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چکيده
ساختار سازماني به همراه اهداف ،تکنولوژي ،و منابع انساني جزء ارکان اصلي هر سازماني محسوب مي شوند .شناخت و بررسي اين عامل سرآغاز تحوالت

بنيادي تر جهت افزايش توانمندي هاي هر سازمان است .بنابراين در تحقيق کنوني ،ساختار سازماني سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران با هدف
شناسايي وضعيت موجود و ارائه الگوي ساختاري مناسب مورد بررسي قرار گرفته است .براي دستيابي به اين هدف ،نخست ادبيات تحقيق مرتبط با موضوع،

بررسي و سپس از روش تحقيق کيفي در پاسخ به سوال اصلي تحقيق استفاده شده است .به منظور گردآوري اطالعات الزم ،سه روش مطالعات کتابخانه اي،

مصاحبه با خبرگان سازمان ،و بررسي ساختار  45سازمان زمين شناسي در ديگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است؛ يافته هاي حاصل از بررسي تطبيقي
ساختارهاي سازماني نشان مي دهد که ميانگين تعداد سطوح موجود در سلسله مراتب سازماني سازمانهاي زمينشناسي کشورهاي منتخب  3/08و ميانگين تعداد
بخش هاي اصلي موجود در سطح عالي سازمان برابر  6/4است .اين اعداد در سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران به ترتيب برابر با  3و  11است .به

عالوه حدود  0/78درصد از سازمان هاي زمينشناسي در سطح جهان از بخش بندي مبتني بر وظيفه استفاده مي کنند .در اين پژوهش با توجه به يافته هاي تحقيق،

يک الگوي مطلوب ساختار سازماني براي سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور ارائه شده است؛ ساختار پيشنهادي براي سازمان نوعي ادهوکراسي بوده
و مهمترين تغييرات پيشنهادي در ساختار فعلي سازمان شامل جداسازي دو بخش نهادي و فني ،استفاده از ساختار ماتريسي براي بخش هاي پروژه اي ،تغيير در
ماهيت جريان مالي و تأمين پروژه هاي زمين شناسي و اکتشافات معدني و ايجاد واحدي جديد با عنوان مرکز راهبردي پروژه به منظور هماهنگي ميان بخشهاي

وظيفهاي و پروژه ها در ساختار جديد است.

کليدواژه ها :ساختار سازماني ،سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني ،بخش بندي ماتريسي ،ادهوکراسي
 -1مقدمه و بيان مسأله
سازمان يک نهاد اجتماعي هدفمند با برنامه ريزي روشن است که به سبب ساختاري

مخاطرات زميني به عنوان اصليترين وظيفه سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني

به انجام مي رساند .بديهي است مديريت در سازمان به دنبال بقا ،رشد ،نوآوري،

ساختاري متناسب با کارکردهاي فعلي سازمان زمينشناسي ايران کدام است؟

آگاهانه و نيروهاي مشخص فعاليت هاي خاصي را به منظور تحقق اهداف خود
خالقيت ،کارآفريني ،بهبود کيفيت زندگي کاري و بهره وري است .بدون شک
رسيدن به اين اهداف محقق نمي شود مگر آنکه ساختار سازماني در ابعاد مختلف
بهينه بوده و پيوسته در حال تحليل و بررسي براي بهتر شدن باشد.

کشور به شمار ميآيد .با اين مقدمه ،سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است که؛ الگوي
در سالهاي اخير استفاده از فن آوري هاي نوين در سازمان زمين شناسي و اکتشافات

معدني در دستور کار قرار گرفته و در اين زمينه تحوالت مناسبي صورت پذيرفته و يا

در حال شکل گيري است .بررسيها نشان مي دهد نـظام مديريتي و ساختار سازماني

ساختار سازماني به همراه اهداف ،تکنولوژي ،و منابع انساني جزء ارکان اصلي هر

اين سازمان همپا با ساير بخش هاي تخصصي در حوزه علوم زمين متحول نشده و يا

ميان اجزاء يک مجموعه سازماندهي شده اشاره داشته و روابط گزارشدهي ،كانالهاي

فراهم نمودن زمينه ها و زيرساخت هاي مديريتي الزم براي رشد و تسهيل فرايندهاي

سازمان محسوب ميشود .ساختار سازماني به جنبههاي متشکل يا تنظيم شده روابط موجود
ارتباط رسمي ،تعيين مسئوليت و تفويض اختيار تصميمگيري را روشن ميسازد .ساختار

سازمان تصريح ميكند كه وظايف چگونه تخصيص داده شوند ،چه شخصي به چه كسي
گزارش دهد و سازوكارهاي هماهنگي رسمي و همچنين الگوهاي تعاملي سازمان كه بايد

رعايت شوند كدامند .ساختار سازماني در نمودار سازماني نمايان ميشود؛ نمودار سازماني

يك نماد قابل رؤيت از كل فعاليتها و فرايندهاي سازمان است.

شناخت و بررسي عامل ساختار سازمان ،سرآغاز هر گونه بهرهگيري از منابع و منافع

سازماني ،توانمند شدن سازمان جهت شناسايي فرصتها ،ارائه ترکيبهاي جديد از

منابع موجود و در نهايت پايه اي براي توسعه سازماني است .در تحقيق کنوني ،ساختار

سازماني سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني ايران با هدف شناسايي وضعيت
موجود و ارائه وضع مطلوب ،مورد بررسي قرار گرفته است .در کشور ما ،انجام
مطالعات متنوعي در حوزه علوم زمين ،با هدف شناسايي منابع و ذخاير معدني و کاهش

از سرعت مناسبي برخوردار نبوده است .پژوهش کنوني نيز در همين راستا و با هدف

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور انجام گرفته است.

در اين پژوهش نخست ادبيات مرتبط با موضوع بررسي و سپس از روش تحقيق

کيفي براي پاسخ به سوال اصلي تحقيق استفاده شده است .به منظور گردآوري

اطالعات الزم ،سه روش مطالعات کتابخانه اي ،مصاحبه با خبرگان سازمان ،و

بررسي ساختار  45سازمان زمين شناسي مورد استفاده قرار گرفته؛ سپس با توجه به
يافته هاي تحقيق در انتهاي مقاله ،يک الگوي مطلوب ساختار سازماني براي سازمان
زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور ارائه شده است.
 -2ادبيات تحقيق
اگر هر سازماني را متشکل از جنبههاي سختافزاري (ساختمان ،زمين ،تجهيزات
و ماشين آالت) ،نرم افزاري ( اهداف ،برنامه ها ،قوانين و فنآوري) و مغز افزاري
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(نيروها ،منابع و سرمايههاي انساني) بدانيم ،ساختار به مثابه بستري براي همه آنها

مديريت براي كنترل تعداد زيادي از دواير و افراد بايد مقررات ،قوانين ،روشها و

مييابد .در واقع ساختار در سازمان به مثابه استخوان بندي در بدن بوده که بدان

كه مديران عالي آن شركتها بتوانند اعمال كنترل نموده و مقررات و قوانين جايگزين

محسوب ميشود ،لذا از ميان ارکان چهارگانه سازمان رکن ساختاري اهميت ويژهاي

بخشنامههايي را رعايت يا صادر نمايد .وجود مقررات اين امكان را فراهم ميآورد

انسجام و نظم بخشيده و تحقق اهداف را ميسر ميسازد .در ادامه ،مفهوم ساختار

نظارتهاي مستقيم شوند) .(Daft, 1991بررسيهاي رسمي ،کنترلها و ساختارهاي

در سازمان هاي امروزي بحث شده است.

