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مطالعۀ راهبردی ارتباط همکاری 

 های خدماتی و صنعتی سازمانی با فعالیت بین
 زادگان شهناز صداقت

 چکیده
های  سازمانی در یک منطقه جغرافیایی است. مرور منابع علمی در حوزه مطالعه ارتباط بین ،موضوع

ای جدید برای مدیریت  کننده اهمیت روزافزون ارتباط بین سازمانی است. رویکردهای توسعه مختلف بیان
گیری از آن در خدمت اهداف و منافع سازمان بر استفاده از راهبرد  بهرهامروزی و محیط پیچیده و رقابتی 

های مشابه و  های با فعالیت سازمان کید بسیار دارند. هدف این مطالعه، ارتباط بینأارتباط بین سازمانی ت
غیرمشابه و شناسایی نقش فرهنگ و سابقه بر چگونگی ارتباط و شناسایی راهبرد برای ایجاد یا تقویت 

های نقش  سازمانی و نظریه ارتباط است. چارچوب نظری تحقیق متشکل از شش پارادایم ارتباط بین
است.  پرسشها نه  است. حاصل نظریه SWOTتراتژیک سازمانی و مدل اس  فرهنگ و سابقه بر ارتباط بین

بهره گرفته شده است.  SWOTاز روش تحقیق کیفی مصاحبه و مدل  ها پرسشبرای پاسخگویی به 
سازمانی برای هر سازمان از یک  دهد دامنه ارتباط بینشده نشان می سازمان با روش اشاره 32مطالعه 

های نامشابه  های با فعالیت است. این ارتباط بیشتر بین سازمانها متغیر  مورد تا ارتباط با همه سازمان
های با فعالیت مشابه و  شود. مواردی اندک نیز بین سازمانازجمله بخش خدمات و صنعت مشاهده می

سارمانی رابطه مثبت دارد.  )تحصیالت( و سابقه فعالیت، با ارتباط بین عمدتاً صنعتی مشاهده شد. فرهنگ
های بسیاری برای گسترش و  دهد، بالقوه دست آمد، شواهد نشان می رتباطات کثیر بههر چند شماره ا

راهبردی برای تقویت ارتباط و همکاری بین  SWOTگیری از مدل  تقویت این ارتباطات وجود دارد. با بهره
 سازمانی ارائه شده است.

 واژگان کلیدی 
  SWOT استراتژیک مدل فرهنگ، سابقه،، سازمانی های نظری ارتباط بین سازمانی، پارادایم  ارتباط بین
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 جستارگشایی

شود.  ها از استعاره جزیره استفاده می ایم برای توصیف چگونگی ارتباط بین سازمان بارها شنیده

ای از جزایر جدا از هم است که با  صورت مجموعه ها در ایران به عنا که تصور از سازمانم به این

دارای کمترین ارتباط هستند. این در حالی است که مرور منابع علمی در  ،محیط پیرامون خود

یافتن  کننده اهمیت بیان ،های خبری اجتماعی و گزارش–های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حوزه

. مفاد اسناد باالدستی (Yang et al, 2008:.600)گسترش ارتباط بین سازمانی است روزافزون 

مبتنی بر توسعه و تحکیم  ایران اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 15همچون بند 

مبتنی بر توسعه متناسب  1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  تعاون عمومی و سند چشم

یایی، تاریخی بر پایه سرمایه اجتماعی و روحیه تعامل و سازگاری با مقتضیات فرهنگی، جغراف

 (1)کید بر اقتصاد مقاومتیأباید ت ،به این اسناد باالدستی ید این معنا است. اخیراًؤاجتماعی م

زاده بحرینی،  )حسین المللی را نیز افزود های بین عنوان راهکاری برای توسعه و مقابله با چالش به

 یهای رقابتی جدید ها با چالش در این دنیای وابسته به هم که شرکت ،واقع (. به138: 1392

ای  ای چاره منطقه -رفتن از مرزهای سازمان و کنش محلی نظام مدیریت جز فراتر ،رو هستند هروب

اگر فکر »گویند: می 1جک ولچبه نقل از  هریسونو  بارینگر. (Arranz et al., 2002: 45) ندارد

 Barringer) «توانید به اقتصاد جهانی وارد شوید در اشتباه هستید به تنهایی میکنید امروز  می

& Harrison, 2000: 386)های متنوع با  افزایی حاصل از انسجام بخش . چنین امری نیازمند هم

. Edelenbos & (kljin, 2007: 27-28) تالش ترکیب شده است که بدون همکاری ممکن نیست

های دیگر نیز کمتر مدیری است که  بلکه در حوزه ،های اقتصادی حوزه سازمانتنها در  نه ،امروزه

های خود برآید. ضرورت تا بدانجا است  ولیتا محیط سازمان بتواند از عهده مسئبدون ارتباط ب

کند با رقبای خود  های امریکایی و ژاپنی را مجبور می که رقبای سرسختی همچون سازمان

تشکیل دهند. به همین گروه ی را در پیش گیرند و در کنار یکدیگر سازمان سیاست ارتباط بین

و طی اصالحات اداری ناشی از تغییر نظریه  1970دلیل است که ارتباط بین سازمانی از دهه 

مدیریت از مدیریت دولتی سنتی با الگوی خطی، به مدیریت دولتی نوین و مشوق هماهنگی 

 Balle)دهد بخش خصوصی تغییر موضع می ها و همچنین بین بخش دولتی و درون بخش

Hansen et al, 2012: 32-33; Fatemi & Behmanesh, 2012: 43). 

                                                                                                                                        
1. Jack Velch 
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های بزرگ  سازمانی تنها مربوط به سازمان از طریق انواع روابط بین ها فعالیت گسترش

نیست. طبق آمار وزارت بازرگانی ایاالت متحده امریکا، بیشتر صادرکنندگان این کشور 

ها  کارگر و کارمند یا کمتر هستند. این شرکت 20های بسیار کوچکی هستند که دارای  شرکت

)استونر و  اند درصد صادرات امریکا را انجام داده 12میلیارد دالر یا  30حدود  1987در سال 

های ملی  نه تنها در درون مرز ،به رشد و رونق همکاری گیدنز(. 24-203: 1382دیگران، 

 20حدود  ،کند. در آغاز قرن بیستم المللی نیز اشاره می های بین همکاریکشورها بلکه به 

همین دولتی فراملی وجود داشت اما در انتهای  سازمان غیر 180المللی و  سازمان دولتی بین

دولتی  های غیر سازمان و شماره سازمان 300المللی به  های دولتی بین قرن بیستم شمار سازمان

(. در واقع دستاوردهای ارزشمند و 155: 1378)گیدنز،  سازمان رسید 5000فراملی به حدود 

سازمانی به عنوان یک راهبرد مد نظر قرار گیرد.  شود ارتباط و همکاری بین چشمگیر موجب می

راهبردی که مدیران را به سوی فراتر رفتن از مدیریت منابع درون سازمان و توجه به مدیریت 

دهد. در چنین شرایطی است که  اهداف سازمان سوق می منابع محیطی در خدمت منافع و

سازمانی  هایی بین شبکه ،های همکاری نامه ها باید حد و مرزها را از بین ببرند و با توافق سازمان

. اندرو و (Arranz et al., 2002 : 47) تشکیل دهند تا از رهاورد آن به اهداف جهانی دست یابند

یاب همواره در جستجوی  های منابع نامند. سازمان می 2یاب منابعهایی را  چنین سازماندیگران 

. بارینگر و (Andrew et al., 2011: 359) های بیرونی و محیطی هستند جمله فرصت از ،ها فرصت

 ،آمده است (1)شماره  سازمانی را به شرحی که در نگاره ینهریسون امتیازات روابط ب

 اند. برشمرده

 سازمانی امتیازات استفاده از ارتباط بین -(١نگاره شماره)
 توصیف امتیازات

 دسترسی به سرمایه، کارکنان متخصص، دانش، امکانات تولید جدید دسترسی به امکانات
هدای   جستجوی شریک برای افزایش تولیدد در کندار کداهش هزینده     اقتصاد مقیاس

 باالی تولید 
مشارکت در هزینه و 

 خطر
 ها و خطر بین دو سازمان یا بیشتر در یک فعالیت  توزیع هزینه

دسترسددی بدده بددازار  
 خارجی

زمدانی کده تنهدا راه دسترسدی بده بدازار        ،مشارکت با سازمان محلی
 خارجی است

توسددددعه تولیددددد و 
 خدمات

ها بدرای توسدعه خددمات و     گیری از مهارت رابطه سازمانی برای بهره
 کاالهای جدید

 ای خصوص در یک کشور حاشیه هب و ری از شرکاایجاد امکان یادگی یادگیری
ای که یک سازمان در تولید تخصص دارد  های مکمل به گونه مهارت سرعت بازاریابی

 و دیگری دسترسی به بازار
                                                                                                                                        
2. Prospectors 
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هدای   اتخدا  سیاسدت   بده منظدور  برای افزایش فشار جمعی بر دولت  البی جمعی
 مطلوب صنایع

 جای مقررات سلسله مراتب بهجایگزینی ارزشمند برای بازار و  انعطاف
خنثددی یددا سدددکردن 

 راه رقبا
کردن یدا سددکردن مسدیر حرکدت      کسب قدرت در بازار برای خنثی

 رقبا
(Barringer & Harrison, 2000:. 385) 

ها وارد این  سازمانی، بسیاری از سازمان وجود ضرورت و امتیازات منتسب به ارتباط بین با

سازمانی دستیابی به امتیازات  زیرا مدیریت آن دشوار است. برقراری ارتباط بین ؛شوند عرصه نمی

در منابع هر چند با ارقام  که ، چنانیعنی همیشه قرین به موفقیت نیست ؛کند را تضمین نمی

سازمانی اشاره  درصد شکست ارتباطات بین 70تا  60درصد و برخی به  50متفاوت برخی به 

 & Barringer)سازمانی و دانشگاهیان است یید مجریان ارتباط بینأورد تدارند. چنین ارقامی م

Harrison, 2000: 386)، سازمانی مستلزم تعیین استراتژی است  زیرا ایجاد و تقویت ارتباط بین

بودن  اما این ساده بودن به معنی آسان ،ساده است وزویتسکالنقل از استراتژیست معروف  که به

 . (Witzel, 2009: 100)نیست 

 لهئطرح مس .١

بوده  همراهتعریف سازمان در علوم اجتماعی از همان آغاز با اصالت ارتباط و همکاری  اساساً

باور دارند که سازمان یک نظام اجتماعی  رابرت مرتنو  فیلیپ سلزنیک، نزوتالکوت پارساست. 

