
 ساختار فیزیکی سازمانها – 8فصل 

 خالصه شده توسط سینا باقری نژاد

به مطالعات هاثورن برمیگردد که در کارخانه وسترن الکتریک آمریکا در دهه  نوعاتوجه به ساختار فیزیکی در سازمان 

میالدی انجام گرفت. پژوهشگران کارگران را به دو اتاق همجوار منتقل کردند، بطوری که بتوانند سطح روشنایی  0291

ان دهند در حالی که پژوهشگر را با سهولت و دقت اندازه گیری کنند. از کارگران خواستند تا وظایف عادی خود را انجام

میزان روشنایی را به طور نظام مند افزایش می دادند. همانطور که پیشبینی می شد، با افزایش روشنایی، بهره وری 

 افزایش یافت.

سپس پژوهشگران سطوح روشنایی را کاهش دادند و انتظار داشتند براساس کاهش روشنایی، بهره وری نیز کاهش 

ل تعجب دیدند حتی زمانی که کارگران در فضای تقریباً تاریخ در حال فعالیت بودند، بهره وری به یابد. اما در کما

افزایش خود ادامه می داد. توجه ویژه به کارگران، به آنها نوعی جایگاه اجتماعی واال میان همکارانشان اعطا کرده بود. 

را  نه اثرات اجتماعی بود و بنابراین فرضیه اولیه خودپژوهشگران نتیجه گرفتند که افزایش بهره وری ناشی از این گو

 کنار گذاشته و به موشکافی اثرات اجتماعی بر عملکرد پرداختند.

مطالعات هاثورن به علت کشف توانایی تاثیرات اجتماعی بر بهره وری کارگران، برای خود اعتبار دست و پا کرد. اما 

ن اثرات فیزیکی بر بهره وری در مقایسه با اثرات اجتماعی، توجه به ظاهراً این رویدادها از طریق بی اهمیت ساخت

 ساختار فیزیکی را به حاشیه راندند.

در عین حال به اعتقاد جورج هومنز اثرات اجتماعی ثبت شده توسط پژوهشگران هاثورن ناشی از تغییر در ساختار 

ر رستانشان منتقل شدند. هومنز اعتقاد داشت ساختافیزیکی بود، زیرا کارگران به فضای جداگانه ای دور از نگاه سرپ

جدید، دغدغه مدیریت نسبت به این کارگران ویژه را نمادین کرد و جایگاه اجتماعی خاص آنها را برجسته ساخت. او 

 ادعا کرد که ساختار فیزیکی، باعث پویایی های اجتماعی مطالعات هاثورن شده است.

 تعریف ساختار فیزیکی

و مکان  مان هاساختروابط بین عناصر فیزیکی یک سازمان، ساختار فیزیکی آن را نشان می دهد. عناصر فیزیکی شامل 

 استقرار آنها، اسباب و اثاث و تجهیزات، دکوراسیون و حتی جسم انسانها است. 

 



 جغرافیای سازمانی

بسیار متداول شده است. اگرچه اهمیت جغرافیای امروزه روند فزاینده فعالیت سازمانها در بیش از یک مکان پدیده ای 

در مواردی که سازمانها در چندین مکان مشغول فعالیت اند، واضح تر است؛ ولی صرف نظر از اینکه مکان   سازمانی

 سازمان چقدر کوچک باشد، همه سازمانها با موضوعات بحث انگیز جغرافیا رو به رو هستند.

ه یک سازمان در آنجا فعالیت می کند و ویژگی های توزیع مکانهایی کبر توجه به  در نظریه سازمان، مفهوم جغرافیا

فیزیکی هر مکان متمرکز است. در قاموس جغرافیا، سازمان موجودیتی فیزیکی است، یعنی در فضا و در زمان وجود 

میدهد که با استناد به دارد. فضای اشغال شده به وسیله یک سازمان، مجموعه ای از مکانهای به هم مرتبط را نشان 

 یک نقشه معمولی توصیف می شود.

 

همانطور که در شکل فوق می بینید، در این شکل جغرافیای سازمانی، خطوط هوایی به عنوان مجموعه ای از مسافت 

مسیرهای مسافرتی پیوند دهنده آنها نشان داده شده است. همانطور که مشخص است، ها )مکانهای سازمانی( و 

جغرافیای سازمان مرکب از همه نقاط موجود روی زمین است که در آنجا سازمان کسب و کار خود را اجرا و هدایت 

 میکند.

توزیع جغرافیایی، مسائل و همچنین فرصت های مختلفی را پیش روی سازمانها قرار می دهد. توزیع جغرافیا، افزون بر 

یبانی نظیر عرصه مواد اولیه به سازمان و تحویل ستاده ها به مصرف ارتباطات سازمانی و تسهیم اطالعات به امور پشت

کنندگان نیز مرتبط میشود. دسترسی به راه های مختلف حمل و نقل، مجاورت با بازارها و سرعت و هزینه ارتباطات 

محیطی )نظیر  ذارو غیره بعضی از دغدغه های مرتبط با توزیع جغرافیایی اند.  مضافاً مکانهای نزدیک به عناصر تأثیرگ



نهادهای قانون گذاری، نهادهای تأمین مالی، دانشگاه های درگیر در پژوهشهای بنیادی مرتبط(، مزیت هایی را در قالب 

 مدیریت وابستگی های کلیدی محیطی نصیب سازمان می کند.

