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  چکیده

. تغییرات زیادي بوجود آورده است ،ورود به عصر دانایی و سیر تغییر و تکامل ابعاد سازمانی

کننده در  ان یک عامل تعیینپیشرفت فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطی و اهمیت یافتن دانش به عنو

ادراکات . کند جاب میای وري سازمانی، الزامات خاصی را براي سازمان پذیري و بهره رقابت

سنتی بر عواملی تاکید دارند که در مواجهه سازمان با پیچیدگیها و الزامات محیطی جدید با 

موفقیت و بقا، اقدام در چنین شرایطی، سازمانهاي پیشرو براي . شوند چالشی اساسی روبرو می

کنند به  کنند و تالش می به تغییراتی گسترده و بنیادین در ساختار و فرآیندهاي خود می

ن اساس مدیریت دانش وظیفه اصلی آنها محسوب ای سازمانهاي دانش محور تبدیل شوند که بر

  . خواهد شد

مراتبی تا اقتصاد دانش  ن مقاله ضمن تشریح سیر تکامل ابعاد ساختاري، از سنتی یا سلسلهای در

شود که آیا علی رغم ورود تدریجی سازمانها به  ن موضوع پرداخته میای محور، به بررسی

اقتصاد دانایی محور و تاکید فزآینده آنان بر استفاده از کارکنان دانشی بعنوان یک مزیت 

ل تا چه اندازه رقابتی، تحول ساختاري مورد نیاز در آنها صورت پذیرفته است یا خیر؟ این تحو

  .توان آنرا اعتال بخشید بوده و چگونه می

  پذیري، سیالیت ساختار، انعطاف دانش،: مفاهلم کلیدي

                                                
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی - ٭

دکتري مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبایی کاندیداي - ٭٭
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  مقدمه

اي مختلف شاهد انقالب اطالعاتی بوده است که در آن بهجهان پس از گذار از انقال

 افزون آن در عصرمنبع ارزشمند خلق ثروت و درآمد، دانش است و اهمیت یافتن روز

اقتصاد  ).3: 1383منوریان،(دانش محور شده است گیري اقتصاد موجب شکلدانایی 

دانش محور اقتصادي است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش منبع اصلی رشد 

در شرایط  اي اقتصادهاي دانش محور امروزي تغییرات گسترده. جاد ثروت استای و

بدیهی است که سازمانها نیز از تأثیر  .اند جاد کردهای  ي جوامعفناوراقتصادي، اجتماعی و 

   .اند نمانده و دچار تغییرات بنیادینی شده چنین تحوالتی مصون

رقابتی  هاي امروزه سازمان دانشی و استفاده از خالقیت، ایده و دانش در کسب مزیت

سازمانهاي کنونی . و موفقیت سازمانی در حال تبدیل به شکل غالب سازمانی است

خود قرار  هاي رکت در این راستا و استفاده از کارکنان دانشی را سرلوحه برنامهح

بقاي سازمانها در این عصر، الزامات خاصی . اما این گام عاري از خطر نیست .اند داده

  . مورد بی توجهی واقع شده است بعضی مواقعدارد که 

در ابعاد ساختاري و  اي جاد تغییرات گستردهای  الزامات اقتصاد دانش محور باعث

سازمانهاي دانش محور اغلب متمایز طوریکه ویژگیهاي  به محتوایی سازمانها شده است،

فزآینده در  وري بهره کسب. از ویژگیهاي سازمانهاي سنتی و غیر دانشی است

است که کمتر در  هائی مولفهسازمانهاي عصر جدید مستلزم توجه به عوامل و 

در این مقاله با توجه به اهمیت و . خورد میشی به چشم سازمانهاي سنتی و غیر دان

ن ای  ن نوع اقتصاد که بستر کنونی غالب سازمانهاست، به بررسیای  اساسی چالشهاي

ساختاري  هاي مولفهاند  این سازمانها تا چه اندازه توانسته  شود که میموضوع پرداخته 

 هاي مولفهش حاضر با توجه به در پژوه .کنندمتناسب با این نوع اقتصاد را نهادینه 

ساختاري دانش محوري فرضیاتی تدوین و در دو شرکت تولیدي مواد لبنی و مواد نفتی 

 هاي ن است که در نمونهای  ادعاي اساسی در پژوهش .اند به بوته آزمون گذارده شده

محور، تحول ساختاري  داناییسوي اقتصاد   همذکور با وجود مطمح نظر داشتن حرکت ب

  .استاسب صورت نپذیرفته من
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  تکامل ابعاد ساختاري: مبانی نظري

در . تکامل پیش رفته است به سمتپارادیم مدیریت در طی چندین مرحله مشخص 

از آنجائیکه . مراحل تغییر، ساختار سازمانی در کانون توجه قرار داشته است  میتما

، خود دهد میتشکیل ساختار سازمانی، چارچوب تصمیمات و فرآیندهاي سازمانی را 

  تغییراتی که در ساختار سازمانی). 55: 2003وانگ و احمد،( محرك اولیه تغییر بوده است

عنوان مثال برنز و استاکره ب. شده است بندي طبقهمختلفی  هاي اند به شیوه ایجاد شده
1

 

کی و ساختار مکانی: اند که عبارتند از کرده بندي طبقهسازمانها را به دو دسته ) 1961(

