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پیشگفتار
اصالحساختارسازمانیهموارهازدغدغههایمدیرانبهشمارمیرود.زیرابخشمهميیازععالیي هيایميدیران

میباشيد.سياختارسيازمانی 
معطوفبهسازماندهیمناسبعواملاس كهمستلزمایجادساختارسازمانیكارآمد 
چارچوبیاس كهبوسیلهآنععالی هایسازمانتقسيی ،سيازماندهیوهماهني

ميیشيوند.هيرسيازماندارای

ساختارخاصیاس ومه،آنس كهاینساختاربهگونهایباشدتانهتنهاعواملانجامكاربایكدیگرهماهني



شوندبلكهقابلكنترلنیزباشند.
ساختارسازمانیتعیینكنندهروابطرسمیونشاندهندهسطوحیاس كهدرسلسلهمراتباداریوجيودداردو
همچنینساختارسازمانیدربرگیرندهسیست،هاییاسي كيهبوسيیلهآنهيا

حیطهكنترلمدیرانرامشخصمیكند.
همهواحدهاهماهن

ویكپارچهمیشوندودرنتیجهارتباطموثردرسازمانتضمینخواهدشد.گرچيهویژگيی

هایساختارخودنشاندهندهاهمی آناس ولیاز آنجاكيهسياختارسيازمانییكيیازالزاميا مهي،اجيرای
استرات ژیاس پرداختنبهآنجزءالینفکوظایفمدیرانبهشيمارميیرود.ازآنجياكيهسياختارخيودموجيد
اسيتراتژیاسي وازسيوییتعیييینكننيدهدرتخصيیصمنييابعنیيزميیباشيد تيییييردرسياختارسيازمانیهمييواره
ساختاربایدبهگونهایطرحریزیشودكهاجرایاستراتژیتسهیلگردد.

میبایس موردتوجهقرارگیرد.

اینجزوهدرسهعصلتدوینشدهاس .درعصلاولمبانینظریساختارسيازمانیبحيششيدهوتيال بيرایين
اس كهتعاریفساختار سطوحساختاروارتباطبینساختارواستراتژیتشریحگردد.درعصلدومگونيههيای
ساختارنظریمعرعیشدهاس .بدینترتیباستراتژیهایسازماندهیتوضیحدادهكهميیتوانيدمبنيایسياختار
گونههایساختارعملیوهمچنيینهمياهنگیآنهيابياسياختارهياینظيری
سازمانیباشد.عصلچهارمبهتشریح 
اختصاصیاعتهاس .
سازمانهابهموازا تيییردرسایرعناصرتحولمیبایس بهتيییردرساختارسازمانیتوجهنمایند.گرچيهدرنگياه
نخس

ساختارسازمانیرامیتواندرنمودارسازمانیمشاهدهنمودولیآنچهكهدرآنمشاهدهميیشيودوجيه

عملیساختاراس .مهمترازسطحعملیساختارجه گیریهایسازمانهادرسياختارميیباشيد.دربسيیاریاز
مواقعمدیرانبراینباورندكهمیتوانندباتيییرنمودارسازمانیبراساسیاعتههيایخيودسيازمانراآميادهبيرای
اجرایاستراتژیهایجدیدنمایند اماآنچهكهدرطراحیساختارمهي،ميیباشيد شناسياییسياختارهماهني
استراتژیونیزسایرعناصرتحيولسيازمانیمانني دمنيابعانسيانی عرهني

بيا

عنياورییيارو هيایانجيامكياردر

سازماناس .باتوجهبهتيییرا محیطیدرعصركنونیتناسبساختارباعناصيرميذكورميیبایسي هميوارهبيا
توجهبهمحیطبیرونیصور پذیردوشكینیس كهنمی تيوانبيدونتوجيهبيهمحيیطخيارجیوآثيارعواميل
مختلفآنبرساختارسازمانیشاهدتحولمناسبیدراینابزارمدیری بود.
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تحققچش،اندازسازمانخودمستلزمسازماندهیكارآمداس .لذاهمانطوركهدرمباحشنظریمدیری اثبيا 
شدهاس تحققچش،اندازونیزاجرایاستراتژیهایآنمنوطبههماهنگیساختارسيازمانیبياجهي گیيری
هایاستراتژیکمیباشد.اینگامچیزیجزاجرایاستراتژیکیابسترسازی1نیس .
امیداس جزوهحاضربهدركمفهومساختارسازمانیوایجادپایهایعلمیبيرایطراحيیسياختارسيازمانی
كمکنماید




رویکرد جامع مدیریت استراتژی و عملیاتی در سازمان

استراتژیی






برنامهریزیاستراتژی

اجرایاستراتژی

كنترلاستراتژی

(استراتژی بانک)

(استراتژی موضوعي )

(استراتژی کنترل )

عملیاتیكردن

(ساختارنظری)



عملیاتیكردن

طراحیسازمان
روشهایسازمان

عملیاتیكردن

عملیاتی

كاركردها
امورانسانی

كنترلعملیاتی

اجرایعملیا

برنامهعملیاتی

كاركردها

شكلدهیساختار
روشهایسازمان

(ساختارعملی)

امورانسانی

ها




.Implimentation
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فصل اول
مبانی نظری طراحی ساختار

3

مقدمه
برایساختارسازمانیتعاریفمتعددیارائهشيدهاسي كيههيریيکازایينتعياریفبيهیكيیازجنبيههيای
كاركردیساختاراشارهدارد.ریچاردهالدركتابخودتح عنوان«سازمان» نظرسيایراندیشيمندانميدیری 
رادرموردساختارسازمانیارائهنمودهاس .برخیازدانشمندانمدیری بهساختاربهعنوانوسیلهایدرجهي 
تقسی،كاردرسازمانمینگرندكهمی تواندمنجيربيهتعیيینموقعیي اعيراددرنميودارسيازمانیباشيد.ازسيویی
اعرادیچونرانسان هینینگزوگرینوود1معتقدندساختارشرایطمناسيبیرابيرایكنتيرلدرسيازمانعيراه،
میآورد .ازدیدگاهآنهاساختارنهتنهابهامورسازمانشكلمیدهدبلكهخودنیيزمخليوفععالیي هيایسيازمان
اس .
آنچهكههالازتعاریفمتعددساختارنتیجه گیریمیكنيدسيهكياركردمشيخصبيرایسياختاردرسيازمان
اس  .ویمعتقداس درصورتیكهاینسهكاركردرابرایساختارقائلشوی،توانستهای،تعریيفصيحیحیاز
ساختارسازمانیارائهنمائی.،
 .1تامیناهدافسازمان
 .1تعیینرویههاومقررا درسازمان
 .7تعییندامنهقدر درسازمان
هنریمینزبرگ1دركتابخودتح عنوان«سازماندهی:پنجالگویكارساز» انجيامماموریي هرسيازمانرا
مستلزمتامیندوشرطاساسیمیداند.تقسی،كارمیانوظیفيههيایگونياگونوهماهني

كيردنایينوظیفيههيا.

بنابراینساختاررابهعنوانمجموعهایازراههامعرعيیميیكنيدكيهطيیآنهياععالیي هيایسيازمانبيهوظيایف
مشخصتقسی،وبیناینوظایفهماهنگیایجادمیشود.
درنهای مینزبرگدركلكتابخيودتيال كيردهاسي تياراههيایتقسيی،كياروایجيادهمياهنگیبيین
وظایفسازمانرامعرعینمایدكهمنجربهتعیینپنجمكانیزمشدهاس كهدرعصلسيومبيهطيورمفصيلبيهآن
پرداختهمیشود.
ریچاردال.دع 7دركتابخودسيا ختارسيازمانیراشياملسيهجيزءاصيلیتعيداددوایير حیطيهكنتيرلدر
سازمانومیزانرسمی وتمركزمعرعیمیكند.اومعتقداس درتعریفساختارسازمانیبایيدبيهسيهكياركرد
اصلیساختاراشارهگردد.
 .1ساختارسازمانیتعیینكنندهروابطگزارشگیری سطوحسازمانیوحیطهكنتيرل
اس .

. Ranson, Hinings, and Greenwood
. Henry Mintzberg
. Ricjard L.Daft
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 .1ساختارسازمانیتعیینكننيدهگيروهبنيدیوتقسيی،بنيدیدوایيریاسي كيهدر
سازمانكارمیكنند.
 .7ساختارسازمانیدربرگیرندهسیستمهاییاس كهبوسیلهآنهاععالی هایتميامی
دوایرهماهن

ویكپارچهمیگردد.

اومعتقداس اگرساختارسازمانیبراساسسهركناساسیعوفطراحیشيودروابيطمتقابيلبيینكاركنيان
تعیینشدهاس .
اصالحساختارویاتيییردرهریکازابزارهایمدیری منجربهشناساییمدلهایمختلفتحولسيازمانی
شدهاس كهبامرورآنهامیتوانازاینمنظرنیزبهتعریفساختارپرداخ .مدیرانبيرایاینكيهبتواننيداهيداف
عامواهداف خاصسازمانرامحققسازنددارایابزارهاییچوناستراتژی منابعانسانی رو هيایانجيامكيار
تاثیراینعناصررابریكدیگرنشانمیدهد.