موجب آن عملکرد افراد نيز محدود ميشود).(Morris & Trotter, 1990

سازماني مورد بررسي قرار گرفته و در مورد انواع ساختارهاي سازماني مورد استفاده

 -1-2ساختار سازماني

سخت به عنوان مانعي در برابر رفتار کارآفرينانه در سازمان محسوب ميشود که به
 -تمركز ( :)Centralizationتمركز به سطوحي از سلسله مراتب اختيارات

اطالق مي شود كه داراي اختيار تصميم گيري است ،بعنوان مثال در سازمانهاي

ساختار سازماني ،راه يا شيوه اي است که به وسيله آن فعاليت هاي سازماني تقسيم،

متمركز مديران ارشدي كه در رأس سازمان هستند حق تصميم گيري دارند .در

اصلي پيش برنده تغيير است زيرا ساختار ،كالبد همه فرايندها و تصميمهاي سازماني

سازمانهايي كه ميزان بااليي از ديوان ساالري وجود دارد اکثر تصميمها بهوسيله

ساختار ،حاصل ترکيبي از روابط بين عناصر سازماني است كه فلسفه وجودي

كاركنان واحدها و دواير نمي توان همه تصميمات را به مقام عالي سازمان ارجاع

سازماندهي و هماهنگ مي شوند ) .(Aarabi, 1997ساختار سازماني يكي از عوامل

را شكل مي دهد.

فعاليتها را شكل مي دهند  (Bunge, 1976)ساختار سازماني به عنوان عامل تأثيرگذار
بر فرايندها( Fredrickson, 1996) ،چارچوب روابط بين مشاغل ،سيستم ها و فرايندهاي

سازمانهاي غير متمركز همين تصميمات در سطوح پايين تر اتخاذ ميشوند .در
مديريت عالي سازمان گرفته مي شود ،ولي با بزرگتر شدن سازمان و باال رفتن تعداد
كرد .در چنين شرايطي ميزان بار تصميم گيري به حدي مي رسد كه يك مقام ارشد
نمي تواند آنرا تحمل كند) .(Daft, 1991ايجاد و حفظ يک ساختار غيرمتمرکز و

عملياتي و افراد و گروههايي است كه به صورت مشترک در راستاي دستيابي به

غيررسمي مشوقي براي اعطاي اختيارات به مديران رده پايين ،افزايش مشارکت

کننده روابط گزارشدهي ،ارتباطات رسمي ،مسؤوليت ها و اختيار تصميم گيري

ابعاد ساختاري تعيين کننده نوع طرح ساختاري ارگانيکي و مکانيکي است .سطوح

در سلسله مراتب اداري وجود داشته و حيطه كنترل مديران يا سرپرستان را مشخص

سازمان هاي مکانيکي ،نيروي کار به زيرمجموعه هاي بسيار تخصصي تقسيم مي شود

هدفي خاص تالش ميكنند ) .(Barney & Griffin, 1992ساختار سازمان مشخص

است ) .(Hodge & Anthony, 1991ساختار سازماني نشان دهنده سطوحي است كه

مينمايد .همچنين ساختار سازماني تعيين كننده افرادي است كه به صورت گروهي
در دواير مختلف كار مي كنند و گروه بندي يا تقسيم بندي دوايري است كه در كل

سازمان وجود دارند .عالوه بر اين ساختار سازمان در برگيرنده طرح سيستم هايي

مي شود كه بهوسيله آنها فعاليت هاي همه دواير هماهنگ و يكپارچه شده و در نتيجه
سيستم ارتباط مؤثر در سازمان تضمين خواهد شد ).(Daft, 1991

اعضاي تيم و بنابراين تضمين نوآوري خواهد بود ).(Miles & Arnold, 1991

باالي پيچيدگي ،رسميت و تمرکز ويژگي طرح هاي مکانيکي سازمان هستند .در

(پيچيدگي باال)؛ کارگران در انجام کار داراي آزادي عمل محدود بوده و قوانين
و رويه ها به دقت تعريف مي شوند (رسميت باال)؛ و افراد سطوح پايين مشارکت
محدودي در تصميم گيريهاي سازمان دارند (تمرکز باال) .از نظر ابعاد ساختاري،

شکل ارگانيک ساختار سازماني در نقطه مقابل ساختار مکانيکي قرار دارد؛ يک
ساختار ارگانيکي داراي سطوح پاييني از پيچيدگي ،رسميت و تمرکز است.

در علوم سازماني ،ساختار سازمانها متأثر از دو دسته ابعاد محتوايي و ابعاد ساختاري

در ساختار مکانيکي انبوه مقررات و آيين نامه ها ،روشها وارتباطات رسمي در سراسر

نوع تكنولوژي ،محيط ،اهداف و فرهنگ سازماني هستند .به عبارتي ابعاد محتوايي بيان

متمركز و ساختار اداري مفصل با جدايي روش ميان صف و ستاد مشهود است .در

است؛ ابعاد محتوايي ابعادي هستند كه معرف كل سازمان بوده و شامل اندازه سازمان،

کننده سازمان و محيطي است كه در درون آن ابعاد ساختاري جاي ميگيرند .ابعاد

ساختاري بيان كننده ويژگيهاي دروني يك سازمان هستند .استفاده از اين ابعاد مبنايي

براي اندازهگيري و مقايسه سازمانها با يکديگر است ).(Daft, 1991
 -2-2ابعاد ساختاري سازمان

سازمان با گستردگي واحدهاي هسته عملياتي همراه است .تصميمگيري ها تا اندازه اي

سازمان هايي كه توليد انبوه و يكنواختي را ارائه مي دهند و يا به خدمات يكنواخت

و ساده اي مي پردازند ،بوروكراسي ماشيني قابل مشاهده است .در اين ساختار،

سازماندهي رفتار و كنترل هاي رسمي بسيار زياد است .ساختار ماشيني داراي عملكرد
بااليي است و براي اجراي برنامه هاي استاندارد طراحي شده و اين نوع ساختار براي
استفاده از شيوه هاي نوآورانه مناسب نيست ).(Mintzberg, 1989

نظريه پردازان سازماني از بين عوامل متعددي که تعيين کننده ساختار سازماني هستند

دليل اصلي كه باعث مي شود سازمانها به سوي ساختارهاي مکانيکي حركت

کدام از اين ابعاد نشان دهنده ويژگي هاي درون سازماني بوده و به نوبه خود در

در حال تغيير ،سازمان ها به انعطاف پذيري نياز دارند و کارکنان تشويق مي شوند تا

بر سه بعد پيچيدگي ،تمركز و رسميت توافق دارند (Fry & Slocum, 1984) .هر

شكل گيري ساختار اصلي سازمان تأثيرگذار هستند.

 -پيچيدگي ( :)Complexityپيچيدگي به ميزان تفكيكي كه در سازمان وجود

كنند ،محيط هاي ساده و باثبات است ) .(Dessler, 1986در محيط هاي به شدت
مهارت هاي خود را در جاهايي که نياز است به کار برند و مهارت ها را با الگوهاي

دارد اشاره ميكند .وقتي حرفه هاي متعددي در سازمان وجود دارد كه به دانش

کاري در حال تغيير به هر طريقي که مفيد مي يابند سازگار و متناسب کنند .سازمان ها
معموالً ويژگي هاي ارگانيکي و مکانيکي را در کنار هم دارا هستند .در محيط هاي

