
23-31 )1393مجله مدیریت توسعه و تحول (ویژه نامه) (   

23 

  مدلسازي سازمانی با استفاده از علم مهندسی سازه

 3 سیدعلی حاج سید تقیا ،،*2 محمد اسماعیل حافظی ،1 ناصر حمیدي

   ایران ،قزوین مدیریت، گروه ،قزوین واحد اسالمی، آزاد دانشگاه دانشیار، 1
    مکاتبات) دار(عهده ایران ،قزوین مدیریت، گروه ،قزوین واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ارشد، کارشناس 2

 ایران ،قزوین عمران، گروه ،قزوین واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،استادیار 3
  1392 بهمن :یرشپذ ،1392 آبان اصالحیه: ،1392مرداد  :یافتدر یختار

  چکیده
علوم مهندسی نتوانسته است ابزارهاي ساده و کاربردي را  در مقایسه با سایر علوم مخصوصاً ،بین علم و هنر در حرکت است مدیریت که در تعریف خود

 اند.هایی پیچیده مدلسازي شدهناشناخته و غیر ملموس باقیمانده و یا با روش ،مبهم ،و مسائل سازمانی به صورت کیفی آوردبرداران خود فراهم براي بهره
   درك قابل و ساده کلیدي، نکات بر تاکید با را پیچیده موضوعات سازمان شناخت در موثر ابزاري عنوان به سازمانی هايکه استعاره در حالیست این
 واي جدید با عنوان سازمان به مثابه سازه مهندسی معرفی گردیده استعاره ،اي و با رویکردي اکتشافیبا تاکید بر استدالل استعاره در این تحقیقسازند. می

فراتر رفته و از  تحقیق حاضر یک قدم از مطالعات مشابه ،مابین و معرفی کاربردهاي مدیریتی آنها و وجوه مشترك فیدر ادامه عالوه بر استخراج ویژگی
پیشبرد بنیادهاي  ضمناین امر  .است بهره برده سازمانی براي مدلسازي و انتقال مفاهیم ،افزارهاي کاربردي آنیافته سازه و نرمهاي علم توسعهقابلیت

جهت پیشبرد مسائل کاربردي مدیریت  ،علم مهندسی سازه رادر کمی هاي رایج  هاي کاربردي و روش نظریهزمینه استفاده از  تواندمی ،فلسفی مدیریت
  .گذاري نمایدسر فصل جدیدي را در مدیریت پایه و هفراهم آورد

  سازهسازمان به مثابه  ،استعاره ،مدلسازي ،سازمان واژگان کلیدي:

مقدمه -1

دانش مدیریت، همواره در جستجوي راه کارهایی است که بتواند مورد 
تحلیل و اداره نماید. بررسی مطالعه خود، یعنی سازمان را بهتر شناسایی، 

دهد که نشان مینیز هاي سازمان و مدیریت سیر تحوالت و نظریه
گیري است هاي جدید در حال شکلبا ویژگی هاي نوین،ها و نظریهدیدگاه
توجه به امکان استفاده از مدلسازي، به  ،هاسازمان شناخت راستايو در 

مانند سازمان، رو به  پیچیدههاي  براي تجسم و درك پدیده عنوان ابزاري
  .گسترش است

سازمان را که متشکل ها،  بندي سیستم، در طبقه1از سوي دیگر بولدینگ
هاي شناخته ترین سیستمدر شمار پیچیده ،از وجوه متعدد و متنوع است

انسان به طور طبیعی تمایل به ساده در این میان و دهد شده قرار می
خواهد با برش زدن سطح پیچیدة  دارد و می پیچیدههاي  سازي پدیده

همان کاري است که این  و ها، بر طرح اصلی آنها واقف گردد پدیده
   .ها انجام داد توان با استفاده از استعاره می

توانیم توصیفی بدانیم که از طریق تشبیه یک پدیده به  ها را می استعاره 
تند، به روشن شدن اي دیگر، که با هم داراي وجوهی مشترك هس پدیده

                                                             
*hafezi100@gmail.com 
1 - Kenneth E Boulding 

و حال افزایش است  درها استعارهکاربرد . بنابراین، کنندذهن ما کمک می
  شوند. ها جابجا می ها و مدل واره با استعارهها ، جاي تئوريدر این هزاره

با پیشتازي متفکران و اندیشمندانی  ،ها در سازمانبکارگیري استعاره
گذاري شده پایه 4و ماري هچ 3گیبسون بارل ،2گارت مورگان ،همچون

گوید حتی  رود که می است. مورگان در بسط استعاره تا جایی پیش می
نیز خود یک استعاره است. مورگان از هشت استعاره » سازمان«مفهوم 

مدل سازمانی را با استفاده از  وبراي توصیف سازمان استفاده کرد 
  نمود.سازي  هاي متعدد، شبیه استعاره

 هاپایه و بنیادین در استعاره هايپژوهش تحقیقات، ابتداتاریخچه در 
 هاي متنوع مطرح گردید کهدر ادامه استعاره .]2] [22[گرفت شکل

اشاره اي جدید در مدیریت استعاره شطرنج به عنوان استعاره توان بهمی
با طرح  ،اي تحت عنوان مدیریت کوانتومیمقالههمچنین در  .]21[کرد

تأثیر رویکرد کوانتوم بر مدیریت  ینظریه نسبیت انیشتن و نظریۀ کوانتوم
استعاره جدیدي با  ،تحقیق دیگر صورت گرفتهدر . ]21[شدداده نشان 
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در . ]4[است شدهارائه » هاي متقاطع سازمان به مثابه کانون طیف«عنوان 
از  شده و پرداخته ها در سازمانچاله، به استعاره سیاه]23[مرجع 