  . ارگانیکی

تر، سازمانها را به مثابه ماشین، ارگانیسم و  ر سطحی گستردهبرخی نویسندگان د

مطالعات پیشین در زمینه ساختار سازمانی معموالً بر یک چارچوب  .اند فرآیند نگریسته

. شوند میسه بعدي تاکید دارند  که بر اساس آن انواع مختلف ساختار سازمانی توصیف 

این ساختار را بر اساس سه بعد سلسله مراتب، وظیفه و تمرکز تعریف براي مثال ش

توان پی برد که چارچوب ساختاري مورد نظر شاین در وهله  مین وجود ای  با. کند می

ن ای  دهد و انرژي نامحسوسی که وراي میرا در سازمان توضیح   مینخست ساختار رس

ن انرژي پنهان معموالً از سازمان ای  .دهد مییابد را نشان ن میچارچوب ساختاري جریان 

شود و نقش بارزي را در برخی اشکال جدید  میناشی   میرسیا روابط غیر  میغیررس

. کند میفا ای  اي سازمانهاي فرآیند محور نظیر سازمانهاي دانش محور یا شبکه

ساختار سازمانی بیانگر شیوه و روشی است که بر اساس آن افراد و مشاغل در یک 

یک . شود میاي که امکان انجام امور سازمانی فراهم  گونه هازمان به نظم درآمده، بس

این ساختار صرفاً از اجزاء سخت. سازمان از اجزاء و روابط بین آنها تشکیل شده است
2
 

جاد نشده است بلکه اجزایی نرمای نظیر افراد، گروهها، تیمها و ادارات
3

بین  نظیر روابط 

 ن روابط هستند که اساس فعالیتهاي سازمان راای  .گیرد مییز در براجزاء سازمانی را ن

  ). 3: 2003احمد، (دهند  میتشکیل 

گانه قبلی  وجود دارد که با ابعاد سهنیز ، ابعاد دیگري سازمان  میعالوه بر بعد رس

مجموعه این ابعاد و چگونگی تعامل آنهاست که چالشهاي عصر اقتصاد . شود میترکیب 

  . ندک میترسیم دانشی را 
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   میبعد رس

سه ) 1380( رابینز. و سلسه مراتبی سازمان است  میمعرف ساختار رس میبعد رس

ادبیات . کند میبعد رسمیت، پیچیدگی و تمرکز را بعنوان ابعاد ساختاري سازمان معرفی 

. )80ص( دهد میموجود جریانهاي مختلفی را در خصوص روابط ساختاري نشان 

از روشهایی که  اي عنوان مجموعه هساختار سازمانی را ب) 1983(زبرگ تنیعنوان مثال م هب

شود، در  میشود و بین آنها هماهنگی حاصل  میدر آن شغل به وظایف مشخص تقسیم 

از تقسیم کار و کنترل مدیریتی تنها روابط  اي ن مطلب با تحلیل سادهای  .گیرد مینظر 

نیز سه بعد سلسله مراتب، وظیفه و ) 1988(شاین . کند میسازمان را منعکس  اي وظیفه

  . کند میتمرکز را براي ابعاد ساختاري سازمان مطرح 

به نوعی در نمودار مبین سطوح نسبی سازمان است که  ،بعد سلسله مراتبی

شود،  مین بعد، دیدگاه سازمانی از باال به پایین تعیین ای در. یابد میسازمانی تبلور 

  .یابد میي طوالنی است و ارتباطات از باال به پایین جریان گیري داراي فرآیند تصمیم

ن بعد ای  در. مبین انواع مختلف کارهایی است که باید انجام شوند ،اي بعد وظیفه

. شود میگرایی مطرح  تفکیک شده و در انجام کارها تخصصواحدها شدیداً از یکدیگر 

نزدیکی فرد به هسته  دهنده درجه دوري یا نشان ،تمرکز و کنترلهاي مدیریتی

ن لحاظ براي هماهنگی فعالیتها از زنجیره فرمان استفاده ای  از. مرکزي سازمان است

گیري و هدایت  ریزي، حل مسئله، تصمیم مدیریت عالی سازمان وظایف برنامهشود و  می

  .را برعهده دارد

کند که  میرا ارائه   میترکیب مناسبی از ابعاد پیش گفته صرفاً ساختار سازمانی رس

با این وجود ساختارهاي سلسله مراتبی و . شود میاغلب در نمودار سازمانی منعکس 

ی خشک، سطوح سلسله بوروکراس. پیامدهاي نامطلوبی نیز به دنبال دارند اي وظیفه

گرایی افراطی مانع جریان اطالعات و واکنش سریع نسبت به تغییرات  مراتبی و تخصص

ن است که شمار در حال افزایشی از ای  واقعیت). 31-33 :2000کراس،(شود  میمحیطی 

سازمانی  توان آنها را در یک نمودار میسادگی ن هاشکال سازمانی وجود دارند که ب

نکته ). دانش محور، سازمان مجازي و غیره ها، سازمانهاي مانند شبکه. (متجلی کرد

  مییش سازمانهاي غیررسن اشکال جدید سازمانی و فعالیتهاي سازمانی، پیداای  اساسی

اي است و تا حد زیادي به ادراك و قضاوت  پیچیده  میاست که خود شامل روابط غیررس
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و  اي به تعامالت درون سازمانی، میان وظیفه می سازمان غیررس. شود میافراد مرتبط 