وساختارمیباشند.نمودار1

(تكنولوژی)
نمودار  -4عناصر تحول سازمانی




محیطخارجی
سازمان


محیطداخلیسازمان
استراتژی
(معرعیكار؟)

تكنولوژی

نیرویانسانی
(عواملانجامكار؟)

(رو

ساختار
(روابطبینعواملانجامكار؟)

5

انجامكار؟)

ابعاد ساختاری و محتوایی در سازمان

برایدركسازمانباید بهابعادیازسازمانتوجهشودكهبیانگرویژگیهایخاصسازمانهستند.اینابعادبه
همانصور سازمانراتشریحمیكنندكهشخصی وویژگیهایعیزیكی معرفاعرادهستند.
ابعادسازمانیبهدوگروهطبقهبندیمیشوند:ساختاریومحتوایی.مطابقبانمودارذیلابعادساختاریبیان
كنندهویژگیهایدرونییکسازمانهستند .ابعادمحتواییمعرفكلسازمانهستند؛ماننداندازهیابزرگی
سازمان نوعتكنولوژی محیطوهدفهایآن .همچنینابعادسازمانبایكدیگررابطهمتقابلدارند نمودار 1
ترجمهاعرابیوپارساییان (1781

اینارتباطرابهطرزگویایینشانمیدهد(دع

نمودار  -2تعامل ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان



سازمان



اهدافو
اندازه



استراتژی

محیط

ساختار
 رسمیبودن

تكنولوژی

عرهن



 تخصصیبودن تقسی،كار



 سلسلهمراتباختیارا 



 تمركز

 داشتناستاندارد
 پیچیدگی

 حرعهایبودن



(منبع:دع

 نسب هایپرسنلی

ترجمهاعرابیوپارساییان (1781

جدول  -9ابعاد محتوایی

نام متغیر
اندازه

تعریف
اندازهسازمانعبار اس ازبزرگیآنكهبهصور تعداداعرادیاكاركنانمشخصمیشود.بزرگیرامیتوانباتوجهبهیکواحد
خاص یکدایره یکبخشیاكلسازمانمشخصنمود .بنابراینسازمانهامعموالًاندازهشانبراساستعدادكاركنانآنتعریفمیشود.

تکنولوژی سازمان
محیط

تكنولوژیسازمانعبار اس ازماهی سیست،تولیدكهشاملعملیا ورو هایعرآیندتولیداس .
محیطشاملعواملیاس كهدرخارجازمرزسازمانوجوددارند .برخیازعواملعبار هستندازصنع

دول

مشتری عرضهكنندگان

كاالوموسسا مالی.
دراینمرحلههدفوشیوههایرقابتیشرك كهآنراازسایرسازمانهامتمایزمینماید مشخصمیشود.معموالًهدفهابهصور 

استراتژی و هدف های

اسنادنوشتههستندوایناسنادبیانگرونشانگرمقصودغاییوهمیشگیشرك میباشند.

سازمان

استراتژیعبارتس ازیکبرنامهعملیكهبهموجبآنشیوهتخصیصمنابعوععالی هایشرك دررابطهبامحیطودرراهنیلبههدف
هایشتعیینمیشود.

فرهنگ

عرهن

یکسازماننشاندهندهمجموعهایازارز ها باورها هنجارهاوتفاه،هاییاس كهسازماندرآنهاباكاركنانوجوهمشترك
دارد.عرهن

سازمانمطلبنانوشتهایاس ولیباتوجهبهمسائلدرونیسازمانقابلمشاهدهخواهدبود.
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جدول  -1ابعاد ساختاری

نام متغیر
زنجیره فرماندهی یا سلسله مراتب

تعریف
یکخطناگسستهازاختیارا سازمانیكهازهرمسازمانبهسم پایینكشیدهمیشود.ونشاندهندهایناس كهچه
كسیبهچهكسیگزار دهد.

اختیارات

درسلسلهمراتباختیارا متمركزبودنبهآنسطحازاختیارا گفتهمیشودكهقدر تصمی،گیریدارند.هنگامی

تمرکز

كهتصمی،درسطحباالیسازماتنگرعتهشودآنسازمانمتمركزنامیدهمیشود.هنگامیكهتصمی،گیریهابهسطح
پایینترازسازمانتفویضگرددمیگویندكهسازمانغیرمتمركزاس .
مقصودازپیچیدگیتعدادكارهایاسیست،هایعرعیاس كهدردرونیکسازمانانجاممیشودیاوجوددارد.

پیچیدگی

پیچیدگیرامیتوانازمجراهایمختلفیمدنظرقرارداد .پیچیدگیعمودیتعدادسطحیاس كهدرسلسلهمراتب
اختیارا وجودداردوپیچیدگیسازمانازنظراعقیمربوطبهتعدادعنوانشيلییادوایریاس كهبهصور اعقی
درسراسرسازمانوجوددارند .پیچیدگیازنظرقضاییبهمحلهاومناطقجيراعیاییاطالفمیشود.

تفویض اختیار

نسب تعدادتصمیماتیكهتوسطمدیری عالیگرعتهشده بهتصمیماتیكهبهوسیلهمدیراناجراییبهانهاتفویض
شدهاس .

حیطه کنترل

تعدادكاركنانیكهمدیرنسب بهآنهامدیری میكند.

تفکیک

تعدادوپراكندگیوظایفیكهدرسازمانوجوددارد.
درجهیامیزاناستانداردبودنكارهایسازماناس .

رسمیت

بهاسنادومداركیاطالفمیشودكهدرسازمانوجوددارد.درایناسناد رو ها شرحوظایف مقررا وسیاس 
هاییراكهسازمانبایدرعای واجرانماید نوشتهشدهاس .ایناسنادنشاندهندهنوعرعتاروععالی هاییک
سازماناس .

ترکیب

چگونگیهمكاریوتعاملبینواحدهایمختلفسازمانبرایانجاماهدافسازمانی
تخصصیبودنیکسازمانیعنیآنكهسازمانمزبورتاچهاندازهیاتاچهدرجهایكارهاوععالی هایخودرابه

تخصص

وظایفجداگانهوتخصصیتقسی،كردهباشد.اگرسازماندرحدبسیارباالییتخصصیشدهباشد هركارگریا
كارمندتنهادامنهمحدودیازكارهاراانجاممیدهد.
داشتناستانداردبهموردیاطالفمیشودكهبسیاریازكارهایمشابهبهروشییكسانوهمانندانجامشوند.سازمانی

استاندارد

كهكارهایشرادرسطحباالییاستانداردكردهباشدشیوهانجامدادنكارهایشبهگونهایمفصلتشریحنشدهودر
همۀواحدها كارهایمشابهیانجاممیشود.

نسبت پرسنلی به کارکنان

ایننسب بیانگربهكارگیریاعرادیاس كهبرایوظایفمختلفودوایرگوناگونبهاستخدامسازماندرمیآیند.
مثلنسب پرسنلی نسب مدیریتیو...

حرفه ای بودن

حرعهایبودنبهسطحتحصیال رسمیوآموز كاركناناطالفمیشود.اگردریکسازمانكاركنانبرایگرعتن
یکشيلبایستیدوره هایآموز بلندمد تریراطینمایند درنتیجهبهآنسازمان سازمانحرعهایاطالفمی
شود.
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ازمیانمتيیرهایعوف میتوانسهعاملپیچیدگی 4رسمی  1وتمركز.6رابهعنواننقاطمحوریهر
ساختاریشمرد.
سطوح ساختار سازمانی
ساختارمانندهرعنصریدرمدیری دارایدوسطحاستراتژیکوعملیاتیمیباشد.نگير اسيتراتژیکكميک
كردهاس تاباتفكیکدوسطحاستراتژیکیانظریوعملیاتییاعملیموضوعا مدیری رابهخيوبیتشيریح
ونیزتجزیهوتحلیلنمود.ساختارنیزدارایایندوسطحاس ودرسطحاسيتراتژیکبيهسياختارهاینظيریبير
ساختارهایعمليیكيهخيود

میخوری،كهبیشترنمایانگرجه گیریهایسازماندرطراحیساختارمیباشند.
منتجازساختارهاینظریمیباشند نوعرابطهبینواحدهایسازمانیرانشاندادهوتعیینكنندهنمودارسيازمانی
اس .لذاساختارعملیتجلیساختارنظریاس .
نمودار -9سطوح ساختار سازمانی

سطح استراتژی/نظر

ساختار نظری
ساختار عملي

سطح عملیات/عمل


ساختارهای نظری :جهت گیری های ساختاری.درسطحنظرمیبایس بهیاعتههایدانشمندانیچونبرنيز
گیریهایساختارسيازمانیرامشيخصنماینيد.

