح هاافتهی یریکاربردپذ یکه برا ؛یریپذانتقال. 2 
 ؛کندیمپژوهشگران را فراهم  ریسا ینیو بازب یکه امکان موشکاف ؛نانیاطم تی. قابل3 
 ،ی)صدوق دهدیممدنظر قرار  تیفیاثبات ک یبرا یرا ابزار یو بازرس یدگیکه رس ؛یریپذ دییتأ. 3 

 .دهدیم، نشان شدهانیب یارهایمع یپژوهش را بر مبنا نیا یریاعتبار پذ، (2)جدول  (.1382

 پژوهش یریاعتبار پذ (2جدول )

 اریمع

 یابیارز

 اقدام شرح

 قبولقابل
 بودن
 

 به مطالعه اسناد منتخب پرداختند. ماه 5پژوهشگران . 1
 پژوهشگر و گروه خبرگان یاز سو لیها و تحلداده نیب یتعامل رفت و برگشت وستهیپژوهش، پ . طی2

 .رفتیمختلف موضوع پژوهش برخوردار بودند، صورت پذ یهادرباره ابعاد و جنبه یکاف دانش که از
 (.افزارنرمدستی و  صورتبهره برده شده است )به یکدگذار برای کدگذار دو اززمان هم. 3

 یریپذانتقال
 

 بودند.ساختارها  یکربندیپدانش و داده در حوزه  نیبهتر یوهش، دارااستاد مطالعه شده در پژ. 1

 .در حوزه و دانشگاه، مشورت شد نظر خبرگانبا از طریق دلفی فازی  پژوهش مجدداً یهاافتهی . درباره2

 تیقابل
 نانیاطم

 .است شدهضبطحاصل از مطالعه اسناد مربوطه، ثبت و  یهاادداشتیپژوهش و  اتیهمه مراحل، جزئ .1

 .شد دهیسنج زین جینتا یو درون یدر تمام مراحل، انسجام داخل اتیجزئ قیعالوه بر ثبت و ضبط دق .1 یریپذ دییتأ

 پژوهش یهاافتهی
های تحلیلی دیگر تواند در روشخود یک روش مستقل تحلیلی است، می کهنیاضمن  4تحلیل موضوعی

. تحلیل مضمون به سه روش شامل: قالب مضامین، ماتریس مضامین و شبکه مضامین رودنیز به کار 
 شدهاستفادهدر این تحقیق از روش شبکه مضامین  ؛ که(1396و دیگران،  دیسع ریمقاضی شود )یمانجام 
 است.

 

                                                                                                                             
1. Holloway and Todres 
2. Braun and Clarke 
3. Guba & Lincoln 
4. Thematic Analysis 
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تا کتاب و مقاالت  33: ضمن بررسی ادبیات موضوع، با استفاده از حدود ن با متنشدآشنا  ،گام اول

 انجام گردید. هامکتوب کردن دادهخبرگان، نظر مرتبط با موضوع و 

انجام  ترکوچکهای تفکیک متن به بخشداده،  فیو توص هیتجزبرای : ایجاد کدهای اولیه، گام دوم

 .شدکد اولیه استخراج  396حدود ، هادادهمکرر  یهایبازخوانپس از گردید و 

و  شاده استخراجکدهای مفاهیم و بررسی و کنترل همخوانی مضامین با پایه:  مضامین ، تهیهگام سوم 

 است. نمایان ( ارتباط یکی از مضامین پایه با مفاهیم3جدول )تا که در  120تهیه مضامین پایه به تعداد 

 ( مفاهیم و منابع یکی از مضامین3جدول )

 مفاهیم و منابع
مضامین 

 پایه

  دهد )پناهی و دیگران، به این تعبیر بخش ناآگاه و یا پنهان فرهنگ سازمانی را تشکیل میایدئولوژی سازمانی
1391.) 

