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مقدمه
سازمان يعني سيس��تم پردازش اطالعات؛ 
بدين معني که سازمان، اطالعات را مي گيرد 
و از صافي ه��اي خود مي گذراند، با توجه به 
آموخته هايش آن را پردازش مي کند، تفسير 
مي نمايد، تغيير مي دهد و سرانجام بر اساس 

آن عمل مي کند ]1[. 
همان طور که از نام سازمان مشخص است، 
سازمان دهي، اساسي ترين عنصر در فرايند 
ش��کل گيري و تداوم س��ازمان محس��وب 
مي شود. تقسيم وظايف، تعيين مسئوليت ها، 
اختيارات و تعيي��ن ارتباطات ميان دواير و 
افراد، س��ازمان دهي ناميده مي شود]2[. به 
عبارت ديگر، سازمان دهي فرايندي است که 
طي آن، تقس��يم کار ميان افراد و گروه هاي 

کاري و هماهنگ��ي مي��ان آن ب��ه 
اهداف صورت  منظور کسب 

مي گي��رد. س��ازمان دهي 
يک فرايند سه مرحله اي 
است: 1( طراحي کارها 
و فعاليت ه�ا ب�ا توجه 

به اهداف س�ازمان، 2( 
دس�ته بندي فعاليت ها به 

واحدها و پست هاي سازماني 
و 3( برق�راري رابط�ه مي�ان 

واحدها و پست ها]3[. 
با توجه به اصل س��ازمان دهي، 
ساختار يک س��ازمان پي ريزي 

مي شود. به عبارت ديگر، ساختار 
دربرگيرنده ش��يوه ای است که طي 

آن، وظايف افراد س��ازمان تقسيم بندي و هماهنگ مي شود. عالوه بر اين، ساختار 
س��ازمان، با الگوهاي اختيار، تعامالت و جريان کار ارتباط مي يابد]4[. س��اختار از 
ديد بسياري از صاحبنظران، يک ابزار قدرتمند تحرک منابع هم در بُعد اثربخشي 

و هم در بُعد کارايی است. 

تعريف ساختار سازماني

ساختار سازماني، راه يا شيوه اي است که به وسيله آن فعاليت هاي سازماني تقسيم، 
سازمان دهي و هماهنگ مي ش��وند. سازمان ها، ساختارهايي را به وجود مي آورند تا 
فعاليت ه��اي عوام��ل انجام کار را هماهنگ کرده و کاره��ای اعضاء را کنترل کنند. 
س��اختار سازماني تعيين کننده روابط رسمي و نش��ان دهنده سطوحي است که در 
سلسله مراتب اداري وجود دارد و حيطه کنترل مديران را مشخص مي کند. همچنين 
س��اختار سازماني دربرگيرنده طرح سيستم هايي است که به وسيله آنها 
همه واحدها هماهنگ و يکپارچه مي شوند و در نتيجه ارتباط مؤثر در 

سازمان تضمين خواهد شد.
دوبرين ساختار س��ازماني را چارچوب روابط، وظايف و اختيارات 
ميان واحدهاي مختلف س��ازمان تعريف کرده اس��ت. برد 
و همکارانش نيز، س��اختار س��ازماني را بدين ترتيب 
تعريف کرده اند: مجموعه روابط مش��خص ميان 
واحدها، بخش ها و مديران در يک س��ازمان، 
ش��امل مسئوليت هاي مش��خص هر يک از 
واحدها و بخش ها ]6[. ساختار سازماني 
منعکس کنن��ده سيس��تم هاي تفک��ر 
سازمان است. هر سازمان ترکيبي است 
از عوامل، روابط ميان عوامل و روابط کلي 
که يک واحد را تشکيل مي دهد. ساختار 
س��ازماني نه تنها از اجزاي سخت مانند 
افراد، گروه ها، تيم ها و بخش هاي مختلف 
و... تشکيل ش��ده است، بلکه اجزاي نرم 
مانند روابط ميان اجزاي سازماني را نيز 

در برمي گيرد. 
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ساختار سازماني تعيين مي کند چه وظايفي 
بايد تخصيص يابد، چه کسي به چه کسي 
گزارش دهد، و ساز و کار هماهنگي رسمي 
و الگوهاي تعامل و ارتباط را معين مي کند. 
اين ديدگاه به س��از و کار و الگوهاي رسمي 