واستاكر3ونیزمینزبرگاشارهنمودكهتال كردهاندتاجه 
براساسنتایجپژوهشبرنزواستاكر سازمانهامی تواننيددرپاسيببيهتيییيرا محیطيیازدوسیسيت،ميدیریتی
بهرهگیرند .درشرایطكهسازمانهاباتيییرا شدیدمحیطیروبروهستند نیازاس تاسازماندارایسياختاری
ارگانیکیاانعطافپذیرباشدودرمقابلدرشرایطتيییرا اندكدرمحیطسازمانهامیتواننيدازسياختارهای

مكانیكیاستفادهنمایند.بهنظيرميی رسيدبيرایتعریيفسياختارارگانیيکومكيانیكیمناسيبتيرینتوضيیح 
ویژگیهاییاسي كيهاسيتیفنپيی.رابینيز8دركتيابخيودتحي عنيوان«رعتيارسيازمانی»بيرایایيندونيوع
جه گیریارائهنمودهاس .

1-compiexity
-formality
-centralization

. Burns and Stalker
.Stephen P.Robbins
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جدول  -5تعریف ساختارهای ارگانیک و مکانیکی

انواع ساختارهای نظری
ساختارمكانیكی

ساختارارگانیكی
كاركناندرانجامكارهاهمكاریمیكنند.

كارهاتخصصیاس .

وظایفبراساسگروههایكاریتعریفوانجاممیشود.

ازهركاریتعریفدقیقیارائهشدهاس .

سلسلهمراتباداریدقیقوجودندارد.

سلسلهمراتبدقیقاداریوجوددارد.

مقررا وكنترلاعمالنمیشود.

مقررا رعای وكنترلمیشود.

اطالعا وكنترلدردس اعرادزیادیاس .

اطالعا وكنترلدراختیارمدیری اس .

ارتباطا مسیراعقیطیمیكنند.

ارتباطا مسیرعمودیطیمیكند.

منبع:رابینز استیفنپی( )1784رعتارسازمانی سیدمحمداعرابیوعلیپارسائیان تهران:دعترپژوهشهایعرهنگی.

آنچهكهمینزبرگبهعنوانساختارهاینظریمعرعیكردهاس درپاسببهتجزیهوتحلیلشييلدرسيازمان
رویدادهاس .ویمعتقداس درهرسازمانیپنجبخشقابلشناساییاس .بخشنخس

اعيرادیهسينتدكيه

درگیرععالی هایتولیدوارائهكاالوخدما انيد.ویایينبخيشراهسيتهعملیيا نامیيدهاسي .بخيشدیگير
سازمانمدیرانسطحعالیمیباشندكهدرراسهرمسيازمانقراردارنيد.مینزبيرگایينگيروهراميدیری عيالی

مارمی رونيدكيهبيینميدیری عيالیونیيزهسيتهعملیيا 

نامیدهاس .مدیرانردهمیانیبخشسومسازمانبهش
سازمانارتباطبرقرارمیكنند.بخشچهارممتخصصانعنیمیباشند.آنهاتحلیلگرانسيازمانهسيتندكهعهيدهدار
آنهابهكارهایاداریمشيولندولیدرواقيعاميوراداریسيازمانرا

استانداردكردنععالی هایسازمانمیباشند.
ازجها استانداردبودننهادیمیكننيد .ععالیي هيایاداریسيازمانكيهشياملاميوریماننيدروابيطعميومی 
دبیرخانه مالیوغیرهاس برعهدهبخشپنج،یانیروهایستاداس .
نمودار  -1پنج بخش سازمان بر اساس دیدگاه مینزبرگ







منبع:اعرابی سیدمحمد( )1784طراحیساختارسازمانی دعترپژوهشهایعرهنگی ص.11

هریکازاینبخشهامیتوانندسازمانراتح سلطهخيوددربیاورنيد.ليذاميابياپينجنيوع

ازدیدگاهمینزبرگ
جه گیریساختاریروبروهستی.،
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جدول  -6ویژگی های ساختارهای نظری مبتنی بر پنج بخش سازمان

ساختار

بخش حاکم

دیوانساالریمكانیكی

متخصصانعنی

ویژگی ها
تمركزدرسازمانباالس .
سلسلهمراتباختیارا درسازمانرعای میشود.
نیروهایصفوستادازه،جداشدهاند.

انواع ساختارهای نظری

ساختارمبتنیبرواحدهای
مستقل

كارهایكنواخ واستانداردمیباشد.سازماندارایواحدهایمستقلاس .

مدیرانمیانی

هماهنگیبینواحدهایمستقلبرعهدهمدیرانمیانیاس .
دعترمركزیعهدهداركنترلواحدهایمستقلمیباشد.

دیوانساالریحرعهای

هستهعملیا 

ساده

مدیری عالی

متخصصساالری

نیروهایستادی

ععالی هایسازمانرسمیاس .كارهااستانداردمیباشد.
سیست،تصمی،گیریغیرمتمركزمیباشد.
ععالی هایسازمانرسمینیس .
پیچیدگیبسیارپاییناس .
همهاختیارا وتصمی،گیریهادردس مدیری عالیاس .
واحدهایدرسطحاعقیپراكندهاند.
سیست،تصمی،گیریغیرمتمركزمیباشد.
ععالی هایسازماناستانداردنیس .

باتوجهبهویژگیهریکازساختارهاینظيریميیتيوانایيندوگيروهسياختاررابيایكيدیگرمقایسيهنميود.در
جدول 3ایندوگروهساختاردرطیفيیمقابيلیكيدیگرقيرارگرعتيهانيدكيهدرعصيولبعيدبسيیاربكيارگرعتيه
میشود.

جدول  -7انواع ساختارهای نظری

انواعساختارهاینظری
انواعساختارهاینظریبراساسمدلبرنزواستاكر
ارگانیكی

مكانیكی


انواعساختارهاینظریبراساسمدلمینزبرگ

ساده

متخصصساالری

دیوانساالریحرعهای

مبتنیبرواحدهایمستقل

دیوانساالریمكانیكی


گیریهایساختاریسازمانمیبایسي سياختار

ساختارهای عملي :شکل دهي ساختار .پسازتعیینجه 
عملیسازمانراطراحیومشخصنمود .اینسطحازساختارشاملنمودارسازمانی سطوحسازمانیواحيدها 
نمودارسازمانیكهتجلیساختارنظریمیباشد مهمترینركينایين

شرحوظایفوحیطهاختیارا میباشد.
سطحازساختاربهشمارمیرود.تاكنونساختارهایعملیمتعددیشناختهشدهاس كهازآنمیيانميیتيوان

بهمواردینظیرساختاربراساسوظیفه محصيول جيراعیيا پیونيدسياختاریوطراحيیماتریسيیاشيارهنميود.
هاینظریویژگیهایااصولحاكمیرااستنباطنميود.درصيورتیكيهبخيواهی،

میتوانازهریکازساختار
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ایناصولیاویژگیهاراعینی بخشی،تناظریباهریکازساختارهایعملیحاصلميیشيود.جيدول8ایين
تناظررانشانمیدهد.
جدول  -8تناظر ساختارهای نظری با ساختارهای عملی

انواعساختارهاینظری
انواعساختارهاینظریبراساسمدلبرنزواستاكر
ارگانیكی

مكانیكی


انواعساختارهاینظریبراساسمدلمینزبرگ

ساده

متخصصساالری دیوانساالریحرعهای

مبتنیبرواحدهایمستقل

دیوانساالریمكانیكی

انواعساختارهایعملی
ماتریسی

جيراعیا

پیوندی

وظیفهای

محصول



ارتباط بین ساختار سازمانی و استراتژی
اولینتحقیقدرخصوصرابطهبیناستراتژیوساختارتوسطآلفردچندلر3صيور گرعي .ویدرسيال
 1361بامطالعهخوددریاع كهبیناستراتژیوساختارسازمانیرابطهعل ومعلولیوجيوددارد.سيازمانهابيا
توجهبهتيییرا عواملبیرونیونیزوضعی عواملداخلیاستراتژیهایخودرابرایتحقيقچشي،انيدازتيییير
میدهندومتناسبباآنمیبایس ساختارسازمانیرانیزتيییردهنيد.ایينرابيطدرنميودار1نشياندادهشيده
اس .
نمودار  –5رابطه استراتژی با ساختار از دیدگاه چندلر

استراتژیجدید

مسایلادارییامدیری 

عملكردسازمانیكاهش

تدوینمیشود.

جدیدپیشمیآید.

مییابد.

عملكردسازمانیبهبود

یکساختارسازمانی

مییابد.

جدیدبهوجودمیآید.