هایی باز تلقی  نظام ،ها های اجتماعی در کنش متقابل است. بنابراین سازمان است و با دیگر نظام

ها در پرتو روابط  های سازمان مرزبندی (. اساساScott and Marshall, 2009: 535ً) شوند می

جامعه  ،(. از نظر تاریخیBraccini et al, 2012: 232) رود سازمانی رو به زوال می بین راهبردی

مین أو صنعت برای ت های دولتی در بخش خدمات برد که سازمان سر میه ایران در شرایطی ب

همراه  به 1980رو هستند. کاهش درآمدهای نفتی در دهه  هنیازهای خود با کمبود منابع روب

 کرد؛افزایش جمعیت، کشورهای جهان سومی را ملزم به جستجوی الگوهای نوینی از توسعه 

تر مبتنی بر هزینه و به دور از اتالف منابع باشد و از سوی دیگر بیش کم ،سو الگوهایی که از یک

(. 360 :1387الساداتی،  )برادران شرکاء و ملک های مختلف باشد مشارکت و تعامل بین بخش

بلکه در کشورهای  ،نکشیدچالش  های صادرکننده نفت را به تنها دولت ،1980تحوالت دهه 

پیشرفته به سرکردگی انگلستان نیز در پرتو نگرش نئولیبرالیستی، کارآمدی بوروکراسی دهه 

یافته و هم در  همکاری هم در کشورهای توسعه ،مورد تردید قرار گرفت. در حال حاضر ،1970

همچون  های جهانی بر ضرورت، سازمان شود. بنا کشورهای در حال توسعه امری حیاتی تلقی می

از هواداران  نیز، المللی پول سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بانک جهانی و بنیاد بین
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(. به همین سبب است که Fatemi and Behmanesh, 2012:43) سیاست همکاری هستند

های  شود. یکی از ویژگی اکنون به جای مفهوم حکومت از مفهوم حکمرانی خوب استفاده می هم

جانشینی مفهوم حکمرانی  امروزه داره مبتنی بر مشارکت و تعامل است.ا ،حکمرانی خوب

صورت  نه به ،های دیگر جای حکومت در بین نویسندگان بخش دولتی به معنی کار با بخش به

(. (Edelenbos and Klijn, 2007: 46,52 بلکه به صورت افقی است ،عمودی یعنی از باال به پایین

دولت، کیفیت  یو دیگران حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخش برادران شرکاء

 شمرند می های حکمرانی خوب بر قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد را شاخص

ارتباط  که دهد ها نشان می (. دقت در شاخص368: 1378)برادران شرکاء و دیگران، 

تواند با پیوند بین اجزای جامعه،  هایی است که می اهبردر سازمانی از سازمانی و همکاری بین بین

بخشی دولت را افزایش دهد و از سوی دیگر با کارکرد پنهان کنترل متقابل  ثبات سیاسی و اثر

ورد آن هادهد ر د نشان میهناشی از ارتباط و همکاری، فساد را کنترل کند. سیاستی که شوا

 (.368 :1378)برادران شرکاء و دیگران،  ده استبرای کشورهای آسیای جنوب شرقی توسعه بو

شماری را در مباحث  تولید آثار بی ،سازمانی ای ارتباط و همکاری بین اهمیت نقش توسعه

محور بررسی نظری و  -1مختلف مدیریتی درپی داشت که دو نقد بر این آثار وارد است: 

 ,.Andrew et al)شابه بوده استهای م های با فعالیت مطالعات انجام شده ارتباط بین سازمان

2011:357; Lee et al., 2012: 610) )2- های نامشابه اما در یک بخش از اقتصاد.  یا فعالیت

برای مثال درون بخش خدمات یا درون بخش صنعت مد نظر قرار گرفته است. بدون تردید 

خدماتی و صنعتی های با فعالیت  که همکاری بین سازمان دیگرانو لی ون مطالعه چمواردی هم

 (. Lee et al., 2012: 610) اندک استبسیار  ،را بررسی کرده

شده درباره تجربه ارتباط  های انجام دهد محور اکثر پژوهش مرور منابع نشان می

هم یا مکمل  های با فعالیت مشابه یا نزدیک به سازمانی در ایران نیز، معطوف به سازمان بین

ی که تاکنون در مورد ارتباط تسعی دارد متفاوت از تحقیقا یکدیگر بوده است. تحقیق حاضر

شده  های انجام پژوهش ،این پدیده را مطالعه کند. از سوی دیگر ،سازمانی انجام شده است بین

 ،اند. بر این اساس سازمانی را بدون درنظرگرفتن منطقه جغرافیایی مطالعه کرده همکاری بین

های منطقه مورد  در حال حاضر بین سازمان ،استهای اصلی تحقیق به این شرح  پرسش

های با فعالیت خدماتی و  سازمانی چگونه است؟ ارتباط بین سازمان مطالعه، سیمای ارتباط بین

ها و تهدیدات  )که مبتنی بر شناسایی فرصت  SWOTصنعتی چگونه است؟ با توجه به مدل

دهد(، چه نوع ارتباط و  ائه میا راهبرد ارهبرای آن و ها است پیش روی هر یک از سازمان
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اندازی از راهبرد ارتباط  توان ایجاد کرد؟ با دریافت چشم سازمانی در این منطقه می همکاری بین

نیل به اهداف و  برایهای دولتی و خدماتی را  توان سازمان بهتر می ،سازمانی در یک منطقه بین

 ،ی یاری رساند و از این محملصنعتی را در جهت افزایش توان رقابت-های تولیدی سازمان

 تری در مقابل مدیریت استراتژیک توسعه منطقه ترسیم کرد.  انداز روشن چشم

 چارچوب نظری تحقیق. ۲

 شناسی فراوان هستند های مدیریت، اقتصاد و جامعه سازمانی در مجله ادبیات روابط بین

(Barringer & Harrison, 2000: 368) .عد سازمانی را از سه بُ همکاری بین ،همکارانو  آ ر

(. 35 :1386)آ ر و دیگران،  اند ، وابستگی متقابل و ساختار تحلیل و بررسی کرده3پویایی

 مادی و غیرمادی-ادلنبوس و کلین نیز اشکال ارتباط و همکاری بین سازمانی را به انواع مالی

بار متحمل  ی ممکن است یکهمکار ،د. از نظر هزینه نیزنکن )دانش و اطالعات( تقسیم می

 (.Edelenbos & klijn, 2007:27-28) هزینه شود و ممکن است دارای هزینه جاری باشد

های  بیش از نظریهگیری از نظریه سیستمی  با بهرهنز وآرای پارس ،شناسی در حوزه جامعه

یک شبکه روابط  نظام اجتماعی اساساً ،کید دارد. از نظر اوأدیگر بر رابطه اجزای نظام اجتماعی ت

ای است که وابستگی مبادله منابع  نظریه ،. نظریه سیستمی(Parsons, 1951:51) است 4متقابل

ید اهمیت ارتباط ؤشناسی م  با محیط خارج از مفروضات اصلی آن است و در حوزه جامعه

که  هایی (. در منابع مربوط به مدیریت، نظریه99: 1383)استونر و دیگران،  سازمانی است بین

کنند انگیزه یا دلیل تشکیل ارتباط بین سازمانی را توضیح دهند از طریق شش  سعی می

، 8نفعان ، نظریه  ی7، انتخاب استراتژیک6، وابستگی منابع5مبادله کاهش هزینه ،پارادایم شامل

 شود. توضیح داده می 10و نظریه نهادی 9نظریه یادگیری

های تولید و مبادله است  کاهش هزینه ،سازمانی کاهش هزینه مبادله: هدف ارتباط بین.  1

 :1386زارعی،  (تواند در زمینه تامین مواد اولیه، فرایند تولید و توزیع به کار گرفته شود که می

48 .) 

                                                                                                                                        
3. Dynamic 
4. Interactive Relationship 

5. Transaction Costs Economics 

6. Resource Dependence 
7. Strategic Option 

8. Stakeholder Theory 

9. Learning Theory 
10. Institutional Theory 
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بر  های باز دارد که عالوه وابستگی منابع: این نظریه ریشه در چارچوب نظری سیستم .2

ثیرگذاری محیط بر أبینی ت تواند برای پیش می رد،راهبمثابه یک  مین نیازهای سازمان بهأت

کار گرفته  ثیرات بهأکردن برخی از این ت هایی برای خنثی حل سازمان و از طریق آن یافتن راه

ها برای کسب منابع  های باز، سازمان نظرگرفتن نظریه سیستم (. با در131: 1385)هچ،  شود

وسیله از طریق دستیابی به منابع مکمل، مزیت  نباید به تعامل با محیط خود بپردازند و به ای

 ( 51 :1386زارعی، )رقابتی خود را افزایش دهند 

مدت  انتخاب استراتژیک: هدف از انتخاب یا اتحاد استراتژیک، ایجاد کارآیی در کوتاه .3

ها برای افزایش سرعت و  توان به اتحاد بین شرکت (. از انواع آن می52 :1386)زارعی،  است

 ،کردن قدرت رقبا در بازار اشاره کرد. برای مثال کردن یا سد قدرت خود در بازار، خنثی

دهند تا به سلطه و  اتحاد استراتژیک تشکیل می 13و موتوروال 12، ای.بی.ام11های اپل شرکت

الملل  در صحنه بین بر بازار دارد خاتمه دهند یا از آن عبورکنند. اساساً 14کاملی که اینتل  احاطه

 & Barringer)شود اده میدالمللی استف ندی بیداین سیاست برای ورود به بازارهای رقابتاز 

Harrison, 2000: 374-375) . 

کنندگان، کارکنان، رقبا،  گذاران، عرضه نفعان سرمایه نفعان: منظور از  ی نظریه  ی .4

برای دستیابی به کند  های محلی و نهادهای قانونگذاری هستند که سازمان سعی می اتحادیه

 (. 52، 1386زارعی، ) اهداف خود با آنها ارتباط برقرار کند

ها  نظریه یادگیری: سازمان برای تحکیم موقعیت رقابتی خود به انواع دانش و مهارت .5

ساز انتقال دانش و مهارت به سازمان باشد. در  تواند زمینه نیازمند است. ارتباط بین سازمانی می

ازمانی فرصتی مناسب برای یادگیری سازمان است. ضرورت یادگیری پویایی س نارتباط بی ،واقع

ها،  ها، آزمایشگاه ها، دانشگاه تعامل با سازمان راهجامعه است. پس دانش مربوط به آن نیز از 

(. برای مثال انجمن فیلم 55 :1386زارعی، ) کنندگان و مشتریان نیازمند افزایش است عرضه

شرکت توزیع و تولید تصویر متحرک عضو آن  130تجاری است که حدود سسه ؤامریکا یک م

 & Barringer) کند ها تسهیل می جریان اطالعات را بین این شرکت ،هستند. این ارتباط

Harrison, 2000: 378). 