 نقشه داخلی سازمان

ک مکان اشاره دارد. یک چیدمان فضایی نقشه داخلی سازمان به چیدمان اشیاء فیزیکی و فعالیت های انسان در ی

 مستلزم قطعه بندی ساختمان است و به تعریف فضاهای درون یک ساختمان کمک می کند. 

در ساختمانهای اداری، نقشه داخلی غالباً در قالب میزان باز بودن، قابلیت دسترسی و خصوصی بودن توصیف می شود. 

در هستند یا از فایلهای قفسه ای، قفسه های کتاب یا درختان طبیعی استفاده دفاتر باز یا دارای دیوارهای کوتاه و بدون 

میکنند تا حوزه هایی که در کس در مجاورت آن قابلیت دسترسی به آنها را دارد را از هم جدا کند. دفاتر خصوصی 

د اوقاتی که ترجیح می دهنغالباً دیوارهای بلند و کامل داشته و دارای دری هستند که به ساکنین آن اجازه می دهد در 

تنها باشند، دسترسی دیگران به دفاتر را محدود کنند. دفاتر بدون حصار از بیشترین میزان دسترسی برخوردارند، زیرا 

 این دفاتر، اتاقهایی اند که درآنها بین جایگاه های کاری هیچ گونه موانع فیزیکی در پیرامون وجود ندارد.

 تباطی و نحوه هماهنگی افراد و گروه ها را تحت تأثیر قرار می دهد.نقشه داخلی سازمان، شیوه ار

 طرح و دکور

در زمان تحلیل طرح و دکور سازمان، باید اطمینان یافت که هم نمای مظاهر بیرونی و هم درونی سازمان را مد نظر 

متمرکز شویم، بلکه به جنبه قرار داده ایم و نباید صرفاً بر ویژگی های طراحی شده محیط سازمان )از نظر معماری( 

 های طرح ریزی نشده ظاهر ساختمان ها و دیگران تسهیالت سازمان نیز توجه کنیم.

ساختارهای فیزیکی میتواند دامنه ای از زشت، قابل تحمل، دلپذیر، زیبا و الهام بخش را در گیرند. در عین حال زمانی 

 ی برای عرضه ندارد، عناصر فیزیکی مرتبط با طرح و دکور،که ساختار فیزیکی یک سازمان از نظر زیبا شناختی چیز

 نشانه های مهمی از فرهنگ سازمان و تصویر ذهنی آن برای افراد خارج از سازمان دارد.

 دو رویکرد نسبت به ساختار فیزیکی در سازمانها: رفتاری و نماد گرایی

نظریه پردازان سازمان برای درک جنبه فیزیکی سازمانها، دو رویکرد یعنی رویکرد رفتاری و نمادین را مورد بررسی 

قرار داده اند. رویکرد رفتاری که از نگاه مدرنیسم نشأت می گیرد، عمدتاً بر رابطه ساختار فیزیکی با تعامالت درون 



تفسیری اخذ شده، مدعی است که ساختارهای فیزیکی مأخذ -نمادینسازمان تمرکز دارد. رویکرد نمادین که از نگاه 

 غنی نمادها و کانال مهمی برای نمایش فرهنگی اند.

 رویکرد رفتاری و مدرنیسم

به طور کلی هرچه فاصله بین افراد بیشتر باشد، فرصت کمتری برای تعامل مستقیم وجود خواهد داشت و زمان کمتری 

ارتباطات الکترونیک، محدودیتهای توزیع جغرافیایی شد. اگرچه شیوه های جدید  صرف چنین فعالیت هایی خواهد

ظرفیت تعامل را کاهش داده اند، ولی این محدودیت ها به طور کامل برطرف نشده اند و هنوز رابطه چهره به چهره 

 بر همه شکل های ارتباطی تقدم دارد.

ا می کنند که تسهیم بی واسطه فضاهای کاری، خالقیت را تحریک برخی گروه ها، خصوصاً تیم های طراحی نوآورانه، ادع

و کار تیمی را حمایت می کند. در عین حال، در این موارد به نظر میرسد بسته بودن فضا نسبت به باز بودن فضای 

کند. ها جدا میکاری به احتمال بیشتر عاملی موقتی است، چون این گروه ها عموماً مرزی دارند که آنها را از سایر سازمان

دومین تبیین برای پیوند بین چیدمان فیزیکی باز و نمایش ارتباطات بازتر و بیشتر آن است که باز بودن یک محیط 

فیزیکی به طور نمادین با ارتباطات باز، پیوند می خورد. یعنی حداقل در برخی موقعیت ها، دفاتر باز به عنوان نمادهای 

 ارتباطات باز عمل می کنند.