بخش 
ناآگاه و 
 پنهان

 (.1391حاصل از منافع فردی و گروهی است )پناهی و دیگران،  یاها و پنداشتهبخش ناآگاه یا پنهان ارزش 

 و نظریه سازمان نیز تحت  الیه نیمه شفاف نظریه سازمان، ریبدین ترتیب، الیه شفاف طرح ساختاری، تحت تأث
 (.1395 ،پور عزت) رندیگیتأثیر الیه غیر شفاف ایدئولوژی قرار م

  ،برخالف دیگر بازیگران دارای قدرت در جانشیسیستم ایدئولوژی است؛ با ماهیت ظاهراً ب این سیستم ،
 (.2002رگ، شود آن را دید و یا لمس نمود )مینتزبسازمان؛ نمی

 (.2006مینتزبرگ، ) های محسوس سازمان است.از همه بخش تریو خیلی واقع رملموسیایدئولوژی غ 

 (2010 ،2؛ شاین2009، 1پور عزتگرفت )در نظر  باهمهای مرتبط ای از ارزشایدئولوژی را مجموعه. 

 ینشیگز یشدند و در قالب کدها یبنددستهو  میمستخرج تنظ یکدها دهیخالصه و چک، چهارمگام 

 ند.انتخاب شد ینشیگز یکدها یبر مبنا هیپا یهامضمونکدها،  لیتحل قرار گرفتند. پس از

و مرتب کردن  شدهاستخراج یبا کدها هیپا نیمضام یخوانهمو کنترل  یپس از بررس، مگام پنج 

 ب،یترت نی. بدبودند هیپا نیانتخاب شد که دربردارنده مضام یادهنده سازمان یهامضمون، هاآن
 ایدئولوژی به قوی وفاداری ،متحد کننده ،مساوات طلب ،داخلی اتحاد یا ائتالف ،بودن باهم ،کنندهمتصل

در  آمدهدستبهنهایتاً مضامین پایه  .قرار گرفتندبودن  باهم یسوبه کشش یادهندهبا مضمون سازمان 
 قالب هجده مضمون سازمان دهنده جای گرفتند،

که  گیر قرار داده شدندامضمون فر 3در ادامه مضامین سازمان دهنده در قالب ، مگام شش 

در  ؛ کهمشخص شد هاکششفوق در مضمون فراگیر  گانهششمضمون سازمان دهنده  مثالعنوانبه
 .( نمایان است3جدول )

 تهیه و تدوین شد.گزارش، شبکه مضامین ارائه  منظوربه، مگام هفت

 

                                                                                                                             
1. Pourezzat 
2. Schein 
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و مشاهده و مصاحبه و اعتبار سنجی  مبانی نظری، پیشینه تحقیق بامطالعهبرای سنجش روایی، مضامین، 
بارای سانجش پایاایی     نیچنا هام و  بندی تحلیلی انتخاب و تأیید شدندبندی داده و زاویهاز طریق زاویه

دستی انجام گرفت  صورتبهخارجی  اکثراًسطر به سطر منابع  بامطالعهاعتماد، نخست، کدگذاری  تیباقابل
( انجام شد. سپس، نتایج این دو کدگذاری، مقایساه و  12) ودایکمکس افزارنرمای با و بعد کدگذاری رایانه
پرسشانامه بارای روش   در مرحله بعاد  بود.  %92ضریب توافق بین دو روش کدگذاری  1با روش هولستی

و با اصاالحات الزم، ماورد    در دو مرحله ارسال شددلفی تهیه و به خبرگان از طریق برنامه گوگل درایور 
مطلوب( در هار مرحلاه از فرایناد پیکربنادی      یهاشاخصپژوهش ) یهاافتهیدر ادامه  قرار گرفتند. دیتائ

 .است شدهیبررسساختارها جداگانه 
 المللیبین محورتیمأمور ساختارفقط مضامین پیکربندی  (4جدول )

 المللنیبمحور تیمأموری کربندیپ یطراحمضامین 

 ریفراگمضامین 

 (تا 3)

مضامین سازمان دهنده 

 تا( 11ساختارها )

 (تا 113) المللیبین محورتیمأمورمضامین پایه 

مهم ی هاقسمت
 سازمان

قسمت  یسازمان یدئولوژیا
 ششم سازمان

 -ساختار ساز -ساختار اثرگذار بر عامل-بخش ناآگاه و پنهان

 قسمت ششم سازمان

 باهم بودن یسوبه کشش هاکشش
 -مساوات طلب -داخلی اتحاد یا ائتالف -باهم بودن -کنندهمتصل