Source: Alfred Chandler ,Strategy and Structure,Cambridge, Massachusetts: MIT Press,1361



. Alfred Chandler
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پساز چندلرپژوهشهایعراوانیدرخصوصرابطهبیناستراتژیوساختارصور گرع كهبیشتربيدنبال
اینبودندتاباتوجهبهنوعاستراتژیسازمانساختارمناسبیراپیشنهادنمایند.اماآنچيهكيهاميروزبيهطيورقطيع
میتوانپذیرع ایناس كهبيیناسيتراتژیوسياختارسيازمانیرابطيهایدوسيویهاسي .بيههمياننسيب كيه

استراتژیبرساختارسازمانتاثیرگذارمیباشدساختارنیزبراستراتژیتاثیرگذاراس .

درسطحاستراتژیکكهعناصرمدیری درشكلنظرییامفهومیخودتيدوینوشناسياییميیشيونددارای
ارتباطدوسویهبایكدیگرمیباشند.دراینسيطحتيدویناسيتراتژیسيازمان(برناميهریيزیاسيتراتژی)بيرتيدوین
استراتژیهایموضوعی(اجرایاستراتژی) تياثیرگيذاربيودهوبيالطبعبيرطراحيیسياختارنظيریوبيدنبالآنبير
طراحیساختارعملیسازمانتاثیرمیگذارد.
بررسیالگوهایهماهنگیبیناستراتژیهایسازمانوساختارسازمانیعرصيتیراایحيادميیكنيدتياميدیران
بتوانندهرزمانكهبواسطهتيییرا محیطیوسایرعواملداخلیوخارجیاسيتراتژیهایسيازمانراتيییيردادنيد 
ساختارسازمانیرامتناسبباآناستراتژیاصالحنمایند.اینرابطيهراميیتيوانبيهخيوبیدررویكيردميدیری 
استراتژیسازمانكهدرنمودارنشاندادهشدهاس

مشاهدهنمود.

نمودار -6رویکرد جامع مدیریت استراتژی و عملیاتی در سازمان

استراتژیی






برنامهریزیاستراتژی

اجرایاستراتژی

كنترلاستراتژی

(استراتژی سازمان)

(استراتژی موضوعي )

(استراتژی کنترل )

عملیاتیكردن


عملیاتیكردن

(ساختارنظری)

روشهایسازمان

عملیاتیكردن

عملیاتی

طراحیسازمان

كاركردها
امورانسانی

كنترلعملیاتی

اجرایعملیا

برنامهعملیاتی

كاركردها

شكلدهیساختار
(ساختارعملی)

روشهایسازمان

امورانسانی

ها

بنابراینسازمانهاپسازتدویناستراتژیهایخوددرسطحسازمانميیبایسي اسيتراتژیهایسيطحموضيوعی
هایتحولونیزكاركردهامیباشد.سياختار

(كاركردی)راتدویننمایندكهمبینجه گیریسازماندرحوزه
سازمانینیزازعناصرتحولبهشمارمی رودواستراتژیهایسيازماندرخصيوصایينعنصيرنیيزبيرشيكلدهيی
ساختارسازمانموثرواقعمیشود.درعصلدومازاینمجموعهبههماهنگیانواعساختارهاینظریبيااسيتراتژی
سازمانپرداختهشدودرعصلسومتال میشودتابهمعرعیساختارهایعملیپرداختهشود.درایينمجموعيه
12

مفاهیمینظیراستراتژیهایساختار ساختارهاینظریوجه گیریهایسازماندرحيوزهسياختارمتيرادفدر
نظرگرعتهشدهاس ومعادلاجرایاستراتژیدرخصوصساختارسازمانیاسي وعبياراتیچيونشيكلدهيی
ساختاریاساختارهایعملیمعادلتدوینبرنامههایعملیاتیسازماندرحوزهساختاربكارگرعتهشدهاس .
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فصل دوم
گونههای ساختار نظری

14

مقدمه
دهدتابتوانندرابطهایهميهجانبيه

نگر نقاطمرجعاستراتژیکبهطراحانساختارسازمانیاینامكانرامی
بینساختارواستراتژیسازمانونیزبيینسياختاروسيایرحيوزههيایوظیفيهایایجيادنماینيدوهمياهنگیراكيه
متضمنارتقایسطحارز آعرینيیاسي درسيازماناعيزایشدهنيد.درایينرویكيردكياعیاسي تياموقعیي 
استراتژیسازمانبيراسياسچيارچوبجيامعتيدویناسيتراتژیتعیيینشيود.بيدیهیاسي پيسازآنميیتيوان
گونههایاستراتژیکتمامیحوزههایوظیفهاینظریساختار منابعانسانی عناوریوسایركياركردهياراتعیيین
نمودهودرنهای جه گیریهایسازمانرادرتمامیاینحيوزههيامشيخصنميود.بنيابرایينميیتيواندرایين
رویكردمراحلطراحیساختارسازمانیرابهنمودارزیرنشانداد.
نمودار -7فرایند تدوین استراتژی ساختاردر الگوی نقاط مرجع استراتژیک


انتخاب SRPهای ساختار



برنامه ریزی
استراتژیک




استراتژی ساختار
(ساختار نظری)
تعیین موقعیت سازمان نسبت
به SRPهای ساختار




دراینرو نیازاس تابيهخيوبیتنياظربيیناسيتراتژیهایسياختاربيااسيتراتژیهایسيطحسيازماننشيانداده
شود.ساختارهاینظریبرنزواستاكرونیزگونههایمعرعيیشيدهتوسيطمینزبيرگراميیتيواندرایينميدلبيا
استراتژیهایسطحسازمانمطابق داد.

ساختارهای نظری در الگوی نقاط مرجع استراتژیک
گونه یابیساختارهاینظریبراساستئورینقاطمرجعاستراتژیکوباتوجهبهدوشاخصیانقطيه
نمودار 8
عطفاستراتژیک«میزانتوجه(»)SRP1و«میزانكنترل(»)SRP1رانشانمیدهد.برایيناسياسومطيابقبيا
آنچهشرحآندادهشد ساختارهایچهارگانهایبوجودخواهدآميدكيهميیتيوانبيرمبنيایآنهياچهيارگونيه
ساختارنظریرادرسطحاستراتژیکمشخصنمود.
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نمودار -8جانمایی ساختارهای نظری بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک

انواع ساختارهای نظری

)(SRP1

(

)

(

)

)(SRP2

)

(

)

(

گرچهدرعصلاولساختارهاینظریعوفتوضیحدادهشدولیدراینبخشتال شدهاس تيامتناسيببيا
نقاطمرجعاستراتژیکچهارگونهعوفدوبارهمعرعیشود.
ساختار بسیار مکانیک .نيوعیازسياختارسيازمانیاسي كيهكيامالعراینيدهاراميدنظيرداردودرواقيع
ساختاربهگونهایطراحیشدهاس تادرسازمانكنترلشدیدیوجودداشتهباشد.یعنیمیيزانكنتيرلبيراميور
اجراییباالبودهوتفویضاختیاربهندر صور میگیرد.حیطيهكنتيرلكي،وارتبياطبيامحيیطكمتيروجيود
دارد.
ساختار مکانیکي .ساختارمكانیكیسياختاریاسي كيهبیشيتربيرعرآینيدهایسيازمانورویيههيایكياری
متمركزاس ودرآناموربهصور روتینوماشینیبادرجهتقسی،كياربياالبيهطيورمسيتمرانجيامميیگیيرد.
بودجهسازمانازقبلپیشبینیشدهومنابعسازماننیزبرایناساستوزیعميیگيردد.سلسيلهمراتيبسيازمانیبيه
صور عمودیوازباالبهپایینبودهومیزانكنترلبراموراجرائیسازمانهمچنانبسیارباالس .
هایكنترلیبسیارانعطافپيذیراسي وكاركنيانازدامنيه

ساختار ارگانیک.درایننوعازساختارمكانیزم
عملوسیعترینسب بهساختارهایمكانیكیبرخورداندونیزدرانجامامورخودودرارتباطباسيایرواحيدهای
سازمانیوتصمی ،گیریدرامورداخلیدارایاختیارالزمهسيتند.اميادرایيننيوعسياختارواحيدهيایسيازمانی
دارایتعاملزیادیبامحیطنیستندومیبایس تنهابااستفادهازقابلی هایداخلیسازمانمسایلخيودراحيلو
عصلنمایند.
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ساختار بسیار ارگانیکي .دراینساختارتكاملسازمانبهاوجخودرسیدهوقادراس بياتيییرا واقعيیو
مستمرمحیطملیوبینالمللیخودراوعقدهد.جذبمناععبهجایازداخيلبيااتكيابيهخيارجانجيامميیشيود.

واحدهایسازمانیضمناینكهدارایاختیارا مناسبیمیباشند میتوانندبامحيیطپیراميونیارتبياطسيازندهای
برقراركنند.درایننوعساختاركنترلهاشدیدنیس واعرادخودععالیي هياراكنتيرلميیكننيد.سيازماندارای
توانتيییرشكلكوتاهمد ولحظهایاس .