  .برداري شده استبهرهشناسایی مسائل سازمان  جهتاي  استدالل استعاره
که  شده انتگرالی، سبکی از مدیریت معرفی اي با عنوان مدیریتدر مقاله

هاي تک تک افراد  بتواند پتانسیل مجموع را از کنار هم گذاشتن پتانسیل
هایی است که  . مدیریت ماتریسی نیز از جمله استعاره]21[دست آورده ب

با دستمایه قرار دادن مفهوم ماتریس، از علم ریاضیات به یاري مدیریت 
و  آوريتوانسته است نسبت به جمعمحقق  ،]7[ در مرجع .]21[ شتافته است

استعاره سازمان به ، موج –استعاره ذره هاي جدید، مانند معرفی استعاره
کاربردي هاي استعارهو  استعاره سازمان شبدريي، انرژ ستمیمثابه س

   علمی، موفق عمل نماید.
سعی در عملیاتی کردن نحوه  برخیدر بررسی کاربردهاي استعاره 

 اتدر تحقیق .]17[نداداشتههاي مختلف  از طریق استعاره شناخت سازمان
شده نشان داده  رسانی هاي اطالع در حوزه ، کاربردهاي تفکر استعاريدیگر
هاي مختلف به  در حوزه استعاره، کاربردهاي ]14[ در مرجع .]16[ است
 استعاره و کاربرد آن در مهندسی صنایع است. ارائه گردیدهکتابداري ویژه 

اي با در مقاله .]12[ نیز از مواردي بوده که مورد توجه قرار گرفته است
برداري بهرهدر سازمان  معماريمفاهیم ، از فرایند معماري سازمانیعنوان 

نیز مورد تحقیق ها در تحول سازمانی نقش استعاره .]19[ گردیده است
هاي استعاره  . در تحقیق دیگري ظرفیت]18[پژوهشگران قرار گرفته است

در حوزه تحقیقات خارجی  .]15[داده شده استبراي حل مسئله نشان 
توده، در فرآیند  گیري از استعارهبا الهام محقق ،]27[در مرجع

از مغز به  ادامهدر کند. ارائه میرا اطالعات، پیشنهاداتی  سازيذخیره
برداري شده بهرهپذیر انعطافهاي تولید  سیستم درعنوان یک استعاره، 

هاي خدماتی ها را در سازمان، کاربرد استعاره]26[مرجع، ]30[است
استعاره کلیدي، در مشاغل معرفی و  9 ،کند. در تحقیق دیگريبررسی می

ها و . براي تبیین ارتباط استعاره]25[گیردقرار می برداريبهرهمورد 
در . ]25[استصورت گرفته تحقیق کاملی نیز هاي سازمانی نظریه
اي روش جدیدي با عنوان روش چند استعارهمحقیقین ، ]29[مرجع

MMM کرده و به طور عملی هاي اطالعاتی معرفی را در توسعه سیستم
هاي مختلف ولی مستقل بر نقاط ضعف استفاده از استعاره و نداهبکار برد

 ،در کار دیگر قابل اشاره. نداهکرد که توسط مورگان ارائه شده است غلبه
ها و  ایدهو  شدههایی از تاثیر فیزیک کوانتوم بر مدیریت تبیین درس

ا و بهبود ـم براي ارتقوکوانتهاي محوري فیزیک (یا مکانیک) دیدگاه
، ]28[در مرجعدر نهایت . ]24[است شده مدیریت بکار گرفتهکیفیت 

در مدیریت تبیین  ها،از استعارهجهت استفاده آخرین نقطه نظرات 
  است. گردیده

سازمان به مثابه نوین استفاده از استعاره حاضر در تحقیق  ،راستا ایندر 
شناخته شده هاي در کنار استعارهتواند که می گرفتهمد نظر قرار ، سازه

با در فضایی کمی و سیستماتیک  ،که بیشتر جنبه شهودي و کیفی دارند
کمک شناخت سازمان گیري از علم توسعه یافته مهندسی سازه به بهره

با  ،دنهم از جنبه نظري و هم عملی کاربرد دار هااستعارهکند و از آنجا که 
ضمن توان  می بین سازه و سازمان، کشف و استخراج وجوه مشترك

  از اصول فلسفی، مکاتب فکري و مباحث نظري مطرح در حوزهاستفاده 
هاي  از نظریه، براي پیشبرد بنیادهاي فلسفی مدیریتمهندسی سازه 

هاي تحلیل و طراحی و روش کمی هاي رایج ها و روش کاربردي و تکنیک
   یت بهره جست.در جهت پیشبرد مسائل کاربردي مدیرها، سازه

گیري بهره ،ساختهتحقیق را از سایر تحقیقات مشابه متمایز  آنچه که این
است که امکان  SAP2000افزار کاربردي مهندسی سازه با عنوان از نرم

توان مدلسازي مفاهیم رادر محیطی گرافیکی فراهم کرده و در نهایت می
فصل نوینی در مدیریت شاهد ایجاد شده، امیدوار بود با تکامل ایده مطرح 

در ، دهاي مدیریتینفرای کمی سازيباشیم که امکان مدلسازي و شبیه
مشابه با علم مهندسی  با حداقل زمان، افزاري و گرافیکیهاي نرممحیط
  فراهم آورد.را سازه 

