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 مقدمه -1

در  ــــراتییتغ، یاطالعات یتکنولوژ نهیزمو تحوالت گسترده به خصوص در  دهیچیپ، ایپو طیمحامروزه 

 یشکلها، یطیمح یازهاینبا  قیتطبو  ییپاسخگودرجهت . ساخته است ریناپذرا اجتناب  یسازمان یساختارها

ساده و  یسازمان یندهایفراساختها و  جادیاو  یافق یهماهنگ تیتقوبه وجود آمده اند تا ضمن  یسازمان دیجد

 .کنندرا فراهم  یخارجو  یداخل انیمشتر تیرضاروان، موجبات 

هماهنگ  و دهی سازمان ،میتقس یسازمان یتهایفعالآن  لهیبوس کهاست  یا وهیش ایراه  یسازمانساختار  یکلبطور 

ساختار سازمان در  ،فوق فیتعارتوجه به  با .ابندی یم صیتخصچگونه  فیوظا که کند یم حیتصرشود و  یم

 نیتدو یهابر اساس اهداف و برنامه  یسازمان یتهایفعال رایزست ااهداف و برنامه ها  کننده منعکسوهله اول 

را در نظر داشته  سازمان رامونیپ طیمح دیباار ساخت نیاو  ردیپذ یمافراد انجام  ریساو  رانیمدطرف  از شده

در صدد اصالح و بهبود  دیباسازمان  کارکنانو  رانیمدو  .برخوردار باشد ایپوو  یکینامید تیخاصو از  ،باشد

 .باشند ریمتغ طیمحمجدد سازمان بر اساس  یطراحسازمان و 

مورد توجه قرار گرفته  ییکردهای گوناگونرو،در مبانی نظری و مطالعات انجام شده در مبحث ساختار سازمانی

تلفیقی ازجمع بندی نظرات  پس از ارائه تعریف خالصه و کلی از ساختار و ابعاد آن مدل ،در ادامه بحث. است

 .گوناگون ارائه می گردد
 

 یسازمانيف ساختار تعار -2

و هم آنها را انسجام  کیتفکرا  فیوظاهم  که یکارروابط  یرسم ستمیسعبارت است از  یسازمانساختار 

را انجام دهد، و  یکارچه  دیبا یکسچه  کهموضوع است  نیاباعث روشن شدن  فیوظا کیتفک. بخشد یم

  (.212،ص 1،1111براون) شوندهماهنگ  دیباها  چگونه تالش کهموضوع است  نیا کننده انیب فیوظاانسجام 

 :د آن عبارتند ازچند مور کهاز ساختار سازمان ارائه شده است  یادیز فیتعار

 یبرقرارو  یهماهنگ، قدرت و نحوه ها تیمسئولمشاغل،  یرسممعقول و  عیتوزبعنوان  یسازمانساختار -

در هر  کهاست  یینهادهااز اولین  یکیو  شود یمسازمان شناخته  یاصلبه اهداف  دنیرسارتباطات در جهت 

 (. 112، ص1،1191آرنولد و فلدمن)دیآ یمآن بوجود  لیتشک یابتداسازمان در 

                                                 
1 Brown 

 عنوان مبحث

 يسازمانساختار
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 نیب تعارضات حلو  طیمح به مناسب واکنش، یریگ میتصمدر  لیتسهو  عیتسر توان دیبا یسازمانساختار -

 درون ارتباطات انیبو  آن یها تیفعال نیب یهماهنگو  سازمان یاصل ارکان نیب ارتباط. باشد داشتهواحدها را 

  (.351،ص1111دفت،) است یسازماناختار س فیوظا، از یریگ گزارشو  یده گزارشاز نظر  یسازمان

 : دهد یممهم را انجام  فهیوظدو  یسازمانساختار بنابراین، 

از . نماید یم یطراحدر سازمان  یفرد یها تفاوترفتارها و  کردنهماهنگ  ایو  کردنحداقل  یبرااول، ساختار 

 . شود یم یزمانساو مقررات  طیشراافراد از  تیتبعو  یروزیپ نیتضمساختار باعث  نرویا

قدرت  توان یمبا وجود ساختار . گردد یمدر آن روابط قدرت مشخص  که کند یم جادیا یطیمحدوم، ساختار، 

را  اریاختو  تیمسئولاطالعات را مشخص نمود و براساس آن  انیجرداده،  صیتشخرا  ردستیزسرپرست و 

 .نمود ضیتفو

 

 ابعاد ساختار سازمانی -3

 .ییمحتواو  یساختار: شوند یم یبندبه دو گروه طبقه  یسازمانابعاد ساختار 

توان بدان  یمدهند که  یمبدست  ییمبناآنها . سازمان هستند کی یدرون یها یژگیو انگریب  یساختارابعاد 

 ایمعرف کل سازمان هستند؛مثل اندازه    ییمحتواد اابع. کرد سهیمقاو با هم  یریگسازمانها را اندازه  لهیوس

هستند که  یطیمحسازمان و  گاهیجاآنها معرف . آن یهدفهاو  طیمحاطالعات،  یآورمان ،نوع فن ساز یبزرگ

 ییمحتواو  یساختارو درک سازمان، هر دو بعد  یابیارز یبرا. رندیگ یمدر درون آن قرار  یساختارابعاد 

 (.21، ص1374، تدف)نشان داده شده  است ییمحتواو  یساختار یاصلابعاد  ریزدر نمودار . است  یضرور

                                                                                                                                                         
1 Arnold & Feldman  
2
 Structural dimensions 

3 Contextual dimensions 
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 سازمانها ییمحتواو  یساختارابعاد  -2جدول 

 يی سازمانهامحتوای و ساختارابعاد 

 يیمحتوا یساختار

 ی بودنرسم .1

 ی بودنتخصص .2

 داشتن استاندارد .3

 اراتیاختسلسله مراتب  .4

 یدگیچیپ .5

 متمرکز بودن .1

 ی بودناحرفه  .7

 (کارکنان) یپرسنلنسبت  .9

 اندازه -1

 ی اطالعات سازمانآورفن  -2

 طیمح -3

 هدفها و استراتژیها -4

 فرهنگ -5

 13-13 ، صص2931؛ دفت: منبع

 