).(Robbins, 1987

با شکل ارگانيکي سازمان است در محيطي متغير مرجح مي شود ،زيرا از نوآوري و

تخصصي و مهارت علمي نياز دارند سازمان از پيچيدگي بيشتري برخوردار است

پايدار ،شکل هاي مکانيکي مناسب تر است؛ اما دستيابي به انعطاف پذيري که مطابق

 -رسميت ( : )Formalizationرسميت به مجموعه مقررات ،روشها و مدارك كتبي

سازگاري با محيط حمايت مي کند ).(Hatch, 2006

و اعضاي سازمان موظف به رعايت و اجراي آنها هستند مشخص ميشود .شواهد نشان

 -3-2ادهوکراسي

اطالق ميشود كه به موجب آنها شرح وظايف ،دستورالعملها و فرمانهايي كه كاركنان

ميدهند که سازمانهاي بزرگ با رسميت بيشتري اداره ميشوند ،زيرا در اين سازمانها،
46

) Mintzberg (1979 در يك طبقه بندي كلي سازمانها را بر مبناي پنج بخش اصلي

طاهر روشندل اربطاني و همكاران

سازمان طبقه بندي كرده است،اين بخش ها عبارتند از:

•هسته عملياتيGSI،

•بخش عالي سازمان يا راس راهبردي،

•بخش مياني،

•بخش ستاد فني -تخصصي،

•بخش ستاد پشتيباني (Mintzberg, 1999)

بسته به اينكهکه كدا م يك از اين بخشها سازمان را تحت كنترل خود در آورد،

چارچوب ساختاري مشخصي مورد استفاده قرار ميگيرد .هرگاه بخش عالي سازمان
قدرت را بهدست گيرد ،كنترل متمركز ايجاد شده  ،نوعي ساختار ساده متمركز حاصل

و بي نياز شدن سازمان از بخشهاي وظيفه اي دوگانه براي پروژه هاي مختلف است

).(Dessler, 1998

انتخاب نوع ساختار سازمان براي يک سازمان بستگي کامل به نوع آن سازمان دارد.

چنانچه فعاليتهاي يک سازمان به مانند سازمانهاي زمينشناسي هميشه بهصورت پروژه

قابل تعريف باشند ،ساختار مناسب آن مبتنيبر سازماندهي پروژه خواهد بود .اما اگر

فعاليتهاي سازمان در چارچوب وظايف قابل تعريف بوده و پروژهها در برخي مواقع و به
داليل مختلف شكل گيرند ساختار سازماني مناسب براي آن ماتريسي خواهد بو د.

محققان اظهار مي کنند که آن دسته از مؤسسات بخش عمومي که به دنبال توزيع

بهتر عملکرد هستند بايد به ساختار سازماني خود توجه نموده و از سيستمهاي متمرکز

مي شود .زماني كه متخصصان ستاد فني و تحليلگران آن بر سازمان تسلط يابند ،كنترلها

به سمت سيستم هاي غيرمتمرکز روي آورند که تسهيل کننده سطوح باالتري از نظرات

اگر سازمان تحت تسلط و كنترل هسته عملياتي سازمان باشد ،تصميمات غيرمتمركز

و ابزاري براي ايجاد تعامالت غيررسمي ميان مديريت عالي سازمان و كارمندان ،و

از طريق استانداردها و ضابطههاي دقيق اعمال شده ،بوروكراسي ماشيني بوجود ميآيد.
شده ،بوروکراسي حرفه اي ايجاد مي شود .اگر بخش مياني گرداننده اصلي سازمان
شود ،واحدهاي تقريباً مستقل تشكيل شده  ،ساختار بخشي ايجاد ميشود و سرانجام
هرگاه ستادهاي پشتيباني نقش غالب و مسلط را پيدا كنند ،كنترل از طريق تفاهم بين

اعضاء سازمان اعمال شده و سازمان ويژه يا ادهوكراسي حاصل ميشود.

و آرا هستند ) .(Caruana et al., 2002چنين ساختاري باعث ارتقاي فرايند كارآفريني
سرعت بخشيدن به شناخت ايده هاي عملي ،محسوب شود ).(Carrier, 1996

تناسب بين ساختارسازماني و كارآفريني نقش به سزايي در ارتقاء عملكرد سازماني

دارد .سازمان ها براي اينکه قادر باشند به طرز مناسبي در برابر تغييرات محيط هاي
پويا واکنش نشان دهند نيازمند اقتباس ويژگي هاي ساختاري خاص هستند که به آنها

اين نوع سازمان از ويژگي نوآورانه برخوردار است و تفاوتهاي بسياري با سازمانهاي

انعطاف الزم و سرعت مناسب را در پاسخگويي به تغييرات ميدهد و موجب افزايش

مبناي انتخاب با هم تركيب ميشوند ) .(Mintzberg, 1989زمانيکه انطباقپذيري و

شناخت و بررسي موانع ساختار ،سر آغاز هر گونه بهرهگيري از منابع و منافع

معمولي دارد و بخشهاي مختلف آن در يك سيستم واحد از عدم تمركز عمودي بر
خالقيت سازمان از اهميت برخوردار بوده و وظايف آنقدر پيچيده باشند که انجام آنها

از عهده يک شخص برنميآيد استفاده از ادهوکراسي ضرورت مييابد .ادهوکراسي

پاسخ به محيطهايي است که از پيچيدگي و پويايي بااليي برخوردارند .قرار گرفتن
سازمان در محيطي پويا و متغير استفاده از يک ساختار ادهوکرات را الزامي ميسازد

) .(Dessler, 1986اين ساختار با توجه به عصر جديد که با عنوان عصر پيچيدگي شناخته
ميشود ،مناسبترين نوع ساختار براي سازمانهاي خالق و نوآور تلقي شده است.
 -4-2رويکردهاي بخش بندي و سازمان ماتريسي

عملکرد سازمان در کشف فرصت هاي جديد مي شود ).(Covin & Slevin, 1990

سازماني ،توانمند شدن سازمان جهت شناسايي فرصت ها ،ارائه ترکيب هاي جديد از
منابع موجود و در نهايت پايهريزي به منظور کارآفريني سازماني است.

 -3روش تحقيق
براي پاسخ به سوال اصلي تحقيق از روش تحقيق کيفي استفاده شده است .در
پژوهش کيفي هدف ،درک پديده ها از نقطه نظر مشارکتکنندگان و در بستر

نهادي و اجتماعي خاص آنها است .سؤال پژوهشي که يک مطالعه کيفي را هدايت

مي کند ،منعکس کننده هدف محقق از کشف چيزهايي است که مورد عالقه وي

در تحقيق کنوني سازمان ها بر اساس انواع رويکردهاي بخش بندي بررسي شدهاند .در

قرار دارد ) .(Maykut & Morehouse, 1994در گردآوري اطالعات الزم روش

کالسيک و ترکيبي تقسيم کرد .سازمان هاي پيشرو در عصر ما براي دستيابي به

کتابخانه اي ،مصاحبه با خبرگان سازمان ،و بررسيهاي تطبيقي به منظور گردآوري

مجموع رويکردهاي بخش بندي وظايف را مي توان به دو دسته اصلي رويکردهاي
اهداف خود از رويکردهاي ترکيبي استفاده مي کنند .بخش بندي هاي ترکيبي نيز
خود از انواع مختلفي تشکيل يافته اند نظير بخش بندي پروژه اي ،بخش بندي حلقوي،

و بخش بندي ماتريسي که در اينجا به توضيح سازمان ماتريسي پرداخته شده است.

سازمان ماتريسي از ترکيب سازمان بر مبناي وظيفه و سازمان بر مبناي پروژه

بهوجود مي آيد ) .(Alvani, 2006در اين نوع ساختار ،مجموع ساختارهاي وظيفه اي

تثليث ) (Triangulationبه کار رفته است ،به اين معني که همزمان سه روش مطالعات
اطالعات مورد استفاده قرار گرفته اند.