  روش شناسی تحقیق -2

  ها چگونگی کارکرد استعاره -2-1
اي دیگر، که با هم داراي  پدیدهها از طریق تشبیه یک پدیده به  استعاره

موضوعات پیچیده را ساده و قابل درك  ،وجوهی مشترك هستند
گوییم آن مرد یک شیر است، از تصویر براي جلب  سازند. وقتی می می

کنیم. لکاف استعاره را به عنوان یک توجه تشابه شیر و مرد استفاده می
کند. حوزة مقصد  معرفی می 3به حوزه مقصد 2از یک حوزه مبدأ 1نگاشت

اي گفته  اي است که سعی داریم آن را بفهمیم، و حوزة مبدأ به حوزه حوزه
شود. نگاشت  گیریم و استعاره از آن ترسیم می شود که از آن کمک می می

شود که هر عضو از  در ریاضیات به تناظر میان دو مجموعه اطالق می
را  Bو  Aمجموعه دو  بیننگاشت  یکی، داراي یک نظیر در دیگري باشد.

BAMبا    . ]14 [دهند نمایش می :→
مند  تفکر استعاري فعالیتی نظامگردد ) مشاهده می1چنانچه در شکل (

گردد تا به استدالل، حل مسئله،  است که با ترتیبی نسبتاً معین اجرا می
تجزیه و تحلیل محیط، پرورش یک موضوع و بررسی حاالت مختلف آن یا 

  اهداف مطلوب دیگر برسد. 
  

                                                             
1 - Mapping 
2 - Source domain 
3 - Target domain 
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  ]15[ فرایند تفکر استعاري: )1( شکل

کند که  سطح، استعاره به عنوان فرایند بدیهی عمل میترین  در ساده
، "این مرد، شیر است"است، براي مثال،  " Bهمان  A"کند که  اثبات می

هاي شبیه  جنبه شود تاتالش میدر این فرایند  "سازمان، ماشین است."
  کشف شود.هاي شیر مانند مرد  به ماشین سازمان یا جنبه
در  است.نشان داده شده  )2( استعاره در شکلماهیت دیدگاه کنونی از 

درك   تواند حوزه که استعاره چگونه می شوددیده میاز شکل،  Aبخش 
را ایجاد کند. (براي مثال سازمان یک ماشین است). این بین دو مجموعه 

هایی که در آن سازمان دارد روش تصور در صورت تشدید، ما را بر آن می
از  Bدر بخش  را شناسایی نماییم کهند ک مانند یک ماشین عمل می

شکل نشان داده شده است. براي مثال، دیدگاه مکانیکی ممکن است ما را 
سازمان به عنوان ساختاري از اجزاي مرتبط داخلی رهنمون   به مشاهده

شود، با استخدام  هایی که تبدیل به خروجی می سازد، با داشتن ورودي
تواند  شوند، اینکه آن سازمان میمی هاي چرخهایش افرادي که دندانه

کند و بر حسب عملکرد مؤثرش  طراحی شود و به سوي کارایی حرکت
ي  عبارت دیگر این استعاره، اجزاي دقیقی از نظریه ارزیابی شود و غیره. به

  کند. ماشین از سازمان را ایجاد می

 
  ]29[ چگونگی کارکرد استعاره: )2( شکل

این فرایند از پیوستگی جزئیات، براي عملکرد استعاره ضرورت دارد. در 
، ادامهخواهیم داشت. در  واقعیغیر اینصورت ما تصوري بدون هیچ معنی 

ي زایا از  اي برسیم که مفاهیم هنگامی که استعاره ممکن است به مرحله
شوند که در به عنوان مفاهیم مستقل معرفی مینظرها پنهان شود 

   .]29[دهداین امر را نمایش میاز شکل  Cبخش تحقیق

  نوع تحقیق  -2-2
گیري از تفکر استعاري و اصول و مفاهیم از آنجا که تحقیق حاضر، با بهره

علم توسعه یافته مهندسی سازه، به دنبال کشف حقیقت و ارائه دانشی نو، 
در قالب استعاره سازمان به مثابه سازه است و در این راستا به تبیین 
روابط بین دو پدیده سازه و سازمان پرداخته و با کشف قوانین و اصول 

 باشد،هاي موجود درباره سازمان میه دانستهعلمی، در صدد توسعه مجموع
 تحقیق حاضر از نوع بنیادي بوده و تکامل نگاه منشوري به سازمان و

باشد مبین که از اهداف تحقیق می مدیریتعلم پیشبرد بنیادهاي فلسفی 
  حرکت تحقیق در فضاي بنیادي است.

از سوي دیگر تحقیق حاضر، هدف پرداختن به مسائل و موضوعات 
گیري کند و در کنار توسعه دانش مدیریت، با بهرهسازمان را نیز دنبال می

هاي رایج روشبهبود و به کمال رساندن از اصول مهندسی سازه، به دنبال 
 باشددر مدیریت است. لذا با این تعاریف تحقیق حاضر از نوع کاربردي هم می

مان، استفاده و تعریف اهداف تحقیق مانند، شناسایی وجوه خاصی از ساز
بکار رفته در علم به عنوان ابزاري براي فهم و تبیین اصول  از تحقیق

کمی هاي رایج  ها و روش از تکنیک ، زمینه سازي جهت استفادهمدیریت
کننده تواند تقویت، میمسائل کاربردي مدیریت در علم مهندسی سازه

  فضاي کاربردي تحقیق حاضر باشد.