ساختار  یزیچچه  که نیاپردازان در خصوص  هینظر نیبکه  دهدی مفهرست ارائه شده از عوامل فوق نشان 

شده که همه ابعاد ذکر  میابی یمبا توجه به عوامل فوق در . وجود ندارد یکاملدهد توافق  یمرا شکل  یسازمان

که  یا جهینت. رندیگ یممورد توجه قرار  یسازماندر ساختار  میمستق ریغ ای میمستقبطور  باًی، تقردر فهرست باال

 یساختارابعاد  یرو ، عموماپردازان هینظراست که  نیارسد  یمبه نظر  حیصح یادیزتوان گرفت و تا حد  یم

بعد بزرگ  کیتحت  دیباابعاد  یبرخ نکهیا نینهمچهر کدام و  یاتیعمل فیتعاردر خصوص  یولتوافق داشته 

 .ندارند یچندان ، توافقرندیگ تر مد نظر قرار
 

 یسازمان تیموفقی برا ميپارادا رییتغ -4

 رترینفوذپذ یمرزها جادیابه  کمک یبرارا  رییتغ ندیفرانوع از  نیچندها  همه سازمان باًیتقر ریاخ یها سالدر 

 شیپ ایدنبزرگ  یها شرکت شتریب یبرادر گذشته  کهاست  یادیز مشکالت، امر نیا لیدل. اند کرده شیآزما

 یریناپذ شکسترو شدند، از  روبه رییتغبا  که یزمانها  سازمان نیااز  کدامهر  کهاست  نیا تیواقع. آمده است

متالطم  و ستایرایغ ییباالآنها در حد  رامونیپ طیمح که یهنگام. افتندیو سقوط تنزل  یریپذ شکستمطلق تا 

 .(91ص ،72،رسولی) بودند عیسرعمل  یبرا یچاالکو  یریپذ انعطافها، فاقد  سازمان نیا، همه شد یم

قابل تصور  یها شکستبر  یلیدلامر،  نیا. شده بود رمنعطفیغسخت و  اریبسها  سازمان نیاساختار و مرز 

، کوششهر  که یحالدر . کنندز را آغا رییتغ یبرا کوششها،  سازمان شتریب کهبود و باعث شد  ها شرکت
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و عبارت  خورد یمبه چشم  مشترک یموضوعدر همه آنها  باًیتقر. دارد یفرد بهمنحصر  یها محرکو  ها یژگیو

 .مجدد سازمان کارشروع به  یبرا کوشش: است از

 :داشتند ریتأثرا تحت  یسازمان تیموفق ریز یاساسقرن، چهار عامل  22از  شیب

 خدمت، قدرت  ای دیتولی ها ییکارای به ابیدستیی آن در تواناتر باشد،  ی بزرگکتشرهر چقدر : اندازه

 .خواهد بود شتریب انیمشترو  کنندگانو تحت فشار قرار دادن عرضه  هیسرما

 ی فرعی اجزابه  فیوظاطور مؤثرتر،  به کارتر به منظور انجام  ی بزرگها سازماندر  :وضوح نقش

 انیبطور مشخص  به اریاختو سطوح  جادیا کارگرو  ریمد انیمی صمشخی ها تفاوت، شوند یم میتقس

و  کردهی خود را شناخته، آن را قبول جا کسی شده، هر بند طبقهی خوب و ها سازماندر . گردند یم

 .کند یمها عمل  مطابق با تخصص

 ارائه ی برا زینها  ، تخصصشوند یمی بند میتقسی فرعی اجزابه  فیوظا کههمان طور  :یساز یتخصص

 .ندیآ یمبه وجود  فیوظای از تخصصسطوح 

 ژهیبوها،  سازمان شتریب. دهد یمارائه  فیوظاها و  نقش انیمی را قیدقی ها تفاوت، کنترل :کنترل 

ی طور همانها  همه بخش که کنندحاصل  نانیاطمیی دارند تا ها کنترل جادیابه  ازینی بزرگ، ها سازمان

 کار کنترلقرن گذشته،  22در سراسر  تیریمدی اصل، نقش نیبنابرا. دکنن یمهستند، عمل  ازینمورد  که

و به موقع  حیصحی درست را با نظم کارهاآنها  کهامر بوده است  نیااز  نانیاطمی حصول برا گرانید

 .دهند یمانجام 

ات و پردازش اطالع ندهیفزا، سرعت زپردازندهیرظهور  کهاست  نیااتفاق افتاده،  ریاخ یها دههآنچه در 

 رییتغرا  یرقابت تیموفق یمبنا یاساسطور  اند تا به دست به دست هم داده یجهاناقتصاد  دنیرسارتباطات و فرا 

متفاوت از عوامل  اریبس، دیجد تیموفقاند و عوامل  شده لیتبدبه موانع  یعیوستا حد  یمیقدعوامل . دهند

 .ندیآ یمبه نظر  یمیقد

 آنها به . شوند یمی با شاخص سرعت مشخص ا ندهیفزاطور  ی بهامروزی موفق ها سازمان :سرعت

و راهبردها  کنند یمبه بازار وارد  تر عیسررا  دیجد، محصوالت دهند یمی پاسخ شتریببا سرعت  انیمشتر

ی ها شرکتی برا، چالش شود ینماندازه مانع از سرعت  کهی حالدر . دهند یم رییتغاز قبل  تر عیسررا 

بزرگ  شرکتی به منابع گسترده دسترس کهی حالاست در  کوچکی شرکتد مانن کردنبزرگ، عمل 

 .کنند یمرا حفظ 
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 کند یمی را محدود ریپذ انعطافی غالباً میقد تیموفقوضوح نقش به عنوان عامل  :یریپذ انعطاف .