 ایدئولوژی به قوی وفاداری -متحد کننده

های مکانیسم
 هماهنگی

 قیاز طر یهماهنگ
 هنجارها یاستانداردساز

 -کیدئولوژیکنترل ا -ایستا ساختار -ساختار بوروکراسی هنجاری
 هنجارها یاستانداردساز

 
 محاور تیمأمورسازمان  بودن در باهمکشش  سازمان دهندهمضمون  هاکششمضمون فراگیر انواع برای 
 آمد: به دستذیل  صورتبه یالمللنیب

 بـاهم کشـش  » باه  در سازمان وجود دارد که اعضایش را تشاویق  ینیروی عنوانبهایدئولوژی، عمدتاً 

 استانداردساازی  آن همااهنگی  و مکانیسم گیرد قرار الشعاعتحت تواندمی مواقعی اما در کند؛می «بودن

مینتزبارگ،  ) ردیا گخود می به یالمللنیب محورتیمأمور یهاسازمان یکربندیپ ابراینبن؛ شودمی هنجارها
. به دست آماد المللی بین محورتیاست که در رابطه سازمان مأمور شدهلیتشک یمهم نیاز مضام(. 1999

مساوات طلاب، متحاد کنناده،     ،یاتحاد داخل ایکننده، باهم بودن، ائتالف متصل :هیپا یهاشامل مضمون
 است. یدئولوژیبه ا یقو یوفادار

 

                                                                                                                             
1. Holsti 
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 هاکششمضامین  ( شبکه1شکل )

 

 به دسات  صورتنیبدلوژی وایدئ سازمان دهندهن وکلیدی سازمان مضم یهابخشبرای مضمون فراگیر 

باه  های پنجگانه ساازمان  از ترکیب قسمت نامیم،می ولوژیئایدرا  بخش ششم سازمان که ما آن آمد:

یاک ساازمان را از    ؛یک سازمان اسات  عقایدها و که دربرگیرنده سنتسازمانی ولوژی ئیدا .آیدمی دست
القاا  ش ختارکالبد سابه  یاژهیوحیات  ؛ و(1398بیات و همکاران، کند )های دیگر متمایز میسایر سازمان

است که در رابطه  شدهلیتشک از مضامین مهمی سازمانی ایدئولوژی؛ (2006،2002مینتزبرگ، ) نماید.می
سااختار،   اثرگاذار بار   عامال ، پایاه  یهامضمونآمد و شامل  به دستالمللی بین محورتیمأمورسازمان با 

 .است قسمت ششم سازمان ،بخش ناآگاه و پنهان، ساختار ساز

 
 کلیدی ساختارها یهابخش( 2شکل )

 

نیز  هنجارها استانداردسازی سازمان دهندهن ومضم های هماهنگیمکانیسمبرای مضمون فراگیر و نهایتاً 

است معموالً بر کل  شدهمی؛ در آن کاری که تنظهنجارها استانداردسازی آمد: به دست صورتنیبد

 (شود تا همه بر طبق این مجموعه تفکرات مشابهی عمل کنند )مثل یک آیین مذهبیسازمان القا می
زیرا یکپارچگی  باشند؛عناصر ساختار می نیتریادیاز بن های هماهنگی،این مکانیسم. (2002مینتزبرگ، )
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از سازگاری  یهماهنگ ؛شودتر میپیچیده کار سازمانی، کهیهنگام ها به این عناصر وابسته استسازمان
 نیادر غیر  هنجارهاکار یا  فرآیندهای ترجیحاً سپس به استانداردسازی،و به سرپرستی مستقیم  یرویارو
شود به سازگاری رویارویی منتقل می مجدداً سرانجامها و و خروجی هامهارت استانداردسازی صورت
(. 2006()مینتزبرگ، کار برآیندتر های پیچیدهی شکلعهدهتوانند از می بهتر، ییهاسمیمکانجالب اینکه )

تواند بگیرد می لشک یررسمیغزگاری رویارویی اول در ساختارهای ساتوان کرد که گیری میپس نتیجه
شود و نهایتاً به سازگاری گرفتن از سرپرستی مستقیم شروع می شکلکه ساختارهای رسمی بعداً و 

 یجزنظارت مستقیم به معنای سیستم ضعیف سازمان و کاربرد  ککاربرد اند گردد.میبررویارویی 
 پایه، یهامضمونشامل  ؛ و(2002مینتزبرگ، است )ولوژی ضعیف ئاستانداردسازی هنجارها به معنای اید

 .است هنجارها یاستانداردساز ،کیدئولوژیکنترل ا ،ایستا ساختار ،هنجاریساختار بوروکراسی 