  روش تحقیق -2-3
قدم اول در تحقیق حاضر، توصیف عینی و واقعی از دو پدیده  از آنجا که

سازه و سازمان می باشد، که ضمن تشریح ابعاد، اجزا، اصول و مفاهیم در 
دو حوزه به دنبال ایجاد شناخت بیشتر از هر دو پدیده است، لذا روش 
تحقیق بکار رفته، روش تحقیق توصیفی است. این مرحله یاري دادن به 

  گیري را همراه دارد.یمفرایند تصم
و از آنجا که روش تحقیق توصیفی بکار رفته در تحقیق حاضر، تنها زمینه 

آورد، باشد و شرایط اولیه را فراهم میساز دستیابی به اهداف تحقیق می
در ادامه در فضایی با رویکرد اکتشافی با بکارگیري روش تحقیق استدالل 

باهت پدیده سازه با پدیده سازمان، اي، و از طریق تشبیه وجوه شاستعاره
  تحقیق حاضر کامل شده و زمینه دستیابی به نتایج علمی را فراهم 

   نماید.می

  هاي گردآوري اطالعاتروش -2-4
هاي اصلی گردآوري اطالعات استخراج از اسناد و مدارك یکی از روش

در  ،آوري اطالعاتگرد. در این تحقیق براي ]10[شده استمعرفی 
اي با استفاده از مقاالت متعدد از روش کتابخانه ،راستاي اهداف تحقیق

داخلی و خارجی و کتب تخصصی در حوزه مرتبط با موضوع تحقیق 
استفاده شده است. همچنین از شیوه مطالعات اکتشافی و مراجعه به 
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منابع ثانویه بهره گرفته شده است که اکتشاف شامل عملیات خواندن 
  رویکرد کشف حقایق در خصوص موضوع تحقیق می باشد.متون با 

  روش هاي تحلیل اطالعات -2-5
، تنظیم و تحلیل ]10[ در مرجعبا توجه به تعاریف صورت گرفته 

  اطالعات، مستلزم انجام سه فعالیت است:
  هاالف ) تلخیص داده

  ها ب) عرضه داده
ها از استعارهتکنیک که تکنیک پنجم، استفاده  12شامل گیري (ج) نتیجه

  معرفی شده است)
لذا در تحقیق حاضر، ضمن انجام مراحل تلخیص و عرضه، براي تحلیل 

-، جهت نتیجههاگیري الزم، از روش استفاده از استعارهاطالعات و نتیجه
هاي مطرح گیري نهایی استفاده شده است همچنین در تحقیق سایر روش

 –بردن به پذیرفتنی بودن ها، پی موضوع -شده همچون توجه به الگوها
بردن به حالت کلی، پی بردن به گیري، برشمردن جزئیات براي پینتیجه

، برقراري ارتباط منطقی / نظري به یاري تحقیق هارابطه میان متغیر
  حاضرآمده است.

  
 

  هاي پژوهشپرسش -3

  باشند عبارت اند از:هاي اصلی که مد نظر میدر این تحقیق پرسش
گیري از اصول و اي جدید در علم مدیریت، با بهرهارائه استعارهآیا امکان 

استعاره سازمان  آیامفاهیم علم توسعه یافته مهندسی سازه وجود دارد؟ 
جهت شناسایی وجوه خاصی از سازمان، به عنوان  توانرا میبه مثابه سازه 

  اصول و مباحث نظري در حوزهبکارگیري  به کار برد؟ یک پدیده پیچیده
علم پیشبرد بنیادهاي فلسفی  چه کارکردي درعلم مهندسی سازه، 

به  سازمان به مثابه سازه،  استعارهاز توان آیا می خواهد داشت؟مدیریت 
بهره  مدیریتبکار رفته در علم عنوان ابزاري براي فهم و تبیین اصول 

هاي رایج  ها و روش از تکنیک سازي جهت استفادهزمینهامکان  جست؟ آیا
وجود دارد؟ آیا  مسائل کاربردي مدیریت در علم مهندسی سازه،ی کم

 SAPافزار کاربردي و گرافیکی مهندسی سازه طرح ایده استفاده از نرم
 موثر خواهد بود؟پیشبرد اهداف استعاره  در، 2000

  هاي پژوهشیافته -4

اي جدید با عنوان سازمان به مثابه ، با هدف معرفی استعارهتحقیقدر این  
مابین سازه و ها و وجوه مشترك فیعالوه بر استخراج ویژگی سازه،

گیري از با بهره ،دوآن ارتباط منطقی و قابل قبول بین برقراري سازمان و 
مد  متناظر کاربردهاي مدیریتیتفکر استعاري و با رویکردي اکتشافی، 

ها و  هاي کاربردي و تکنیک از نظریه نظر قرار گرفته و سعی گردیده
در جهت پیشبرد مسائل  علم توسعه یافته سازه، کمیهاي رایج  روش

  شود. استفادهکاربردي مدیریت 

) رئوس مطالب بررسی 1(با توجه به گستردگی فضاي تحقیق، در جدول  
شده در استعاره سازمان به مثابه سازه، نمایش داده شده است. در ستون 

هاي کلیدي و موثر در علم مهندسی سازه و در ستون دوم اول سرفصل
  محورهاي کلیدي متناظر با هر ردیف، در سازمان معرفی گردیده است.