 ،رندیگ یمی آنها پاداش براو صرفاً  شوند یمی محدود خاصی ها تیمسئولها و  افراد در نقش کهی هنگام

الزم است، انجام  کهی را کارو  کردهخود تجاوز  فیوظای از خاصی دارند تا در لحظه کمتر لیتما

 شکل کهی ا ژهیوی ها میتو در  رندیپذ ینمی را شغلی ها فیتوصی منعطف ها سازمان، برعکس. دهند

 .کنند یمی رشد بخوب، دهند یم شکلرا  فیوظایی جا جابهگرفته و 

 فیوظاآن  قیدقی انجام برابه اجزا و در نظر گرفتن متخصصان  فیوظا میتقسسازمان با : انسجام ،

متخصصان هنوز . کند یم جادیا، ازینی متنوع مورد ا فهیوظی ها تیفعالی در همکاری برایی را ها سمیمکان

 کل کی جادیای برا گرانیدی با همکاری برایی متخصصان توانا، تیموفق دیکلهستند، اما  ازینمورد 

 .است افتهیانسجام 

 ی استضروری نوآور که اند افتهیدراند،  موفق بوده ریمتغ عاًیسری ایدندر  کهیی ها سازمان: ینوآور .

طور مداوم  ی بدون مرز بهها سازمان. شود یمی میقد عاًیسری امروزی ها روشی روزمره با کارهاانجام 

 جادیای را نوآوری ها طیمحو  ندهایفراآنها . تصور هستند رقابلیغی موارد متفاوت و وجو جستدر 

 .دهد یمو به آن پاداش  کرده قیتشورا  تیخالق که کنند یم

 

 یسازمان تیموفق یبرا میپارادا رییتغ -1جدول 

 عوامل جديد موفقیت عوامل قديمی موفقیت

 سرعت اندازه

 انعطاف پذیری وضوح نقش

 انسجام تخصصی سازی

 نوآوری کنترل

 39-31صص ،32-31 ی شماره تیریمد، رضا، مجله یرسول :منبع

 

 ارائه مدل نظری  -5

با بررسی دقیق مبانی نظری و مطالعات انجام شده در مبحث ساختار سازمانی با رویکردهای گوناگونی مواجه  

 تلفیقی از ، مدلدر ادامه بحث .ها داشته است ای محققان تأثیری اساسی در یافتهه و یافته مفروضات. شویم می

 .نظرات گوناگون ارائه می گرددبندی  جمع
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 مدل نظری نمايی از -5-1

 

 

 متغیرهای مدل تشريح -5-2

 متغیرهای محتوايی سازمانی  -5-2-1

 :داده می شود حیتوضبا ساختار مرتبط در ابتدا رابطه هر یک از متغیرهای محتوایی 

 محیط  -2 -9-1-2

 یها تیموقعشامل مجموعه  طیمح. دپذیر یم ریتأث ناز آساختار  کهاست  یعواملاز  یکیسازمان  رامونیپ طیمح

سازمان قرار دارد و بر تمام یا بخشی از عملکرد سازمان تأثیر می  رامونیپدر  کهاست  ینفوذبا  زیچهر  ایو  اءیاش

قابل کنترل مدیر را عوامل درونی و عوامل  عوامل. اعمال کند هاسازمان نمی تواند هیچگونه کنترلی بر آن .گذارد

 . یر قابل کنترل مدیر را عوامل محیطی می گویندغ

 استراتژی

اندازه و چرخه 

 عمرسازمان

 محیط

 

 فن آوری

 

 

 کنترل-قدرت 

 

 پیچیدگی

 رسمیت

 تمرکز

 ساختار

 

 

 ارگانیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکانیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختارمناسب

 

 اثربخشی
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باشد آن است که یک سازمان در یک محیط تنها قرار ندارد، بلکه هر  آنچه که در این رابطه نیازمند توضیح می

در سطح یک سازمان . سازمانی با چندین محیط روبروست و محیط سازمان مانند یک واحد یکپارچه نیست

، تکنولوژیکی، آموزشی، سیاسی، قانونی، منابع طبیعی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی های فرهنگی با محیطکالن 

 .طلبند بوده و واکنش خاص خود را میهای خاص خود را دارا  روبرو است که هر کدام ویژگی

همچنین بخشی از محیط سازمان که به طور مستقیم با سازمان در تحقق اهدافش مرتبط می شود، محیط رقابتی 

این بخش از محیط عوامل مؤثر مهمی در بر دارد که می توانند تأثیرات منفی یا مثبتی بر اثربخشی . داردنام 

  (.1-179،صص1397رابینز،)سازمان بر جای گذارد

این محیط نوعاً موارد زیر را .تغییر شرایط تغییر می کند  محیط اختصاصی هر سازمان منحصر به فرد بوده و با

  :دربر خواهد داشت

   مشتریان 

  عرضه کنندگان 

  رقبا 

    نهادهای قانون گذاری دولتی 

  اتحادیه های کارگری 

 مؤسسات تجاری و گروههای عمومی فشار 

 فناوری-1 -9-1-2

 .شود می  ها اطالق ستاده  ها به نهاده  تبدیل  برای  الزم  و فرآیندهای  ، فنون ، تجهیزات اطالعات  به فناوری  

 (.125  ، ص1197رابینز، ) 

معتقد است   استین چخوف .، همانند سایر عوامل، یک عامل تعیین کننده و مؤثر در ساختار سازمان استفناری

های ساختار فعلی  ای هستند که این سابقه بعضی از جنبه های سازمانی دارای گذشته و سابقه اشکال و گونه»که 

تواند انجام  قطع خاص زمانی در تاریخ سازمان میهای سازمانی که در یک م نوآوری. کند سازمان را مشخص می

را به  فناورینخستین محققی بود که  ،جوون وودوارد .«بپذیرد بستگی به تکنولوژی موجود در آن زمان دارد

  (.197، ص1115، 2وودوارد) عنوان عامل تعیین کننده ساختار سازمانی معرفی کرد

                                                 
1
 Stinchecombe 

2 Woodward 
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 ژی استرات -9 -9-1-2

تحقیق کالسیک   .دگذارمی اثر ساختار گیری شکل فراگرد بر سازمانی اهبردهایر و کالن های هدف ماهیت

. منتشر گردید 1112وسیله آلفرد چندلر انجام و در اوائل دهه ه در مورد رابطه بین استراتژی سازمان و ساختار ب

 (.1112چندلر، ) ردیپذچندلر در تحقیقاتش به این نتیجه رسید که ساختار از استراتژی تأثیر می 