 مطالعات کتابخانهاي :جهت گردآوري اطالعات در زمينه مباني نظري وادبيات تحقيق ،از منابع کتابخانهاي ،مقاالت ،کتابهاي مورد نياز و نيز از شبکه

جهاني اطالعات ) (Internetاستفاده شده است .در اين بخش ضمن معرفي  12مدل

بخش بندي ( )Departmentationدر سه دسته کالسيک ،ترکيبي و نوين ،نقاط ضعف

به صورت عمودي و ساختار پروژه اي به صورت افقي ساختار ماتريسي را تشکيل

و قوت هر يک تحليل شده است.

وظيفه اي مختلف در قالب يك يا چند گروه تحت نظر مديران پروژه ،وظايف

موجود ساختاري سازمان زمينشناسي و نيز کمک به ترسيم الگوي مطلوب از روش

ميدهند .در سازماني که از ساختار ماتريسي استفاده مي کند متخصصان از دواير
مشخصي را انجام دهند .در اين نوع ساختار ،كاركنان دو رئيس (مدير بخش وظيفه اي

و مدير پرژوه) دارند و تحت سرپرستي اين دو مدير وظايف خود را انجام مي دهند.
مدير بخش وظيفه اي مسئوليت نظارت بر تخصص هاي افراد را دارا بوده و مدير پروژه
نيز مسئول پروژههاي در حال جريان است.

 مصاحبه :به منظور جمعآوري دادهها و اطالعات الزم براي اطالع از وضعمصاحبه استفاده شده است .مصاحبه يک رويکرد جمع آوري اطالعات است که به
دنبال خلق يک فضاي شنيداري است که در آن معاني از طريق يک تعامل متقابل

و خلق همزمان از ديدگاه هاي کالمي در جهت عاليق دانش علمي ساخته مي شوند
) .(Hesse-Biber et al., 2004جامعة آماري مصاحبه هاي انجام گرفته در اين پژوهش

در ساختارهاي ماتريسي مديران پروژه بر همه اعضايي كه از دواير مختلف

شامل مديران سطح عالي سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور است .در

ماتريسي براي سازمانهاي بزرگ شامل امکان فعاليت به مانند سازمانهاي کوچک،

( )15 ± 10نمونه براي انجام مصاحبه کافي خواهد بود ) .(Kvale, 1996در تحقيق

وظيفه اي به پروژه ها پيوسته اند نظارت دارند) .(Robbins, 1987مزيت ساختار

گردآوري اطالعات از طريق مصاحبه ،با توجه به زمان و منابع قابل دسترس ،تعداد
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بررسي ساختار سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور با هدف ارائه مدل مطلوب

کنوني افراد انتخاب شده براي نمونه  7نفر از مديران و کارشناسان سطح اول مديريتي

.3جايگاه کالن اين سازمان ها در جامعه مشخص نبوده و هويت اين نوع سازمان ها

سازمان هستنند .پس از انجام هماهنگي هاي الزم ،از اين افراد درخواست شد تا با

تحت تأثير شرايط خاص اجتماعي قرار مي گيرد.

ساختار سازمان بيان نمايند .مصاحبه هاي انجام گرفته نيمه ساختار يافته بوده اند ،يعني

( )Commercializationعلم زمين شناسي نيز مواجه هستند .علوم زمين به طور سنتي

مصاحبه حضوري ،ديدگاه ها و نظرات مختلف خود را در خصوص وضعيت فعلي
در مصاحبه با شرکتکنندگان تحقيق ،طرح برنامه ريزي شده دقيقي براي ترتيب تقدم
و تأخر پرسش ها وجود نداشته است .هدف اصلي اين مصاحبه ها ،دست يابي به درکي
عميق از متغيرهاي مختلف اثرگذار بر ساختار سازمان زمينشناسي بوده است.

.4صنعتيشدن ارزش افزوده:سازمان هاي زمين شناسي با مسأله تجاريسازي
تحت تأثير بخش دولتي بوده و ديدگاه سودآوري نسبت به آن وجود نداشته است.
مسأله ديگر عمومي نبودن اطالعات زمين شناسي است .اطالعات توليد شده در حوزه

زمين شناسي بيشتر مورد استفاده مجدد قرار گرفته و دسترسي به آن محدود به فرد يا

 -بررسي هاي تطبيقي :در تحقيق حاضر عالوه بر جمع آوري اطالعات از

سازمان توليدكننده اطالعات است (کره اي.)1387 ،

سازمان هاي زمين شناسي در  45کشور منتخب جهان استفاده شده است .براي انجام

تمايل چنداني به استفاده از فناوريهاي جديد ندارند .در صورتيكه استفاده از

طريق مطالعات کتابخانه اي و انجام مصاحبه ،از روش تحليل ساختارهاي سازماني
اين کار ،ساختارهاي سازماني فعلي سازمانهاي زمين شناسي در نقاط مختلف جهان
از طريق وبگاه اينترنتي آنها دريافت شده و مورد بررسي قرار گرفته اند .نکته قابل

.5استفاده نكردن و مقاومت در مقابل فناوريهاي جديد :بهطور كلي زمينشناسان
فناوريهاي نوين خود فرصتي مناسب براي سازمانهاي زمينشناسي بوده و استفاده
نكردن از آن تهديد محسوب ميشود.

ذکر آن است که با توجه به ماهيت و ويژگي هاي خاص سازمان هاي زمين شناسي به

 -يافته هاي حاصل از مصاحبه ها :به اعتقاد خبرگان شرکتکننده در مصاحبه ها

و متغيرهاي زيادي از جمله جايگاه نهاد مربوطه در سطح ملي ،گستردگي و وسعت

و ساختار سازمان زمين شناسي نيز جاري است .آنها همچنين بر بوروکراتيک بودن

نظر مي رسد براي انجام يک بررسي تطبيقي در مورد اين گونه سازمان ها بايد موارد
جغرافيايي كشور ،تنوع منابع و خطرات طبيعي ،سطح و حجم فعاليتها و ارتباطات

بين المللي :صادر يا وارد كننده بودن در حوزه علوم زمين ،درآمدزايي اين خدمات
در كشور ،قدمت سازمان و بودجه سازمان نسبت به ساير سازمان ها مورد بايد مالحظه

قرار گيرند .اما با توجه محدوديتهاي اطالعاتي روش تحليل محتوي براي تحليل
عيني و آشکار بخش بندي سازمانها در اين مرحله بکار گرفته شده است.
 -4يافته هاي تحقيق

 -يافته هاي حاصل از مطالعات کتابخانهاي :بررسي ادبيات ساختار سازماني

نگاه کلي دولت به فعاليت هاي مختلف و کارکردهايش به طور نسبي در سياست ها
ساختار سازمان زمين شناسي صحه گذارده اند.

از مصاحبه هاي به عمل آمده چنين استنباط مي شود که مقررات و روال اداري
تقريباً غير قابل انعطافي بر مجموعه پروژه هاي سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني

حاکم است به طوري که پاسخ دهنده ها ابراز داشته اند که در انجام وظايف مرتبط با

شغل مجوز انعطاف الزم را ندارند .در مجموع مي توان چنين اظهار کرد که مديران
و سرپرستان اين سازمان از پيگيري ايده هاي بديع ارائه شده حمايت کافي را به عمل

نمي آورند و در نتيجه ايده ها در اذهان کارکنان باقي مانده و عملي نمي شود.

در مورد اين شيوه گردآوري اطالعات بايستي اظهار کرد که مصاحبه داراي

نشان ميدهد كه تغيير نگرش سازمان ها از شيوه هاي سازماندهي و ساختارهاي سنتي

محيطي بسيار واکنشي است که داراي تعصباتي از طرف مصاحبه گر (حالت ظاهري،

متالطم و نيز عامل انساني به عنوان نقش محوري در سازمان ،شده است .اعتماد به

پژوهش ،قبول نقش مصاحبه شوندگي ،تعصب پذيرش اجتماعي ،و غيره) است .اين

به سمت ساختارهاي نوين سازماني ،باعث توجه بيشتر سازمان ها به محيط متغير و

نفس ،خود كنترلي ،استقالل ،مهارت هاي متعدد ،دورانديشي ،خالقيت ،نقش آفريني
و انعطاف از جمله ويژگي هايي هستند كه سازمان هاي نوين به فرد اعطا مي كنند.