محدود است ]9[.
ساختار سازماني در نمودار سازماني نمايان 
مي ش��ود. نمودار س��ازماني، يک نماد قابل 
رؤيت از کل فعاليت ها و فرايندهاي سازمان 
اس��ت. در تعريف ساختار س��ازماني به سه 

رکن اصلي اشاره مي شود:
* س��اختار س��ازماني تعيين کننده روابط 

رسمي گزارش گري در سازمان است؛
* ساختار سازماني تعيين کننده افرادي است 
که به صورت گروهي در دواير کار مي کنند؛

* و ساختار س��ازماني شامل سيستم هايي 
است که به وسيله آن ها، همه فعاليت هاي 

دواير يکپارچه مي شود]7[.
سه کارکرد مشخص براي ساختار در سازمان 
وجود دارد. در صورتي که اين سه کارکرد را 
براي ساختار قائل شويم توانسته ايم تعريف 
صحيحي از ساختار سازماني ارائه کنيم. اين 

سه کارکرد عبارتند از:
*  تأمين اهداف سازمان؛ 

*  تعيين رويه ها و مقررات در سازمان؛
*  وتعيين دامنه قدرت در سازمان ]6[.

ابعاد سازمان

متغيرهاي بسياري را به عنوان ابعاد سازماني 
مطرح کرده ان��د؛ اما مي توان گفت که ابعاد 

سازماني به دو گروه تقسيم مي شوند:
الف(س��اختاري و ب( محتواي��ي]9[. ابعاد 
س��اختاري، مبين ويژگي ه��اي دروني يک 
س��ازمان و مبن��اي اندازه گيري و مقايس��ه 
س��ازمان ها با يکديگر است. ابعاد محتوايي 
معرف کل سازمان اند، مثل اندازه يا بزرگي 
سازمان، نوع فناوري، محيط و هدف هاي آن.

الف(  ابعاد ساختاري
رسميت

به اسناد و مدارکي اطالق مي شود که در سازمان وجود دارد. در اين اسناد، روش ها، 
ش��رح وظايف، مقررات و سياست هايي که سازمان بايد رعايت و اجرا نمايد، نوشته 

شده است. اين اسناد نشان دهنده نوع رفتار و فعاليت هاي يک سازمان است.
تخصصي بودن

تخصصي بودن يک سازمان يعني آن که سازمان مزبور تا چه اندازه يا تا چه درجه اي 
کارها و فعاليت  خود را به وظايف جداگانه و تخصصي تقسيم کرده باشد. اگر سازمان 
در حد بسيار بااليي تخصصي شده باشد، هر کارگر يا کارمند تنها دامنه محدودي از 

کارها را انجام مي دهد.
داشتن استاندارد

داشتن استاندارد به موردي اطالق مي شود که بسياري از کارهاي مشابه به روشي يکسان 
و همانند انجام شوند. سازماني که کارهايش را در سطح بااليي استاندارد کرده باشد شيوه 
انجام دادن کارهايش متنوع نبوده و در همه واحدها، کارهاي مشابهي انجام مي شود.
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سلسله مراتب اختيارات
مقصود از سلسله مراتب اختيارات، مشخص کردن اين موضوع است که هر يک 
از افراد بايد گزارش کار خود را به چه کس��ي بدهد. سلسله مراتب اختيارات، 
حيطه کنترل هر مدير را مشخص مي کند. يعني آن که چه تعداد افراد گزارش 

کار خود را به يک سرپرست ارائه مي دهند.
پيچيدگي

مقصود از پيچيدگي تعداد کارها يا سيستم هاي فرعي است که در درون يک 
سازمان انجام مي شود يا وجود دارد. پيچيدگي را مي توان از مجراهاي مختلفي 
مد نظر قرار داد. پيچيدگي عمودي تعداد سطحي است که در سلسله مراتب 
اختيارات وجود دارد و پيچيدگي س��ازمان از نظر افقي مربوط به تعداد عنوان 

شغلي يا دوايري است که به صورت افقي در سراسر سازمان وجود دارند.  
متمرکز بودن

در سلسله مراتب اختيارات، متمرکز بودن به آن سطح از اختيارات گفته مي شود 
که قدرت تصميم گيري دارند. هنگامي که تصميم در سطح باالي سازمان گرفته 
شود آن سازمان متمرکز ناميده مي شود. هنگامي که تصميم گيري ها به سطوح 

پايين تر از سازمان تفويض گردد مي گويند که سازمان غيرمتمرکز است.
حرفه اي بودن

حرفه اي بودن به س��طح تحصيالت رسمي و آموزش کارکنان اطالق مي شود. 
اگر در يک سازمان کارکنان براي گرفتن يک شغل بايستي دوره هاي آموزش 
بلند مدت تري را طي نمايند، به آن سازمان، سازمان حرفه اي اطالق مي شود.