  گذارد روی استراتژی تأثیر می اسنو معتقد بودند که این ساختار است که براز طرف دیگر محققانی چون مایلز و  

 (.1179مایلز و اسنو، )

 اندازه و چرخه عمر سازمان  -1 -9-1-2

ممکن است  کارهایی که در ابتدای تأسیس یک سازمان. شود تر می همراه با رشد سازمان، ساختار سازمان پیچیده

توسط افراد معدودی انجام بپذیرد، با رشد و پیشرفت مؤسسه کارهای جدیدی بوجود آمده و مشاغل موجود نیز 

. محدود دیگر امکانپذیر نیست( و امکانات)شوند و امکان انجام امور با آن افراد  به اجزاء بیشتری تقسیم می

رابینز، ) باشد سازمانی از جمله ساختار سازمان می بنابراین رشد مؤسسه مستلزم ایجاد تغییرات در الگوهای

  .(452،ص 1197

 .چرخه زندگی یکی دیگر از مفاهیمی است که می توان با استفاده از آن درباره رشد و تغییر سازمان اندیشید

 (.3،1173اسکات :2،1117لیپیت و اشمیت:1172، 1گرینر)  

 1قدرت و کنترل -9 -9-1-2

درصد عوامل  12درصد تا  52توانند بیش از  و محیط نمی فناوریسازمان، ( بزرگی)زه در کل، استراتژی، اندا

کننده قسمت  دهد که دو عامل قدرت ـ کنترل، توجیه رابینز نشان می. موثر بر ساختار سازمان را توجیه نمایند

این واقعیت است که در  عامل قدرت ـ کنترل بیان .باشند ای از سایر عوامل اثرگذار بر ساختار سازمانی می عمده

آید، و تصمیمات مرتبط با  سایه قدرتی که بین اعضای سازمان در جریان است، ساختار سازمانی بوجود می

ر رساندن منافع تواند کامالً معقوالنه و برپایه منطق باشند و مدیران الزاماً در پی به حداکث ساختار سازمانی نمی

 .(937،ص1379،رابینز)باشند   سازمان نمی

 

 متغیرهای ساختاری سازمانی -5-2-2

                                                 
1 Greiner 
2
 Lippitt &  Schmit  

3
 Scott  

4
 Power & Control  
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 :سازمانی شامل موارد زیر می باشد ویژگیهای ساختار

 پیچیدگی -9-1-1-2

با   است  و ممکن  است  سازمان  در داخل  شغلی  تخصص  افراد بر حسب  کردن  از تخصصی  ای درجه  پیچیدگی

  که  مراتبی  شود و تعداد سلسله می  انجام  که  اغلیشود، تعداد مش می  کار در آنجا انجام  که  هایی تعداد مکان

 .(1،1194فری و اسلوکمن)شود گیری و اندازه  دهند، تعریف می  را انجام  مختلف  وظایف

 رسمیت -9-1-1-1

،  مقررات  بودن  از مکتوب  ای اندازه. حدی که نقش کارکنان با توسل به اسناد و مدارک رسمی تعریف می شود 

مارش و ) باشند  شفاهی  که  این  جای  ، به است  در سازمان  و ارتباطات  آموزشی  های ها، توصیه ویه، ر قوانین

 (.241، ص1191، 2مانری

،  سازمان  را چهارچوب  ساختار سازمانی  ای عده  که  ، تا جایی است  ساختار سازمانی  مهم  های از جنبه  یکی  رسمیت

 (. 325، ص3،1191ویلمات) دانند کار می  انجام  های رویه و  ، ابزار کنترل تعامل  مقررات

  تمرکز -9-1-1-9

ای است که در آن  به معنای عام یعنی مرکز شدن، مرکزیت داشتن ولی از نظر اداری، تشکیالتی، نظام و شیوه

نظر  هب. دتصمیمات در زمینه کلیه امور عمومی توسط مرکز سیاسی و اداری اتخاذ شده و به اجرا گذاشته می شو

ای عکس نظام  پارکینگتون تمرکززدایی یا عدم تمرکز یعنی از مرکزیت درآوردن و از نظر تشکیالتی، شیوه

 (.294، ص4،1111پارکینگتون) است متمرکز

 

 ارتباط متغیرهای محتوايی و ساختاری -5-3

می  آوردهشرح ذیل  بهری توضیح ارتباطات میان هر یک از متغیرهای محتوایی با متغیرهای ساختا ،در این بخش

 .شود

 ارتباط استراتژی با متغیرهای ساختاری -5-3-1

                                                 
1 Fray & Slokam  
2 Marsh & Manary 
3
 Wilmut  

4 Partington 
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وی پنج نوع  .تحقیقات میلر ارتباط استراتژی های مختلف را با ویژگی های ساختاری به شرح زیر بیان می کند

بیان ،اتژی نوآوریاین محقق برای استر.استراتژی را معرفی کرد و ارتباط هر کدام را با ابعاد ساختاری بیان نمود

و برای هماهنگ نمودن گروهها و کمیته های کاری  غیر متمرکز ، ساختارکرد که امور چندان رسمی نیست

استراتژی شرکتهای  .پیچیدگی تقریبا زیاد است،تحت استراتژی تفکیک بازار . اقدامات زیادی صورت می گیرد

نسبتاً  ، امورباید به واکنش مشتریان توجه کرد .ودرقیب را باید به مقیاسی وسیع بررسی و تجزیه و تحلیل نم

استراتژی دیگری تحت عنوان عمق نوآوری که در آن پیچیدگی زیاد است، . غیر متمرکز است( تاحد زیادی)

 ،استراتژی دامنه پایداری و ثبات که در آن پیچیدگی بسیار زیاد .کارها چندان رسمی نیست و غیرمتمرکز است

در نهایت استراتژی کنترل هزینه که در آنها کارها بسیار رسمی . کارها بسیار متمرکز هستندامور بسیار رسمی و 

 . (1197میلر، ) و متمرکز است

همچنین محقق دیگری به نام فردریکسون ادعا کرد که ابعاد ساختاری نیز به نوبه خود بر نوع استراتژی تأثیر می 