درجدول3ویژگیهایچهارنوعساختارعوفتوضیحدادهشدهاس

كهدربیشترمتيونمربيوطبيهسياختار

بنابراینهرسازمانیباتشخیصنوعساختارنظریخودمیتوانيدویژگيی

بهمتيیرهایساختارینیزمشهوراس .
آنراتعیینودرنهای اقدامبهشكلدهیساختارخودنماید.درصور عدمدسيتیابیبيهویژگيیهيایسياختاری
ویژگیهایساختاریبراسياسمتيیيرهياییتعیيینميی

نمیتوانبهخوبیساختارهایعملیسازمانراتعییننمود.
شودكهسازمانمیبایس ساختارراهماهن


بياآنهياطراحيینمایيد.ایينمتيیيرهياخيارجازمحيدودهطراحيی

سازماناس ومعموالًبهمتيیرهایمحتواییمشهورند.
متيیرهایمحتواییساختارعبارتندازاستراتژی رو هایسازمانییاعناوری اندازهسيازمانازجهيا منيابع
بابررسیاینمتيیرهاميیتيوانمیيزانویژگيیهيای

انسانیوسایركاركردهاییكهدرمحیطسازمانوجوددارند.

مطلوبساختاریراتعییننمودوبدینترتیبساختارنظریمناسببرایسازمانمشخصمیشود.

دررویكردنقاطمرجيعاسيتراتژیکاگرچيهتيال ميیشيودتياسياختارنظيریسيازمانبيااسيتراتژیهایآن
هماهن

گرددولیاینرو كمکمیكندتاتمامیحوزههایوظیفهایسازمانبيایكيدیگرهماهني

عميل

نمایند.بنابراینمی توانمطمئنبودكهدراینرو ساختارنظریسازمانبراساسوضعی حوزههيایوظیفيهای
سازمانتعیینشدهاس ونوعیهماهنگیبیناینركنازمدیری باكلیهمتيیرهایمحتواییحاصلشدهاس .
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جدول  -3متغیرهای ساختاری در ساختارهای نظری
ساختارهای نظری

ویژگیهایساختاری

بسیار مکانیکي

مکانیکي

ارگانیک

بسیارارگانیک

رسمیت

باال

متوسط

متوسط

پایین

تقسیم کار

كامالًمشخص

تاحدیمشخص

تاحدیمشخص

غیرمشخص

استانداردپذیری

باال

متوسط

متوسط

پایین

پراکندگي افقي

ك،

متوسط

متوسط

زیاد

پیچیدگي

باال

متوسط

متوسط

پایین

تمرکز

باال

متوسط

متوسط

پایین

حرفه ای بودن

ك،

متوسط

متوسط

باال

نسبت پرسنلي

ك،

متوسط

متوسط

باال

حیطه کنترل

وسیع

متوسط

متوسطتازیاد

ك،تامتوسط

ارتباطا مكتوبو

ارتباطا مكتوبو

عمودی

كالمی

ارتباطا اعقی كالمی

ارتباطا اعقی گردهمائی

سطح مهارت

تجربهوآموز ك،

آموز رسمی

تجربه

آموز +تجربه

پراکندگي عمودی

زیاد

متوسط

متوسط

ك،

ارتباطات


ساختارهاییكهبراساسبخشهایپنجگانهسازمانطراحیشدهاندرانیزمیتيواندرنميودارچهارخانيهای

نقاطمرجيعاسيتراتژیکگنجانيد .سياختارمتخصيصسياالریكيهدرآننیيروهيایسيتادیبيرسيازمانحياك،
میباشند ناشیازتوجهسازمانبهمحیطبیرونیونیزاعمالكنتيرلبسيیارانعطيافپيذیراسي .درجياییكيهدر
پذیرمیباشد ولیواحدهایسازمانیبیشتربهامورداخلیسازمانتوجيهدارنيدونیيز


سازمانكنترلبسیارانعطاف
سازمانبههماهنگیبامحیطبیرونیچنداننیازیندارد ساختارسيادهحياك،ميیباشيد.درایينسياختاركنتيرل
سازمانبرعهدهمدیری عالیاس وواحدهایسازمانیچندانازقدر مناسبیبرایتياثیرگيذاریبيرسيازمان
برخوردارنمیباشند.ساختارسيادهبيینسياختارمتخصيص سياالریوسياختاربراسياسواحيدهيایمسيتقلقيرار
میگیرد.درسطحپایینانعطيافپيذیریوكنتيرلزیياددرسيازمانبيرحسيبمیيزانتوجيهبيهمحيیطپیراميونی 
ساالرمكانیكیقرارمیگیرند.


ایودیوان

ساالرحرعه

هایدیوان

ساختار
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نمودار -3جانمایی ساختارهای نظری مینزبرگ بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک

انواع ساختارهای عملی بر اساس پنج بخش اصلی سازمان

)(SRP1

(

)

)

(

)(SRP2

)

(

)

(


ویژگیهایساختارنظریمنتجازبخشبندیسازماننشاندادهشدهاسي .سياختارهاینظيری

درجدول11
ساختارهاییچونمتخصصسياالری

هایینظیرساختارهاینظریقبلیمیباشند.

دراینرویكردنیزدارایویژگی
وساده متناظرباساختاربسیارارگانیکوساختاردیوانساالریحرعهایمتناظرباساختارارگانیکوسياختارهای
واحدهایمست قلودیوانساالریمكانیكیبهترتیبمتناطرباساختارهایمكانیكیوبسیارمكانیكیاس .
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جدول  -41متغیرهای ساختاری در ساختارهای نظری مینزبرگ
ساختارهای نظری
دیوانساالر

دیوانساالر

واحد های

مکانیکي

حرفه ای

مستقل

رسمیت

بسیارباال

باال

متوسط

تقسیم کار

كامالًمشخص

تاحدیمشخص

استانداردپذیری

بسیارباال

باال

متوسط

پراکندگي افقي

بسیارك،

ك،

متوسط

زیاد

پیچیدگي

بسیارباال

باال

متوسط

پایین

بسیارپایین

تمرکز

بسیارباال

باال

متوسط

پایین

بسیارپایین

حرفهای بودن

بسیارپایین

پایین

متوسط

باال

بسیارباال

نسبت پرسنلي

بسیارپایین

پایین

متوسط

باال

بسیارباال

حیطه کنترل

بسیاروسیع

وسیع

متوسط

ك،

بسیارك،

ارتباطا مكتوب

ارتباطا مكتوب

ارتباطا مكتوبو

ارتباطا اعقی 

ارتباطا اعقی 

وعمودی

وكالمی

عمودی

كالمی

گردهمائی

آموز رسمی

آموز غیررسمی

تجربه

آموز +تجربه

باال

متوسط

پایین

بسیارپایین



ویژگیهایساختاری

ارتباطات
سطح مهارت
پراکندگي عمودی

تجربهوآموز 
ك،
بسیارباال
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دربرخیمواقع
مشخص

ساده

متخصص ساالری

پایین

بسیارپایین

تاحدینامشخص

غیرمشخص

پایین

بسیارپایین
بسیارزیاد

هماهنگی ساختارهای نظری با استراتژی های سازمان
همانطوركهتوضیحدادهشد میتوانبااستفادهازدونقطهمرجعاسيتراتژیک(توجيهبيهمحيیطونیيزمیيزان
كنترلدرسازمان) گونههایمختلفسياختارهاینظيریرادرایينرویكيردجانميائینميود.ایينموقعیي یيابی
كمييکمييیكنييدتيياجهي گیييریهييایسييازمانمتناسييببييااسييتراتژیهایاصييلیآنشناسيياییشييود.درمباحييش
برنامه ریزیاستراتژیبهطورمشخصثاب شدهاس كهدرصور وجودعرص هایمحیطيیونیيزقيو هيای
ایننوعاستراتژیهياكميکميیكنيدتياسيازمانبيا

داخلیسازمانهامیبایس استراتژیهایتهاجمیاتخاذنمایند.

استفادهازقو هایداخلیازعرصتهایمحیطیدرمسیرتحققچش،اندازخودبهرهگیرد.دراینصيور توجيه
هایداخلیمیبایس كمترینكنترلهيارابيرایميدیران

سازمانبهمحیطبیرونیاس ونیزبرایاستفادهازقو 
خوددرنظربگیرد.سازمانیكهاستراتژیهایتهاجمیاتخاذمیكنيد ميیبایسي سياختاریمتناسيببياایيننيوع
استراتژیطراحینماید.ساختارهایبسیارارگانیکیامتخصصساالریوسادهازجملهایننيوعساختارهاسي .
درایننوعطراحیواحدهایسازمانیدارایانعطافپذیریمناسبیبرایاستفادهازعرص هایمحیطیهسيتندو
ترینسطحخودمیباشد.