. اردشوند، اشاره د میطور واضح در نمودار سازمانی نشان داده ن هبین شخصی که ب

نرم در  هاي شود، بیانگر قوت مؤلفه میتوسعه داده   میرسن حدي که سازمان غیربنابرای

  . این روابط در ایجاد سرمایه اجتماعی نقش موثري دارند. ساختار سازمانی است

. دکن مینمایش بهتر و قویتري از ساختاردهی نیروي کار را فراهم   میروابط غیررس

روي کار براي کارکردن وراي ساختار آزادي نیی و یدرجه پویا  میرسروابط غیر

ؤیت نیستند که در نمودار آنها قابل ر  میبرخالف ساختار رس. کند میسازمانی را ارائه 

تشکیل از ساختار سازمانی را   میجنبه مه  میروابط غیررس. منعکس شوندسازمانی 

ساختاري، مسیر معمول انتقال . بخشد میدهنده را غنا ساختار هاي و درك مؤلفه ندده می

کند که در آن ساختار سلسله مراتبی در حال تبدیل شدن به  میسناریویی را ترسیم 

 ).10: 1994پیرسی و کراون،(ساختار منعطف و ارگانیک در جهان تجاري پست مدرن است 

موجودیتهایی پیچیده و اجتماعی را مثابه  بهمنعطف و ارگانیک، استعاره سازمان  ساختار

از نیروهاي متعامل و در  اي وسیله مجموعه هن موجودیت بای  .سازد میبه ذهن متبادر 

ن ساختار داراي ای .شود میحال رقابت بین اشخاص و نیروهاي اجتماعی توصیف 

  :)5: 2003احمد، (ویژگیهاي زیر است 

عمودي به مشارکت افقی تغییر یافته  گیري تصمیم : ساختارهاي تخت و تیم محور -

 اي هاي پروژهتیمعالی، گروههاي استراتژیک و ماً از مدیریت اجزاء سازمانی عمو و

  . شوند میتشکیل 

اي و ادغام و انسجام منابع  ي تسهیل فعالیت تیمهاي چند وظیفهبرا :ساختار بخشی

. شوند میتخصصی دانشی، موانع اداري موجود برچیده 

عاالنه در اداره سازد تا ف میمدیریت کارکنان را توانمند : عدم تمرکز قدرت و کنترل

. امور سازمانی مشارکت کنند و فرهنگ شفافیت و اعتماد را بهبود بخشند

ررات خشک رها شده و ارتباطات سازمان از قید و بند مق: سطوح باالي عدم رسمیت

از باال به پایین و از پایین به باال اهمیت  اي ارتباطات دوحلقهو رودرو و   میرسغیر

تعامالت بین افراد که به عنوان مکانیزم اصلی خلق دانش ). 88 :1381رابینز،( یابند می
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توان با توجه به ابعاد  می 1در نمودار. گیرند میشود، مورد تشویق قرار  میمحسوب 

  . دکرگونه ساختار مکانیک و ارگانیک را مالحظه و غیررسمی، دو  میرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کیساختار مکانیکی در مقابل ساختار ارگانی - 1نمودار

12: 2003وانگ و احمد، : منبع

  

  توسعه ابعاد ساختاري در  سازمانهاي دانش محور 

ن ای  ایجاد تغییرات گسترده در اقتصاد دانش محور و لزوم انطباق سازمانها با

تحوالت موجب توسعه ساختارهایی شده است که فرآیندهاي خلق و جریان دانش به 

ارها از ابعاد گوناگون با ساختارهاي سنتی این ساخت. گیرند میراحتی در آنها صورت 

زیرا . دکرتوان در هدفهاي متفاوت آنها جستجو  میها را ریشه این تفاوت. متفاوت هستند

پذیري، خالقیت و  دنبال انعطاف هب  میی از عدم اطمینان و دویاولی در پی کنترل و رها

در   میکند و دو میالیت مضافاً آنکه اولی در محیط ایستا و باثبات فع. خلق دانش است

بنابراین مدیریت مؤثر دانش در یک سازمان . کند میثبات فعالیت  متالطم و بی بستري

  ). 56 :2003وانگ و احمد، (باشد را دارا مستلزم آن است که ساختار آن ویژگیهاي زیر 

مرز زدودگی
4

ی از محدودیت مرزهاي یسازمانهاي دانش محور نیازمند رها: 

وسیله آن بتوان هویت سازمانی و  هیجاد یک چارچوب فکري مشترکند که بکننده و اجدا

بعد سلسله مراتبی

روابط غیررسمی

ساختار ارگانیکی

ساختار 

  مکانیکی

سازيعدم تمرکز و توانمند
اي بعد وظیفه
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تواند  میدر این صورت ذخیره دانش سازمانی . دکرروابط مبتنی بر اعتماد را ایجاد 

انجام چنین کاري کارکنان سازمان را . وراي محدودیتهاي مرزهاي فیزیکی گسترش یابد

ی داشته به اطالعات دسترس  میرلهاي رسسازد، بدون ممانعت ساختارها و کنت میقادر 

  . در از میان برداشتن این مرزها دارد  مینقش مه  میرسروابط غیر. باشند

تسیالی
5
. مدیریت مؤثر دانش مستلزم جریان سیال دانش و نه انباشتن آنست :

بر و اجازه دهد که دانش تأثیر عمیقی  کندساختار سازمانی باید جریان دانش را تسهیل 

داخلی و خارجی مناسب  هاي موجب ارتقاي شبکه  میرسروابط غیر. رد داشته باشدعملک

  . شوند میبراي تسهیل جریان دانش 

تعامل
6
مدیریت مؤثر دانش تا حدود زیادي به مدیریت دانش ضمنی :

7
. متکی است 

در سازمان شده و  اي موجب افزایش تعامالت بین فردي و فرا وظیفه  میرسروابط غیر

  .در تسهیم دانش ضمنی دارد  مینقش مه

انعطاف پذیري
8
براي مؤثر بودن مدیریت دانش، ساختار باید منعطف و پویا باشد،  :

تا بتواند با سازماندهی مجدد و به موقع، افراد و واحدها را براي برآورده ساختن 

توانند قالبهاي  میبه این ترتیب ساختارهاي سازمانی ن. نیازهاي سازمانی گرد هم آورد

جاد شده و ای  پویایی هستند که به وسیله فرآیندهاي مختلف هاي خشکی باشند، بلکه پدیده