 ( ارتباط مضامین با ساختارها4جدول )

 هانوع کشش بخش کلیدی سازمان های هماهنگیمکانیسم پیکربندی

 تمرکز یسوبهکشش  راهبردی هرم رأس سرپرستی مستقیم ساختار ساده
 استاندارد کردن ستاد تخصصی فرایند کارسازی استاندارد راسی ماشینیکرووب
 ی شدناحرفه ی عملیاتیهسته هاسازی مهارتاستاندارد ایراسی حرفهکرووب

 تجزیه خط میانی بازده کار استانداردسازی یساختاربخش
 همکاری ستاد پشتیبانی سازگاری رویارویی راسیادهوکسازمان 
 باهمکشیدن  ایدئولوژی هنجارها استانداردسازی محورمأموریتسازمان 

تا مقاله و کتاب  33ای و مطالعه حدود پس از بررسی ادبیات و مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه
 محورتیمأمورو با استفاده از روش دلفی فازی برای شناسایی معیارهای سازمان  مرتبط با موضوع

 ریغگیری روش نمونه ازنل دلفی ابرای پ گزینش اعضای واجد شرایطاقدام گردید. لذا، برای  یالمللنیب
 این مرحله در .شد استفادهپنج درجه لیکرت  برای گردآوری دیدگاه خبرگان از طیفی هدفمند و تصادف

پس دیدگاه خبرگان گردآوری گردید. سارسال از طریق برنامه گوگل درایور پرسشنامه برای متخصصان 
های راه دیدگاه خبرگان پرداخت؛ که 1باید به تجمیع. در گام دوم گردیدفازی ثبت  صورتبهشد و 

رابطه  در این پژوهش از روش میانگین ؛ کهاست شنهادشدهیپمتعددی برای تجمیع فازی دیدگاه خبرگان 
 .استفاده شدروش است،  نیترسادهکه  1

𝐹𝐴𝑉𝐸.                                       1رابطه                                          =  
∑ 𝑙

𝑛
,

∑ 𝑚

𝑛
,

∑ 𝑢

𝑛
  

وجود  2ییزدافازیبرای نیز  یهای متعددروش نیچنهم. دمآ به دستفازی شده در گام سوم میانگین دی
از این دسته  5و میانگین ماکسیمم )COA)3 سطح، روش مرکز 3دارد: برای نمونه روش مرکز ثقل

 

                                                                                                                             
1. Aggregation 
2. Defuzzification 
3. Center of gravity, COG 
4. Center of area, COA 
5. Mean of maxima 
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اعداد فازی  ییزدایبرای فاز( 2)رابطه مرکز سطح  شدهلیروش تعد(. لذا از 2011، 1وو و فانگهستند )
  در این تحقیق استفاده شد. 2به دست آوردن عدد قطعی ومثلثی 

𝐷𝐹𝑖𝑗 =
[(𝑢𝑖𝑗−𝑙𝑖𝑗)+(𝑚𝑖𝑗−𝑙𝑖𝑗)]

3
+ 𝑙𝑖𝑗 2رابطه                      . 

 
 دلفی از اطالعاتای خالصه (4) جدول

 هایمؤلفه

ایدئولوژی 

 سازمانی

 تعداد

 سؤاالت

 
 فازی میانگین

میانگین 

 فازی شدهدی

میانگین 

 قطعی

انحراف معیار 

 قطعی

 بیضر

 راتییتغ

نسبت روایی 

 محتوا

 86/0 16/0 32/1 1/8 83/0 92/0 88/0 63/0 25 مرحله اول

 0//93 11/0 11/1 26/8 83/0 98/0 90/0 65/0 32 مرحله دوم

در نظر 3ها باید یک آستانه تحملبرای غربال آیتم ؛مقادیر ییزدایپس از انتخاب روش مناسب و فاز
زم به اللذا  گرفته شد.در نظر  2/0مقدار  آستانه تحمل، هابرای غربال آیتم در این پژوهش گرفت؛ که
کد نویسی  2016افزار اکسل در نرم محاسبات،مرحله،  دودر طی  شدهانجامدر محاسبات که ذکر است 
ها بین دو مرحله متوالی، برای هر سؤال اختالف میانگیننمایان است.  6جدول نتایج آن در  کهگردیدند 