                                                                                                                                        
11. Apple 
12. IM 
13. Motorola 
14. Intel 



 صنعتی و خدماتی های فعالیت با سازمانی بین همکاری ارتباط راهبردی مطالعۀ  116

 

فشار قرار دارند تا مشروعیت خود را  زیرصورت نهادی  ها به نظریه نهادی: سازمان .6 

برقراری ارتباط  راهه نهادی به فرایند افزایش مشروعیت سازمان از افزایش دهند. نظری

شود.  وکار انجام می سازی از طریق تطابق با قوانین، الزامات و هنجارهای کسب پردازد. نهادینه می

المنفعه برای افزایش  برای مثال یک سازمان کوچک با یک سازمان بزرگ یا با یک سازمان عام

 ،؛ زارعی(Barringer&Harrison, 2000:380) کند رتباط برقرار میوجهه و مشروعیت خود ا

داند:  پی توضیح تقاضای محیط است و آن را دوگونه می این نظریه در ،واقع (. در57 :1386

اجتماعی که حفظ نوعی چارچوب -)تولید کاال و خدمات( و تقاضای فرهنگی تقاضای فنی

ها، هنجارها و قوانین و باورهای  یابد که با ارزش میظاهری بیرونی است. این نوع، زمانی پاداش 

دادن معنای مشترک  ها و اقدامات و نسبت فرایند تکرار کنش ،شدن جامعه سازگار شود. نهادینه

شده در یک پیوستار  (. شش پارادایم اشاره140: 1386)هچ،  از سوی کنشگران به آنها است

 (1) شماره شرح شکل ت اتکای بیشتر بر رفتار بهسم مفهومی از اتکای بر اقتصاد در یک طرف به

 قابل ترسیم است.

  های نظری روابط بین سازمانی بنیان -(١شماره ) شکل

 

 
 قتصادیارفتاری                                            

 

( Barringer&Harrison, 2000: 38234: 1386آ ر و دیگران،  و( 

 شود.  با وضوح بیشتری ارائه می 2شماره  نگارهشرح  سازمانی به های ارتباط بین نظریه

 های نظری ارتباط بین سازمانی پارادایم-(۲) نگاره شماره
 حل راه توصیف نظریه

کاهش هزینه 
 مبادله

بر محدوده و گستره فعالیت برای کاهش 
 .ها متکی است هزینه

های تولید و خدمات،  کاهش هزینه
کاهش شکست ناشی از عدم قطعیت با 

 .هم پیوسته مراتبی به ایجاد سلسله

سازمانی به نفع برقراری رابطه بین  .مین منابعأبرقراری رابطه با محیط برای ت وابستگی منابع
 .مین منابع مورد نیاز سازمانأت

انتخاب 
 استراتژیک

هایی که رقابت یا قدرت بازار را  مطالعه فرصت
برای شرکت افزایش دهد. سود و رشد هدف 

 .کند ن سوق میآسمت  دومی است که به

سازمانی شود  ای وارد ارتباط بین گونه به
هایش نسبت به منافعش کم  که هزینه

 .باشد

سازمانی و  سازمانی در مرکز ارتباط بین نفعان  ی
 .گیری و معامله ول هنگام تصمیمئمس

ایجاد اتحاد و شبکه یا منظومه برای 
همگام کردن منافع برای سود 

 .سهامداران و کاهش عدم قطعیت
 

نظریه 
 نهادی

کاهش 
 هزینه

اتحاد 
 استراتژیک

نظریه 
 نفعان  ی

نظریه 
 یادگیری

وابستگی 
 منابع
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 یادگیری
مند به فرایندهایی که موجب یادگیری  هعالق

از سازمان است، دستیابی به دانش و استفاده 
 .از آن

تا حد امکان جذب اطالعات از طرفین 
 .همکاری به نفع سازمان

فشار محیط نهادی بر ایجاد مشروعیت و  نهادی
 ایجاد رابطه برای کسب مشروعیت همنوایی با هنجارهای اجتماعی موجود

(Barringer & Harrison, 2000: 385) 
اما بخش مهمی از ادبیات ارتباط  ،است هدف انواع همکاری بیان شده باال در نگاره

بر کمبود  دیگرانو  آندروپردازد.  سازمانی می ثر بر ارتباط بینؤسازمانی به موانع و عوامل م بین

ثر بر همکاری اشاره دارند. انگیزه مدیران برای ایجاد همکاری هنگامی ؤعنوان عامل م منابع به

معنی عدم قطعیت است. عدم قطعیت یابد. محرومیت به  کاهش می ،که فراوانی منابع است

های نوآورانه ارتباط  راهبردبینی و در حال تغییر، در چنین شرایطی  یعنی غیرقابل پیش

باعث تقویت ارتباط  نیز نفعان یابد. ساختار سازمانی ضعیف و تقاضای  ی سازمانی قوت می بین

 سازمانی یای ارتباط بینیافته بیشتر مه متمرکز و تخصصی رسمی، غیر شود. ساختارهای غیر می

های رسمی رابطه  استفاده بیش از حد از کنترلاما (. Andrew et al, 2011: 358&355) هستند

)یعقوبی،  کاهد های درونی طرفین رابطه می کند چون از بروز خالقیت و استعداد را تخریب می

است. برای مثال اگر در ثر ؤسازمانی م معتقدند فرهنگ بر ارتباط بین مموو  رین(. 75،ص 1390

یک سازمان فرهنگ گروهی حاکم باشد افراد با یکدیگر احساس سرنوشت مشترک دارند و در 

. وجود اعتماد موجب (Ryn and Moom, 2011:154) تر است تر و صمیمانه نتیجه روابط نزدیک

یشتر منجر و تبادل اطالعات ب .(Lee et al., 2012: 610) شود تعادل اطالعات بین کنشگران می

دهد سطح اعتماد باال با  ها نشان می شود. به همین دلیل بررسی به حل نوآورانه مسائل می

. اما استراتژی دفاعی (Edelenbos & klijn, 2007: 45) رضایت از نتیجه همکاری رابطه دارد

سابقه ثیر أ( به مطالعه ت2010) وانگ مین ژانگو  کو گانگثیر منفی دارد. أواکنشی بر همکاری ت

اند و دریافتند سابقه و تجربه پیشین ارتباط و  سازمانی پرداخته یا تجربه بر همکاری بین

-Guang Qu & Wang, 2010:442)همکاری بر انتخاب نظام ارتباط بین سازمانی اثر مثبت دارد

عامل را در شش طبقه  11شده  های انجام با مطالعه پژوهش موسنیو  هاتسیچ  .(444

 ثر استؤسازمانی م بخشی همکاری بین اند. یازده عامل شناسایی شده بر اثر دهبندی کر دسته

چه دارای  دارد در پژوهشی دیگر این عوامل مطالعه شود. آن (. جا34 :1386)آ ر و دیگران، 

سازمانی است. به عبارتی  اهمیت است نقش تعیین استراتژی در قوت بخشیدن به ارتباط بین

 ,Witzel)شود  ازمان تعیین میدر موقعیت سداستراتژیک است که مبتنی بری دداط امدارتب

برای تعیین استراتژی ارتباط و همکاری  الوننو  ریتاال. به همین سبب است که (101 :2009
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فرصت و ، ضعف ،متشکل از نقاط قوتکنند که مدلی  را پیشنهاد میSWOT بین سازمانی مدل 

سادگی  . زیرا استراتژی به(Ritala & Ellonen, 2010:367)برای تعیین استراتژی است تهدید 

ای به نظر  سادهچه پدیده  اگراستراتژی  گوید وزویتس میویتزل از قول کالشود.  تعیین نمی

بودن نیست. اجرای این استراتژی ممکن است دشوار  بودن به معنی آسان رسد، اما این ساده می

نیازمند اطالعات موقعیتی است که مدل اشاره ین آن تعی. بنابراین (Witzel, 2009:100)باشد 

 مین کند. أتواند این اطالعات را تا حد امکان ت شده می

 تحقیقات پیشین. ۳

سازمانی اشاره  براساس نظریه چیزا به سیزده روش ارتباط بین (1385)  دیگرانو  زاده یام حنفیپ

گذاری  سرمایه، کنند: اکتساب میخالصه نهایت آنها را در چهار روش کلی  اند که در کرده

( نشان 1389) دیدگاهو  حیاتیسپاری. مطالعه تطبیقی  مشترک، همکاری مشترک و برون

در  خصوص هالمللی در حوزه علم و دانش ب سازمانی در سطح بین دهد ارتباط بین می

های پزشکی که نیازمند مواد، ابزار و امکانات آزمایشگاهی، بودجه کالن و تعداد زیادی  پژوهش

( بر ضرورت همکاری از نوع ارتباط 1385) خو آراسته، قابل توجه است. باشد میپژوهشگر 

علمی،  های ( پارک1387) نژاد گذارد. باقری المللی صحه می های علمی ملی و بین سازمان بین

سازمانی  های ارتباط بین مصداقاوری، مراکز تحقیقات و آموزش مشترک را از تحقیقاتی و فن

ها و افزایش کارآیی  منظور کاهش هزینه ( معتقدند به1384) نظریو  علیدوستیداند.  می

 نشاطگیرد. مطالعه  ها، اشتراک منابع یکی از انواع ارتباط سازمانی مد نظر قرار می کتابخانه

بیش از اتحادیه اروپا مورد  است که ژاپن و امریکا ارتباط بین سازمانی دهد در ( نشان می1391)

های همکاری ایرانیان فعال خارج از کشور در شهرک علمی و  گیرد. مدل توجه قرار می

گیری برنامه این شهرک تبدیل فرار مغزها به  دهد جهت ( نشان می1391) تحقیقاتی اصفهان

ارتباط بین دانشگاه و  راهرا از ها است و این مهم ایجاد تحرک و جریان یافتن چرخش مغز

( هم به نقش مثبت شراکت و ارتباط در 1387) افسرو  رشتس رحمانکند.  صنعت دنبال می

دهد هنگامی که  ( نشان می2007) دیگرانو  رینالود. تحقیق نزمینه اطالعات اشاره دار

د غلبه توانند بر بازار صنعت مُ میبهتر  ،کنند های طراحی با یکدیگر ارتباط برقرار می شرکت

ها در همکاری  دهد مشارکت فعال دانشکده ( نشان می2012) دیگرانو  اکرمنکنند. مطالعه 

15وندلین .التحصیالن آن رابطه دارد سازمانی با رضایت فارغ بین
ایجاد ارتباط و نه تنها ( 2010) 