میر و ( شوند میمحقق   مین الزامات از طریق روابط غیررسای  .کنند میدوباره تجلی پیدا 

  ). 78-77: 1993وینتون، 

استعاره مناسبی که براي تشریح چنین سازمانهاي دانش محوري با ویژگیهاي 

رود، اجتماعات کاري میکار  هب بردهنام
9

کاري هستند  هاي اجتماعات کاري سیستم. است 

الیق اي از مسائل و موضوعات، داراي ع آنها گروههایی از افراد در مورد مجموعه که در

اي را که دراین زمینه در اختیار دارند، در یک تعامل منظم  مشترکی بوده و دانش و تجربه

نتایجی دست یابند که هم براي ذینفعان مفید باشد و هم موجب کنند تا به  میتسهیم 

   .)1998الو و ونگر، ( بهسازي و یادگیري فردي شود

دهد که  میویژگیهاي مورد نیاز سازمانها در اقتصادهاي دانش محور نشان  بررسی

ند و باید به کن مین شرایط کفایت نای  و اجزاء سخت آن براي پاسخگویی به  میابعاد رس

براي ایجاد سازمانهاي دانش محور در قالب . تري توجه شود بعاد ساختاري عمیقا
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:  حی باالتر هستیم که عبارتند ازسط از ابعاد در  اي اجتماعات کاري نیازمند مجموعه

روابط مبتنی بر اعتماد
10

، روابط تعاملی برون گرا
11

و روابط عاطفی فراگیر 
12

که در ادامه  

  .شود میداخته ن ابعاد پرای  به تشریح

  

  روابط مبتنی بر اعتماد

سازي موجب اثربخشی و حذف موانع موجود در ساختارهاي سازمانی عتمادا

 گیري انسجام در بین کارکنان موجب شکل وجود اعتماد، همکاري، هماهنگی و. شود می

ساختارهاي دانش محور . شود که براي کل سازمان مفید خواهند بود میجدیدي  هاي دهای 

دلیل نیاز شدیدي که به تسهیم دانش دارند باید به جاي کنترل محوري بر اعتماد به 

بینی  است سطح باالیی از اعتماد و خوش براي تسهیم دانش الزم. محوري مبتنی باشند

افراد توانمند دانش را به آسانی در بین . در بین اعضاء سازمان وجود داشته باشد

ی بر اعتماد موجب شفافیت سیاسی، ارتباطات مؤثر و روابط مبتن. کنند میدیگران توزیع 

  ). 60 :1994مایلز و اسنو، ( شود  میتقویت مهارتهاي همکاري در بین افراد 

  

  گرا روابط تعاملی برون

د که کن میهدفمندي را فراهم  ساختار این روابط در ساختار سازمانهاي دانش محور

. نماید میرون و برون سازمانی تاکید د تعاملداخلی، بر  هاي جاي مقررات و رویهه ب

دهنده گشودگی ساختار سازمانی، کمرنگ شدن مرزهاي درون  ن تعامالت نشانای وجود

نگرشها و . پذیري محیطی است پویایی محیط سازمانی و نیز رقابتو برون سازمانی، 

. شوند مینظرانه موجب محبوس شدن دانش و جلوگیري از تسهیم آن  هاي تنگ دیدگاه

ن وجود محیط مشارکتی مرزهاي خارجی را گسترش داده، تسهیم دانش را ای  الوه برع

سازد و بنابراین تولید کلی دانش را افزایش  میتسهیل کرده و جریان دانش را روان 

  ).56: 2003وانگ و احمد،(دهد  می

  

  روابط عاطفی فراگیر 

دهد که  میازه وجود روابط عاطفی فراگیر در ساختار سازمانی به کارکنان اج

به این . سازمانی را به تشخیص خود به اجرا در آورند هاي ها، شایستگی ارزشها، رویه
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ابد و در عین حال بر انسجام، بینش مشترك و ی میترتیب خالقیت و نوآوري افزایش 

هم افزایی عواطف سازمانی مثبت و حداکثر سطح . شود میتوانمندسازي کارکنان تاکید 

جاد خرد ای  نان موجب گسترش بینش و خالقیت، مساعدتهاي خالقانه،آزادي عمل کارک

اي  د مدیریتی افراد و گروههاي پروژهخو هاي سازمانی و در نهایت توسعه قابلیت

عقالیی است   میتوجه به عواطف سازمانی مستلزم دست کشیدن از اقدامات تحک. شود می

  ). 600: 2000بیرلی و همکاران،(

دست آوردن فرصت در  هبه یک فضاي دانشی سازمانها براي ببنابراین با ورود 

ادراکات سنتی از ساختار سازمانی در . تر باشند پذیر و منعطف طباقنمحیط پویا باید ا

. شوند میمواجهه با الزامات و نیازهاي جدید اقتصاد دانشی با چالش اساسی روبرو 

ازهاي جدید محیط دانش براي توسعه و ترسیم اشکال ساختاري جدید که بتواند نی

در این میان . نیاز استمحوري را برآورده سازند، به ابعاد ساختاري سطح باالتري 

گذار . دعهده دارنیف و ادراك فعالیتهاي ساختاري برتعر در  مینقش مه  میرسروابط غیر

افزون به سمتی پیش طور روز هدهنده روندي است که ب کلی ساختار سازمانی نشان

تر از  از تعاریف موجود، عاطفیدر یک محیط پویا ساختار سازمانی باید بازتر رود که  می