  (.1191فردریکسون، ) باشدنتایج تحقیقات وی به شرح زیر می .گذارد

 :با افزایش پیچیدگی احتمال مربوط به موارد زیر زیاد می شود

متوجه اهمیت و جنبه استراتژیک آن نمی  ،روبه رو می شوند( عوامل انگیزشی)مسائل اعضای سازمان که با 

 .شوند زیرا از نظر سلیقه کوته نظر شده اند

ی مختلف به گونه ای در می آید که نمی تواند هدف های هر نوع تصمیم به سبب قرار گرفتن در محدودیت ها

 .سازمان را تأمین کند

گام به گام عملی اقدامات استراتژیک محصول مذاکرات سیاسی است که در سازمان رخ می دهد و اقدامات 

 .است

عاملی تهدیدکننده است و مانع از اخذ خود( اعضای کوته نظر)تمرکز و یک سونگری اعضای سازمان 

یمات استراتژیک می شود و در نتیجه به ندرت امکان دارد که در این تصمیم گیریها انسجام و یکپارچگی تصم

 .مشاهده شود

 :هر قدر امور رسمی تر شود احتمال آن بیشتر است که

تصمیمات استراتژیک تنها به صورت واکنش در برابر مسائل یا بحرانهایی باشد که در کنترل سیستم رسمی 

 .گردندپدیدار می 

خود به خود به صورت معرف در می  ،نوعی راه عالج هستند وتصمیمات اتخاذ شده حالت خالصه شده دارند

 . در نتیجه وسیله جایگزین هدف می شود وآیند 
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 .اقدامات استراتژیک نتیجه فرآیندهای استاندارد سازمانی است و اقدامات به صورت گام به گام انجام می گیرد

ازمان بزرگترین عامل تحدید کننده تصمیمات استراتژیک است که باید جنبه فراگیر داشته استانداردهای س 

 .تصمیمات تا حدودی منسجم می باشند. باشند

 :هر قدر امور متمرکزتر شود احتمال آن بیشتر است که

ه داردو افراد این تصمیمات بیشتر جنبه پیشگیران .تعداد انگشت شماری گرفته شود وسیله بهتصمیمات استراتژیک 

 .درصدد بهره جستن از موقعیت ها و فرصت ها بر می آیند

است و با وجود تغییرات عمده ای که در وسائل تأمین هدف  «مثبت»مسیر تصمیمات در جهت تأمین هدف های 

 .بازهم هدف های باال مورد تأکید قرار می گیرد ،به وجود آمده

و عقالیی صورت می گیرد که معموال از استراتژی کنونی فاصله  اقدامات استراتژیک در مسیر راههای آگاهانه

 .دارد

تصمیمات نسبتاً .نوع شناخت مدیریت عالی سازمان بزرگترین عامل تهدید کننده فرایند استراتژیک فراگیر است

 .منسجم و یکپارچه است

 

 ارتباط محیط با متغیرهای ساختاری -5-3-2

و سازمان گذارد بیشتر بر ساختار سازمانی اثر می ( ر مقایسه با محیط ایستاد)شواهد نشان می دهد که محیط پویا  

  .(1171مینتزبرگ،) را به مسیر ارگانیک سوق می دهد

 :ارتباط محیط با پیچیدگی -9-9-1-2

یعنی هر وقت عوامل محیطی نامطمئن تر شوند  ،محیط با پیچیدگی سازمان ها رابطه مستقیمی دارد بودن نامطمئن

سعی  ،پیچیده و از این رو سازمانها برای نشان دادن واکنش در مقابل محیط پویا ،پیچیدگی سازمان بیشتر می شود

با محیط در حال تغییر روبه رو  سازمان چنانچه.بسیار متفاوت نمایند( از نظر ساختاری)را می کنند واحدهای خود 

یعنی ساختار واحدهای سازمانی را تغییر دهد تا بتواند در برابر  ،ه عوامل محیطی بیشتر توجه نمایدشود باید ب

 .هرگونه عوامل محیطی واکنش مناسب نشان دهد

به همین ترتیب سازمانی که در یک محیط پیچیده قرار می گیرد باید خود را با تعداد بیشتری از نیروها و 

 .واحدهای متخصص مجهز نماید

 :ارتباط محیط با رسمیت-9-9-1-1

زیرا چنین محیطی نیاز به  .محیط پایدار موجب می شود که امور سازمان به صورت بسیار رسمی درآید 

درباره پذیرفتن . وقت و هزینه صرفه جویی کند در واکنشهای مکرر ندارد و سازمان می تواند با استاندارد کردن
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زیرا  .باید با احتیاط بیشتری صحبت کرد ،تا کارها کمتر رسمی شونداین واقعیت که محیط پویا باعث می شود 

اگر محیط . اولویت سازمان در این است که هر چه بیشتر خود را در برابر عوامل نامطمئن محیط مصون دارند

رسمی  بسیار پویا باشد سازمان مجبور می شود فعالیتهای مربوط به عوامل بیرونی را کمتر و عوامل درونی را بیشتر

 .کند

 : ارتباط محیط با تمرکز-9-9-1-9

عواملی که در محیط وجود دارند متفاوت  اگر. هر چه محیط پیچیده تر باشد ساختار غیرمتمرکزتر می شود

 .سازمان باید از طریق غیرمتمرکزکردن فعالیتها درصدد رویارویی باپدیده های عدم اطمینان برآید ،باشند

ار پیچیده را تحمل کند زیرا توان مدیریت در پردازش اطالعات کم می شود، مدیریت نمی تواند محیط بسی

بنابراین اتخاذ تصمیمات به گروههای پایین تر و زیر مجموعه های سازمانی سپرده می شود و در این باره 

 .اختیارات به دیگران تفویض می گردد

. پایدار محیط واکنش مناسب نشان دهدسازمان از طریق غیرمتمرکز کردن امور می کوشد نسبت به عوامل نا

درصدد بر می  ،هنگامی که سازمان ناگزیر باشد در برابر عوامل متفاوت محیطی واکنش های متفاوت نشان دهد

 .آید تا واحدهایی غیرمتمرکز به وجود آورد که هریک بتوانند به بخشی از این عوامل پاسخ دهند

 