                                                                                                                                        
15.Vendelin 
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آمده را نیز  وجود های به بلکه جلوگیری از قطع همکاری ،داند سازمانی را مهم می همکاری بین

 زهرهجمله تحقیق  شده معدود تحقیقاتی از مدنظر قرار داده است. اما در بین تحقیقات انجام

توان یافت که محیط جغرافیایی را واحد تحلیل مدیریت قرار  می را (1392) فرید صارمیو  فتی

زیرا  ؛کید دارندأمدیریت متمرکز بر مدیریت مشارکتی تجای  د. محققان مذکور بهنداده باش

ترین بستر برای دستیابی به توسعه پایدار است  مناسب ،گرفتن اجتماع محلی معتقدند در نظر

چون در چنین شرایطی، روابط محلی با تجارب جمع و تحت میثاق اجتماعی و به همراه 

ریزی  یز مدل را ابزاری برای برنامهن (2010) 16بورلی. شود تعهدات اخالقی ارج گذاشته می

جایگاه  طرحتهدیدات یک  کند که با تعیین نقاط قوت و ضعف، فرصت و استراتژیک معرفی می

و  17ریتاال. کند تعیین می ها فعلی سازمان را در برابر اهداف سازمان و همین طور دیگر چالش

را مدل مناسبی برای تعیین استراتژی ارتباط  SWOT( در تحقیق خود مدل 2010) 18الونن

  .کنند سازمانی معرفی می بین

مرور تحقیقات پیشین در بردارنده سه نکته است. موضوع ارتباط بین سازمانی، بین 

های دارای فعالیت خدماتی و صنعتی در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر در کمتر  سازمان

سازمانی منطقه بوده است. براساس آنچه مطرح شد،  تحقیقی قلمرو مطالعه ارتباط بین

در منطقه مورد مطالعه چند واحد سازمانی  .1 شود: های تحقیق به این شرح ارائه می پرسش

کدام یک  .3 ها چند مورد خدماتی و چند مورد صنعتی است؟ از بین این سازمان .2 وجود دارد؟

های با  چند مورد ارتباط بین سازمان .4 ده است؟مند ش سازمانی بهره ها از ارتباط بین از سازمان

های با  چند مورد ارتباط بین سازمان. 5 )خدمات یا صنعت( برقرار شده است؟ فعالیت مشابه

های نظری ارتباط  براساس پارادایم .6 )خدمات و صنعت( برقرار شده است؟ فعالیت غیرمشابه

عنوان  آیا بین تحصیالت کارکنان به. 7 ؟سازمانی، ارتباطات ایجاد شده از کدام نوع است بین

سیس سازمان و أآیا بین سابقه ت. 8 سازمانی رابطه وجود دارد؟ شاخص فرهنگ و ارتباط بین

  چه نوع ارتباطSWOT گیری از مدل راهبردی  با بهره. 9 سازمانی رابطه وجود دارد؟ ارتباط بین

 توان در منطقه ایجاد کرد؟ سازمانی می بین

                                                                                                                                        
16. Beverly 

17. Elonen 
18. Ritala 
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 تحقیقروش . 4

شود. نوع تحقیق  روش تحقیق مطابق با نوع تحقیق، ماهیت موضوع و اهداف تحقیق تعیین می

سازمانی است. تحقیق  های تقویت ارتباط و همکاری بین زیرا در جستجوی زمینه ؛اکتشافی است

باید  بنابراینبنابر ماهیت موضوع، نیازمند اطالعاتی است که نزد افرادی محدود و خاص است، 

های  ها، عالوه بر روش بهره گیرد. در منابع مربوط به مطالعه سازمان روش ژرفانگر و کیفی از

ی کیفی توصیه شده است. دلیل استفاده از روش کیفی در اینجا ها  گیری از روش کمی، بهره

(. دستیابی به 175 :1389)فیض،  رسوخ به عمق موضوع برای درک ابعاد پیچیده سازمان است

زم درک ابعاد تغییر موضوع تا حصول نظریه بومی است. این مهم از کارکردهایی راهبرد مستل

(. از 193 :1390)اعرابی و دهقان،  است (2)های کیفی گیری از روش ورد بهرهااست که ره

ها سروکار دارد. در  ها و عبارت جای اعداد و ارقام با واژه های روش کیفی آن است که به مشخصه

طور  مصاحبه و همین روشاز  ،های مورد نیاز تحلیل ها و عبارت یابی به واژه اینجا برای دست

شود. در این تحقیق اطالعات مورد  استفاده می  SWOTمدل تحلیل استراتژیک معروف به مدل

باز که بخشی از آن  های پرسشنامه نیمه ساختاریافته متشکل از  وسیله یک مصاحبه نیاز به

 است SWOTها و تهدیدات در مدل  وت و ضعف، فرصتحاصل مدل چهاربخشی نقاط ق

(Beverly, 2010: 85)شود. زیرا آزمون  آوری می ، توسط محقق و بدون استفاده از همکار جمع

مطرح  هایی پرسششوندگان،  آوری اطالعات از سوی پرسش نامه نشان داد هنگام جمع مصاحبه

به منظور  SWOTتحقیق بود. از مدل  شد که پاسخ به آنها نیازمند احاطه کامل بر موضوع می

شود. سطح  دستیابی به راهبرد تقویت ارتباط و همکاری بین سازمانی در منطقه بهره گرفته می

ساختارهای  تحلیل تحقیق حاضر سطح میانه است. سطح میانه از نظر برخی نزول سطح نگاه از

 (.470 :1386بخارایی، ) ها و مناطق است اجتماعی کالن به سطح متوسط یعنی سازمان

 تعریف مفاهیم:. ١-4

های  سازمان: در این پژوهش منظور از سازمان واحدهایی است که در فهرست اسامی سازمان .1

قرچک ارائه شده  (3)های شهرستان عنوان سازمان منطقه از سوی فرمانداری شهرستان ورامین به

صورت بالفعل  همکاری است که به انواع ،سازمانی: منظور از ارتباط ارتباط بین .2است. 

سازمانی است، محقق سعی  اگر سخن از ارتباط بین ،ها برقرار شده است. در اینجا سازمان بین

تواند به صورت بالقوه  کند خود را به نوع خاصی از ارتباط محدود نکند. انواع همکاری که می می

سازمانی  برای ارزیابی ارتباط بین چنمک کا. گیرد نیز مدنظر قرار می ها برقرار شود بین سازمان

گیری همچون  های اندازه در روش عینی از مالک .کند دو روش عینی و  هنی را پیشنهاد می
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شدن امور، سهم در بازار، تولید محصول جدید و رشد در میزان فروش  وری، روان سود، بهره

کند  وی به دو روش اشاره می :شود. روش  هنی قابل تبدیل به طیف لیکرت است استفاده می

از محل این  .1را پیشنهاد کرد:  هایی توان مقیاس که در صورت تبدیل آن به طیف لیکرت، می

 اید؟  شده دست یافته ارتباط تا چه حد به اهداف از قبل تعیین

در چه  سازمانتا چه حد از این ارتباط خشنود هستید؟ در حال حاضر ارتباط شما با  .2

. در این راستا از روش مک کاچن بهره گرفته (Mc Cutchen, 2008:196) ؟وضعیتی است

سازمانی با فعالیت غیرمشابه،  با این تفاوت که برای رسوخ به عمق ارتباطات از نوع بین ،شود می

  .شود های باز استفاده می پرسشهای بسته از  پرسشجای  به

صنعتی است که  کشاورزی و غیر غیرهای  های خدماتی فرهنگی: منظور سازمان سازمان .3

ها، مراکز تبلیغات و  مانند دانشگاه ؛پردازند طور عمده به تولید یا نشر فرهنگ و دانش می به

 مدارس. 

صنعتی که  های غیرکشاورزی و غیر های خدماتی غیرفرهنگی: منظور سازمان سازمان .4

شهرداری، درمانگاه، سازمان  ا ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی است مانندهوظیفه اصلی آن

 .خمینی بهزیستی و کمیته امداد امام

 هایی است که محور فعالیت آنها تولید کاال است.  های صنعتی: منظور سازمان سازمان .5

های نظری: بر اساس نظر برینگر و هریسون عبارتند از کاهش هزینه مبادله،  پارادایم .6

نفعان، نظریه یادگیری و نظریه نهادی  نظریه  ی وابستگی به منابع، انتخاب استراتژیک،

(Barringer & Harrison, 2000: 385) نوع  ؛(2)شماره  نگارهدر  که با ارجاع به تعریف هر یک

 شود.  سازمانی تشخیص داده می ارتباط بین

ها و تهدیدات یک  ابزاری استراتژیک برای ارزشیابی قوت و ضعف، فرصتSWOT  مدل .7

ریزی محملی برای حرکت به سمت سطح  است که برای کسب موقعیت و ایجاد برنامه طرح

 ;Beverly, 2010: 65; Akbarpour, 2011; Ritala & Ellonen, 2010: 367) رود کار می بعدی به

Chang & Hung, 2005:158-159). نیز مدل  دیگرانو  هلمزSWOT  را برای تعیین استراتژی

 نادرستی. درستی یا (Helms et al., 2011: 269)دانند  ثر میؤمدیریت استراتژیک یک پدیده م

ها در  وابسته به موقعیت است. پس با شناسایی قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت استراتژی

ها  موقعیت سازمان سازمانی که متناسب با توان به استراتژی ارتباط و همکاری بین ها می سازمان

استفاده   SWOTدر منطقه است دست یافت. در اینجا برای تعیین استراتژی همکاری از مدل 
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صورت عباراتی که  بلکه به ،صورت کمی نه به ،اما موارد قوت و ضعف و فرصت و تهدید ،شود می

 شود.  ابتدا فهرست و سپس تحلیل می ،کنند ن کلیدی مطرح میامطلع

نامه، از عامل زمان و تکرار استفاده از  مین اعتبار مصاحبهأرای تدر این تحقیق ب

ن کلیدی اطور مطلع آوری نظرات اندیشمندان و همین های مختلف جمع نامه در زمان مصاحبه

بنابراین اعتبار کل تحقیق به دقت و  ،گیری نیست بهره گرفته شد. هدف پژوهش حاضر اندازه

منظور در  پیگیری گردآوری اطالعات تا حصول اطمینان از صحت اطالعات بستگی دارد. به این

ثبت  .2کننده  تعداد مراجعات مصاحبه .1نامه دو پرسش درج شده است:  مصاحبه نخستصفحه 

اد مراجعه به سه نوبت و ترتیب با افزایش تعد شوند. به این مشخصات افرادی که مصاحبه می