  . تر باشد میرستر و اعتماد محورتر و غیر تر، منعطف عقالنیت جامع، تعاملی

گیرند و تعالی  میپیش گفته قرار   میرسو غیر  میاین سه بعد در کنار ابعاد رس

نقطه قوت . دهند میانشی را به ما نشان و چالشهاي تحمیلی از سوي اقتصاد د. یابند می

خاص سازمانهاي مکانیکی در تدارك بهینه روابط کارکردي، سلسله مراتبی و کنترل و 

ن تغییري اساسی به سوي حالی است که سازمانهاي ارگانیکی مبی این در. تمرکز است

   .رسمی، روابط مبتنی بر اعتماد، روابط تعاملی و عاطفی فراگیر استروابط غیر

با این وجود،  .اند خوبی توسعه یافته هدر شرایط کنونی ابعاد ساختاري مکانیکی ب

تحول و توسعه ساختاري مطلوبی در ابعاد ساختاري ارگانیکی متناسب با اقتصاد دانش 

این موضوع خمیر مایه اصلی تحقیق . محور در سازمانهاي کنونی صورت نپذیرفته است

  . موردي ماست
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  توسعه ابعاد ساختار سازمانی  - 2ودارنم

  )9: 2003وانگ و احمد، (: منبع

د که ابعاد ساختاري مورد نیاز براي کرتوان بیان  میبا امعان نظر به موارد فوق 

 هاي هاي دانش محور در بردارنده عناصر خاصی است که از جنبهسازماناندهی سازم

قادر است جریان خلق و انتقال دانش ساختار سنتی متفاوت بوده و  هاي مختلف با مولفه

بندي انواع عناصر ساختاري ارائه شده براي  جدول یک به دسته. دکنتسهیل را سازمان 

  .پردازد میسازمانهاي دانش محور از دیدگاه صاحبنظران 

بندي عناصر ساختاري ارائه شده براي سازمانهاي دانش محور از  دسته -1جدول

  دیدگاه صاحبنظران

  اندیشمندان  ع ابعادانوا  ردیف

Wang and Ahmed, 2003  مرز زدودگی  1

Perez and Bustamante,1999  سیالیت  2

Wang and Ahmed,2003  تعامل  3
Mayere and Vinot,1993  انعطاف پذیري  4

Ackoff, 1994; Van de Ven, 1986  روابط مبتنی براعتماد  5

Miles and Snow,1992   روابط تعاملی برون گرا  6

Hatch, 1999 ،Perez-Bustamante, 1999; Bierly et al., 2000  روابط عاطفی فراگیر  7

  

B

A

C

روابط عاطفی فراگیر

گرا روابط برون

روابط سلسله مراتبی

نترلیروابط ک

رسمیغیرروابط 

A :ساختار مکانیکی -

B :ساختار ارگانیکی -

C :ساختار دانش محوري  -

  روابط مبتنی  بر اعتماد

اي روابط وظیفه
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  : پژوهشروش 

اقتصاد  هاي ن مرحله به بررسی میزان برخورداري سازمانهاي نمونه از مولفهای  در

. این بررسی در قالب چند فرضیه صورت گرفته است. شود میدانش محور پرداخته 

ارائه شده در ( محور داناییساختاري اقتصاد  هاي مولفهه به عناصر و با توج ها هفرضی

موارد یک تا چهار ارائه شده در جدول یک در قالب فرضیه یک  .اند دهشتنظیم ) جدول یک

دو، سه و چهار مورد بررسی  هاي هو موارد پنج و شش و هفت هر کدام درقالب فرضی

دند که اوالً شعنوان جامعه آماري انتخاب  هبی یدر این راستا سازمانها .اند قرار گرفته

معرف سازمانهاي مختلف در بخشهاي مختلف صنعت و خدمات باشند، ثانیاً حرکت به 

سوي اقتصاد دانش محور جزء اهداف اساسی آنها قرار گرفته باشد و ثالثاًً اقداماتی را 

هدف اصلی آن . ن راستا از جمله جذب و استخدام کارکنان دانشی انجام داده باشندای  در

است که ببینیم تا چه اندازه عوامل ساختاري این نوع اقتصاد در آنها جذب و نهادینه شده 

  .استپژوهشی به ترتیب زیر  هاي هفرضی. است

  

  :  پژوهشی هاي فرضیه

پذیري در  الیت و انعطافیي مناسب از لحاظ ستحول ساختار :فرضیه اول

  . جاد نشده استای  سازمانهاي نمونه

اعتماد در لحاظ ایجاد روابط مبتنی بر  تحول ساختاري مناسب از: فرضیه دوم

  . جاد نشده استای  سازمانهاي نمونه

تحول ساختاري مناسب از لحاظ ایجاد روابط تعاملی فراگیر در  :فرضیه سوم

  . است جاد نشدهای  سازمانهاي نمونه

تحول ساختاري مناسب از لحاظ ایجاد روابط عاطفی فراگیر در : فرضیه چهارم

  . جاد نشده استای  سازمانهاي نمونه

ابزار گردآوري . توصیفی است پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش،

ه اي از پرسشنام باشد که نمونه مین پژوهش مطالعات اسنادي و پرسشنامه ای ها در داده

صورت بررسی آمارهاي  هشیوه تجزیه و تحلیل آماري ب. ارائه شده است 2در جدول 

  . باشد می... اي و هتوصیفی و آزمون دوجمل
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  آوري اطالعات اي از پرسشنامه مورد استفاده براي جمع نمونه -2جدول 

ف
دی

ر
  

  ها گویه

خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد

1  2  3  4  5  

          سازمان شما فرهنگ یادگیري مستمر و یادگیري افراد از همدیگر معمول است ؟تا چه اندازه در    1

          کند ؟ بین افراد راترویج می تا چه اندازه سازمان و ساختار سازمانی جریان روابط غیررسمی  2