درآنهادرپایین
نیزدرجه استفادهسریعازعرصتهاتمركزوپیچیدگی
درمقابلوقتیسازمانبدلیلمواجهشدنباتهدیدهایمحیطیونیزدارابودنضعفهيایداخليیميیبایسي 

استراتژیهایتداععیاتخاذنماید بهتراس ازساختارهایبسیارمكانیكیویادیوانساالریمكانیكیبهيرهگیيرد.
دراینشرایطسازماندارایمحیطیمطمئنوقابلپیشبینیاس ولذابیشترینتوجهسازمانبيهرعيعضيعفهای
خودوكاهشآثارتهدیدهابرسازماناس .
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نمودار  -41هماهنگی میان استراتژیهای بانک تجارت با ساختارهای نظری

توجهبهمحیط
داخلي

خارجي

(نوع دوم)

(نوع اول)

انعطاف پذیر

رقابتي

تدافعي
شدید

(نوع چهارم)

(نوع سوم)

كنترل

تهاجمي

محافظه کارانه

توجهبهمحیط
داخلي

خارجي

(نوع دوم)

(نوع اول)

انعطاف پذیر

مکانیکي

بسیار مکانیکي
شدید

(نوع چهارم)

(نوع سوم)

كنترل

بسیار ارگانیک

ارگانیک
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فصل سوم
گونههای ساختار عملی

17

مقدمه
ساختارسازمانیدرنمودارسازمانینمایانمیشود.نمودارسازمانییکنمادقابلرؤیي ازكيلععالیي هياو

عرآیندهایسازماناس .طراحینمودارسازمانیبراسياساسيتراتژیهایسياختارسيازمانی(سياختارهاینظيری)
ایناقدامطراحیساختارعملیسازماننامیدهمیشودكيهخيود

نتیجهایجزتهیهنمودارسازمانیرابدنبالندارد.

دبهشیوههایمختلفصور پذیرد.

میتوان

ساختارهایعملیرامیتوانبراساسععالی هایسازمانشكلداد.سياختارعمليیميیتوانيدمبتنيیبيرنيوع
وظیفه محصول جيراعیا پیوندیوماتریسیطراحیشيود.ایينسياختارهاازمشيهورترینسياختارهایعمليیبيه
شمارمیروند.

عالوهبرساختارهایعوفتعامال جهانیونیزبزرگشدنسازمانهاموجبشدتاگروهیازمدیرانبهسم 
ساختارهای جدیدی مانند ساختار تیمی ساختار مجازی و نیز ساختار بدون مرز بروند .تال خواهد شد تا
بدینترتیبعرایند طراحیسازمان
ارتباطهماهنگی بینساختارهاینظریونیزساختارهایعملیایجادگردد  .
ازسطحاستراتژی تاعملیا ودرچارچوبتئورینقاطمرجعاستراتژیکتشریحشدهاس .
عرایندطراحیساختارهایعملیوبهتربگوئی،طراحیسازمانراميیتيواندرنميودار11نشيانداد.سيازمانها
ندپسازبرنامهریزیاستراتژیودرمرحلهاجرایاسيتراتژی سياختارنظيریراشناسياییوبيراسياسآن

میتوان
ساختارعملیسازمانراطراحینمایند.
نمودار -44فرایند طراحی ساختار عملی در الگوی نقاط مرجع استراتژیک







انتخاب SRPهای ساختار

برنامه ریزی
استراتژیک
تعیین موقعیت
سازمان نسبت به SRPهای
ساختار

استراتژی ساختار

شکل دهي ساختار

(ساختار نظری)

(ساختارهای عملي)

بنابراینرویكردنقاطمرجعاستراتژیکكمکخواهدكردتاآندستهازساختارهاییكهمتناسيببياسياختار
نظریونیزاستراتژیهایسازماناس شناساییوبكارگرعتهشود.
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ساختارهای عملی
ساختار مبتنی بر نوع وظیفه

4

درتهیهچنینساختاریععالی هابرحسبوجوهمشتركیكهدارنددرنمودارسازمانیازپایینبهباالگيروهبنيدی
میشوند.همهكاركنانخدماتیدرواحدخدما قرارمیگیرندورئیسخدما مسئولواحدخدما میشيود.
اگرمحیطدارایثبا بودواگرسازماندارایرو هاییبودكهیكنواخ وعادیباشدونیيزدوایيرسيازمانی
واقعمیشيود.یكيیازمهمتيریننقياطقيو 

وابستگیزیادیبهیكدیگرنداشتهباشد چنینساختاریبسیارموثر
ایننوعساختارایناس كهمیزانصرعههایناشیازمقیاسباالس .واینبهایندلیلاس كههميهكارمنيدان
میتوانندبهصور مشتركازامكانا وتسهیال سازماناستفادهكنند.
دریکمكانمستقرهستندو 
بانکتجار نیزمیتوانددربرخیازحوزههایخودونیزبراساسامورسازمانبهطراحیسياختاربيراسياس
گروهبندیوظایفاقدامنماید.دراینصور میبایسي وظيایفهمگيونراشناسياییودریيکواحيدقيرار
دهد.

. Functional Structure
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جدول  -44ویژگیهای ساختار سازمانی مبتنی بر نوع وظیفه

محتـوا
وظیفهایمحیط:باثبا
ساختار :
تكنولوژی:عادیویكنواخ

عدماطمیناناندك

وابستگیبینسازمانهااندك

اندازهیابزرگی:كوچکتامتوسط
هدفها:كاراییدرونسازمانی كیفی باالیعنی

سیستمهای درون سازماني
تاكیدبرهدفهایتخصصی

هدفهایعملی:

ریزیوبودجهبندی:مبتنیبرهزینه(بودجه گزار هایآماری)

ب 
رنامه
اختیارا رسمی:مدیرواحد
نقاط قوت
میشود.
صرعهجوییبهمقیاس» 
 -1دردروندایره« 
كاركنانمیتوانندمهارتهایگوناگونودرسطحباالعراگیرند.

-1
سازمانمیتواندهدعهایتخصصیخودراتامینكند.

-7
 -4برایسازمانهایكوچکومتوسطبسیارمناسباس .
 -1اگرسازمانیکنوعمحصولتولیدكند اینساختارمناسباس .
نقاط ضعف
 -1نسب بهتيییرا محیطنمیتواندبهسرع ازخودواكنشنشاندهد.
كهبارتصمی،گیریسنگینخواهد

 -1احتماالًموجبخواهدشدكهمقامارشدمجبورشودهمهتصمیما رابگیرد 
شد.
 -7هماهنگیدرسطحاعقیسازمان(بیندوایر)ضعیفاس .
 -4چندانموجبنوآوریوخالقی نخواهدشد.
دیدگاههایاعضایسازماننسب بههدعهایسازمانمحدودمیشود.

-1


منبع:دع
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نمودار  -42نمونهای از ساختار وظیفه ای

سیاستگذاری

اجرا

کنترل

برنامه ریزی و تدوین

تعیین تجهیزات و

ارائه گزارشات تخصصي

سیاست های حفاظتي از

استانداردهای حفاظت

نیروی انساني ،منابع

فیزیکي ،انساني ،مالي و

فیزیکي ،مالي و اسناد و

اسناد

مدارک

13

ساختار مبتنی بر نوع خدمت

4

دراینساختاربخشهایمختلفسازمانبراساسنوعخدم

گروهیازخدما

هایابرنامههای

نوعكار  
طرح

اصلیسازماندهیمیشوند.اینن وعساختارراگاهیواحدهایخودشمولنیزمینامند.دراینساختاربخشهای

سازمانبرخدما

بندیوسازماندهیمیشوند.سازمانی

هایاصلیویامراكزسوددهیگروه


هایابرنامه
طرح

كهساختارآنبراساسنوعخدم طراحیشدهاس
تيییرا

پذیریكمیداردوبهسختیمیتواندخودرابا

انعطاف

محیط وعق دهد  .البته در خصوص خدماتی نظیر آموز

و طراحی نرماعزار سازمانها توان

انعطافپذیری باالیی دارند .در این ساختار تصمی،گیری غیرمتمركز اس و مدیران ردههای پایین دارای

اختیارا خوبیهستند.
جدول  -42ویژگیهای ساختار سازمانی مبتنی بر نوع خدمت

محتـوا
ساختار:خدم محیط:عدماطمینانمتوسطتازیاد درحالتيییر
دوایربسیاربهه،وابستهاند

تكنولوژی:پیچیده 
اندازهیابزرگی:بزرگ
هدفها:رضای ذینفع ساز بامحیط اثربخشدرخارجازسازمان

سیستمهای درون سازماني
هدفهایعملیاتی:تاكیدبرنوعمحصول

ریزیوبودجهبندی:مبتنیبرمركزسود(هزینهودرآمد)


برنامه
اختیارا رسمی:مدیرانواحدهایارائهكنندهخدما
نقاط قوت
كندوبیثبا اس .

 -1مناسبمحیطیاس كهسریعتيییرمی
 -1ازآنجاكهنوعخدم ومحلمراجعهمشخصاس

سازماندرجه جلبرضای ذینفعععالی میكند.