همچنين پژوهش هاي تجربي انجام گرفته در اين حوزه نشان مي دهد که آنچه در

يک سازمان به کار مي آيد ،ممکن است براي سازمان ديگر مناسب نباشد .واژه تناسب،

شيوه بيان ،انتظارات ،و سبک مصاحبه) و مصاحبهشونده (واکنش به مکان ساختگي
مسأله روايي را تحت تأثير قرار ميدهد .از اين رو با در نظر گرفتن تعداد کم مديران

مياني (زير  10نفر) ،نوع پاسخها (انتقادي تا راه حلي) ،عدم وجود زبان مشترک در
اين مرحله از تحقيق مصاحبهها تصحيح و تکرار نشده است.

 -يافتههاي حاصل از بررسيهاي تطبيقي :در اين تحقيق از روش تحليل

ساختار سازماني مناسب را نوعي ساختار مي داند که آنچه سازمان ميتواند انجام

محتواي ساختارهاي سازماني  45کشور منتخب جهان استفاده شده است .جدول 1

سازمان هايي هستند که داراي ماهيت پروژه اي هستند .با توجه به اين مسأله که ساختار

نتايج حاصل از تحليل ساختارهاي سازماني نشان ميدهد که تعداد سطوح موجود در

دهد با نيازها و تقاضاهاي محيط کاري خود سازگار باشد .سازمان هاي زمين شناسي،
از کارکردها و ماهيت سازمان برمي خيزد در طراحي ساختار سازمان هاي زمين شناسي

نيز بايستي کارکرد پروژه اي اين گونه سازمان ها مد نظر قرار گرفته و بخش هاي
نهادي و فني به صورت مجزا از يکديگر در نظر گرفته شوند.

به طور خالصه بررسي ادبيات تحقيق نشان مي دهد مهمترين چالش هايي که

سازمان هاي زمين شناسي در سطح جهاني در زمينه مباحث نوين مديريتي با آن مواجه
هستند عبارتند از:

تعداد کشورهاي انتخاب شده را بر حسب قارهاي که در آن قرار دارند نشان ميدهد.

سلسله مراتب سازماني در سازمانهاي زمينشناسي در کشورهاي منتخب به طور ميانگين

برابر  3/08است؛ اين عدد نشان ميدهد که تعداد سطوح سلسله مراتب سازماني اين نوع
سازمانها کم است که اين امر نشان دهنده ارتفاع اندک نمودار سازماني اين سازمانها
است .عالوه بر تعداد سطوح سلسله مراتب سازماني ،ميانگين تعداد بخشهاي اصلي

موجود در سطح عالي سازمان برابر  6/4است .اين عدد باالتر از حد مورد انتظار است
و نشاندهنده تنوع باالي وظايف موجود در سازمانهاي زمينشناسي است .معموالً در

.1تغيير ساختارهاي مالي :ماهيت بودجه ريزي و تأمين مالي پروژه ها با مشکالت و

سازمانهاي تجاري يا خدماتي تعداد بخشهاي اصلي سازماني بين  3تا  4است .بررسي

.2نيروي کار :نيروي انساني شاغل در سازمان هاي زمين شناسي در سطح جهان از

به ترتيب برابر با  3و  11است .بدين ترتيب تنوع وظايف در اين سازمان حتي از ميانگين

کار مواجه بوده و کارکنان اين سازمان ها از نظر مهارت هاي ارتباطي ضعيف هستند

سازماندهي توسط مديران سطح عالي سازمان به وجود ميآورد.

چالش هاي متعددي مواجه است.

کيفيتي پايين برخوردارند .سازمان هاي زمين شناسي با مساله پيري ( )Ageingنيروي
(کره اي.)1387 ،
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ساختار فعلي سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني ايران نشان ميدهد که اين اعداد
جهاني نيز باالتر است .اين پراکندگي وظايف چالشي اساسي براي طراحي ساختار و
بر اساس سومين دسته از يافته هاي تحقيق کنوني ،مي توان اظهار داشت که در

طاهر روشندل اربطاني و همكاران

حال حاضر حدود 0/78درصد سازمان هاي زمين شناسي انتخاب شده از بخشبندي

بينالملل، هيچ گونه تغييري براي آنها پيشنهاد نشده است و جايگاه فعلي آنها مورد

وظيفهاي استفاده ميکنند .نتايج تفصيلي اين دسته بندي در جدول  2نشان داده شده

تأييد تيم کارشناسي است .اما با توجه به اينکه اداره کتابخانه در حوزه مديريت

فقط سازمان زمين شناسي انگلستان ( )BGSاز ساختار سازماني ماتريسي به عنوان

است که به عنوان يکي از بخش هاي اصلي به پايگاه دادههاي علوم زمين انتقال يابد .با

است .نکته جالب توجه در مورد يافته هاي جدول باال اين است که در حال حاضر

ساختار سازماني اصلي خود استفاده مي کند .اين امر سؤالي اساسي را به وجود
مي آورد که چرا سازمان هاي زمين شناسي با وجود ماهيت پروژه اي که دارند همچنان
از ساختارهاي وظيفه اي يا ناحيه اي استفاده مي کنند؟

قاعده کلي که از تحليل ساختار سازمان هاي زمين شناسي کشورهاي منتخب جهان به

اطالعات ،منبع اطالعاتي بزرگي است و از جايگاه مهمي برخوردار است پيشنهاد شده

اين تغيير شايد زمينه اجراي پروژههاي فهرستگان علوم زمين و حتي دست اندر کاران
علوم زمين با سرعت و کيفيت بيشتري فراهم شود.
مديريت نظارت و ارزيابي

دست مي آيد اصل تناسب وظيفه اي نام دارد .بر اساس اين اصل ،وظايف و بخش هايي

اين بخش از سازمان که از دو گروه تحت عناوين گروه نظارت و گروه کنترل و

وظيفه اي دارند که فلسفه وجودي دپارتمان را تشکيل مي دهد .به بيان ساده تر ،يکي از

ماهيت خاص اين بخش که بيشتر فعاليتهاي آن حول محورهاي کنترلي و ارزيابي

که در سازمان هاي زمين شناسي تعريف مي شوند رابطه مستقيمي با اولويت و فراواني
عوامل اصلي تعيين کننده چيدمان و وظايف موجود در ساختار سازماني سازمان هاي
زمين شناسي شرايط محيطي خاص کشوري است که سازمان در آن فعاليت مي کند.
 -5بحث اصلي و تغييرات پيشنهادي در سازمان
در تحقيق حاضر ،به منظور بررسي ساختار سازماني فعلي سازمان زمين شناسي و

ارائه الگوي مطلوب ،تيم کارشناسي شامل محققان دانشگاهي و اعضاي سازمان

زمين شناسي شکل گرفت .حوزه هاي مورد نظر تيم تحقيقاتي ،بررسي مجموعة
اهداف ،وظايف و پستهاي سازماني بوده است .ساختار فعلي سازمان زمينشناسي و

اکتشافات معدني کشور در شکل  1نشان داده شده است که در آبان 1386مورد تأييد

معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري قرار گرفته است .اين در
حالي است که سه مرکز پژوهشهاي کاربردي علوم زمين (کرج)  ،مرکز مطالعات

زمينشناسي دريايي (ساري) و مرکز زاهدان در اين ساختار قيد نشده است.