به دست آمد که این نتیجه اجماع بین نظرات متخصصان  2/0پرسشنامه محاسبه گردید و نتیجه کمتر از 
 مرحله اجرا به پایان رسید. دوبنابراین، فرآیند نظرسنجی پس از  دهدرا نشان می

برای هر  3(CVR) امحتو ضریب تغییرات و نسبت روایی، در دو مرحله پرسشنامهپس از تهیه  نیچنهم
میانگین  صورتبه 1که در جدول  بود 5/0د از عد کمتر عامل محاسبه شد؛ که میزان ضریب تغییرات

و  5یگنرزادهحسنباشد ) 29/0بایستی بیشتر از عدد می کهمقدار نسبت روایی محتوا  و؛ نمایان است
 بودند. دیتائ( تماماً مورد 2012، همکاران

 یریگجهینتو  بحث
بار   دیتأکساختارها با  پیکربندیفهم طراحی  باهدفپژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل موضوعی و 

حاصال از   یهاا افتاه یآن صورت گرفت و  یهاشاخصو شناسایی المللی بین محورتیمأمور یهاسازمان
 باشاند یما ل سازمانی دخی یهایکربندیپسه مضمون فراگیر در طراحی این است که نمایان گر  پژوهش
بر اساس نظریاه   ؛ واست هاکششو  نکلیدی سازما یهابخشهماهنگی،  یهاسمیمکاناز:  اندعبارتکه 
برای هر مضامون فراگیار    (.2002مینتزبرگ، است )که ساختارها را به شش نوع تقسیم نموده  نتزبرگیم

 

                                                                                                                             
1. Wu & Fang 
2. Crisp 
3.Threshold 
4. Content Validity Ratio 
5. Hassanzadeh Rangi 
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المللی بین محورتیمأمورپژوهش بر ساختارهای  دیتأکچون  ؛ وشش مضمون سازمان دهنده به دست آمد
مکانیسام همااهنگی سااختار    لاذا   شاود یما ایان سااختار فقاط بحاث و بررسای      مضامین پایاه   و است
تواناد تنهاا   مای ن یزمانهیچ ساالبته  .دیآیم به دستاز طریق استاندار هنجارها  المللیبین محورتیمأمور

ممکن است به نحوی جایگزین یکدیگر شوند اماا   هاسمها باشد این مکانیمسمتکی به یکی از این مکانی
به سزا و مهمی تأثیر که ها د شد؛ و یکی از آننیافت خواه معقولپیشرفته  سازمانمعموالً همگی در یک 

اً همیشه سازگاری رویاارویی  شود. تقریبمی مطرح گذارد؛می اثر ساختار سازمانبر صورت مستقیم به ،دارد
 گیارد، صاورت مای   یمختلف استانداردساز یهاشکلکه از  دیتوجه به کاربربدون  و سرپرستی مستقیم،

 حتای اگار   ،یررسام یبادون مادیریت و ارتبااط غ    ناد تواننمای  فعلای واقعااً   یهاا ساازمان  .اهمیت دارناد 
د؛ اما نکته مهم بارای ماا   نموجودیت داشته باش الشعاع قرار دهند؛استانداردسازی را تحت یریناپذانعطاف

 خااص،  یحداقل در مراحل ها،یک مکانیسم را نسبت به سایر مکانیسم هابسیاری از سازماناین است که 
 2 کاه در شاکل   یطاور هماان  .اسات  (1999) نتزبرگیم تحقیقاتهمسو با  ؛ کهدهندقرار می موردتوجه

 قسمت باالی ساازمان اسات،  که در  هرم راهبردی رأس. قسمت است ششیک سازمان دارای  ،دینیبیم
این سه بخش از سازمان در  .قرار دارد ترنییشود و هسته عملیاتی در قسمت پامیانی متصل میبه بخش 
ی رسامی  هاا از طریاق یاک زنجیاره    آنکاه  تا نشان دهناد   اندشدهیطراح منقطعیغیر  یارهییک زنج
صافی   یهاا قسمت گفت که این سه قسمت، توانیم ؛ و(2006مینتزبرگ، مرتبط شدند )به هم سازمانی 

)ساتاد تخصصای( و    یساختار فنا  بر اهداف سازمان دارند. یکه تأثیر مستقیم دهندیسازمان را تشکیل م
ها از بدنه اصلی سازمان جدا هستند و بیانگر آن است که آن وها نشان داده شدند پشتیبانی در کناره ستاد
ستادی ی هابخش ها،این قسمت جهیدرنت .عملیاتی قرار دارند ههست ریصورت غیرمستقیم تحت تأثتنها به