 -7دوایرسازمانی درسطحباالییبایكدیگرهماهن اند.
 -4هرواحدیمیتواندباتوجهبهخواس ذینفعومنطقهایكهدرآنععالی میكندخدما خاصیراتولیدوعرضه
نماید.
مینمایند.
 -1اینساختارمناسبسازمانهاییاس كهبسیاربزرگهستندوانواعمختلفخدما ارائه 
گیریهابهصور غیرمتمركزاس .


تصمی،
-6
نقاط ضعف
توانندصرعهجوییبهمقیاسداشتهباشند.


دوایرمختلفسازماننمی
-1
نمیتوانندهماهنگیچندانزیادیباه،داشتهباشند.
 -1خطوطمختلفارئهخدما  
 -7دراینسازمانهامسألهصالحی وشایستگیزیادیاتخصصعنیمنتفیاس .
 -4مسألهرعای استاندارد انسجامیایكپارچگیازنظرخطوطارائهخدما بسیارمشكلاس .

. Divisional Structure

18

ساختار مبتنی بر منطقه جغرافیایی

بندی هایی كه در ساختار سازمانی رعای میشود توجه به ذینفعان سازمان اس  .منطقه
یكی دیگر از گروه 
متداولترینروشی  اس كهدراین ساختار موردتوجهقرارمیگیرد .مردم هرمنطقهایازكشور

جيراعیایی
ممكناس نیازهاوسلیقههایخاصیداشتهباشند.هرواحدیازسازمانكهدریکمنطقهخاصجيراعیایی
كوشدتاهمهنیازهایذیربطآنناحیهراتامیننماید.دررابطهباسازمانهای چندملیتیكه

قرارمیگیرد  
می

واحدهاینسبتاًخودمختارآنهادرسراسردنیاپراكندهاس

میكوشندتا
وهریکازآنهاخودشمولهستند  



نیازهایمربوطبهمنطقهخودراتامینكنند.
جدول  -49ویژگیهای ساختار سازمانی مبتنی بر منطقه جغرافیایی
محتـوا
ساختار:جيراعیای یمحیط:عدماطمینانمتوسطتازیاد درحالتيییر
دوایربسیاربهه،وابستهاند

تكنولوژی:پیچیده 
اندازهیابزرگی:بزرگ
هدفها:رضای ذینفعانمحلی ساز بامحیطواثربخشدرخارجازسازمان

سیستمهای درون سازماني
هدفهایعملیاتی:تاكیدبرمنطقهعملیاتی

ریزیوبودجهبندی:مبتنیبرمركزسود(هزینهودرآمد)


برنامه
اختیارا رسمی:مدیرانتولید
نقاط قوت
-1

كندوبیثبا اس .

مناسبمحیطیاس كهسریعتيییرمی

-1

میكند.

ازآنجاكهنوعمحصولومحلمراجعهمشخصاس سازماندرجه جلبرضای ذینفعانععالی

-7

دوایرسازمانی درسطحباالییودریکمحیطخاصبایكدیگرهماهن اند.

-4

ومنطقهایكهدرآنععالی میكندخدما خاصیراتولیدو

هرواحدیمیتواندباتوجهبهخواس ذینفعان 
عرضهنماید.

-1

میكنندویادراقصا
اینساختارمناسبسازمانهایی اس كهبسیاربزرگهستندوانواعمختلفخدما راارائه  
نقاطكشورععالهستند.

-6

گیریهابهصور غیرمتمركزاس .


تصمی،
نقاط ضعف
توانندصرعهجویینسب بهمقیاسداشتهباشند.


دوایرمختلفسازماننمی
-1
نمیتوانندهماهنگیچندانزیادیباه،داشتهباشند.
 -1واحدهایمختلفارائهكنندهخدما  
 -7دراینسازمانهامسألهصالحی وشایستگیزیادیاتخصصعنیمنتفیاس .
 -4مسألهرعای استانداردانسجامیایكپارچگیازنظرواحدخدماتیبسیارمشكلاس .



منبع:دع
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نمودار  -49نمونهای از ساختار جغرافیایی

مدیر حراست

حراست تهران

حراست شمال شرق

حراست شمال

حراست شمال غرب

عیزیكی

عیزیكی

عیزیكی

عیزیكی

انسانی

انسانی

انسانی

انسانی

مالی

مالی

مالی

مالی

اطالعاتی

اطالعاتی

اطالعاتی

اطالعاتی

حراست مرکز

حراست جنوب شرق

حراست جنوب

حراست جنوب غرب

عیزیكی

عیزیكی

عیزیكی

عیزیكی

انسانی

انسانی

انسانی

انسانی

مالی

مالی

مالی

مالی

اطالعاتی

اطالعاتی

اطالعاتی

اطالعاتی

71

ساختار پیوندی

امكانداردساختاریکسازمانبهگونهایباشدكهآنراپیوندیبنامند یعنیتركیبیاس ازساختارمبتنیبر


نوعخدم وساختارمبتنیبرنوعوظیفه( یااینكهآنتركیبیاس ازساختارمبتنیبرنوعخدم وساختاری
1

بهاصطالحمیگویندكهساختارپیوندی 

مبتنیبرمناطقجيراعیایی) .سازمانیكهدارایچنینساختاریباشد 
دارد.
متعددیمیگردد.

عرضهمیكندیاواردعرصههای

هنگامیكهسازمانرشدكندوتوسعهیابد چندینخدم 
سعیمی كندععالی خودرابصور واحدهایخودمختاروخودشمولدرآورد.برخی

معموالًچنینسازمانی 
حوزهها  اهمی زیادیدارد بصور غیرمتمركزدرمیآیندوهریک
ازكارها كهدررابطهباهمهخدما و 
ازواحدهامیتواننددررابطهباآن بااستقاللنسبیاقدامنمایند.باوجوداین برخیازاموره،بصور متمركز

تصمی،میگیرند یاآنهارابهاجرادرمیآورند.معموالًكارهاییكهدر

درمیآیندودعاترمركزیدربارةآنها

جوییهاینسب بهمقیاس


دراجرایآنهاصرعه
دعاترمركزیانجاممیشودازنوعیثبا نسبیبرخوردارند.

رهگیری
ودربسیاریازمواردبرخیازسازمانهایتخصصیدرطراحیساختارسازمانیخود بابه 

حاصلشده
میكوشندتااز
ازویژگیهایدوساختارمتفاو (ساختارمبتنیبرنوعخدم وساختارمبتنیبرنوعوظیفه) 

نقاطقو هردوساختاربهرهمندشوندولیازنقاطضعفآنهااجتنابكنند.

. Hybrid Stracture
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جدول -41ویژگیهای ساختار پیوندی

محتـوا
ساختار:پیوندی
مرتبتيییرمیكند

محیط:عدماطمینانمتوسطتازیاد تقاضایذینفعان
تكنولوژی:عادییاپیشرعته بامقداریوابستگیبیندوایروجوددارد
اندازهیابزرگی:بزرگ
اثربخشبودنسازماندرمحیطخارجیانعطافپذیریوساز بامحیطوكارایی

هدفها:

سیستمهای درون سازماني
هدفهایعملیاتی:تاكیدبرارائهخدم


نوعیتأكیدبردوایرسازمانی

وجودمراكزسودبرایبخشهایعملیاتی وجودمراكزهزینهبرایدعاترمركزی

ریزیوبودجهبندی:


برنامه
اختیارا رسمی:مسئولی ایجادهماهنگیبرعهدةمدیراندوایرسازمانیاس
نقاط قوت
بخشهایارائهكنندهخدم راهماهن
سازمانمیتواندخودراباتيییرا محیطوعقدهد  

-1

نمایدوكاراییدوایر

مركزراباالببرد.
هایكلوبخشهایاواحدهایعملیاتیراهماهن


تواندهدف

سازمانمی
-1

كند.