          تا چه اندازه در سازمان شما تجدید پذیري ساختاري معمول و مرسوم است ؟  3

          سوي تیم سازي رواج دارد؟ در سازمان شما تیم محوري و حرکت به تا چه اندازه  4

          جاي تصمیم گیري عمودي در سازمان شما معمول است ؟ مشارکت افقی تا چه اندازه به  5

          گمارد ؟ تا چه اندازه سازمان شما در جهت مقررات زدایی و به روز سازي مقررات موجود همت می  6

          شود ؟ در سازمان شما بر لزوم اعتمادسازي بین همکاران تاکید می تا چه اندازه  7

          شود ؟ تا چه اندازه درسازمان شما برلزوم همکاري بین کارکنان و واحدهاي مختلف تاکیدمی  8

          شود ؟ تا چه اندازه در سازمان شما برانسجام و هماهنگی بین واحدهاي مختلف تاکید می  9

          شود ؟ جاي کنترل محوري بر اعتماد محوري تاکید می ازه در سازمان بهتا چه اند  10

          شفافیت و گشودگی تا چه اندازه در سازما ن شما رواج دارد ؟  11

          شود ؟ تا چه اندازه در سازمان شما بر تعریف و انجام پروژه هاي میان بخشی تاکید می  12

          شود ؟ کمرنگ تر شدن مرزهاي درون سازمانی تاکید میتا چه اندازه در سازمان شما بر   13

          بررسی محیطی تا چه اندازه در دستور کار سازمان شما قرار دارد ؟  14

          تا چه اندازه به خالقیت و نوآوري افراد بها داده می شود؟  15

          شود ؟ تا چه اندازه در سازمان شما به آزادي عمل کارکنان تاکید می  16

          شود ؟ تا چه اندازه در سازمان شما بر اهمیت نقش کارکنان دانشی تاکید و توجه می  17

            شود؟ تا چه اندازه در سازمان شما بر اهمیت توانمندسازي کارکنان تاکید می  18

  

ماهیت . جامعه آماري در این پژوهش دو شرکت تولیدي مواد لبنی و مواد نفتی است

نوردیده و بر این اساس حرکت به  و مرزها را در نونی همه سازمانهااقتصاد دانشی ک

عنوان مهمترین مزیت رقابتی و عامل اصلی  هاستفاده از دانش ب سوي فعالیت دانشی و

ها بخصوص سازمانهاي داراي ارزش آفرینی در سرلوحه اهداف بسیاري از سازمان

در جامعه آماري پژوهش حاضر  سازمانهاي موجود. اي قرار گرفته است فعالیتهاي پایه

انداز بیست ساله کشور حرکت  ثنی نبوده و مضافاً آنکه سند چشمنیز از این قاعده مست

همچنین تعدد روزافزون انواع . بر مدار اقتصاد دانشی را در رئوس اهداف خود دارد

مختلف سازمانهاي فعال در حوزه فعالیت سازمانهاي جامعه آماري پژوهش حاضر، 

 تنوع محصوالت و خدمات و رهبري این حرکت به سمت سازمان دانشی وضرورت 

باتوجه به عدم تمایل کامل بخشهاي مختلف جامعه . دکن صنایع را از بعد دانشی توجیه می

پس از صرف مدت . دشگیري در دسترس استفاده  کاري، از روش نمونهآماري به هم

دد پرسشنامه در سازمانهاي نمونه حدود سه ماه تعداد به ترتیب بیست و بیست و پنج ع



  رديتبیین عوامل ساختاري در اقتصاد دانش محور؛ یک مطالعه مو

!!

  

، افرادي هستند که از طریق طرح نخبگان پژوهشدهندگان این  پاسخ. دشتکمیل و تحلیل 

  . جذب سازمان شده و به فعالیت مشغول هستند

پذیري در  الیت و انعطافمناسب از لحاظ سی ساختاريتحول  :فرضیه اول

  . سازمانهاي نمونه ایجاد نشده است

سطح . پرسشنامه استفاده شده است 6 تا 1ئوالهاياین فرضیه از س براي آزمون

کدگذاري شده  1ترتیبی است که به صورت مندرج در جدول  ئوالها بهسنجش این س

  . است

در این صورت . سؤال استفاده شده است 6از میانگین این والها هنگام ادغام س در

دهنده  نزدیک باشد نشان 5به  هر چه قدر ی تبدیل یافته کهتسطح سنجش متغیر به نسب

دهنده تحول  نزدیک باشد نشان 1اد و هر چه به تحول ساختاري به مقدار خیلی زی

گذار را وضعیت تأثیر 3 ساختاري به مقدار خیلی کم است و براي این منظور مقدار باالي

گروه دوم؛ (ثیر را وضعیت بدون تأ 3و مقدار کمتر از ) گروه اول؛ تحول ساختاري(و 

ایسه نسبت افرادي اي جهت مق ایم و از آزمون دوجمله تعریف کرده) دم تحول ساختاريع

  . درصد استفاده شده است 50اند با  که وضعیت تأثیرگذار را انتخاب کرده

P :نسبت افرادي که معتقدند تحول ساختاري منات و سب از بعد ایجاد سیالی

  .پذیري انجام شده است انعطاف

5.:

5.:

1

0




  

  اي براي بعد اول آزمون توزیع دوجمله -3جدول 

Category N Observed Prop. Test Prop. Asymp. Sig. (2-tailed)

H1

Group 1 <= 3 43 .96

.50 .000(a)Group 2 > 3 2 .04
Total 45 1.00

A Based on Z Approximation
  

دهندگان معتقدند که تحول  پاسخدرصد  96حدود  1جدول شماره  با توجه به

با توجه . ساختاري مناسب از بعد مذکور در سازمانهاي مربوطه صورت نپذیرفته است
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یعنی تحول ساختاري . شود میرد ن 0Hباشد فرضیه می 05/0کمتر از  P-Valueبه اینکه 