 اسات.  شاده دادهای در اطراف کال ساازمان نشاان    هاله صورتبهولوژی ئاید .دهندیسازمان را تشکیل م
 یرگاذاران یتأث ،دهناد یمی انجام دو عملکرمشارکت نموده گیری تصمیم درکه داخل سازمان  یکسانهمه

ساعی در   اشخاص گوناگون بیرونی هم .دهندیرا تشکیل م «ائتالف داخلی»شوند که نوعی محسوب می
تصامیمات و اقادامات داخلای هساتند و ایان       بار  تأثیرگاذاری و خواساتار   رادارندسازمان  بر ریتأثاعمال 
 هاا، اتحادیاه  ،مالکاان  از: اناد عباارت د کاه  کننا اطراف سازمان ایجاد میدر نیروهای میدانی  رگذارانیتأث

همه  .ردیرا در برگ ویژه نفوذیخاص ذ یهاعامه مردم، دولت و گروه رقبا، ،شرکا ،مشتریان ،تولیدکنندگان
 منفعال  اًبیرونای نسابت   ائتالفاین  یرا تشکیل دهند در مواقع «ائتالف بیرونی»یک  توانندیم باهمها آن

ائتالف یا  و؛ ردیگیها قرار مگاهی نیز این ائتالف تحت شعاع یک تأثیرگذار فعال یا گروهی از آن است؛ و
 بار متفاوت خواستار اعماال فشاارهای متنااق      یهاگروه کهیطوربه ؛شود عببیرونی ممکن است منش

ایادئولوژی، عمادتاً    .اسات همساو   (1999) نتزبارگ یمو  (1998) کسیلما  مطالعاات که با سازمان باشند 
 اماا در ؛ کناد مای  «باودن  باهمکشش » به در سازمان وجود دارد که اعضایش را تشویق ینیروی عنوانبه

 ابراینبن؛ شودمی هنجارها استانداردسازی آن هماهنگی و مکانیسم گیرد قرارالشعاع تحت تواندمی مواقعی
، کندرا حس می یکدستیگیرد و تمرکززدایی خود میبه  المللیبین محورتیمأموری هاسازمان یکربندیپ

 ایان  آیاد هماه  می به نظر شود.اعتماد میبرای سازمان قابل ،گیری و عملبرای تصمیم عضوچنانکه هر 
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میزان قابل قباولی از اطالعااتی کاه دربااره      ،هرکدام توسط شدهارائه نیازهای و هاکشش و هایکربندیپ
ساازمان   هایچ  .آرماانی هساتند   هاا، پیکربنادی الزم به ذکر است که . گیردرا در برمی مدانیها میسازمان
برخی هستند و  هارخی به طرز چشمگیری نزدیک به آناما بها نیست؛ از آن کیچیههمانند  قاًیحقیقی دق
ایان   در انتقاال اسات.   ؛ و در مواقعی از ساختاری باه سااختار دیگار   باشندمی هادهنده ترکیبی از آننشان

مرزهاای   کالًها آید آنبه نظر می ها هستند؛ وهای عمده در سازمانبازتاب گرایش منحصراً هاپیکربندی
 قیقاات تحباا نتاایج    ؛ کهباشدهای حقیقی نادرست سازماندر کند که ممکن است فضایی را مشخص می

های اصلی که متوجه ارزش ترین سطح فرهنگ استقلب فرهنگ عمیق .استهمسو ( 2006) مینتزبرگ
به  که ؛(2002و همکاران، 1مکولیاست )اصطالحاً ایدئولوژی سازمانی  آنچهیعنی ؛ و اهداف سازمان است

ینتزبارگ  مکه در تحقیقات  طورهمان ؛ و(2013، 3تامپسوناست )فرهنگ  «کانون واقعی» 2قول دومونت
 تاوان یما  جهیدرنت است یالمللنیب محورتیمأموراست که شرکت مک دوالند یک شرکت  شدهمشخص