نسبت پرسنلي به کارکنان
اين نسبت بيانگر بکارگيري افرادي است که براي وظايف مختلف و دواير گوناگون 
به اس��تخدام س��ازمان در مي آيند. مثل نسبت پرسنلي، نسبت مديريتي و ....

ب( ابعاد محتوايي
اندازه

اندازه سازمان عبارت است از بزرگي يا کوچکي آن 
که به صورت تعداد افراد يا کارکنان مشخص مي شود. 
بزرگ��ي را مي توان با توجه به يک واحد خاص، يک 

دايره، يک بخش يا کل سازمان مشخص نمود. 
تکنولوژي سازمان

تکنولوژي سازمان عبارت است از دانش و رويه های 
کاری که داده ها را به ستاده ها تبديل می کند.

محيط
محيط شامل عواملي است که در خارج از مرزهاي 
سازمان وجود دارند. برخي از عوامل عبارت هستند 
از صنعت، دولت، مش��تري، عرضه کنندگان کاال و 

مؤسسات مالي و اعتباري.
استراتژي و هدف هاي سازمان

هدف ها بيانگر و نش��انگر مقصود غايي و هميشگي 
سازمان مي باشند. استراتژي عبارتست از يک برنامه 
عملي ک��ه به موجب آن ش��يوه تخصيص منابع و 
فعاليت هاي سازمان در رابطه با محيط و در راه نيل 

به هدف هايش تعيين مي شود.
فرهنگ

فرهنگ يک سازمان نش��ان دهنده مجموعه اي از 
ارزش ه��ا، باورها، هنجارها و تفاهم هايي اس��ت که 
س��ازمان در آنها با کارکنان وجوه مش��ترک دارد. 
فرهنگ سازمان مطلب نانوشته اي است ولي با توجه 

به مسائل دروني سازمان قابل مشاهده خواهد بود.
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هماهنگي ساختار سازماني و استراتژي سازمان
اولين تحقيق در خصوص رابطه بين استراتژي و ساختار توسط چندلر صورت گرفت 
]10[. وي در سال 1960 با مطالعه خود دريافت که بين استراتژي و ساختار سازماني 
رابطه علت و معلولي وجود دارد. سازمان ها با توجه به تغييرات عوامل بيروني و نيز 
وضعيت عوامل داخلي استراتژي هاي خود را براي تحقق چشم انداز تغيير مي دهند 
و متناسب با آن مي بايست ساختار سازماني را نيز تغيير دهند. اين رابطه در نمودار 

زير نشان داده شده است.

پ��س از چندل��ر پژوهش ه��اي فراواني در 
خصوص رابطه بين اس��تراتژي و س��اختار 
صورت گرفت. هدف مشترک اين تحقيقات 
پيش��نهاد يک ساختار مناس��ب با توجه به 
نوع استراتژي سازمان بود. بررسي الگوهاي 
هماهنگي بين اس��تراتژي هاي س��ازمان و 
ساختار س��ازماني فرصتي را ايجاد مي کند 
ت��ا مديران بتوانند هر زمان که به واس��طه 
تغييرات محيطي و س��اير عوامل داخلي و 
خارجي، اس��تراتژي هاي س��ازمان را تغيير 
دادند، س��اختار س��ازماني را متناسب با آن 
استراتژي، اصالح نمايند. بنابراين سازمان ها 
پس از تدوين استراتژي هاي خود در سطح 
س��ازمان مي بايست اس��تراتژي هاي سطح 
موضوعي )کارک��ردي( را تدوين نمايند که 
مبي��ن جهت گيري س��ازمان در حوزه هاي 
تحول و نيز کارکرد ها مي باش��د. س��اختار 
سازماني نيز از عناصر تحول به شمار مي رود 
و استراتژي هاي س��ازمان در خصوص اين 
عنصر نيز بر شکل دهي ساختار 
سازمان مؤثر خواهد بود.

استراتژی جديد 
تدوين می شود

مسائل اداری
يا مديريت جديد

پیش می آيد

عملکردسازمانی
کاهش می يابد

يک ساختار
سازمانی جديد به 

وجود می آيد

عملکردسازمانی
 بهبود می يابد

رابطه استراتژي با ساختار