براي  ،SAP 2000با عنوان  مهندسی سازهافزار کاربردي نرمهمچنین 
که در سال افزار نرماین است.  شدهمدلسازي و انتقال مفاهیم استفاده 

به کار ها سازه زیو آنال یسال است که در طراح یس ،طراحی شده ،1995
محاسبات و  یدگیچیساده و مشخص، بر پ يو با حفظ کاربر رفته

  . شود یاضافه م ي آنزهایآنال
به  نبتوا یباعث شده است به سادگ يبعد سه یکیگراف يساز مدل طیمح

انجام ها مدل يالزم را روکمی  يها لیو انواع تحل دیها تجسم بخش طرح
   داد.

به تعدادي از موارد معادل با توجه به محدودیت فضاي مقاله، در ادامه 
   گردد.سازي شده در استعاره حاضر اشاره می

  

  سازه و سازمان -4-1
در ابتدا و قبل از ورود به جزئیات دو حوزه سازه و سازمان، مفاهیم و 

مجموعه در دو این توانند به صورت کلی ارتباط دهنده بین تعاریف که می
  :گیرنداستعاره باشند مورد بررسی قرار می

  
  وجوه مشترك سازه و سازمان در استعاره سازمان به مثابه سازه :)1( جدول

 ردیف سازه سازمان
 1 مفاهیم و تعاریف سازه مفاهیم و تعاریف سازمان

 2 بارهاي وارد بر سازه اهداف وارد بر سازمان

ثابت و متغیردر سازماناهداف   3 در سازهو زنده  بارهاي مرده 

 اهداف متمرکز و گسترده در سازمان
بارهاي متمرکز و گسترده در 

  سازه
4 

 5  ستون در سازه نیروي انسانی در سازمان
 6  تیر در سازه نمودار سازمانی در سازمان

 7  ستون گذاري در سازه سازماندهی در سازمان
سازمانبخش بندي در   8  آکس بندي در سازه 

سازمان ارزیابی  9  تحلیل سازه 
 10  نیروهاي داخلی در سازه هدف یا کارهاي تعریف شده در سازمان

هازمان کاري در سازمان  
هاي سطح مقطع در المان

  سازه
11 

 12  تغییر شکل در سازه انحراف عملکرد از استاندارد در سازمان
سازمان استاندارد یا ضابطه کنترل در  13  طول المان در سازه 

 14  هاي سازهتنش در المان تنش در کارکنان سازمان
 15  کرنش در سازه انحراف عملکرد واحد استاندارد سازمان

کرنش در سازمان –نمودار تنش   16  در سازه کرنش -نمودار تنش 
 17  مدول کشسانی در سازه مقاومت برابر انحراف عملکرد در سازمان
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عملکرد از استاندارد در سازمانانحراف   18  تغییر شکل در سازه 

 مانایی انحراف از عملکرد در سازمان
رفتار کشسان و مومسان در 

  سازه
19 

 ماندگاري آثار تنش در کارکنان سازمان
تنشهاي مانده در المانهاي 

  سازه
20 

 21  تمرکز تنش در سازه تمرکز تنش در سازمان
 تخصیص کار مکرر و خستگی در

 سازمان
 22  خستگی در سازه

 وابستگی یا استقالل در ساختار سازمان
فنرهاي سري و موازي در 

  سازه
23 

 24  فرایند طراحی در سازه فرایند طراحی در سازمان
  

اي از اعضا است که به منظور تحمل و انتقال نیرو به  سازه عضو یا مجموعه
سازه باید الف) : شوددنبال میسازه دو هدف در  .]13[رود کار می

سازه باید ب)  رود، برآورده سازد (وظیفه). منظوري را که از آن انتظار می
 .]5[بتواند بارهاي وارده را به نحو اطمینان بخشی تحمل نماید (ایمنی)

  ) شماي کلی سازه نمایش داده شده است.3در شکل (
  تعریف سازمان وجوه مشترك را در خواهیم یافت: ا توجه بهحال ب

اي است که به طور آگاهانه هماهنگ شده و داراي حدود  مان پدیدهساز
نسبتاً مشخصی بوده و براي تحقق هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله 

 هاسازمانکند. همچنین در تعریف دیگري آمده است که  مبانی فعالیت می
بایست به صورت آیند و میبراي انجام امور مورد نظر به وجود می

   .]8[کنندبخش اهداف مورد نظر را تامیناطمینان 
گردد، لذا هر  و سازمان به طور آگاهانه هماهنگ می شدهسازه ساخته  - 1

ها  ها مهندس و در سازمان بشر بوده و عاملی متفکر که در سازه مصنوعدو 
  طراح و سازنده آن است.مدیر نام دارد 

هستند که براي تحقق اي از اعضا و یا اجزاء  سازه و سازمان، مجموعه - 2
کنند و وجود هدف مشترك دلیل ایجاد  هدف یا اهدافی خاص عمل می

  ها و اقدامات است. هماهنگی بین فعالیت
رود برآورده سازد و  بایست منظوري که از آن انتظار می سازه می - 3

آیند، لذا شاخص انجام  ها براي انجام امور مورد نظر به وجود می سازمان
  شود. دو مجموعه دنبال می (وظیفه) در هر

بخش تحمل کند و  سازه بایستی بتواند بارها را به نحو اطمینان - 4
کند که این بخش تأمین بایست اهداف را به صورت اطمینان سازمان می

  باشد. شاخص (ایمنی) در هر دو مجموعه می نمایشگرامر 
 
 

 
  SAP 2000 افزارشماي کلی از سازه در نرم: )3شکل (

  بارهاي وارد بر سازه و اهداف وارد بر سازمان -4-2
تحمل بارهاي وارده به صورت اطمینان بخش است و  ،هدف اصلی سازه