نتايج حاصل از بررسي هاي انجام گرفته ،در قالب يک ساختار جديد و پيشنهاداتي

در شرح وظايف واحدها به منظور تدوين ساختار سازماني متناسب با شرايط فعلي
ارائه شده اند که در ادامه به آنان اشاره خواهد شد.

در طراحي ساختار پيشنهادي از جديدترين روش هاي طراحي سازمان براي
سازمان هايي که ماهيت پروژه اي دارند استفاده شده است .مهمترين تغييرات انجام
گرفته در ساختار فعلي سازمان که در قالب ساختار سازماني پيشنهادي ارائه شدهاند

ارزيابي تشکيل شده است و زير نظر رياست سازمان فعاليت مينمايد .با توجه به

سازمان است ،تغييري براي آن پيشنهاد نشده است و اين بدان معني نيست که جايگاه
فعلي بي نقص و بهينه است بلکه در شرايط فعلي و با توجه به الويتها اين جايگاه
مورد تأييد تيم تحقيقاتي قرار گرفته است.

حراست
اين بخش از سازمان زير نظر رياست سازمان فعاليت مينمايد .با توجه به ماهيت
خاص اين بخش و در صورت وجود منع قانوني هيچ گونه تغييري براي آن پيشنهاد

نشده است و جايگاه فعلي آن مورد تأييد است .در غير اين صورت زير مجموعه

مديريت حوزه رياست خواهد شد.
مديريت مراکز

در ساختار سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور اين بخش از سازمان شامل

 5واحد مديريت تحت عناوين مديريت زمينشناسي و اكتشافات منطقه شمال خاوري
(مشهد) ،منطقه جنوب خاوري (کرمان) ،منطقه شمال باختري (تبريز) ،منطقه جنوب

باختري (اهواز) ،و منطقه جنوب (شيراز) است .اگر چه سياست هاي کالن نظام بر
تمرکززدايي تأکيد دارند ،ولي به نظر مي رسد که اين مراکز نسبت به سازمان اصلي

بيشتر جنبه خدمت رساني و پشتيباني دارند و توانايي اجراي همه وظايف سازمان را در
منطقه تحت پوشش به صورت مستقل ندارند .با توجه به اين موارد و با توجه به کمبود

شامل جداسازي دو بخش نهادي و فني سازمان ،استفاده از بخش بندي ماتريسي

اطالعات در زمينه اين واحدها ،و مبهم بودن شرايط توزيع منابع در اين مراکز هيچ

زمين شناسي و اکتشافات معدني ،و ايجاد يک واحد جديد با عنوان مرکز راهبردي

زاهدان هم بهصورت رسمي در نمودار سازماني فعلي وجود ندارد.

براي بخش هاي پروژه اي سازمان ،تغيير در ماهيت جريان مالي و تأمين پروژه هاي
پروژه براي ايجاد هماهنگي ميان بخشهاي وظيفهاي و پروژه ها در ساختار ماتريسي

جديد است .نتيجه نهايي بررسي هاي صورت گرفته را ميتوان ايجاد ساختار سازماني

ماتريسي با ماهيت ادهوکراتيک و رويکرد پيوندي ماتريسي (از طريق جدا سازي

دو بخش نهادي و فني سازمان) بيان کرد .براي رسيدن به اين امر اختيار تعريف
پروژه از تمامي مراکز گرفته شده و در اختيار مرکز تازه تأسيس راهبردي پروژه قرار

گرفته است .مراحل تحليل ساختار کنوني سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني و
تغييرات پيشنهادي در هر کدام از بخش هاي سازمان ترتيب زير است.

مديريت حوزه رياست

تغييريبراي اين مديريت ها در اين مرحله پيشنهاد نشده است .مراکز کرج  ،ساري و

مديريت پايگاه داده هاي علوم زمين
اين بخش از سازمان که بهطور رسمي از سه گروه تحت عناوين گروه بانک اطالعات

منابع و ذخائر ،گروه بانک اطالعات زمينشناسي ،گروه بانک اطالعات جغرافي ا تشکيل
شده است ،زير نظر رياست سازمان فعاليت مينمايد که گروهبنديهاي داخلي آنها با

ساختار واقعي حاکم بر پايگاه متفاوت است .با توجه به ماهيت و نوع فعاليت پايگاه

دادهها ،اين واحد پتانسيل پذيرش اختيارات بيشتري را دارد .بر اين باوريم که جايگاه و

ويژگيهاي پايگاه دادههاي علوم زمين به گونهاي است که توانايي تعريف و مديريت

پروژهها را بهجاي مرکز راهبردي پروژه براي ايجاد هماهنگي بين بخشهاي وظيفهاي و

اين بخش از سازمان که از سه اداره تحت عناوين روابط عمومي، روابط بينالمللو

پروژهها دارد ،از اينرو در ابتدا در جريان تحليل ساختار توسط تيم تحقيق ،اين پيشنهاد

بيشتر فعاليت هاي آن حول محورهايهماهنگي و ارتباطات دروني و بيروني سازمان

فعاليت خود ادامه خواهد داد .يکي ضعف اين مرکز از نظر منابع انساني براي انجام چنين

كتابخانه تشکيل شده است ،به عنوان ستاد زير نظر رياست سازمان فعاليت مي نمايد.
است .در اين بخش با توجه به جايگاه متناسب اداره روابط عمومي و  اداره روابط

مطرح شد اما به دو دليل ،اين مرکز همچنان زير نظر رياست سازمان در قالب قبلي به

وظيفهاي و ديگري ضرورت استقالل اين مجموعه از سازمان در آينده است.
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بررسي ساختار سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور با هدف ارائه مدل مطلوب

پژوهشکده علوم زمين

معاونت اکتشافات معدني

اين بخش از سازمان که از دو واحد تحت عناوين اداره امور پژوهشي و آموزشي

اين بخش از سازمان تشکيل يافته از مديري ِِت امور اكتشاف ،مديريت خدمات اكتشافي،

پژوهشکده علوم زمين هم اکنون سرمايه انساني مناسبي را در اختيار دارد و طبق

امور اکتشاف ماهيت پروژهاي و مديريت خدمات اکتشافي ماهيت وظيفهاي دارد،

و گروههاي پژوهشي تشکيل شده است ،زير نظر رياست سازمان فعاليت مي کند.
اساسنامه ،بيشتر فعاليت هاي آن حول محورهاي آموزشي و پژوهشي است که بخش

و مديريت فرآوري موادمعدني بوده و زير نظر رياست سازمان فعاليت مينمايد .مديريت

پس با توجه به ماهيت وظيفهايپروژهاي اين معاونت در يک ساختار وظيفهاي در نوع

آموزش در قالب پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري دانشگاهها در مقطع

مناسب است واين واحد نيز بهدليل مشابه قبل (معاونت زمين شناسي) بدونهيچ گونه

براي افزايش کارآمدي اين بخش پيشنهاد اصلي تيم تحقيق ايجاد تغييرات اساسي در

ماهيت اين معاونت به طور كامل وظيفهاي پروژهاي است به همين دليل مثال کاربردي

کارشناسي ارشد و بخش پژوهش محدود به پاياننامههاي دانشجويان مذکور است.

اساسنامه پژوهشکده به گونه اي است که بهطور هدفمند و مستقيم در راستاي تحقق
اهداف سازمان و چالشهاي دنياي امروز در اين حوزه قرار گيرد ،اين تغييرات در

قالب تعريف گرايش يا گرايشهاي جديد (با تأکيد بر موضوعات ميان رشتهاي)،

ساختار جديد و يا فرايندهاي پذيرش و فارغالتحصيلي متفاوت از قبل مدنظر است .اما
در کوتاه مدت ايجاد يک شوراي هماهنگي بين پژوهشکده و سازمان زمين شناسي به
منظور در کنترل گرفتن بخشي از زمان و انرژي دانشجويان قابل اجرا است.