حتی بعد از  ،گونه اطالعی درج مشخصات و شماره تلفن تماس، در صورت ابهام یا فقدان هر

شوندگان تا پایان تحقیق و حصول  مصاحبه، برای تکمیل مباحث مبهم یا ناتمام، همه مصاحبه

های  ه در زماننتیجه در دسترس محقق قرار دارند. بنابراین با تعیین سه مطلع کلیدی و مصاحب

شود.  مختلف در هر سازمان، اطالعات آنها با یکدیگر تکمیل و تا حصول نتیجه نهایی کنترل می

شوندگان سازمان از مصاحبه با فرد دیگر در  مصاحبه ،است که در اکثر موارد گفتنالزم به 

 1390ل شهرستان قرچک است که تا سا ،اند. واحد تحلیل داشته شده اطالع نگه سازمانشان بی

تبدیل به شهرستان  1392های شهرستان ورامین در استان تهران بود و از سال  یکی از بخش

نفر هزار  250نفر جمعیت بود و در حال حاضر  167دارای  1335شد. این شهرستان در سال 

را در خود جای داده است. قرچک به سبب نزدیکی به کالن شهر تهران، سرریز جمعیت 

خود جذب کرده است. این منطقه بر اساس تحقیقات دانشگاه تهران حدود  پایتخت را به

)مرکز آمار و  آبادی است 14سال قدمت دارد و در حال حاضر دارای دو دهستان و  هزار شش

های خدماتی فرهنگی،  سایت شهرداری قرچک(. واحد مشاهده تحقیق در این منطقه سازمان

آوری اطالعات  ود کوچکی منطقه مورد مطالعه، جمعوج فرهنگی و صنعتی است. با خدماتی غیر

ها  طول انجامید. زیرا ایجاد هماهنگی و تعیین وقت مصاحبه در برخی از سازمان ماه به شش

بلکه با تکمیل اولین  ،دست آمده بالفاصله تحلیل نشده است هبر بود. اطالعات ب زمان

های بعدی با سازمان مذکور  صاحبههایی مطرح و با اجرای م نامه با سازمان، گزینه مصاحبه

های اولیه اصالح شد. این فرایند تا دسترسی به نتیجه نهایی و اصالح  های دیگر، گزینه سازمان

 سازمانی در منطقه ادامه یافته است.  آن در مورد ارتباط بین
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 ها یافته. 5

های  یافتهشود و پاسخ هر یک براساس  ترتیب مطرح می های تحقیق به در این بخش پرسش

 شود.  ارائه می ،های انجام شده حاصل از مصاحبه

: در منطقه مورد مطالعه چند واحد سازمانی وجود دارد؟ پاسخ: پاسخ به 1شماره  پرسش

 شود. ارائه می (3)شماره  نگارهشرح 

 های مورد بررسی تحقیق سازمان -(۳شماره) نگاره
 صنعتی خدماتی غیرفرهنگی  خدماتی فرهنگی 

جمعه،  پرورش، امام و  آموزش

)دخترانه و پسرانه(،  مدرسه

 دانشگاه 

 

بخشداری، شورای شهرستان، شهرداری، نیروی 

انتظامی، راهنمایی و رانندگی، درمانگاه، بهزیستی، 

کمیته امداد امام خمینی، ثبت احوال، ثبت اسناد، 

 نشانی آتش و دارایی، آب، برق، مخابرات، مسافربری

یرچه و بلوک، آجر، سفال، بلوک، ت

سرویس لوازم بهداشتی، قطعات 

 خودرو، سنگ بنای ساختمان

7 18 7 

مورد است. موارد با کمک  32شده  های مطالعه دهد تعداد سازمان نشان می باال نگاره

که  ن محلی شناسایی شدافرمانداری شهرستان ورامین، بخشداری و شورای شهر قرچک و مطلع

ن سه سازمان از مصاحبه خودداری اسازمان بود. اما بنابه دالیلی مطلع 35متشکل از  ابتدا

چنینی بیش از سه مورد بود. محقق سعی کرد  های این است تعداد سازمان گفتنکردند. الزم به 

برساند. در  کمینهنفو ، این موارد را به  با جلب اعتماد یا استفاده از ارتباطات محلی و افراد با

مدارس منطقه نیز سازمان تلقی شده است. اما مصاحبه با سه مدرسه در مقاطع مختلف  ضمن

توان به  ها مشابه بود نتیجه را می دخترانه و پسرانه انجام شده است. از آنجا که حاصل مصاحبه

)با کسر  سازمان 35های خدماتی و صنعتی منطقه  های دیگر تعمیم داد. بنابراین سازمان مدرسه

 سازمان مطالعه شده است.  32دارس( شناسایی شده است و از بین آنها تکرار م

ها چند مورد خدماتی و چند مورد صنعتی است؟ پاسخ:  : از بین سازمان2شماره پرسش 

 شود.  ارائه می ،آمده است (4)شماره  نگارهشرحی که در  پاسخ به

 نوع فعالیتهای منطقه بر اساس  توزیع فراوانی سازمان -(4) شماره نگاره
 درصد فراوانی فراوانی نوع فعالیت

 9/21 7 خدماتی فرهنگی

 2/56 18 فرهنگی خدماتی غیر

 9/21 7 صنعتی

 100 32 جمع

های مورد مطالعه  از نظر فعالیت، بیش از نیمی از سازمان که دهد نشان می 4شماره  نگاره

طور مساوی در گروه  ها به باقیمانده سازمانفرهنگی قرار دارند.  های خدماتی غیر در گروه سازمان
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های خدماتی فرهنگی به کل  های خدماتی فرهنگی و صنعتی قرار دارند. نسبت سازمان فعالیت

 درصد است. 50کمتر از  هنگیفر های خدماتی غیر سازمان

ها از ارتباط بین سازمانی بهره مند شده است؟ پاسخ:  از سازمان : کدام یک3شماره  پرسش

از یک ارتباط بین سازمانی نام برده است. سازمان  کم دستسازمان مطالعه شده  32می تما

کند تنها با شهرداری ارتباط دارد. البته  هایی است که اشاره می جمله سازمان مسافربری از

های منطقه در ارتباط هستند. اما در مواردی که سازمان  های تولید انرژی با همه سازمان شرکت

شده برآید این رابطه کوتاه و سطحی است. اما در مواردی  رداخت بهای انرژی مصرفاز عهده پ

شود و با ارتباط بین دو  که از پرداخت بها ناتوان باشد، این رابطه از حالت رسمی خارج می

)توزیع انرژی( به صورت تقسیط بهای مصرف،  سازمان صنعتی و سازمان خدماتی غیرفرهنگی

کننده بتواند از عهده  ای که شرایطی فراهم شود تا سازمان مصرف گونه . بهشود تر می رابطه عمیق

های  با بیشتر سازمانکه اند  ها اشاره کرده پرداخت هزینه مصرف انرژی برآید. بیشتر سازمان

های  توان به مدارس، دانشگاه، سازمان ها می منطقه در ارتباط هستند. از جمله این سازمان

سازمان اشاره  9آب و برق اشاره کرد.  های سازمان بخشداری، شورای شهر وی، درمانگاه، صنعت

توان  ها می جمله این سازمان ارتباط هستند. از رها د سازمان  بر نوع وظیفه با همه بناکه اند  کرده

به شهرداری، سازمان راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و نهاد 

 خمینی و سازمان بهزیستی اشاره کرد.  امداد امامجمعه، کمیته  امام

های با فعالیت مشابه برقرار شده است؟  سازمان : چند مورد ارتباط بین4شماره  پرسش

شده، تنها  بین سه گروه مطالعهکه دهد  ها نشان می : مداقه در انواع ارتباط بین سازمانپاسخ

اند.  مانی در فعالیت مشابه اشاره کردهساز ن کلیدی گروه فعالیت صنعتی به رابطه بینامطلع

های خدماتی و صنعتی با فعالیت مشابه، گروه تولید آجر و مصالح  بنابراین در بین سازمان

های تولید آجر و  ن کلیدی بین شرکتااست. براساس اظهارات مطلع ءساختمانی یک استثنا

شود. این  سازمانی مشاهده می نمصالح ساختمانی ثبات، سفالیران، ایتالیران و جامپاس ارتباط بی

شده برای  های اشاره بلکه شرکت ،نامه یا قرارداد رسمی نیست ارتباط در چارچوب یک تفاهم

 اند.  احاطه بر بازار و کنترل بر تعیین قیمت کاال با یکدیگر به یک توافق نسبی دست یافته

غیرمشابه برقرار شده های با فعالیت  : چند مورد از ارتباط بین سازمان5شماره  پرسش

سازمانی به این شرح ارائه شده  ن کلیدی، ارتباط بینااست؟ پاسخ: با توجه به اظهارات مطلع

مین انرژی أهای ت ها از جهت نیازشان به انرژی نیازمند ارتباط با سازمان است. کلیه سازمان

هستند. همچنین ارتباط با شورای شهر، بخشداری و شهرداری و گاز  ،همچون آب، برق
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های خدماتی برای ارائه خدمات اعم از فرهنگی و  های صنعتی برای ادامه تولید و سازمان سازمان

های اشاره  دهند. بنابراین سازمان ها ارائه می غیرفرهنگی نیازمند خدماتی هستند که این سازمان

هایی  زمانها به خدمات آنها، از جمله سا شده به سبب گستره دامنه فعالیت، و نیاز سازمان

های دیگر نیازمند ارتباط با آنها هستند. امام جمعه شهرستان نیز دارای  هستند که سازمان

فرد این نهاد از این جهت است که  های منطقه است. ویژگی منحصر به ارتباط زیادی با سازمان

های منطقه  باالخص اعضای طبقات محروم منطقه، با سازمان ،به عنوان میانجی بین مردم

های دیگر برای تقسیط بهای انرژی بین خود برقرار  کند. ارتباطی که سازمان رتباط برقرار میا

های تولید انرژی یا دیگر  جمعه با سازمان واسطه امام اند، طبقه محروم این شهرستان به کرده

ونقل  مین امنیت حملأرانندگی از جهت ت و ها برقرار کرده است. سازمان راهنمایی سازمان

مین امنیت اجتماعی، شهرداری از جهت أشهری و نیروی انتظامی از جهت ت بین ،شهری درون

مین خدمات شهری و شورای شهر از جهت ارتقای سطح ارائه خدمات شهری و ارتقای سطح أت

های منطقه،  زندگی ساکنان و بخشداری از جهت حفظ امنیت و ایجاد هماهنگی بین سازمان

های خدماتی از محل  ها در ارتباط هستند. زیرا کلیه سازمان طور مشترک با همه سازمان به

ونقل کارکنان،  های صنعتی از محل حمل ها و مشتریان و سازمان ونقل کارکنان، نیازمندی حمل