اهمیات   به ایادئولوژی ساازمانی کاه باه    جدید هستند که  المللنیب محورتیمأمورفت این ساختارهای گ
. اسات  یالمللنیبمحور تیمأمورو توسعه این نوع ساختارهای  یریگشکل منشأاست که  شدهدادهخاصی 
کاه   گاردد یما لاذا پیشانهاد    اسات الزمه وجودی هار سااختاری    یکربندیپبا توجه به اینکه طراحی لذا 

 یقا یدق یکربناد یپو بارای اینکاه بتوانناد    سازمانی داده  یکربندیپاهمیت بیشتری به طراحی  هاسازمان
و را درک نمایناد   هاا آنبررسای و ارتباطاات    دقات باه را  اناه گ 18 ناده ده سازمانداشته باشند مضامین 

در مقالاه   یاک موضاوع جداگاناه    عناوان باه مفهوم ایدئولوژی ساازمانی را  که  گرددیمپیشنهاد  خصوصاً
تاوان از  ضامناً مای  که نویسندگان نیز این امر را در دسات اقادام دارناد.     گیرد؛قرار  یموردبررسجدیدی، 

را  هاا آنهاای  استفاده نماود و ارتبااط   ساختارها یکربندیپطراحی در  آمدهدستبههای معیارها و شاخص
ی هماهنگ یهاسمیمکانبررسی ارتباط  مثالعنوانبه. قراردادهای دیگر مورد آزمون مجدداً بر اساس روش

ایدئولوژی  وسی ارتباط استانداردسازی هنجارها رو یا برها کشش میانجی با متغیر بخش کلیدی سازمانو 
شاود مقااالت جدیاد زیاادی باا      لذا پیشنهاد می .بودن باهم یسوبهسازمانی با متغیرهای میانجی کشش 

 شاود یما  یریا گجهینتتحقیق  یهابحث و با توجه به یافته انجام گردد. آمدهدستبهاستفاده از معیارهای 
مهام و   باودن از معیارهاای   بااهم سازی هنجارها و کشاش  نداردکه معیارهای ایدئولوژی سازمانی و استا

و از بین این سه  استالمللی بین محورتیمأمور یهاسازمان یکربندیپآمدن  به وجودیاتی برای خلق و ح

 شاود می قوی قدرآن ایدئولوژی یک سازمان گاهی اوقات. استایدئولوژی سازمانی  هاآن نیترممهمعیار 
پدیادار   ششام  پیکربنادی  ؛ وشاود سااخته مای   ایادئولوژی  محور همان حول سازمان آن کلی ساختار که
 است. نامیده المللنیب محورتیمأموررا  آن (2002 ،2006 ،1999) نتزبرگیم که شودمی

 

 

                                                                                                                             
1. McAuley 
2. Dumont 
3. Thompson 



 1331، تابستان 2ــ مدیریت کسب و کارهای بین المللی، سال دوم، شماره ــــــــــــــ 45

 

 :مأخذمنابع و 
مادیریت  ، . تدوین یک سیستم خبره فازی جهات طراحای سااختار ساازمانی    (1389) رضایبافنده زنده. عل

 .128-103(، 9)3، یوربهره

، ایفراملیتی در ساختار شابکه  یهاها و ماهیت سازمانسازمان شدنی. جهان(1385) جهیمن ،بحرینی زاده

 .81-52(، 3)13 ،)بهبود و تحول(مطالعات مدیریت 

(. منابع قدرت و تفسایر ایادئولوژیک قواعاد    1391پناهی، محمدحسین؛ صداقت زادگان اصفهانی، شهناز )

 .35-22، (1)10 ،مجله زن در توسعه سیاستورزش بانوان، 

هاای  تحلیل رابطه باین اساطوره   (1398بیات، اکبر؛ لطیفی، میثم؛ مرادی، مرتضی؛ اسالمبولچی، علیرضا)

، مجله مدیریت بهداشات و درماان  پزشکی و ایدئولوژی سازمانی با نقش میانجی حماسه سازمانی، 

10(1 ،)62-22. 