محاسبات  مشخص نشود،نوع، محل و اندازة این بارها به صورت کمی اگر 
   ]. 1[و مراحل بعد از آن منجر به نتایج دقیق نخواهد شد

بایست اهداف تعیین شده و وارده بر سازمان را ها میدر مقابل سازمان
ها و کارهاي برآورده سازند. این اهداف که جهت عملیاتی شدن به فعالیت

 ،ریالی ،کمی ،توانند واحدهاي کیفیمشخص تبدیل خواهند شد و می
در  ،تعدادي و یا سایر یکاها بر مبناي نوع فعالیت سازمان به خود بگیرند

هاي وارد بر سازمان هستند و شرط موفقیت سازمان در حقیقت همان بار
تحمل بارها و انجام صحیح کارها، شناسایی و تعیین نوع، محل و اندازة 

این فرایند موجب ترجمه استراتژي و  این بارها به صورت کمی است.
اهداف سازمانی به شاخص هاي عملیاتی شده و اهداف را به کار هر روز 

  .]20[نمایدهر کس تبدیل می
توان بارهاي وارد بر سازه می ،سازي کاربردي و عملیاتیبنابراین در معادل

و اهداف و کارهاي وارد بر سازمان را معادل دانست. در ادامه ضمن معرفی 
موقعیت  کهدر سازه  بارهاي مرده ،ترین بارهاي وارد بر سازهشناخته شده

کند با اهداف یا برداري از سازه تغییر نمی و اندازة آنها در طول بهره
و کارهایی در سازمان که موقعیت و اندازه آنها در طول برنامه ثابت است 

تواند  برداري محل و اندازة آن می بارهاي زنده در سازه که در طول بهره
تعریف شده و  ،قتضابا اهداف یا کارهایی که در سازمان به ا تغییر کند

  .قابل معادل سازي هستند ،اندازه آنها متغیر است
سازه اعمال  بهاي خاص بار به صورت متمرکز و در نقطهاگر  ،در سازه

در  ،با وارد کردن هدف یا کار مشخص که شودبار متمرکز نامیده می ،شود
  .)4شکل ( واحد متمرکزي از سازمان معادل خواهد بود
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  SAP 2000 افزاراعمال بار هاي متمرکز بر سازه در نرم: )4شکل (

شود بار گسترده نامیده می ،بار بصورت گسترده بر سازه اعمال شود اگر
. حال اگر در سازمان )5شکل ( باشدکه قابل تبدیل به بار متمرکز می

هدف تعریف شده به صورت کلی براي یک بخش که از چندین زیر 
نقش بار گسترده در سازه را بازي  ،مجموعه تشکیل شده تعریف گردد

خواهد کرد که پس از تجزیه و تقسیم در هر زیرمجموعه یا شخص به بار 
   شود.متمرکز تبدیل می

 بر تواندمی و بوده نیرو جنس ازشده،  داده نمایش P حرف با سازه در بار
 اهداف باشد مشابه واحدهاي سایر یا و Kg کیلوگرم یا و N نیوتن حسب

 کمی، کیفی، واحدهاي تواندمی نیز سازمان در شده تعریف و کارهاي
 خود به را سازمان فعالیت نوع مبناي بر یکاها سایر یا و تعدادي ریالی،
  .بگیرد

  

 
  SAP 2000 افزاراعمال بارهاي گسترده بر سازه در نرم: )5شکل (

  سازه و نیروي انسانی در سازمان ستون در -4-3
یعنی توانایی آن در نگهداري بار مفروض بدون  ،در مبحث پایداري سازه

. یعنی استها  ستون مرتبط بهبندي سازه، بحث  ایجاد تغییر در پیکره
تحلیل و طراحی عضوهاي منشوري عمودي که بارهاي محوري را حمل 

ها ارکان اصلی تشکیل دهنده یک سازه هستند. بارهاي  ستون. ]6[کنند
هاي فشاري  و این المان شدهمنتقل ها  مرده و زنده در نهایت به ستون

بایست تحمل بارهاي وارده را داشته باشند تا هدف اصلی سازه را  می

ها تسلیم شده یا گسیخته  ستون اگر غیر این صورت برآورده سازند. در
  .)6شکل ( ریزد می یداري خود را از دست داده و فروگردند، سازه پا

انجام کار توسط  و نیروي انسانی است ،ترین عنصر در مدیریت اصلی
اهمیت خود دیگران و به کمک آنها، شالوده مدیریت را شکل داده که 

  .کندرا بیان مینیروي انسانی 
 ها و ارکان درحقیقت این کارکنان یک سازمان هستند که نقش ستون

سازمان  بایست در برابر بارهاي وارد بر کنند و می سازمان را بازي می
مقاومت کنند. در صورت عدم مقاومت و عملکرد نامناسب، نه تنها 

  فروپاشی سويسازمان به بلکه گردد،  هاي سازمانی محقق نمی هدف
  رود.می 

در تصویر حکاکی شده بر دیواره آرامگاه اردشیر سوم در تخت جمشید، 
تخت بزرگ یا در اصطالح (گاه) شهریاري  ،د آن هستیم که شهریارشاه

نفر از نمایندگان ملل که تخت را بر سر  30ستون اصلی و  4خود را بر 
ها در  اند، استوار نموده است و ترکیب به کار رفته ستون دست نگه داشته

سازي ستون و نیروهاي انسانی را تأیید  ها ناخواسته معادل کنار انسان
  . )7شکل ( نماید می

  تیر در سازه و نمودار سازمانی -4-4
عضوي که تحت تأثیر نیروي عمود بر محور خود قرار گیرد تیر نامیده 