 تاریاط تکنولوژی با متغیرهای ساخارتب -5-3-3

 :ارتباط تکنولوژی با پیچیدگی-9-9-9-2

تکراری  یکارها. دارای پیچیدگی بسیار زیادی است ،ساختار سازمانهایی که کار یکنواخت انجام می دهند

باعث می شود که سازمانها در دو جهت افقی و عمودی دارای سطوح و واحدهای زیادی شود که همین امر 

 ر بلندتر و ساختار مزبور دارای پیچیدگی بیشتری شودباعث می گردد تا ارتفاع هرم ساختا

  .(1111، 1هگ و ایکن)

 :ارتباط تکنولوژی با رسمیت-9-9-9-1

نتیجه تحقیقاتی که در این زمینه . رسمی بودن امور و فعالیتهای سازمان با تکنولوژی رابطه بسیار مستحکمی دارد

شرح وظایف  ،دستورالعمل ها،می شود تا بخش نامه هاانجام شده نشان می دهد که یکنواخت بودن کارها باعث 

  (.2،1171گروین) و سایر اسناد رسمی صادر گردد

                                                 
1 Hage & Aiken 
2 Gervin 



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر

 

 

 

 نقشه راه جامعگروه مشاوران مدیریت  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

15 

تکنولوژیهای تکراری این امکان را به وجود می آورد که مدیریت بتواند قوانین و مقررات رسمی را تدوین و 

ا انعطاف پذیری الزم به وجود اعمال کند و تکنولوژی های غیر تکراری ایجاب می کند که یک سیستم کنترل ب

 .آید

 :ارتباط تکنولوژی با تمرکز-9-9-9-9

جنین به نظر می رسد که اگر کارها یا  ،به صورت ظاهر.رابطه بین تکنولوژی و تمرکز جندان روشن نیست

سیستم تصمیم گیری آن متمرکز است، در حالی که  ،فعالیتهای سازمانی یکنواخت باشد، از نظر ساختاری

کارهایشان به شدت در گرو تخصص و دانش افراد  ،هایی که از تکنولوژی غیر یکنواخت استفاده می کنندسازمان

این دیدگاهی . متخصص است، معموالً تفویض اختیار می کنند و سیستم تصمیم گیری آنها غیر متمرکز است

 (.1،1171کوئینگ) است که مورد تأکید قرار گرفته است

میزان یا درجه رسمی بودن  وسیله بهتوان گرفت که رابطه بین تکنولوژی و تمرکز  ولی نتیجه کلی تری که می 

   (.1111هگ و ایکن، )امور تعدیل می شود

از ابزارهای کنترل هستند و مدیریت سازمان می تواند آنها را  ،مقررات رسمی و تصمیم گیریهای متمرکز

 .جایگزین یکدیگر کند

تکنولوژی یکنواخت و کنترل مرکزی به یکدیگر نزدیک  ،باشد ندر سطح پاییاگر در سازمانی قوانین و مقررات 

در آن صورت تکنولوژی یکنواخت و سیستم  ،ولی اگر کارها و فعالیتها بسیار رسمی و استاندارد باشد .می شوند

باعث  می توان پیش بینی کرد که تکنولوژی یکنواخت نیبنابرا. غیر متمرکز تصمیم گیری با هم قرین می شوند

 .کارها و فعالیتها بسیار رسمی و استاندارد نباشده ولی تنها در صورتی ک ،تمرکز خواهد شد
 

 ارتباط اندازه و چرخه حیاط سازمان با متغیرهای ساختاری -5-3-4

 :ارتباط اندازه سازمان با پیچیدگی -9-9-1-2

پیچیدگی کمتر خواهد  ،سازمان بیشتر باشددر تحقیقات خود به این نتیجه رسید که هرقدر اندازه یا بزرکی  2بلو

این نتیجه را می توان تنها در مورد سازمانها و نهادهای دلتی به  .یادآور می شود 3همانگونه که آرگریس به. شد

کارها اثر می  یدگیچیپ ت مبنی بر اینکه اندازه یا بزرگی سازمان بر میزانفبه مدارکی دست یا 4مایر. کاربرد

 .بر پیچیدگی مؤثر است ،یجه گیری می کند که اندازه یا بزرگی سازمان در سازمانهای دولتیگذارد و چنین نت

                                                 
1
 Koenig   

2
 Blau 

3
Arguris 

4
 Mayer 
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در سازمانهایی  .این سئوالی است که باید به آن پاسخ داد؟آیا این نتیجه در مورد شرکتها هم کاربرد دارد یا خیر

اندازه یا بزرگی واحد سازمانی  ساختار تعیین کننده ،که مدیران از اختیار و آزادی عمل بیشتری برخوردارند

کنند ترجیح می دهند که ساختار را پیچیده تر  ،اگر مدیران از آزادی عمل و اختیار برخوردار باشند. است

  .زیرا همواره فعالیتها و کارها افزایش می یابد ،(چیزی که با تئوری مدیریت سازگارتر است)

زیرا رابطه بین اندازه یا بزرگی سازمان و ساختار بر روی یک  .هیچ یک از این دو دیدگاه را نمی توان رد کرد

مؤید این است که اندازه و یا بزرگی سازمان موجب به وجود  ،مدارک و شواهد موجود .دایره قرار گرفته است

هچنین افزایش واحدها با ساختارهای گوناگون نیز  .آمدن واحدهای متعدد با ساختارهای مختلف می شود

  (.1،1175هومن)د شوتر شدن و بزرگتر شدن سازمان می  موجب گسترده

برای نشان دادن اثرات اندازه یا بزرگی سازمان بر روی واحدهایی که در حول محور عمودی سازمان قرار می 

 (.2،1191میلت) نمی توان مدارک مشخصی ارائه کرد ،و از نظر ساختار بسیارمتفاوت هستند رندیگ

ق نشان داد که اندازه یا بزرگی سازمان تنها عاملی است که می تواند موجب پیدایش نتیجه یک تحقی، واقع  در 

درصد  51تا  52رواحدها در روی محور عمودی سازمان شود، هرچند که در بیشتر موارد این واحدهاازنظرساختا