ها و نیازمند  سازمان شده، نیازمند هماهنگی بین ها، مشتریان و محصوالت تولید نیازمندی

اکنون ارتباطات  طقه کوچکی است. بنابراین هممن ،قرچک ستانخدمات آنها هستند. شهر

مشابه قابل توجه و بنابر ضرورت  های غیر های با فعالیت سازمانی از نوع ارتباط بین سازمان بین

  شود. مشاهده می متعدد

سازمانی  سازمانی، ارتباطات بین های نظری ارتباطات بین براساس پارادایم .6پرسش شماره 

های نظری مشاهده شده است  است؟ پاسخ: روابطی که منطبق با پارادایم ایجاد شده از کدام نوع

 شود. خالصه می (5)شماره  نگارهدر 

های خدماتی و صنعتی بر اساس  انواع ارتباط بین سازمان -(5) نگاره شماره

 های نظری پارادایم
 سازمان فعالیت  پارادایم نظری 

 کاهش هزینه مبادله
های  های صنعتی، سازمان سازمان

 خدماتی و صنعتی

کارخانجات فعال تولید آجر و مصالح ساختمانی، 

 کارخانجات تولید آجر و مصالح ساختمانی و دانشگاه

 نظریه وابستگی منابع

های خدماتی فرهنگی و خدماتی  سازمان

های خدماتی و  غیرفرهنگی، سازمان

 صنعتی

مدارس و شورای شهر، مدارس و شهرداری، کمیته امداد و 

های خدماتی و صنعتی  سازمان بهزیستی و انواع سازمان

 منطقه
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 نظریه یادگیری
های خدماتی فرهنگی و خدماتی  سازمان

 غیر فرهنگی، صنعتی

جمعه و  مدرسه و شهرداری، دانشگاه و شهرداری، امام

جمعه و مدارس، نیروی انتظامی و دانشگاه،  دانشگاه، امام

و رانندگی و مدارس، نیروی انتظامی و مدارس، راهنمایی 

 نشانی آتش

 نظریه نهادی
های خدماتی فرهنگی و خدماتی  سازمان

 غیرفرهنگی

شهرداری و مدارس، شهرداری و دانشگاه، شهرداری و 

جمعه، دانشگاه و  های ورزشی، شهرداری و امام مکان

جمعه، نیروی انتظامی و دانشگاه  جمعه، مدارس و امام امام

 نیروی انتظامی و مدارس

های خدماتی و  شده بین سازمان های مشاهده دهد همکاری نشان می (5)شماره  نگاره

صنعتی با چهار انگیزه کاهش هزینه تولید و مبادله، نظریه دسترسی به منابع بیرون از سازمان، 

های صنعتی تولید  نظریه یادگیری و نظریه نهادی یا کسب مشروعیت رخ داده است. سازمان

سازمانی برقرار  ساختمانی برای کنترل بر بازار قیمت با یکدیگر ارتباط بینآجر و مصالح 

اند. این گروه برای افزایش کیفیت تولید و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه با  کرده

اند. با انگیزه دسترسی به منابع بیرون از سازمان مدیران  ها نیز ارتباط برقرار کرده دانشگاه

های منطقه ارتباط برقرار  خمینی و سازمان بهزیستی با سازمان اد اماممدارس، کمیته امد

آموزان و  دست آمده را در خدمت کیفیت آموزش دانش شده منابع به های اشاره اند. سازمان کرده

شود  )این ارتباط شامل حال خیرین هم می گیرند کار می در خدمت ارتقای رفاه مددجویان به

 سازمانی کنار گذاشته شده است(. افتگی خیرین، از موارد ارتباطات بینی سازمان که به دلیل عدم

های صنعتی و  کننده ارتباط بین سازمانی است که  بین سازمان نظریه یادگیری بیان

فرهنگی برقرار شده است. برای مثال ارتباط بین مدارس، نیروی انتظامی  خدماتی فرهنگی و غیر

ه قرار دارد. نیروی انتظامی برای پیشگیری از ناامنی و شیوع رانندگی در این گرو و و راهنمایی

شهری و  های درون اعتیاد، سازمان راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از تصادفات و امنیت راه

تواند از این  تواند از دانشگاه بیاموزد و حتی دانشگاه نیز از لحاظ تجربی می شهری می برون

توانند از هر سه سازمان راهنمایی  ند و از آنها بیاموزد. مدارس میها اطالعاتی را کسب ک سازمان

ها از  و رانندگی، نیروی انتظامی و دانشگاه اطالعاتی را کسب کنند. در ردیف چهار نیز سازمان

های مشترک، برای  بخشیدن به هنجارها و ارزش لحاظ انگیزه افزایش مشروعیت از مجرای قوام

ها و  شدن سازمان زیرا این نوع ارتباط به دیده ؛اند زیادی از خود نشان دادهبرقراری ارتباط تمایل 

جمعه  شود که هدف ارتباط نهادی است. برای مثال امام بیشتر دیده شدن آنها منجر می

های شهرستان دعوت  های مختلف از سوی سازمان ها و مناسبت ها، همایش شهرستان در نشست

دعوت  ص فرهنگی، دینی یا سیاسیهای خا ها برای مناسبت سای سازمانؤراینکه  یا شود می



 127      1394 شماره هفتاد و پنجم / سال بیست و چهار / تابستان 

 

با این  ،رنگ است گذرا و کم است اماچه بسیار  اگرمشاهده شده سازمانی  بین اتارتباط. شوند می

تر و با  به ارتباطی عمیقتواند  میاست که  یقابلیتاین ارتباطات ضعیف دارای وجود، 

 دستاوردهای بیشتر تبدیل شود. 

های  سازمانی رابطه وجود دارد؟ پاسخ: یافته آیا بین فرهنگ و ارتباط بین :7شماره  پرسش

 خالصه شده است. 7و  6 نگارهتحقیق از طریق دو 

 مجموع کارکنان و مجموع کارکنان لیسانس و باالتر -(٦شماره ) نگاره

 مجموع کارکنان
کارکنان لیسانس و 

 باالتر

درصد کارکنان لیسانس 

 و باالتر

3149 355 2/11 

شده بیش از  های مطالعه شود که مجموع کارکنان سازمان مشاهده می (6)شماره  نگارهدر 

. از بین این درصد آنها دارای تحصیالت دانشگاهی هستند 11که بیش از  هزار نفر است سه

وجود نیروی انسانی تحصیلکرده برخوردار از  ،های خدماتی فرهنگی بر سازمان عالوه ،جمعیت

بالقوه دیگری است که نیروی فرهنگی  های خدماتی غیر تحصیالت دانشگاهی در سازمان

کار گرفته شود. در ادامه توزیع این نیروهای  تواند در خدمت گسترش ارتباط بین سازمانی به می

 شود.  گانه نیز بررسی می های سه تحصیلکرده در بخش

 توزیع میانگین تعداد کارکنان و کارکنان لیسانس و باالتر به تفکیک فعالیت  -(7شماره) نگاره
 میانگین کارکنان لیسانس و باالتر میانگین کل کارکنان نوع فعالیت

 57/28 85/38 خدماتی فرهنگی

 64/7 4/78 فرهنگی خدماتی غیر

 8 57/221 صنعتی

 67/163 101 کل

 (fآزمون تفاوت)

 (p.valueداری) معنی

9/2 

07/0 

88/4 

017/0 

های خدماتی فرهنگی  تعداد کارکنان سازمان ،شود مشاهده می باال نگارهگونه که در  همان

های صنعتی با میانگین  اما سازمان ؛فرهنگی است های خدماتی غیر کمتر از کارکنان سازمان

میانگین کل  7شماره  نگارهگیرد. در  می  بر جمعیتی بیش از دو بخش دیگر را در 57/221

کارکنان هر بخش و میانگین کارکنان لیسانس و باالتر ارائه شده است. طبیعی است که 

فرهنگی و  های فرهنگی از نسبت باالتری برخوردار است. اما دو بخش خدماتی غیر سازمان

شابه قرار ای در وضعیت م صنعتی با اختالف اندک از نظر کارکنان لیسانس و باالتر تا اندازه

توان گفت بخش صنعت نسبت به بخش خدماتی  می ،دارند. با توجه به نسبت جمعیت فعال
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شاخص عنوان یک  غیرفرهنگی از نیروی تحصیلکرده قابل توجهی برخوردار است که باید به

 بالقوه مطلوب در نظر گرفته شود. این امر حاکی از بدنه تخصصی بخش صنعت در منطقه است.

سازمانی رابطه وجود دارد؟  سیس سازمان و ارتباط بینأ: آیا بین سابقه ت8شماره  پرسش

بررسی شده  8شماره  نگارههای با فعالیت خدماتی و صنعتی در  پاسخ: سال تاسیس سازمان

 است. 

 تفکیک فعالیت خدمات و صنعت سیس بهأمیانگین سال ت -(٨)شماره نگاره
 معیارانحراف  سیسأمیانگین سال ت فعالیت

 22/13 1370 خدماتی فرهنگی

 4/7 1371 خدماتی غیرفرهنگی

 9/6 1349 صنعتی

 14/12 1367 کل

 (fآزمون تفاوت)

 (p.value) داری معنی

27/12 

000/0 

های خدماتی فرهنگی و خدماتی  سازمان ،دهد در این منطقه نشان می 8شماره  نگاره 

سابقه کمتری برخوردار هستند. این موضوع نشان های صنعتی از  فرهنگی نسبت به سازمان غیر

اند. بنابراین  اند و گسترش یافته های صنعتی از نظر زمانی زودتر پدید آمده سازمانکه دهد  می

 خصوص هب ،های اخیر صنعتی است. اما در سال -تولیدی های دارای قدمت بیشتر عمدتاً سازمان

های  ان و رشد مهاجرت، گسترش سازمانشهر تهر دو سه دهه اخیر با سرریز جمعیت کالن

 خدماتی فرهنگی و خدماتی غیر فرهنگی ضرورت یافته است.