 -7سازمانمیتواندبینواحدهایعملیاتیودردرونهریکهماهنگیایجادكند.
نقاط ضعف
 -1امكانزیادیهس كهسازمانبانیرویسربار(ازنظركاركناناداری)روبروشود.
 -1امكانزیادیهس كهبیندوایرسازمانیوواحدهایعمالیاتیتعارضوتضادبوجودآید.
منبع:دع ریچاردال )1781(.تئوریوطراحیسازمان دكترعلیپارسیان دكترسیدمحمداعرابی تهران:دعترپژوهشهایعرهنگی.
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نمودار  -41نمونهای از ساختار پیوندی

مدیریت امور برنامه ریزی و سازماندهی
دعتر دبیرخانه

اداره پژوهش های اقتصادی و بانکي

اداره برنامه ریزی استراتزیک و ارزیابي عملکرد

اداره ساختار ،فرآیند و سیستم ها

ماموریت های اصلی ادارات مدیریت امور سازمان
شناسایینیازهایپژوهشیوبودجهبندی

برنامهریزیاستراتژیک

بازنگزیساختاركالنبانک

انجاممطالعا كالنبانک

برنامهریزیعملیاتیوتعیینپروژههایسازمانی

بازنگریساختارواحدهایسازمانی

شناساییمشاورانوپژوهشگران

كنترلاستراتژیکودبیرخانهایكمیتهراهبردی

انعقادقراردادونظار مبتنیبرقرارداد

كنترلعملیاتیوارائهنتایجبهمدیری

نقشآعرینیبهعنوانكارعرمادرپژوهشهای
واحدهایسازمانی
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بازنگریعرآیندهایسازمانی
طراحیسیست،هایعملیاتیعرآیندها

ساختار ماتریسی

میتوانندازنوعیساختاربنامساختار ماتریسیاستفادهكنند.
میكنند  
سازمانهاییكهچندینخدم ارائه  


برایمثالامكانداردیکبخشازمحیطبهتخصصعنینیازداشتهباشدوبخشدیگرباید(ازنظرخدم )به
سرع خودراباتيییرا محیطوعقدهد .اگرسازماندرمحیطیقرارگیردكههیچیکازسهساختارپیشینرا
ودوایروبخشهایخودراازنظراعقیهماهن

میتواندازساختارماتریسیاستفادهنموده
مناسبخودنداند  



نماید.دراینساختار سازمانه،دارایساختا رمبتنیبرنوعمحصولوه،دارایساختارمبتنیبرنوعوظیفه
میباشد  .مدیران دوایر تخصصی و دوایر ارائه كننده خدما سازمان دارای اختیارا كامالً برابرند .ساختار

میباشد.
ماتریسیبرایسازمانیكهدارایشرایطزیراس بسیارمناسب 
 .1دوایرسازمانبدنبالآنهستندتاهریکسه،متناسبیازمنابعسازمانرابدس آورند.
 .1سازمانازسویمح یطتح عشاراس تادویاجندنوعخدم ارائهنماید .ازیکسوبایدكیف 
خدما را ارتقاء دهد (ساختار وظیفهای) و از سوی دیگر باید خدما جدیدی ارائه نماید(ساختار
یوظیفهایومحصولیمیباشد.

مبتنیبرمحصول)ولذاساختارتركیبیازساختارها
 .7محیطسازمانپیچیدهونامطمئناس ولذادوایرسازمانبایدوابستگیزیادیبایكدیگرداشتهباشند.

74

جدول  -45ویژگیهای ساختار ماتریسی
محتـوا
ماتریسیهدفها:متضاد نوآوریدرمحصولوتخصصعنی

ساختار:
محیط:عدماطمینانزیاد
تكنولوژی:پیچیده واحدهابهیكدیگروابسته
اندازهسازمان:متوسط تنهاچندخدم
سیستمهای درون سازماني
هایدوایرسازمانیومجریانبرنامهها

هدفهایعملیاتی:برقراركردنتعادلبینقدر 

نقیضمربوطبهمدیرانبرنامههاودوایرسازمانی

سیست،هایضدو

ریزیوبودجهبندی:


برنامه
مشتركبینروسایدوایرسازمانیومجریانبرنامهها

اختیارا رسمی:
-1
-1
-7
-4
-1

-1
-1
-7
-4
-1
منبع:دع

نقاط قوت
سازمانموعقمیكوشدبینتقاضایدوگانه(ازمحیط)هماهنگیالزمایجادكند.

برایتأمیننیازهایضدونقیضمحیطمیكوشدتاهماهنگیالزمایجادكند.

سازمان 
سازمانانعطافپذیراس وواحدهایسازمانیبصور مشتركازاینمنابعاستفادهمیكند.

درتوزیعمنابعانسانی 
هایكاعیبوجودمیآورد

كارمیكنندموقعی هاوعرص 

سازمانبرایكاركناندوایروآنهاكهدرحوزهعملیا 
تاآنهابرمهار هایخودبیاعزایند.
برای سازمانهای متوسط (نه چندان بزرگ و نه چندان كوچک) كه خدما گوناگون تولید و عرضه میكنند 
مناسباس .
نقاط ضعف
اعضایسازمانبایدزیرنظركسانیكهقدر هایمتضاددارندكاركنند امكاندارددرمسیرتأمینتقاضاهایضد
ونقیضآناندچارسردرگمیشدهومستأصلشدند.
هایكارمیكنندباید ازنظرایجادارتباطبادیگرانازمهار هایباالییبرخورداربوده


كسانیكهدرچنینسازمان
وآموز هایزیادیدیدهباشند.
اعرادبایدجلسا زیادیتشكیلدهندتاتعارضهاراازبینببرند ازاینروساختارمزبورمستلزمصرفوق بسیار
زیادیاس .
اگراعضایسازماننتوانندآنرابهخوبیدرككنندوبهجایایجادروابطعمودی(رئیسومرئوسی)درسطح
اعقیسازمانروابطیایجادكنند آنسیست،محكومبهشكس خواهدبود.
سازمانبوسیلهمحیطتح عشارقرارمیگیردتابینقدر هایموجودنوعیتعادلوتوازنبرقراركند.
ریچاردال )1781(.تئوریوطراحیسازمان دكترعلیپارسیان دكترسیدمحمداعرابی تهران:دعترپژوهشهایعرهنگی.
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نمودار  -45نمونهای از ساختار ماتریسی

مدیر بازرسی
حفاظت فیزیکي

حفاظت انساني

حوزهحراس 
مدیران مناطق

حوزهحراس 
حوزهحراس 
حوزهحراس 

76

حفاظت اسناد

هماهنگی ساختارهای عملی با استراتژی های سازمان
نمود.طراحیساختارباتدویناستراتژی ونیز

میتوانبااستراتژیهایسازمانهماهن
ساختارهایعملیرانیز 

میتوان
تدوین برنامههای عملیاتی در سایر حوزههای كاركردی كمی متفاو اس  .در این حوزه نه تنها  
استراتژیهایساختاررامتناسببااستراتژی وموقعی سازمانهماهن

نمودبلكهامكاناینوجودداردتاكلیه

ععالی هایسطحعملیا رانیزبایاعتههایسطحاستراتژی هماهن

نموده واینهماهنگیازگونهشناسی

ساختارهایعملیكامالًمشهودمیباشد.
نمودار  -46جانمایی ساختارهای عملی بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک

انواع ساختارهای عملی بر اساس نوع فعالیت

)(SRP1

(

)

/

(

)(SRP2

)

(

)

)

(


در نمودار  16ساختارهای عملی با توجه به نقاط مرجع استراتژیک موقعی یابی شدهاند.از آنجا كه در
ساختارهای وظیفه ای و محصولی با دوایر از ه ،جدا و نیز دارای وظایف مشخص روبرو هستی ،در چنین
سازمانهاییكنترلشدیدونیزانعطافپذیریكمترازسایرساختارهایعملیاس  .ایننوعساختارها چندان

برایتعاملبامحیطساختهنشدهاندوتوجهمدیراندراینسازمانهابیشتربهمحیطداخلسازمانمیباشد.

ساختارجيراعیاییگرچهازكنترلیغیرمنعطفبرخورداراس ولیبدلیلاهمی پاسخگوییبهمحیطمیبایس 
توجهبهمحیطبیرونیدرتمامیاركانسازماندیدهشود .اینساختاردرسازمانهاییكهمجبورنددرمحیطهای
متفاو ععالی نمایندبكارگرعتهمیشود .ساختارپیوندیوماتریسیازكمترینسطحكنترل برخورداربودهبا
اینتفاو كهدرساختارماتریسیتعاملبامحیطبیرونیبیشترمیباشد.سایرساختارها مانندساختارمجازیو
هایساختارماتریسیبهشمارمیروند.


ایازجملهساختارهاییباویژگی

یاساختارشبكه
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گونههایاستراتژی ساختارعملیشرحدادهشد.درنمودار 13هماهنگیطراحیساختارسازمانیدر
تااینجا  
میتواندبراساساستراتژیهای
ینظریوعملینشان دادهشدهاس ولذاسازمان 

خصوصطراحیساختارها
خودتمامیمراحلطراحیسازمانراهدای نماید.
نمودار  -47هماهنگی میان استراتژیهای سطح سازمان با ساختارهای نظری و عملی
توجهبهمحیط
داخلي

خارجي

(نوع دوم)

(نوع اول)

انعطاف پذیر

رقابتي

تدافعي
شدید

(نوع چهارم)

(نوع سوم)

توجهبهمحیط
خارجي

كنترل

تهاجمي

محافظه کارانه

توجهبهمحیط
داخلي
انعطاف پذیر

كنترل

شدید

(نوع دوم )

(نوع اول )

78

مکانیکي

بسیار مکانیکي

(نوع دوم)

(نوع اول)

انعطاف پذیر

دیوان ساالر حرفه ای

دیوان ساالر مکانیکي

(نوع چهارم)

(نوع سوم)

شدید

(نوع چهارم)

(نوع سوم )

بسیار ارگانیک

ارگانیک

كنترل

متخصص ساالری

واحدهای مستقل

خارجي

داخلي
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