  (.1171، 3مونتانری) با هم اختالف داشتند

بزرگی سازمان و ساختار متفاوت و واحدهایی که در سطح افقی دیگری نشان داد که بین اندازه یا  قیتحق نتیجه

بخش های کارگران در  ،یعنی هرچقدر سازمان بزرگتر باشد ،ای مستحکم وجود دارد به وجود می آیند رابطه

 . (1197میلت،) کنددر مورد واحدهای وظیفه ای نیز این وضع صدق می  .درون سازمان بزرگتر خواهد شد

 :اندازه با رسمیتارتباط  -9-9-1-1

انجام دادند این دیدگاه را تأیید می کند که اندازه یا بزرگی سازمان بر میزان  4نتیجه تحقیقاتی که گروه آستون

انجام داد این است که رسمی بودن به این معنی نیست  5نتیجه تحقیقی که هال.رسمی بودن کارها اثر می گذارد

 .، ضمن اینکه نمی توان آن را نادیده انگاشت.ی سازمان پی بردکه بتوان بر آن اساس به اندازه یا بزرگ

بررسی این مجموعه از . بر روی بیشتر از هزار سازمان تحقیقاتی انجام شد ،در یک دوره بیست و هفت ساله

 ظاهراً. تحقیقات نشان داد که بین اندازه یا بزرگی سازمان و رسمی بودن امور رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد

. چنین به نظر می رسد که بین رشد و بزرگتر شدن سازمان و میزان رسمی تر شدن کارها رابطه منطقی وجود دارد

                                                 
1
 Hummon  

2 Mileti 
3 Montanari 
4
 Aston 

5
 Hall 
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 :نویسنده پس از بررسی هایی که درباره روابط اندازه و رسمی بودن امور انجام داد، چنین ابراز می نماید که کی

  (.1195مینتزبرگ،) «هرقدر سازمان بزرگتر باشد رفتاری رسمی تر خواهد داشت»

نظارت یا »روش شناخته شده در این زمینه عبارتند از  دو. مدیریت می کوشد تا رفتار کارکنان را کنترل کند

هر چند هیچ یک از این دو نمی توانند به صورت کامل  .«به کارگیری مقررات رسمی»و « سرپرستی مستقیم

از آنجا . نیاز به کاربرد روش دیگر را کاهش می دهد ،کاربرد یکی از آنها شیافزا ولی ،جایگزین دیگری شوند

 .که با گسترش و افزایش فعالیتهای سازمان هزینه نظارت مستقیم نیز افزایش می یابد

کارها را رسمی  ،چنین به نظر می رسد که جنانچه مدیریت بتواند با بزرگترشدن سازمان به جای نظارت مستقیم

دو  ،و مقررات و نظارت و سرپرستی مستقیم نیقوان. اقتصادی صرفه جویی کندبیشتر می تواند از لحاظ  ،تر کند

ولی نظارت مستقیم مستلزم این است  ،به کارگیری مقررات امری اداری و غیرشخصی است.جنبه کنترل هستند

 در سازمانهای کوچک .کند و آنها را مورد بازرسی دقیق قرار دهد نظارت که فرد از نزدیک بر کیفیت کارها

ولی با رشد سازمان نمی . می توان از طریق ایجاد روابط غیر رسمی و رو در رو کنترل مورد نظر را اعمال کرد

ه برای اعمال کنترل از قوانین ککند و مقرون به صرفه است  بنابراین ایجاب می .توان همه افراد را سرپرستی کرد

 .و مقررات استفاده کرد

میزان قوانین و مقررات رسمی که در  ،که هر چه سازمان بزرگتر می شودبدین ترتیب می توان انتظار داشت 

آخرین نکته ای را که باید در مورد اندازه سازمان و میزان رسمیت . سازمان به کاربرده می شود افزایش یابد

جموعه ای یادآور شد این است که ما نمی توانیم این نکته را نادیده یگیریم که سازمان مستقل است یا خود زیر م

  شعبه ها و بخش،غالباً قوانین و مقرراتی را برای شرکتهای زیر دستدر ما یشرکتها. از یک سازمان بزرگتر است

چیزی که در صورت مستقل  یعنی. ها اعمال می کنند تا شیوه گزارش گیری آنها یکنواخت و هماهنگ شود

اثرات ناشی از اندازه یا بزرگی سازمان بر  یک عامل تعدیل کننده،نیبنابرا. نیازی بدان نیست ،بودن شرکت

 ؟پدیده رسمی بودن کارها این است که آیا سازمان مورد نظر یکی از اقمار شرکتی بزرگتر است یا خیر

اگر چنین است باید انتظار داشت که شرکت مادر موجب رسمی شدن کارها شود و این توان بیش از اثراتی 

 .تواند اعمال کند است که اندازه یا بزرگی سازمان می

 ارتباط اندازه سازمان با تمرکز  -9-9-1-9

زیرا حوادث و رویدادها بیش از آن است که یک نفر یا یک  .سازمانهای بزرگ را نمی توان از باال کنترل کرد

 .ارد جز اینکه وظایف تفویض گرددهیچ راهی وجود ند نیبنابرا. گروه بتوانند آن را کنترل کنند



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر

 

 

 

 نقشه راه جامعگروه مشاوران مدیریت  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

19 

اختیارات مربوط به  و ات این امکان را برای مدیران عالی به وجود می آورد که تصمیم گیریقوانین و مقرر

ولی در همین زمان مطمئن می شوند که این تصمیمات طبق خواسته های مدیریت  .تصمیم گیری را تفویض کنند

دایی می شود مدارک هر حال در این مورد که اندازه یا بزرگی سازمان موجب تمرکز ز به. عالی گرفته می شود

در یک بررسی جامع به این نتیجه رسید که بین اندازه یا بزرگی  ،در واقع.و شواهد کافی در دسترس نیست

سازمان و تمرکز رابطه مشخص و معناداری وجود ندارد و نمی توان به صورت دقیق مشخص کرد که چرا چنین 

 وضعی روی می دهد؟

یق بر روی سازمانهایی مطالعه انجام گرفته است که مدیریت در دست شاید یک علت این باشد که در این تحق

به حفظ کنترل توسط مدیرانی که خود صاحب شرکت  لیتما. افراد متخصص و یا صاحبان شرکت بوده است