 کرد نمادینروی

در گذر زمان، ساختمان ها تجلی سازمانهای خود شده و به افراد یاری می رسانند تا آنچه را در مورد سازمان می 

اندیشند و احساس میکنند، بسازند. بسیاری از ساختمان ها مثل دادگاه، اماکن مذهبی و یا موزه ها برای ابالغ فعالیت 

رار گرفته اند، مورد استفاده قرار می گیرند. ساختمان یک شرکت بیمه در آلمان ها یا اشخاصی که در این ساختمان ها ق

 به صورت یک هرم است که به طور فیزیکی، سلسله مراتب را نشان می دهد.

جدای از مقیاس کالن عمارات معماری، همه ما از عالئم نمادین نهفته در جنبه های مادی تر ساختارهای فیزیکی برای 

ارمان استفاده می کنیم و آنچه بیشتر جای تأمل دارد این است که عادات و رفتاری خاص از خود تعریف خود و ک

نشان می دهیم. برای مثال واکنشها نسبت به متصدی امور پذیرش یک رستوران را در نظر بگیرید. جایی که مشتریان 

 صف می کشند.برای دریافت غذا از کارکنانی که پشت پیشخوان کار میکنند، به صورت شرطی 



افزون بر شرطی شدن نمادین رفتار، عناصر فضایی )مکانها، ساختمان ها، نقشه های رنگی( و روابط فضایی )جغرافیا، 

و اطراف سازمانها دارد. برای مثال اهمیت نقشه داخلی، طرح و دکور( نقش مهمی در تولید و شکل دهی هویت درون 

 سرمایه گذاری که در شهر نیویورک فعالیت میکند در نظر بگیرید.نمادین آدرس وال استریت را برای یک شرکت 

 ساختار فیزیکی و شکل گیری هویت

روابط بین ساختار فیزیکی و هویت را در قالب سه موضوع بحث انگیز زیر مورد بحث قرار خواهیم داد: جایگاه اجتماعی، 

 مرزهای گروه و تصویر ذهنی شرکت.

 جایگاه و هویت فردی

مبلمان، حجم فضای اتاق، میزان خصوصی بودن اتاق و مکان ممتاز اتاق، به طور قطعی با جایگاه واالی کارکنان کیفیت 

ارتباط دارد. می توان با مشاهده دقیق شاخصهای جایگاه فرد در ساختار فیزیکی سازمان، مطالب زیادی در مورد سلسله 

 مراتب جایگاه ها در سازمان دریافت.

ش می کنند از طریق حذف نشانه هایی که به طور سنتی جایگاه درون سازمانی افراد را نشان می برخی سازمانها تال

دهند، تفاوت جایگاه ها را کاهش دهند. اما باز در این وضعیت ها، یافتن نمادهای غیر رسمی نشان دهنده جایگاه درون 

 ی ایجاد می کنند( نامعمول نیست.سازمانی )که کارکنان برای پر کردن شکاف ناشی از فقدان نمادهای سنت

 مرزهای قلمرویی و هویت گروه

مرزهای قلمرویی از طریق دامنه متنوعی از اجزاء فیزیکی نظیر دیوارها، درها، ساختمان ها یا مکانهای مختلف یا از 

روه گطریق نشانه های تزیینی یا دیگر ویژگی های فضایی، مشخص و قابل رویت می شوند. مشخص ساختن مرزهای 

به صورت فیزیکی با هویت گروهی قوی در سازمان ها ارتباط دارد. در مواردی به نظر می رسد ظهور خرده فرهنگها 

 با مشخص کردن قلمرو ها، دو روی یک سکه هستند.

 تصویر ذهنی از شرکت و هویت سازمانی

اشاره دارد. هویت سازمانی اشاره هویت سازمانی به تجارب اعضا و باورهای آنها در مورد سازمان به عنوان یک کل 

به این نکته دارد که اعضای سازمانی چگونه خود را به عنوان یک سازمان تصور می کنند. تصویر ذهنی از شرکت، 

اشاره به تصورات دیگران از سازمان دارد. نگاه های ممکن متعددی هم در تصویر ذهنی از شرکت و هم در هویت 



راین هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم که هویت سازمانی با تصویر ذهنی سازمانی منعکس می شوند. بناب

 سازگار و منسجم باشد.

ی ماندگاری ایجاد میکند، برخی مدیران عالچون ظاهر فیزیکی یک سازمان واسطه بالقوه ای است که از آن طریق تأثیر 

هویت سازمان و تصویر ذهنی از شرکت را تحت تأثیر قرار  تالش می کنند تا از طریق تمرکز بر اجزاء ظاهر سازمانی،

 دهند.

 پست مدرنیسم و ساختارهای فیزیکی

در اینجا موضوع بحث انگیز، رابطه بین ساختار فیزیکی و ساختار اجتماعی است. فرآیندها و ساختارهای اجتماعی، فضای 

فضاهای ساختمان بر روابط اجتماعی بررسی می شود. ساختمان را ایجاد و سازماندهی می کنند و آنگاه اثرات این 

ساختارهای اجتماعی و فیزیکی آنقدر به هم تنیده اند که ساختارهای اجتماعی نمی توانند بدون ساختارهای فیزیکی 

 عمل کنند و برعکس آن نیز صادق است.

 

 پایان