مديريت امور آزمايشگاه ها
اين بخش از سازمان از  4گروه تحت عناوين گروه آزمايشگاههاي كانيشناسي ،تجزيه

تغييري در زيرشاخههاي آن بايد به عنوان زير شاخه مرکز راهبردي پروژهفعاليت کند.

از اين نوع ساختارها در مورد اين معاونت مطح شده است .شکل  3بيانگر ارتباطات

بين يک پروژه با واحدهاي وظيفهاي با مسئوليت تأمين منابع مالي ،انساني و خدمت

فني تجهيزاتي است و نشان ميدهد که يک پروژه چگونه برحسب نياز از يک گروه
درخواست خدمت يا منبعي را بهصورت کار موقت مينمايد و در صورت رفع نياز اختيار
خدمت يا منبع به واحد وظيفهاي (بهعنوان مثال گروه زمينشيمي) برگردانده ميشود.

معاونت برنامه ريزي ،توسعه مديريت و پشتيباني
در ساختار جديد بيشترين تغييرات در اين معاونت است .ماهيت اصلي اين بخش از

سازمان وظيفهاي بوده و شامل مديريت برنامهريزي و فناوري ،مديريت تحول اداري

شيميايي ،تجزيه فلزات گرانبهاو زمينشيمي تشکيل شده است و زير نظر رياست سازمان
فعاليت مينمايد .بيشتر فعاليتهاي آن حول محورهاي آزمايشگاهي است .اساساً ماهيت

مشخص شد که گروهآموزش به دليل وظايف و وابستگي متقابل آن ،بايستي در ذيل

ماهيت پروژهاي نخواهد داشت و در ساختار ماتريسي ميتوان آن را بهعنوان يک واحد

نيز در ذيل فعاليت هاي مديريت پايگاه ملي دادههاي علوم زمين قرار گرفته و مديريت

کار اين مجموعه در داخل سازمان نوعي خدمت رساني به ساير واحدها است در نتيجه

خدمت دهنده به پروژهها در نظر گرفت .اين واحد با تحول ساختاري پيشنهادي تحت

اختيار مرکز راهبردي پروژه و در زمره واحدهاي وظيفه اي قرار خواهد گرفت.
مديريت ژئومتيکس

و توسعه منابع انساني ،و مديريت امور مالي است .با توجه به بررسيهاي انجام گرفته

مديريت تحول اداري و توسعه منابع انساني قرار گيرد .گروه فناوري اطالعات و آمار

برنامهريزي و فناوري که گزارشنويسي و تعريف پروژه ها را بر عهده دارد  ،براي
کارايي بيشتر به مرکز راهبردي پروژه انتقال مي يابد البته تغيير نام مديريت برنامهريزي

و فناوري قابل تامل است .عالوه بر اين ،با توجه به ماهيت کاري اداره تداركات و
اداره خدمات و پشتيباني ،اين واحدها به عنوان زيرشاخه مديريت امور مالي تعريف

اين بخش از سازمان از  5گروه تحت عناوين گروه اطالعات زمين مرجع ،تلفيق و

شده است .مديريت تحول اداري و توسعه منابع انساني نيز جهت کارآمدتر شدن به

سازمان فعاليت مينمايد .گروه تلفيق و مدلسازي تنها بخش پروژه اي اين مديريت

قبل و بعد براي درک بهتر تغييرات اين معاونت توصيه ميشود .براي محققان لزوم

مدلسازي ،دورسنجي ،كارتوگرافي و ژئوفيزيک تشکيل شده است و زير نظر رياست

است مشابه فعاليت اين گروه در عمل در گروه ارزيابي و مطالعات فني اقتصادي
در معاونت اکتشافات معدني صورت مي پذيرد ،لذا قابليت حذف فعاليت هاي اين
گروه و ادغام آنها در ساير بخش هاي سازمان وجود دارد .در حاليکه ساير بخشها

در تعريف ساختارهاي ماتريسي بخشي خدماتي و در خدمت پروژهها هستند .اين
مديريت از حوزه رياست به مرکز راهبردي منتقل خواهد شد.

معاونت زمين شناسي
در حال حاضر اين بخش تشکيل يافته از مديريت زمينشناسي منطقه اي ،مديريت
زمينشناسي مهندسي ِمخاطرات و زيست محيطي و مديريت زمينشناسي دريايي بوده

و زير نظر رياست سازمان فعاليت مينمايد. با بررسي هاي صورت گرفته و مد نظر

رده عالي سازمان انتقال يافته است. مراجعه به شکلهاي  1و  2مقايسه حالت هاي
جداشدن گروه فناوري اطالعات از مديريت برنامهريزي و فناوري مسجل است .اما
قرارگيري آن در ذيل پايگاه با توجه به موقعيت مکاني آن شايد قابل بحث باشد.

مرکز راهبردي پروژه
اين مرکز يک واحد جديد در ساختار پيشنهادي سازمان زمينشناسي است که وظيفه
تعريف ،نظارت ،و تسهيم منابع مورد نياز و در واقع کنترل پروژهها را بر عهده خواهد

داشت .اين مرکز وظيفه هدايت بخش ماتريسي ساختار سازمان را بر عهده خواهد
داشت و در ذيل آن معاونتهاي زمينشناسي و اکتشاف ،مديريت ژئومتيكس ،مديريت
امور آزمايشگاهها ،مديريت امور مالي و مديريت برنامهريزي و فناوري ضمن حذف
واژه فناوري قرار ميگيرند .اگر قرار باشد اين تغيير ساختار بدون ايجاد تفکر پروژهاي

قرار دادن ماهيت وظيفه اي پروژه اي (رجوع به ساختار سازماني فعلي شکل  )1اين

بهويژه در اين مرکز انجام شود پر واضح است که منجر به تحقق اهداف اين تغيير و
بهبود سازماني نخواهد شد .بهکارگيري منابع انساني کام ً
ال تخصصي با تفکر مديريت

گروه سنگشناسي و ديرينهشناسي ماهيتي بهطور كامل وظيفهاي دارند و به بهعنوان

موفقيت سازمان در جذب منابع انساني متخصص خارج از سازمان (بازار کار) آموزش

معاونت پيشنهاد ميشود که کهاين واحد بدون تغيير در وضعيت زير شاخه هاي آن
بايد به عنوان زيرشاخه مرکز راهبردي پروژه عمل نمايد .اين در حالي است که دو

منابع در خدمت پروژهها قرار دارند .اما در صورت جابهجايي به بخش وظيفهاي مرکز

راهبري پروژه ،با زياد شدن تغييرات پيشنهادي کنترل و نظارت در ساختار جديد
بيش از پيش پيچيده مي شود.
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پروژهاي در سطح مديريت و حتي صف اين مرکز ضروري است .در صورت عدم

و تغيير تفکر مديران فعلي و تغيير رفتار آنها در مديريت پروژهها امري چالش برانگيز

خواهد بود که در اين صورت ترديدهاي در اثر بخش بودن اين تغييرات در نگاه تيم

تحقيق نمايان خواهد شد .تأکيد بر ضرورت جذب و بهکارگيري منابع انساني متخصص

طاهر روشندل اربطاني و همكاران

در مديريت پروژه به هيج وجه به معني بياهميت انگاشتن جذب و بهکارگيري نخبگان

علوم زمين در اين مرکز نخواهد بود.

انساني بهعنوان گزينه پيش رو براي آزمون تغييرات قابل تأمل است.