دار میانگین سابقه فعالیت سازمان  نکته مهمی که حائز اهمیت است مشاهده تفاوت معنی

سیس، أشود که از نظر میانگین سال ت مشاهده می 8شماره  نگارهسازمانی است. در  و ارتباط بین

در  ،گردد باز می 1350های صنعتی منطقه، میانگین شروع فعالیت به دهه  سازمان در مورد

های گروه فعالیت خدماتی فرهنگی و خدماتی  سیس سازمانأکه میانگین سال ت صورتی

ای از گسترش همکاری تا این سطح  توان سهم عمده است. بنابراین می 1370فرهنگی دهه  غیر

ها  یافتگی این سازمان صنعتی نسبت داد که شاهدی دال بر بلوغ های را به سابقه فعالیت سازمان

 است. 
توان در منطقه  هایی را می چه نوع همکاری،  SWOTگیری از مدل  : با بهره9شماره  پرسش

تواند در جهت  دو دستاورد اساسی داشت که می SWOT گیری از مدل ایجاد کرد؟ پاسخ: بهره

ها  در بخش تهدیدات و ضعف -1 :ه به کار گرفته شودسازمانی در منطق تقویت همکاری بین

ها نیز مواردی از ارتباط و همکاری  ها و قوت در بخش فرصت -2مواردی مشترک به دست آمد. 
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ها به کار گرفته شود.  تواند برای مقابله با تهدیدات و ضعف بین سازمانی شناسایی شد که می

حجم باالی کار نسبت به نیروی انسانی است و  ؛اعم از خدماتی و تولیدی ،ها ضعف اکثر سازمان

های تولیدی است، ضعف بازاریابی در کنار وجود رقبای  تهدیدی که متوجه همه سازمان

شده، افقی از ارتباطات  های انجام طور تحلیل مصاحبه سرسخت است. با دستاورد مدل و همین

 شود. ارائه می (9)شماره  نگارهشرح 

 SWOTگیری از مدل  پیشنهاد ایجاد ارتباط و همکاری با بهره -(٩) نگاره شماره
 سازمان نوع ارتباط

 رسانی آموزش و اطالع

ارتباط دانشگاه و آموزش و پرورش با شهرداری، اداره برق، اداره آب، اداره مالیات، 

نشانی و واحدهای تولیدی و صنعتی به  راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، آتش

 رسانی.  آموزشی و اطالع-انجام کار فرهنگیمنظور 

 بازاریابی

ارتباط دانشگاه، شورای شهر، شهرداری و فرمانداری با واحدهای تولیدی و صنعتی 

شده در خدمت  های اشاره گیری از تجربیات، نفو  و توان سازمان به منظور بهره

 بازاریابی محصوالت واحدهای تولیدی و صنعتی. 

دلیل مواجهه با سیاست تعدیل  های دولتی به سازمان 9شماره  نگاره نخستدر مورد ردیف 

دولتی و  های غیر )کاهش حجم دولت( قادر به جذب نیروی کار جدید نیستند. سازمان ساختاری

ها قادر به جذب نیروی کار جدید نیستند. برای  دلیل جلوگیری از افزایش هزینه خصوصی نیز به

شده است.  کارکنان مطرح 19حوزه علوم اجتماعی مفهوم توانمندسازیمقابله با چنین ضعفی در 

توانمندسازی اقدامی تخصصی برای برآمدن از عهده وظایف سخت و دشوار است، بنابراین 

ها مشغول به تدریس هستند. در  نیازمند جلب همکاری افراد متخصصی است که در دانشگاه

نیز بهره گرفت و دروس کارورزی، طرح و توان از نیروی دانشجو  ن میاکنار این متخصص

 و ها مرتبط با موضوع است)مانند مدیریت، روانشناسی نامه دانشجویانی که رشته آن پایان

جمله پیشبرد توانمندسازی کارکنان  های منطقه از شناسی( را به سمت نیازهای سازمان جامعه

های منطقه از  مت اهداف سازمانتواند در خد های دیگری که می جمله فرصت آنها هدایت کرد. از

برداری شود، هدایت بخشی از دروس کارورزی، طرح و پایان نامه  محل ارتباط با دانشگاه بهره

شناسی( است به  جامعه و شناسی )مدیریت، روان دانشجویانی که رشته آنها مرتبط با موضوع

ها یک  رای آنهایی که مشارکت مردمی ب های مردمی در مورد سازمان سمت جلب مشارکت

نامه دانشجویان  های تولیدی نیز هدایت پایان شود. در مورد سازمان فرصت محسوب می

هنر( به سمت تقویت خط  و مکانیک الکترونیک )شیمی، رایانه، های مرتبط با موضوع رشته

کارساز است. ارتباط دیگر بین دانشگاه  ،تولید واحدهای تولیدی در جهت افزایش قدرت رقابت

                                                                                                                                        
19. Empowerment 
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مثابه یک فرصت برای مقابله با برخی از مسائلی است که برای نیروی  وپرورش به زشو آمو

افزون حجم کار نیروی  شود. گسترش روز رانندگی تهدید محسوب می و انتظامی، و اداره راهنمایی

طور  انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی به سبب افزایش جمعیت مهاجر به منطقه و همین

های مردمی  ها را نیازمند جلب مشارکت ی شهرستان عملکرد این سازمانگسترش جغرافیای

آموزان و  کرده است. دانشگاه با انجام کار پژوهشی و مدارس از طریق ارتباط با دانش

د. نتواند در جهت جلب مشارکت ساکنان منطقه به کار گرفته شو های آنان می خانواده

افزایش جمعیت شهرستان و بالطبع افزایش مصرف انرژی در منطقه را  ،های آب و برق سازمان

مدت ممکن نیست  که امکان گسترش شبکه آب و برق در کوتاه اند. با توجه به این تهدید دانسته

مین آب شرب مصرفی نیز منطقه با بحران مواجه است، بنابراین در زمینه أو از نظر ت

 برایطور  ز کارهای پژوهشی دانشگاهی و همینجویی و مصرف بهینه آب و برق، ا صرفه

از آموزش و پرورش و  ،از دانشگاه رسانی و جلب مشارکت مردمی در جهت کاهش مصرف اطالع

 توان کمک گرفت.  شهرداری می

ها بود.  نشانی، فقدان مهارت شنای نیروی امداد ایستگاه های نیروی آتش یکی از ضعف

و وقوع سوانح دلخراش مربوط به آن، مهارت شنا برای این وجود چندین رودخانه در منطقه  با

بدنی آمادگی خود را برای آموزش رایگان این نیروها  کارکنان یک ضرورت است. سازمان تربیت

دست آمد.  یک تهدید به به عنوان اعالم کرد. فقدان اطالعات ایمنی کسبه و ساکنان منطقه نیز

تواند در جهت ارتقای فرهنگ ایمنی  شهرداری می نشانی با دانشگاه و ارتباط سازمان آتش

 کار گرفته شود. ساکنان و کسبه به

های خدماتی و صنعتی پیشنهاد  ایجاد همکاری بین سازمان ،9شماره  نگارهدر ردیف دوم  

توان از تخصص دانشگاهیان در  های تولیدی می شود. با ایجاد ارتباط بین دانشگاه و سازمان می

برقراری ارتباط با افراد  ،و بازاریابی محصوالت آنها بهره گرفت. در این راستا جهت تقویت تولید

ها، فرمانداری و همچنین شورای شهر و حتی نهاد امام جمعه  معتمد و متنفذی که در شهرداری

در تواند  می  شده های اشاره ای که استعداد و بالقوه سازمان گونه به ؛کنند کارساز است فعالیت می

توان  کار گرفته شود. در این بخش می های تولیدی به زاریابی برای محصوالت سازمانجهت با

خصوص دانشگاهیان و دانشجویان را تشویق  های فراتر برد و ب  حتی ارتباطات را از حد منطقه

کرد تا در جستجوی بازارهای اشباع نشده حتی فراتر از منطقه باشند. همچنین دانشجویان و 

وری و  سمت افزایش بهره های خود را به ها و پژوهش نامه پایانکه تشویق کرد توان  میرا  تاداناس

 های تولیدی منطقه سوق دهند.  های مختلف سازمان پیشبرد نوآوری در خط تولید در بخش
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 فرجام

موضوع بررسی  ،سازمانی سازمانی و بین وری و استفاده بهینه از امکانات درون هدف افزایش بهره

های خدماتی و صنعتی در یک منطقه است.  ها با فعالیت راهبردی ارتباط و همکاری بین سازمان

مطرح شد و با  پرسشنه  ،شده های مطالعه پس از مرور منابع و بررسی سازمان ،در این تحقیق

های پژوهش دنبال شد.  ، پاسخ پرسشSWOTگیری از روش مصاحبه و مدل استراتژیک  بهره

های  مورد است. از نظر فعالیت، بیش از نیمی از سازمان 32های مطالعه شده  تعداد سازمان

طور مساوی در گروه  های خدماتی غیرفرهنگی و باقیمانده به مورد مطالعه در گروه سازمان

های  دهد که تمامی سازمان های خدماتی فرهنگی و صنعتی قرار دارند. نتیجه نشان می فعالیت

ها و برخی با  اند، برخی با تمامی سازمان سازمانی نام برده از یک ارتباط بین کم دست شده مطالعه

 ها ارتباط دارند.  بیشتر سازمان

ها،  دهد کلیه سازمان نتیجه نشان می ،مشابه های با فعالیت غیر در مورد ارتباط بین سازمان 

شهر، بخشداری و شهرداری  برق و همچنین با شورای و مین انرژی همچون آبأهای ت با سازمان

های خدماتی برای ارائه  های صنعتی برای ادامه تولید و سازمان دارای ارتباط هستند. سازمان

دهند.  ها ارائه می فرهنگی نیازمند خدماتی هستند که این سازمان خدمات اعم از فرهنگی و غیر

ها، از  نیاز دیگران به خدمات آنسبب گستره دامنه فعالیت و  شده به های اشاره بنابراین سازمان

جمعه شهرستان  های دیگر نیازمند ارتباط با آنها هستند. امام جمله مواردی هستند که سازمان

فرد این نهاد از این جهت  های منطقه است. ویژگی منحصر به نیز دارای ارتباط زیادی با سازمان

های منطقه ارتباط برقرار  انعنوان میانجی بین اعضای طبقات محروم، با سازم است که به

رسان از طریق توافق بر سر  تهای خدما های دیگر با این سازمان کند، ارتباطی که سازمان می

اند، مردم عادی و فقیر به واسطه نهاد امام جمعه با این  تقسیط بهای انرژی برقرار کرده

هت ارتقای فرهنگ ترافیکی و رانندگی از ج و اند. اداره راهنمایی ها ارتباط برقرار کرده سازمان

پیشگیری از تصادفات و نیروی انتظامی از جهت ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 

مین خدمات شهری و شورای شهر از جهت ارتقای سطح ارائه أجرایم، شهرداری از جهت ت

 از جهت حفظ امنیت و ایجاد (4)خدمات شهری و ارتقای سطح زندگی ساکنان و بخشداری

 چرا کهها در ارتباط هستند.  طور مشترک با همه سازمان های منطقه، به سازمان هماهنگی بین

های  ها و مشتریان و سازمان ونقل کارکنان، نیازمندی های خدماتی از محل: حمل کلیه سازمان

ها، مشتریان و محصوالت تولیدشده، نیازمند  قل کارکنان، نیازمندینو صنعتی از محل: حمل