  . است مناسب از بعد مذکور در سازمانهاي مربوطه صورت نپذیرفته

مناسب از لحاظ ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد در  ساختاريتحول  فرضیه دوم؛

  . سازمانهاي نمونه ایجاد نشده است

ادغام . پرسشنامه استفاده شده است 10تا  7 والبراي پاسخگویی به این سؤال از س

  . فرعی اول انجام یافته استوالهاي نیز همانند س والهااین س

P :ه معتقدند تحول ساختاري مناسب از بعد ایجاد روابط مبتنی بر نسبت افرادي ک

  .اعتماد انجام شده است

5.:

5.:

1

0




   

  ون توزیع دوجمله اي براي بعد دومآزم -4جدول 

Category N Observed Prop. Test Prop. Asymp. Sig. (2-tailed)

H2

Group 1 <= 3 41 .91

.50 .000(a)Group 2 > 3 4 .09
Total 45 1.00

A Based on Z Approximation

دهندگان معتقدند که تحول  درصد پاسخ 91حدود  2با توجه به جدول شماره

با توجه . ساختاري مناسب از بعد مذکور در سازمانهاي مربوطه صورت نپذیرفته است

یعنی تحول ساختاري . شود رد نمی 0Hباشد، می 05/0کمتر از  P-Valueبه اینکه 

  . مناسب از بعد مذکور در سازمانهاي مربوطه صورت نپذیرفته است

از لحاظ ایجاد روابط تعاملی فراگیر در تحول ساختاري مناسب  ؛فرضیه سوم

  . سازمانهاي نمونه ایجاد نشده است

  .فاده شده استپرسشنامه است 14تا  11براي پاسخگویی به این سؤال از سوالهاي 

 P : نسبت افرادي که معتقدند تحول ساختاري مناسب از بعد ایجاد روابط تعاملی

  .فراگیر انجام شده است

5.:

5.:

1

0
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  .آزمون توزیع دوجمله اي براي بعد سوم -5جدول 

Category N Observed Prop. Test Prop. Asymp. Sig. (2-tailed)

H3

Group 1 <= 3 40 .89

.50 .000(a)Group 2 > 3 5 .11
Total 45 1.00

A Based on Z Approximation

دهندگان معتقدند که تحول  درصد پاسخ 89حدود  3جدول شماره  با توجه به

با توجه . ساختاري مناسب از بعد مذکور در سازمانهاي مربوطه صورت نپذیرفته است

یعنی تحول ساختاري مناسب . شود میرد ن 0Hباشد، می05/0ز کمتر ا P-Value به اینکه

  . از بعد مذکور در سازمانهاي مربوطه صورت نپذیرفته است

تحول ساختاري مناسب از لحاظ ایجاد روابط عاطفی فراگیر در  فرضیه چهارم؛

  . سازمانهاي نمونه ایجاد نشده است

  .پرسشنامه استفاده شده است 18تا  15 سوالهايل از براي پاسخگویی به این سؤا

 P : نسبت افرادي که معتقدند تحول ساختاري مناسب از بعد ایجاد روابط عاطفی

  .فراگیر انجام شده است

5.:

5.:

1

0




  

  توزیع دوجمله اي براي بعد چهارم آزمون -6جدول 

Category N Observed Prop. Test Prop. Asymp. Sig. (2-tailed)

H4

Group 1 <= 3 34 .76

.50 .001(a)Group 2 > 3 11 .24
Total 45 1.00

A Based on Z Approximation
  

دهندگان معتقدند کـه تحـول سـاختاري     درصد پاسخ 76حدود  4جدول شماره  با توجه به

  ا توجـه بـه اینکـه   بـ . مناسب از بعد مذکور در سازمانهاي مربوطه صورت نپذیرفته اسـت 

 P-Value  0باشد، می. 05کمتر ازH یعنی تحول ساختاري مناسـب از بعـد   . شود میرد ن

  . مذکور در سازمانهاي مربوطه صورت نپذیرفته است
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گیري کـرد کـه از ابعـاد مختلـف بسترسـازي       جه به موارد مذکور می توان نتیجهبا تو

م بـه تـذکر اسـت کـه از دیـدگاه      الز. صـورت نپذیرفتـه اسـت    الزم جهت تحول ساختاري

تـا چهـار بـه ترتیـب در وضـعیت      یت تحول سـاختاري از ابعـاد یـک    عدهندگان وض پاسخ

  . تري قرار دارد مطلوب

  

  نتیجه گیري 

بسیاري از کارکردها . اقتصاد دانشی الزامات خاصی براي سازمانها ایجاد کرده است

میـت  سازمانها در اقصادهاي غیردانشی سنتی هسـتند، اه  و ویژگیهایی که موجب موفقیت

سـازمانها بـراي بقـا و موفقیـت در چنـین شـرایطی       . انـد  و کاربرد خـود را از دسـت داده  

بـراي موفقیـت   . انـد  ختار و فرآیندهاي خود ایجاد کردهتعدیالت گسترده و بنیادینی در سا

ار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سازمانها در این زمینه همه عوامل سازمانی از جمله ساخت

تکنولوژي و منابع انسانی باید داراي ویژگیهـاي خاصـی بـوده و از همـاهنگی و انسـجام      

در این مقاله بر ضرورت تطابق و تناسب عوامل سـاختاري بـا اقتصـاد    . برخوردار باشند