کنند. تیرها برحسب  ها منتقل می گاه شود. تیرها نیروها را به تکیه می
  شوند: وظیفه به دو دسته عمده زیر تقسیم می

  

 
   SAP 2000 افزارنرم در ايستون درقاب سازه: )6شکل(



23- 31 )1393مجله مدیریت توسعه و تحول (ویژه نامه) (  

29 

 
  هابه مثابه ستون تخت جمشیددر  آرامگاه اردشیرسومها درانسان: )7شکل (

: بارهاي مرده و زنده را به تیرهاي اصلی یا )ها تیرچهتیرهاي فرعی (الف) 
  کنند. تیرها منتقل می شاه

که نیروهاي  ندتیرها عناصر اصلی باربر شاه تیرها: ب) تیرهاي اصلی یا شاه
بنابراین . ]1[کنند هاي سازه منتقل می به ستون ها را وارده از طرف تیرچه

ها  تیرها تقسیم و بین ستون ها و شاه بارهاي وارد بر سازه به واسطه تیرچه
گردد و تحمل بارهاي توزیع شده در سازه در نهایت برعهده  توزیع می

ها در یک نقش تیر و ارتباط آن با ستون )8شکل (در . باشد میها  ستون
اي نشان داده شده است. اگر فرض کنیم که باري با مقدار کمی قاب سازه

واحد به صورت متمرکز بر تیر نمایش داده شده در این شکل وارد  1000
نماید که هاي مرتبط تقسیم میاین بار را بین ستون ،تیر در سازه ،شود

. در )9شکل ( واحد براي هر ستون خواهد بود 500با مقدار کمی  معادل
  میسر است.تیرها  کمکمطابق با خواست طراح سازه به  ،سازه توزیع بار

گردد که توزیع و  سازمان، مشخص میاز استعاره سازه  با توجه بهحال 
در بنا نمودن بنا بر تعریف گیرد.  تقسیم کار در سازمان چگونه صورت می

یک ساختمان، طرح مورد نظر یک نقشه ساختمانی دقیق است که بر 
ها،  شود. در ساختن ساختار در سازمان اساس آن ساختمان بنا نهاده می

نقشه یا سند مشابهی است که نمودار سازمانی  استآنچه مورد استفاده 
  ]8[نام دارد

  

 
  SAP 2000 افزاردر نرم ايمتمرکز بر تیر در قاب سازهاعمال بار : )8شکل (

 
  SAP 2000 افزارها در قاب در نرمبار متمرکز بین ستون توزیع: )9شکل(

  
کارهایی که باید براي تأمین هدف در سازمان انجام  1به گفته ارنست دیل

تقسیم کار، کل در مرحله  تفصیلی مشخص گردیده و به صورتباید شود، 
شود، تا فعالیت افراد بطور منطقی و عقالنی  کار به اجزاي کوچکتر تقسیم 

از نقشه و نمودارهاي  در سازمان. لذا پذیر گردد و به نحوه مطلوب امکان
گویند. در یک  می 2شود که به آنها نمودار سازمانی اي استفاده می ویژه

نشان دهنده خطوط ارند و ها نمایانگر تقسیم کنمودار سازمانی مستطیل
 )10شکل (. در ]11[دهند مسیرهایی که کارها را به واحدها تخصیص می

  شود.اي از نمودار سازمانی دیده مینمونه
در سازمان فرآیند توزیع و تقسیم کار در سازه توسط  ،با تکیه بر استعاره 

سازمان به واسطه ترسیم نمودار سازمانی به منابع  در ها و تیرها به ستون
توان خطوط متصل به منابع انسانی  می همچنینگیرد.  انسانی صورت می

تیرها و خطوط ارتباطی که  هاي سازمان هستند به عنوان شاه را که ستون
ها در  دهند به عنوان تیرچه تیرها را انجام می توزیع و تقسیم کار بین شاه

  نظر گرفت.

  هاسطح مقطع در المانهاي سازه و زمان کاري در سازمان -4-5
هاي سازه، برشی عرضی صورت گیرد، سطح حاصل اگر از هریک از المان

 Aبا بعد توان دوم طول، سطح مقطع نامیده شده و با عالمت اختصاري 
شود. به طور مثال در یک ستون دایروي، سطح مقطع، نمایش داده می

  گردد.) بیان می2mدایره و بر حسب مترمربع (اي با مساحت دایره

  

                                                             
1 - Dale; 1967 P. 9 
2 - Oranization chart 
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  نمودار سازمانی و فرایند توزیع کار در یک شرکت تولیدي: )10شکل (

دهد که در راستاي تامین اي، نشان میسطح مقطع در یک المان سازه
المان مربوطه با  اهداف سازه و تحمل بارهاي وارده، به چه میزان از

هاي خاص آن المان استفاده شده است. بنابراین سطح مقطع تنها ویژگی
بیان کننده میزان استفاده بوده و خصوصیات المان را که به رفتار ماده 

اگر از ستونی با سطح  کند.تشکیل دهنده آن بستگی دارد معرفی نمی
 10حوري استفاده کنیم ما تقریبا در برابر بارهاي م 2cm 100مقطع 

و با همان مواد تشکیل  2cm 10برابر بیشتر از ستونی با سطح مقطع 
گیري از استعاره، زمان کاري با بهرهایم دهنده، براي تحمل بارها بهره برده

و میزان استفاده از کارکنان در طول برنامه سازمان، که در راستاي انجام 
ا تحقق اهداف سازمان است با سطح مقطع در سازه معادل خواهد کار ی
  بود.