هستند در سایه اثربخشی موفقیت سازمان قرار می گیرد و در نتیجه سازمان به سوی تصمیم گیری غیرمتمرکز 

 .پیش می رود

 

 كنترل با متغیرهای ساختاری -ارتباط قدرت  -5-3-5

 :یدگیچیپکنترل با  –ارتباط قدرت  -9-9-9-2

 نیااز . شود یم کنترلو  یهماهنگدر امر  یمشکالتمنجر به ( ییایجغرافاز لحاظ  ای، یعمود، یافق) ادیز کیتفک

البته عوامل . باشند یمشابه تیوضع، در کم یدگیچیپ زانیم دارایهمه عوامل  دهدکه یم حیترج تیریمد ،رو

 جادیارا  یادیز یدگیچیپ، یمتعدددر موارد  یتکنولوژ، اندازه و یطیمحعوامل . ستندینو متعادل  یمساو

براین . کنند یم تعیینآور، پارامترها را  عوامل الزامو ابدی یمسازش ضرورت  ایمصالحه  ینوع نیبنابرا .کنند یم

متناسب با ( کنترلنمودن  حداکثر یبرا) یدگیچیپ زانیم نیکمتر کهر داشت انتظا توان یم تیریمداز  اساس،

 .(211-232 ،صص1391 ،نزیراب)نندیبرگزرا  یسازمان یاثربخش یبرا بخش تیرضا یارهایمع

 :تیرسمکنترل با  –ارتباط قدرت  -9-9-9-1

چون  .نفوذ خواهند داشتدارد،  تیحاکم کارکنان تیفعالو  کاربر  که یمقرراتو  نیقوانصاحبان قدرت بر 

 زانیماز  دیباها  امر سازمان نیاتحقق  یبرا براین اساس،. باشد یممطلوب  کنترلمداران است،  آنچه مدنظر قدرت

سازمان  طیمحو  یتکنولوژ کنندگان انتخابصاحبان قدرت،  نکهیانظر به . برخوردار باشند یادیز تیرسم

 تیرسم یباالبا سطوح  که نندیبرگزرا  ییها طیمحو  یتکنولوژ که میباشانتظار داشته  میتوان یمهستند، الجرم 

 .(همان منبع) دینما نیتضم یحدرا قوت بخشد و تا  یسازمان یها تیفعالآنان بر  کنترلسازگار بوده و حفظ 

 :تمرکزکنترل با  –ارتباط قدرت  -9-9-9-9
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 دایپضرورت  تمرکزبپردازند،  میتصم خود رأساً به اتخاذ کهصاحبان قدرت خواهان آن هستند  که یموقع

باز  یجابه ندرت در سازمان  دیبا تمرکزعدم  که اند یمدع کنترلقدرت ـ  دگاهید نیمدافع قتیحقدر . کند یم

 عملکردبازخورد از  افتیدر یبرا، دینما ضیتفو نیپائ یها ردهرا به  میتصماتخاذ  یعال تیریمدو اگر  کند

 که دهد یمبازخورد به صاحبان قدرت اجازه  نیا. ردیگ یم بکاراطالعات را  یفنّاور، نیپائرده  کارکنان

باب  یماتیتصم نیچن کهنظارت نموده و در هر زمان  قاًیدقسازمان را  نیپائ یها رده وسیله بهمتخذه  ماتیتصم

به را  امکان نیااطالعات  یفنّاوروجود  بیترت نیبد. ندینمارد  نکهیا ایرا اصالح و  ماتیتصمآنها نبود،  لیم

سازمان  اتیعملبر  یموثر متمرکز کنترل که یدرحال میباشداشته  تمرکزاز عدم  یرونیبنمود  که آورد یم وجود

 (.همان منبع) شود یماعمال 

 

 ساختار نظری سازمانی  -5-4

یا الگوی ساختاری  ،تصویر کلی ساختار سازمانی که توسط مدیریت انتخاب و به مرحله اجرا در آمده است

 (91ص ،1379،ترجمه ایران نژاد و پاریزی ،شرمورهون و همکاران)خوانده می شود « طرح سازمانی»

به عبارت دیگر طرح سازمانی عبارت است از فرایند گزینش و اجرای جنبه ها و ابعاد مختلف ساختار و فرهنگ 

در راستای نیل به اهداف به طوری که بر اساس آن سازمان می تواند بر حسب ضرورت به فعالیتهای مختلف 

 (12ص ،1119 ،جونز)تحت کنترل در آورد 

طرحهای نظری کلی و انتزاعی بوده و به . طرحهای ساختاری را می توان به دو دسته نظری و عملی تقسیم کرد

 .دو صورت ارگانیک و مکانیک تقسیم می شوند

یین کننده نوع ساختار ارگانیکی و تع (واندازه تکنولوژی ،محیط،اهداف و استراتژی)متغیرهای محتوایی 

 .رابطه بین متغیرهای محتوایی و ساختار مکانیکی و ارگانیکی را نشان می دهد -5-2جدول . مکانیکی می باشند

 متغیرهای محتوايی و نوع ساختار -5-2 جدول

 نوع ساختار

 

 متغیرهای محتوايی

 ساختار ارگانیکی ساختار مکانیکی

 اهداف

 محیط

 تکنولوژی

 زهاندا

 کارایی

 مطمئن

 یکنواخت

 بزرگ

 اثربخشی

 نامطمئن

 غیریکنواخت

 کوچک

 91، ص 2931. اعرابی، طراحی ساختار سازمانی :منبع
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مهمترین ابعاد ساختاری را  «تئوری سازمان وطراحی ساختار»اب معروف خود با نام در کت 1119در سال « دفت»

 (22-19صص  ،1119،دفت). به شرح نمودار زیر عنوان کرد

 ابعاد ساختار سازمانی از ديدگاه دفت - 22 -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 132-113 صص. 2931دفت، :منبع

 

 

 نسبت های پرسنلی

  

 ابعاد ساختار سازمانی

 رسمی گرایی

 تخصص گرایی

 استاندارد سازی

 سلسله مراتب اختیار

 پیچیدگی

 تمرکز گرایی

 حرفه ای گرایی
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