های اشاره شده و نیازمند خدمات آنها هستند. شهرستان قرچک منطقه  هماهنگی بین سازمان
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های با  کوچکی است. بنابراین هم اکنون ارتباطات بین سازمانی از نوع ارتباط بین سازمان

طور عادی و روزمره قابل توجه و بنابر ضرورت در حد باال مشاهده  های غیرمشابه به فعالیت

این که از ارتباطات در جهت ارتقای خدمات و ارتقای سطح آگاهی و زندگی مردم و  شود. اما می

 طور ارتقای کیفیت تولید بهره گرفته شود، موارد بسیار اندک است.  همین

دهد گروه تولید آجر و  های با فعالیت مشابه نشان می بررسی موارد ارتباط بین سازمان 

های تولید آجر و مصالح ساختمانی ارتباط بین  رکتمصالح ساختمانی یک استثنا است. بین ش

نامه یا قرارداد رسمی نیست. بلکه  شود. این ارتباط در چارچوب یک تفاهم سازمانی مشاهده می

های اشاره شده برای احاطه بر بازار و کنترل بر تعیین قیمت کاال با یکدیگر به یک توافق  شرکت

های صنعتی تولید آجر و مصالح  های نظری، سازمان اند. منطبق با پارادایم نسبی دست یافته

سازمانی فراتر رفته، به  ساختمانی برای کنترل بر بازار قیمت با یکدیگر از ارتباط روزمره بین

های نظری اشاره شده از  اند. پارادایم همکاری بین سازمانی بر سر قیمت محصوالت دست یافته

سازمانی را در نوع  (، این نوع ارتباط بین1386گران)( و آ ر و دی2000) هریسونو  بارینگرسوی 

یابد. گروه  صورت یک اتحاد عینیت می بندی کرده است که به اقتصادی طبقه  کاهش هزینه

های تولیدی آجر و مصالح ساختمانی برای افزایش کیفیت تولید و کاهش وابستگی به  سازمان

ها بیرون از منطقه  اند، هر چند این دانشگاه برقرار کردهها نیز ارتباط  واردات مواد اولیه با دانشگاه

نظریه »های نظری، این نوع ارتباط را در نوع  اند. پارادایم مورد مطالعه و در شهر تهران واقع شده

های تولیدی صنعتی منطقه در  طور نسبی سازمان بندی کرده است. بنابراین به طبقه« یادگیری

های نظری، با انگیزه دسترسی به  اند. بر طبق پارادایم تر عمل کردهسازمانی به زمینه ارتباط بین

منابع بیرون از سازمان، مدیران مدارس، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی با 

آمده از محل این ارتباط را در  دست منابع به ،اند. مدارس های منطقه ارتباط برقرار کرده سازمان

خمینی و سازمان بهزیستی در خدمت  موزان و کمیته امداد امامآ خدمت کیفیت آموزش دانش

های نظری این ارتباط از نوع وابستگی  گیرند. بر طبقه پارادایم کار می ارتقای رفاه مددجویان به

به منابع است. نیروی انتظامی برای ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و اداره 

تقای فرهنگ ترافیکی و پیشگیری از تصادفات نیز به طور محدود با راهنمایی و رانندگی برای ار

اند که از نوع ارتباط  های منطقه از جمله آموزش و پرورش ارتباط برقرار کرده برخی از سازمان

ای از اقدامات مربوط به پیشگیری مبتنی بر  منطبق با نظریه یادگیری است. زیرا سهم عمده

ها  اطالعات است. از لحاظ نهادی نیز مشاهده شد که اکثر سازمان انتقال دانش و مبادله ،آموزش

جمعه از ارتباط  پرورش، دانشگاه، نهاد امام و های دولتی مانند شهرداری، آموزش ویژه سازمان به
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معنا که ارتباط در خدمت  گیرند. به این در جهت حفظ یا ارتقای مشروعیت نهادی خود بهره می

شود. به نحوی که سازمان از محمل تطابق  کار گرفته می هنجارهای مشترک بهها و  تقویت ارزش

پیش به تعبیر برینگر و هریسون در معرض دید قرار دهد. این نوع در  از خود را بیش ،با قواعد

 شود.  بحث می« نظریه نهادی»چارچوب 

ان تحصیالت دهد میز یید شد. نتیجه نشان میأسازمانی ت رابطه بین فرهنگ و ارتباط بین

مندی  دماتی است. میانگین بهرهخهای  های صنعتی بیش از کارکنان سازمان کارکنان سازمان

های خدماتی  برابر سازمان های صنعتی از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی بیش از دو سازمان

 سازمانی انجام داده دهد رسالت خود را برای تقویت ارتباط و همکاری بین است که نشان می

های دارای نیروی کار با تحصیالت باالتر توان بیشتری در برقراری ارتباط  است. سازمان

شود. بررسی رابطه  یید میأ( ت2011) ماند. بنابراین نظریه رین و موسازمانی نشان داده بین

های  دهد در این منطقه سازمان سازمانی نشان می سیس سازمان و ارتباط بینأسابقه ت بین

های تولیدی از سابقه کمتری  فرهنگی نسبت به سازمان فرهنگی و خدماتی غیرخدماتی 

اند.  های با سابقه فعالیت باالتر ارتباط بین سازمانی بیشتری نشان داده برخوردار هستند. سازمان

های صنعتی  سازمانی را به سابقه فعالیت سازمان ای از گسترش ارتباط بینتوان سهم عمده می

گسترش  شود. یید میأ( نیز ت2010) براین نظریه گانگ کو و ژانگ مین وانگنسبت داد. بنا

 ها است.  یافتگی این سازمان ارتباط بین سازمانی شاهدی دال بر بلوغ

با توجه به مدل  ،سازمانی در منطقه نهم برای ایجاد همکاری بین پرسشدر پاسخ به 

SWOT تعداد کم کارکنان اشاره  های منطقه به ضعف شود که اکثر سازمان مشاهده می

ها برای  مندی از توان تخصصی دانشگاه توان به راهبرد بهره اند. برای مقابله با این ضعف میکرده

توانمندسازی کارکنان اشاره کرد. راهبرد جلب مشارکت مردمی در جهت کمک به نیروی 

انی است. دانشگاه با انجام سازم رانندگی بالقوه دیگری از ارتباط بین و انتظامی و اداره راهنمایی

ها و شهرداری با ایجاد ارتباط با مناطق شهری  مدارس با ایجاد ارتباط با خانواده ،کار تحقیقی

ها را در ارتقای فرهنگ ترافیکی و ارتقای امنیت اجتماعی سهولت  د توان این سازماننتوان می

 د. نبخش

های تولیدی است. ایجاد  وجود رقبای سازمان ،آشکار کرد SWOTتهدید دیگری که مدل 

ن محلی اگیری از اطالعات و نفو  معتمد همراه بهره های تولیدی به ارتباط بین دانشگاه و سازمان

تواند  هایی همچون شهرداری، فرمانداری و شورای شهر می ن شاغل در سازماناو متنفذ

که بررسی  خصوص این هرساند. ب های تولیدی را در جهت افزایش قدرت رقابت یاری سازمان



 صنعتی و خدماتی های فعالیت با سازمانی بین همکاری ارتباط راهبردی مطالعۀ  134

 

مندی از نیروی تحصیلکرده و متخصص و  های تولیدی به سبب بهره دهد سازمان نشان می

سازمانی در منطقه دارای  مندی از سابقه بیشتر فعالیت، برای ارتقای ارتباط بین طور بهره همین

تباط و همکاری ترین نقطه شروع برای تقویت ار استعداد باالیی است. بنابراین مناسب

 شود.  سازمانی در منطقه تشخیص داده می بین

 تحقیق هایپیشنهاد

با کارشناسان و نمایندگان خبره و  برگزاری نشستی با مدیران ارشد منطقه، ترجیحاً -1

متخصص و ارائه دستاوردهای تحقیق، تا از مجرای تضارب دستاوردهای تحقیق با آراء 

سازمانی  کارگیری راهبرد ارتباط و همکاری بین بهو تجربه مدیران، بهترین شیوه برای 

نفع توسعه پایدار  مشابه)خدمات و صنعت(، به اعم از فعالیت مشابه و فعالیت غیر

 منطقه دنبال شود.

سازمانی، ارتباط سازمانی زیادی مشاهده  در چارچوب چهار پارادیم نظری ارتباط بین -2

. تقویت و تعمیق این ارتباطات نیز از موضوعاتی نبوداما ارتباطات سطحی و گذرا  ،شد

 است که در نشست با مدیران ارشد منطقه باید پیگیری شود. 

ای در نظر گرفته  رشته صورت بین سازمانی از بعد نظری و تجربی به موضوع ارتباط بین -3

بازرگانی(،  و )محض، دولتی های مدیریت کردن رشته شود. در این زمینه درگیر

 صورت جدگانه و همزمان بسیار کارساز است.  شناسی به اجتماعی و جامعه روانشناسی

سازمانی که  های دانشجویی پیرامون ارتباطات بین نامهحمایت از تحقیقات و پایان -4

طور رسمی ایجاد شده است، اما صوری باقی مانده و  حسب ضرورت، به بر تر پیش

این که چرا ها را تقویت کرد  توان آن اینکه چگونه می و اجرا نشده استدرعمل 

 است.کار گرفته نشده  های منطقه به مین نیازهای سازمانأارتباطات در جهت ت

سازمانی در یک  اعم از کتاب یا مقاله پیرامون موضوع ارتباط بین ،از تولید آثار علمی -5

 منطقه کوچک مانند یک محله یا منطقه بیش از پیش حمایت شود.

هش، کتاب، مقاله یا کتاب راهنما برای توانمندسازی کارمندان پژواز از آثار علمی اعم  -6

ها در زمینه ایجاد، اجرا و تقویت ارتباط و همکاری  و کارکنان دوایر و سازمان

 سازمانی حمایت شود. بین

 ها پانوشت
هم رشد و شکوفایی  دهد حتی در شرایط فشار دهد و اجازه می یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می ،اقتصاد مقاومتی. 1

 (.139 :1392زاده بحرینی،  )حسین خودش را داشته باشد
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هدای   اندواع روش  نگاری اشاره شده است که از پژوهی و قوم های تحقیق موردی، اقدام در مقاله به روشکه است  گفتن. الزم به 2

 تحقیق کیفی هستند. تأکید بر روش کیفی از نویسنده است.

 یافت. ءمنطقه از بخش به شهرستان ارتقا. طی انجام تحقیق این 3

 این شهرستان هنوز بخشی از شهرستان ورامین بوده است. ،. اشاره شد که هنگام مطالعه4
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