.گردیدو در این راستا پیشنهادهاي زیر مطرح  تاکید شددانش محور 

یادگیري مستمر و اهتمام افراد و مسئوالن به یادگیري هر  بسط وتعمیق فرهنگ-1

هاي دانش محور عاد مهم ساختاري اقتصاد و سازماناین موضوع از اب. چه بیشتر

منبع . یادگیري دارند افراد شوق به فرهنگ یادگیري مستمردر  .شود محسوب می

ش براي انجام ن است که دانآنچه محرك آنهاست ای. ی باشدیتواند هر جا یادگیري می

دانش در سازمان بایستی در مجاري . آمیز شغلی آنها همانند نیاز بدن به غذاست موفقیت

مختلف سازمان جریان داشته باشد و هر کس به اندازه نیاز خود از ثمرات این دانش 

  . دشومفید و مناسب منتفع 

شکالت م اکثر. ی محور مستلزم شالوده شکنی و تجدید ساختار استیاقتصاد دانا-2

حلهاي  در برخی موارد بر اساس راه. است حلهاي غلط گذشته امروز نشأت گرفته از راه

اي به  ستیم که در حال حاضر ارزش افزودهگیري ساختارهایی ه گذشته شاهد شکل

. نظر و اصالح قرار گیرندکنند و بایستی مورد تجدید سازمان اضافه نمی
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. شود ی نمییزدا ها بوروکراسیمانبا حذف ساز. بوروکراسی ابزار کنترل است-3

بایستی تمهیدي اندیشید تا . کند ی مییزا شدید به کنترل است که بوروکراسی احساس نیاز

. دشوبا ایجاد کارآمدي در سایر وظایف، احساس مذکور تعدیل 

همکاري ومشارکت اساس موفقیت سازمانی و شیرازه مدیریت است چرا که - 4

ریزي و در  نه صوري؛ یعنی مشارکت در برنامه قعی والبته مشارکت وا. تعهدزا است

ها بایستی در جهت حرکت به سمت ابعاد ساختاري اقتصاد دانش محور سازمان. اجرا

جاي درگیر کردن صوري و نمادین هب
13

کارکنان از مشارکت نهادین و جوهري 
14

نان آ 

. استفاده کنند

به زعم کافمن فلسفه . نیستی به معناي قلع و قمع قوانین و مقررات یزدا راتمقر- 5

تدوین قوانین، تالش براي استقرار عدالت و انصاف و ایجاد احساس همدردي و دلسوزي 

حلش حذف  حال اگر افراطی در وضع قوانین و مقررات صورت گرفته است، راه. است

). 43: 1977کافمن، (ها است  افراط

مشتركاز جمله الزامات ساختاري اقتصاد دانش محور وجود بینش - 6
15

لیه در ک 

ی اهدافیبندي سازمان و جابجا عوامل سازمانی است که از بخش
16

راي ب. دکنجلوگیري  

سازي بین همکاران، توان بر ابزارهایی  نظیر اعتماد حرکت به سوي این عامل مهم می

هاي میان بخشی، کمرنگ کردن  همکاري منسجم و هماهنگی بین آنان، تعریف پروژه

. دکرفافیت و گشودگی تمرکز مرزهاي سازمانی، ش

در گذشته دغدغه اصلی مدیران خصوصاً در سازمانهاي دولتی مسائل درون -7

گذاري بر مشتري  یتوسازمان بود ولی اکنون شعار اصلی اکثر سازمانهاي پاسخگو، اول

ی یها توان از مکانیزم ء سازمان میید نقش اساسی مشتریان در وجود و بقایبا تا. است

. دکردر جهت این مهم حرکت ... محیطی، روابط عمومی ونظیر بررسی 

اي هستند و به زعم بسیاري از صاحبنظران  کارکنان دانشی داراي تخصص حرفه-8

ابزار کنترل این افراد با دیگران تفاوتهایی دارد که مهمترین . این نوع تخصص تعهدزاست

امر صحه گذاشته و در سازمان بایستی بر این . آن، تاکید بیشتر بر کنترل درونی است

. این راه اهتمام ورزد
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و اثرات مثبت آن در ساختار سازمان در شرایط  فناوري اطالعاتاستفاده از -9

در  فناوري اطالعاتباید با نگرش مثبت نسبت به تعبیه . کنونی امر مسلمی است

.دکردر بعد ساختاري اقدام  خصوصهاي مختلف سازمانی ب حوزه

رغـم   از پـژوهش حـاکی از آن اسـت کـه علـی      ، نتایج حاصلبردهتوجه به موارد نامبا 

ورود تدریجی حوزه فعالیت سازمانهاي مربـوط بـه جامعـه آمـاري پـژوهش حاضـر بـه        

عدم تدارك و . ته استاقتصاد دانشی، تحول الزم از بعد ساختاري در آنها صورت نپذیرف

ل از این اقتصـاد عمـل   مانعی در کسب مزایاي رقابتی حاص عنوان هتواند ب بسترسازي می

متناسب و فراتر رفتن از مرحلـه   ضروري است سازمانها با تدارك بستر الزم و پس. کند

هـاي جدیـد اقتصـادي و     گیري از مولفـه  هاي بهره و احتراز از برخورد شکلی، زمینه شعار

  . مزایاي رقابتی حاصل از آن را بر خود هموار سازند

  

  :ها نوشت پی

1- Burns and Stalker
2- Hard component
3- Soft components
4- Boundary-less ness
5- Fluidity 
6- Interactive ness
7- Tacit knowledge
8- Flexibility
9- communities of practice 

10- Trust- based relationship
11- Externally – oriented interactive relationship
12- Collective - emotional relationship
13- Administrative participation
14- Substantive participation
15- Shared vision
16- Displacement of goals
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