دهد براي انجام کارهاي تعریف شده و سطح مقطع در سازمان نشان می 
  هاي تعیین شده به چه میزان از هر یک کارکنان بهره تحقق برنامه

احدهایی مانند ساعت، وتواند میگیریم که با توجه به نوع برنامه کاري می
برداري از یک نیروي انسانی در طول یک برنامه هفته و یا ماه بهره

امکان تعریف سطح مقطع براي  SAP 2000افزار سازمانی باشد. در نرم
  .اي در اشکال و ابعاد مختلف امکان پذیر استاعضا و المانهاي سازه

  سازمان کارکنان در تنش و سازه المانهاي در تنش -4-6 
در سازه نیرو بر واحد مساحت، یا شدت نیروهاي توزیع شده بر یک مقطع 

(سیگما) نشان  σنامند و با حرف یونانی  معین را تنش در آن مقطع می
که تحت بار  Aدهند. بنابراین، تنش در عضوي با مساحت سطح مقطع  می

 آید به دست می Aبر مساحت  Pقرار دارد، از تقسیم کردن بار  Pمحوري 
   .)11( شکل

توانند باعث  ، در سازمان عوامل زیادي وجود دارند که می]9[به نقل از 
هاي آن عبارتند از فشاري که بر فرد به هنگام  تنش اعضا شوند. نمونه

آید، یا بار  اجتناب از خطا، یا تکمیل نمودن کار در زمانی محدود وارد می

سرعت  تاآورد  بر کارگر فشار وارد میکه خط مونتاژ زمانی  ،سنیگن کار
در سازمان که معادل با کار تعریف  Pحال با توجه به تعریف زیاد باشد.

در سازمان که برابر با زمان کاري استفاده  Aشده براي کارکنان و تعریف 
توان تنش  شده از هریک از کارکنان، در طول یک برنامه سازمانی بود، می

براي هر فرد، بر زمان  P سیم، کار تعریف شدهدر سازمان را از تق σیا 
   .تعیین کرد، در طول برنامه سازمانی Aاستفاده شده از آن فرد 

براي اطمینان از مقاومت یک ستون در برابر بار مفروض، مقدار به دست 
توان بر آن وارد کرد مقایسه  با ماکزیمم تنش مجازي که می σآمده براي 

کار تعریف از حاصل آمده به دست  σتوان میها نیز می شود. در سازمان
شده در زمان براي هر فرد را با ماکزیمم تنش مجاز و قابل تحمل فرد 

  .نمودمقایسه 

 

  اي در اثر اعمال نیروي محوريتنش در اعضا سازه: )11شکل (

  گیري نتیجه -5
اي جدید در مدیریت، با عنوان سازمان به استعارهمعرفی در این تحقیق 

گیري از در فضایی کمی و سیستماتیک با بهرهآن از  و استفادهمثابه سازه 
ها و وجوه استخراج ویژگی هب منجر علم توسعه یافته مهندسی سازه

 مابین سازه و سازمان و برقراري ارتباط منطقی بین آن دومشترك فی
 کمیهاي رایج  ها و روش هاي کاربردي و تکنیک نظریه همچنین .گردید

استفاده در جهت پیشبرد مسائل کاربردي مدیریت  علم توسعه یافته سازه،
  .شد

قال مفاهیم و تان، SAP 2000نرم افزار کاربردي مهندسی سازه با عنوان  
خلق دانش جدید از علم سازه به مدیریت و حل مسائل علم مدیریت با 

   .را تسهیل نمودهاي حوزه علم سازه یکها و تکنروش
حوزه مشترك معرفی شده در  24ین با توجه به حجم باالي تحقیق از ب

پرداخته شد که نقش مدیر در طراحی ) به تعدادي از موارد 1جدول (
تصویرسازي ذهنی از بارهاي وارد بر سازمان، مفاهیم وظیفه و ایمنی، 

به سوي کمی سازي و تعیین  بندي انواع آنها، حرکتسازمان و طبقه
محل و مقدار بارهاي وارد بر سازمان، معرفی نیروهاي انسانی به عنوان 

ها و ارکان سازمان، ورود مفهوم مقاومت در برابر بار به صورت کمی ستون
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 در مدیریت، تبیین فرایند توزیع بار در سازمان با ایده تیر در سازه و
افزار، امکان استفاده از مفهوم نرم سازي جهت توزیع خودکار آن درزمینه

گیري توسط طراح کمی سطح مقطع در سازمان جهت مقایسه و تصمیم
برداري از کارکنان و حرکت به سوي سازمان، امکان محاسبه میزان بهره

ایجاد تناسب بین کار تخصیص یافته و زمان کاري سازي کمی آن، بهینه
ازي مقادیر تنش ناشی از کار و سدر سازمان با توجه به مفهوم تنش، کمی

مقایسه با تنش مجاز قابل تحمل در کارکنان در راستاي ارائه طرح بهینه 
   نتایج حاصله هستند. از سازمانی برخی

هاي مشترك درنهایت با کنار هم قرار گرفتن نتایج حاصل از سایر حوزه
با استفاده از علم  ،طراحی سازه و سازمانحوزه این تحقیق به خصوص 

 و مراحل سازيپیاده و گرافیکی محیطی در سازمان مدلسازيامکان  سازه،
 از بعد و قبل هابرنامه آزمون و مدیریتی افزارنرم قالب در مدیریتی، وظایف

  کارکنان دنبال شده است. به وظایف تخصیص
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