ساختار سازماني را نبايد مسأله اي ساده در نظر گرفت ،زيرا ساختار ابزاري است

در مجموع ،تغييرات انجام گرفته در نمودار سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور

که در جهت رشد و بکارگيري ايده هاي جديد و برقراري ارتباطات سازماني مورد

هيت پروژهاي  ،ستادي و سرويس از يکديگر تفکيک شدهاند( .در صورت نياز به اطالعات

براي آخرين باز تأکيد ميشود که ساختار سازماني تنها عامل تعيين کننده و جواب

در قالب شکل  2نشان داده شده است :در ساختار سازماني فعلي شکل  1دواير اداري با ما

استفاده قرار مي گيرد .اما ضمن توجه به اهميت تغييرات پيشنهادي در اين نوشتار

)Harold Koontz (1986

نهايي همه مسائل نيست ،بلکه عوامل بسياري چون اندازه و اهداف و راهبرد ها،

ذکر آن در قالب اين مقاله ميسر نيست اما بهعنوان مثال مديريت تحول اداري و توسعة منابع

زمينه روشهاي ايجاد تغيير در سازمانها و بهبود سازماني بسيار غني است .با توجه

بيشتر در مورد تفاوت اين تعاريف به تئوري سازمان نوشته

مراجعه شود) ايجاد تغييراتي در شرح وظايف واحدها و دواير ضروري به نظر ميرسد که

تکنولوژي و فرهنگ سازماني در بهبود سازماني دخالت دارند .ادبيات مديريت در

انساني عالوه بر جدايي از معاونت برنامهريزي ،توسعه مديريت و پشتيباني و اتصال مستقيم به

عميق بودن و چند بعدي بودن تغييرات مطرح شده پيشنهاد اصلي به محققان بعدي اين

رياست سازمان تغييرات اساسي و بزرگي را در وظايف خود خواهد ديد که در اين خصوص

هم تأکيد تيم تحقيق بر اين اصل استوار است که بدون جذب و بهکارگيري متخصصين
مديريت منابع انساني و رفتار سازماني اجراي اين وظايف در بستر فعلي غير محتمل است.

-6نتيجه گيري و پيشنهادها
انجام تحقيق حاضر با محدوديتها و چالشهاي فراواني روبرو بوده است؛ با توجه به
اينکه سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني در ذيل سازمانهاي وابسته به وزارت

است که ضمن تبعيت نسبي از الگوهاي موجود در ايجاد تغيير  ،اجرا و آزمايش اين
تغييرات بهصورت مرحله به مرحله باشد و بقيه عوامل سازماني تعيينکننده را مانند

ساختار مورد تحقيق و بررسي قرار دهند تا از طريق بينش بهدست آمده بتوان سازمان
را بهعنوان يک پديده چندوجهي بهتر شناسايي و رهبري کرد .در نهايت بررسيهاي

دقيقي در زمينههاي محيط با تأکيد بر قوانين مالي حاکم بر بخش حکومتي ،فرهنگ
سازماني و مطالعه تطبيقي عميقتر به محققان بعدي پيشنهاد مي شود.
جدول  -1ويژگيهاي نمونه انتخاب شده.

صنايع و معادن قرار دارد تأثيرات دولتي بودن در آن مشهود است و اين مساله الزامات

و محدوديتهاي فراواني را براي مطالعه دقيق و ارائه پيشنهادها الزم فراهم ميآورد.
ساختار فعلي سازمان از نوع بوروکراسي حرفه اي است که در آن هسته عملياتي

بخش تعيين کننده سازمان است .اين ساختار به سازمان اين امكان را ميدهد تا
متخصصين آزموده را براي انجام فعاليتها در هسته عملياتي بهكار گيرد و در عين

حال به كاراييهاي ناشي از استاندارد كردن فعاليتهاي خود نيز نايــل شوند .ساختار

پيشنهادي براي سازمان نوعي ادهوكراسي است که داراي ويژگي هايي از قبيل

تفكيك افقي زياد ،تفكيك عمودي كم ،رسميت كم،عدم تمركز وانعطاف پذيري
باال است .در چنين ساختاري قوانين و مقررات محدود بوده و در عين حال داراي

انعطاف بااليي است .از جمله ويژگي هاي بارز ساختار ادهوكراسي  اين است که

بهدليل غيرمتمركز بودن تصميم گيري و نيز اتكا تصميم گيري بر گروههايغيرمتمركز
حرفهاي ،ساختار قدرت در دست افراد خبره است. در ضمن ادهوكراسي با استراتژي
تنوع در محصوالت و خدمات ،تكنولوژي غيرتكراري ،محيط پويا و پيچيده سازگار
است. درک اين نکته ضروري است که بخش بندي و نمودار سازماني تنها مي تواند

قاره

اروپا

آسيا

امريکا

افريقا

تعداد

21

11

5

5

اقيانوسيه جمع کل
3

45

جدول  -2تعداد و درصد کشورهاي انتخاب شده بر اساس نوع ساختار بخش بندي
مورد استفاده.

نوع بخش بندي

تعداد کشورها

درصد %

وظيفه اي

35

78

جغرافيايي

2

5

وظيفه اي و جغرافيايي

7

15

ماتريسي

1

2

جمع

45

100

زمينهساز بهبود سازماني در قالب کاهش رسميت ،عدم تمرکز ،انعطاف پذيري باال

 ،آن هم تنها از يک بعد باشد و تحقق اهداف مورد نظر در فرايند بهبود سازماني
مستلزم تغييرات در تمام يا بخشهاي زيادي از ابعاد شکلي و محتوايي سازمان است.
در سازمان هايي نظير سازمان زمين شناسي که ماهيت تحقيقاتي دارند اساساً تالش
مي شود که ساختارها به صورت ارگانيک طراحي شوند .همه سازمانها براي قابل
پيش بيني کردن بعضي از امور به سيستمي قابل اعتماد و مولد نياز دارند از اين رو
احتمال دارد که يک سازمان بالغ به منظور باال بردن کارايي و اثربخشي ،ترويج

نوآوري و بقاي سازمان ،براي بخشي از فعاليت هاي خود از ساختار مکانيکي و براي

بخشي ديگر از ساختارهاي ارگانيک استفاده کند .در کل مي توان اينگونه بيان کرد

که يک سازمان کارآفرين در بخش هايي که به کارايي يا راندمان باال نياز دارد از
ساختار مکانيکي و در بخش هايي که به نوآوري محصول و خدمات نياز دارد از
ساختار ارگانيکي استفاده مي کند .همين اصل در مورد بخشبنديهاي وظيفهاي،

محصولي ،ماتريسي و يا پروژهاي هم قابل تعميم است .از اينرو گروه تحقيق براي
پيشنهاد چگونگي و تعيين نقطه آغار اين تغييرات با چالشي اساسي روبرو است که در

اين مرحله پاسخ داده نشده است .البته مرکز کرج بهشرط تقويت شدن از لحاظ منابع

شکل  -1ساختار سازماني فعلي

دواير اداري = Stستادي /دواير اداري  = Prپروژه اي /دواير اداري
 =Srvخدمت رسان يا سرويس دهنده سازماني.
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بررسي ساختار سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور با هدف ارائه مدل مطلوب

 عملکرد نمادين ساختار پروژهاي در معاونت اکتشاف-3 شکل

 و دوايرX، Y،Z،Q دواير اداري با کادر قرمز = فعال در زمان انجام پروژه هاي
.اداري با کادرمشکي غير فعال درهمان زمان

 ساختار سازماني پيشنهادي مطلوب-2 شکل

در ذيل مرکز راهبردي پروژه دواير افقي سمت مربوط به بخشهاي وظيفه اي يا
خزانه ها و پروژه ها به همين صورت عمودي خواهند بود دايره هاي ترسيم شده

 بديهي است که در هر پروژه.حاصل از تالقي نياز پروژه و خدمت ارائه شده است
.بهصورت اقتضائي تغيير خواهد نمود
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