، ساازمان مطالعاه و   دهای و طراحای سااختار   ساازمان (. 1396اصغر؛ طاهری عطار، غزاله )پور عزت، علی

 تحقیق و توسعه علوم انسانی. ها )سمت(، مرکزتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

(. بررسی رابطه بین 1393تورانی، سوگند؛ زنگنه بایگی، مهدی؛ صالحی، مسعود؛ چوبان قلعه جوق، بهرام )

مجلاه تحقیقاات نظاام    ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری در ساختار سازمانی بیمارستان خاتم زاهدان، 

 .29-21(، 1)11، سالمت

(. بررسی تأثیر ابعاد محتوایی بر ابعااد سااختاری در   1395منه؛ توکلی، شقایق )خسروانجم، داود؛ خدیور، آ

مادیریت  طراحی ساختار سازمانی بانک تجارت با استفاده از فرآیند تحلیل سلساله مراتبای فاازی،    

 .32-31(، 3)10، صنعتی

انی (. سااختار ساازم  1396خسروی، احسان؛ غالمرضاایی، ساعید؛ رحیمیاان، مهادی؛ اکباری، مرتضای )      

 .12-1(، 2)3، کارآفرینی در کشاورزیهای کشاورزی، ارگانیک و کارآفرینی سازمانی در تعاونی

هاای دانشاگاه تهاران و    (. مقایسه دیوانسااالری دانشاکده  1390دهقان، نبی اله؛ مرادی آیدیشه، شعبان )

(، 63)20،حولفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تدانشگاه آزاد اسالمی بر اساس الگوی مینتزبرگ، 

153-182. 

های (. نقش فرهنگ ملی در پیوستن شرکت1392رحمان سرشت، حسین؛ مهدیه، امید؛ موحدی، مهدی )

 .21-1(، 1)1، المللیوکارهای بینمجله مدیریت کسبهای فراملی، ایرانی به شرکت

 (. مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت.1393رضائیان، علی )
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های مدیریت: ویاژه آزماون   (. تئوری1396سیدرضا؛ جلیلیان، حسین؛ پورشجاع، محمدرضا )سید جوادین، 

 .نگاه دانشرشته مدیریت،  و دکتر کارشناسی ارشد

فصالنامه  محاور،  هاای مأموریات  (. الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در ساازمان 1388زاده، رجبعلی )شیخ

 .83-52(، 2)1، های مدیریت منابع انسانیپژوهش

(، 56)13شناسای علاوم انساانی،    روش، ی ارزیابی پژوهش کیفای معیارهای ویژه(. 1382وقی، مجید )صد

55-56. 

(. تحلیال  1390زاده، محماد ) عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محماد ساعید؛ فقیهای، ابوالحسان؛ شایخ     

هاای کیفای،   مضمون و شبکه مضاامین: روش ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجاود در داده 

 .198-151(، 2)5، اندیشه مدیریت راهبردی

محاور در شارایط   های آمادی مأموریات (. واپایش راهبردی سازمان1392عیسایی، حسن؛ بیطرف، احمد )

 .189-165(، 31)11، فصلنامه راهبرد دفاعیبحرانی، 

مرکاز  علاوم انساانی،   های مربوط به (. نظریه1393محمد؛ سعادت، اسماعیل )فروند، ژولین؛ کاردان، علی

 .نشر دانشگاهی

قاضی میرسعید، سید علیرضا؛ فرتوک زاده، حمیدرضا؛ ولیوند زمانی، حسین؛ جعفری، سید اصاغر؛ بااقری،   

هاای آیناده از   (. تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جناگ 1396ابوالفضل )

 .100-22 (،12)3 ،یمدیریت نظام، العالی(منظر فرماندهی معظم کل قوا )مدظله

گرایی، تفسایری و هرمنوتیاک در   گانه اثباتهای سه(. پارادایم1391گائینی، ابوالفضل؛ حسین زاده، امیر )

 .150-133(، 2)3، راهبرد فرهنگمطالعات مدیریت و سازمان، 

شناسای  هاای عملای در روش  روش تحقیق کیفی ضاد روش: )مراحال و رویاه   (. 1392محمدپور، احمد )

 شناسان.انتشارات جامعه ،کیفی(

های انسانی اثرگذار ساختار (. شناسایی مؤلفه1392مرتضایی، حدیثه؛ صالحی، محمد؛ نیازآذری، کیومرث )

منظور ارائه مادل مناساب،   بنیان بهسازمانی در دانشگاه کارآفرین و نقش آن در ایجاد اقتصاد دانش

 .60-31(، 31)12، علوم اجتماعی

(. بررسی رابطاه باین سااختار ساازمانی و     1395نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ شایگانی منیع، سمیرا )

  .51-35(، 26)8، مجله مدیریت توسعه و تحولتوسعه سازمانی، 
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