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 چکیده

آن مواجه هستند نياز به باز نگری و بررسی موضوعات تغيير از ها با ها و شرکتامروزه با توجه به محيط پويايی که سازمان

لذا هدف اين پژوهش بررسی رابطه بين .  ها وجود داردقبيل ساختار، تکنولوژی، استراتژی، فرهنگ و موارد ديگر در سازمان

بنای هدف، کاربردی و پژوهش حاضر بر م.  ای مازندران و گلستان بوده استاستراتژی و ساختار سازمانی شرکت برق منطقه

جامعه آماری در اين پژوهش کارشناسان و . همبستگی بوده و به شيوه ميدانی انجام گرفته است -از نظر روش ، توصيفی

در اين پژوهش از پرسشنامه مايلز و اسنو  برای سنجش . است( نفر 141)ای مازندران و گلستان مديران شرکت برق منطقه

های پيشنهادی برای سنجش ساختار سازمانی و سرانجام برای تعيين نوع محيط از پرسشنامه رابينزاز پرسشنامه  استراتژی ،

کريتنر، هلريگل و اسلوکام  و عوامل تعيين کننده ميزان پايداری و ناپايداری محيطی از نظر دانکن، اسنو و مايلز، لورنس و 

ی عدم و نيز نتايج اين يافته ها نشان دهنده .انفعالی می باشدنوع راهبرد غالب راهبرد . لورش و رابينز، استفاده شده است

 =%-11)،استراتژی تحليل گر با ساختار(  p =%11)وجود رابطه بين استراتژی تدافعی با ساختار با توجه به ضريب همبستگی 

p  )مبستگی و وجود رابطه معنی دار و غير مستقيم بين استراتژی انفعالی با ساختار با توجه به ضريب ه(56-%= p  ) ،

 .دمی باش(    p =%-11)استراتژی تهاجمی با ساختار با توجه به ضريب همبستگی 

 

 استراتژی، ساختار سازمانی، محيط: کليدی واژگان
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مقدمه-   

 در اين. پذير نيست در دنيای رقابتی امروز دستيابی به مقاصد راهبردی بدون داشتن سازمان امکان

پذيرتر ترونفوذهايی ارائه نمايند که مطمئن شوند مرزهای سازمانی منعطفها بايد طرحبسيار متغير، شرکت های رقابتیمحيط 

چنان که يک موسسه هم.ای داردبنابراين در اجرای يک راهبرد به دقت تدوين شده، ساختار سازمانی اولويت عمده.شوندمی

کند ای کوچک که در آن يک نفر هم عمليات جاری را اداره میر موسسهد. شوديابد، نياز به ساختار چشمگيرتر میتکامل می

با افزايش حجم فعاليت موسسه، نياز به تقسيم کردن . ريزد، ساختار سازمانی نسبتاً ساده استو هم برای آينده برنامه می

کار و اندازه هر سازمان  تنوع. گيردهای جديد سازمانی شدت میها، تفويض اختيارات و ادغام و هماهنگی بخشفعاليت

سازد، ليکن چيزی که در اين ميان از اهميت خاصی برخوردار است، ارتباط و آور مینيازهای ساختاری معينی را برای آن الزام

های اقتصاد کالن قرار ی استراتژی براساس مدلمطالعات گذشته درباره (.1836کروبی،)هماهنگی ساختار با استراتژی است

شود سازگار باشد، به دهند، سازمان مجبور است آن استراتژی را برگزيند که با شرايطی که با آن مواجه میشان میدارند که ن

کنند که برای رسيدن به عبارت ديگر محيط خارجی مانند بازار و فشارهای محيطی، يک استراتژی خاص را تحميل می

مورد انتقاد ( 1618)و چايلد ( 1651) 1هائی نظير چندلرريسينموفقيت سازمانی ضروری است، البته اين ديدگاه توسط تئو

-های متعددی دارند و حتی سازمانی نوع استراتژی که بايد اتخاذکنند، انتخابآنان معتقدند که مديران درباره. قرار گرفت

-تئوريسين طرز تفکر توسط و اين.های مختلف به موفقيت برسند توانند با اجرای استراتژیهايی در بازار و صنعت يکسان می

از دو طريق توسعه يافت اول اينکه موفقيت بستگی به اتخاذ يک استراتژی سازگار با محيط ( 1613) 8هايی نظير مايلز واسنو

دوم اينکه اتخاذ يک استراتژی بايد با توجه به ساختار و فرايند های درونی باشد، به عبارت ديگر هماهنگی بين . سازمانی دارد

عدم هماهنگی بين استراتژی، ساختار و فرايندهای سازمانی . رسدهای درونی سازمان، ضروری به نظر میتژی و مشخصهاسترا

مفهوم استراتژی و ( 1651)از زمانی که آلفرد چندلر . 4(118؛ 1113اندروز و همکاران، )شود منجر به عملکرد ضعيف می

مطرح کرد، محققان بسياری به جستجوی ارتباط ميان استراتژی و  "ختاراستراتژی و سا"ساختار را در اثر مشهورش به نام 

بين استراتژی و ساختار، اثر قابل توجهی روی  6بر محققان و متخصصان ثابت شد که هماهنگی. ساختار سازمانی پرداختند

ی زمانی و محيط رابطهبنابراين بين استراتژی کسب و کار، ساختار سا .5( 1115گيگرو همکاران،)عملکرد سازمانی دارد 

با توجه به اين رابطه تعاملی هر قدر ساختار سازمانی با استراتژی کسب و کار همخوانی و تناسب داشته . متقابلی وجود دارد

های گيرد هر سازمانی معموالً راه ها يا نمونه های مختلفی برای فعاليتباشد، اجرای استراتژی با اثربخشی بيشتری صورت می

 .ها را برای هدايت عمليات انتخاب نمايندخواهد مناسب ترين آنيش رو دارد و میخود در پ

 بیان مساله -2

با توجه به اينکه مسأله تحقيق از سه بُعد استراتژی، ساختار و محيط تشکيل شده است، لذا در اين قسمت هر يک 

های پژوهش و روش تحقيق تشريح شده و سپس به در ادامه مدل مفهومی و فرضيه. گيرنداز اين ابعاد مورد بررسی قرار می

 .شودتجزيه و تحليل داده ها پرداخته می

 

 

 

 

                                                           
 - Alfred Chandler 

 - Miles&Snow 

 - Rhys Andrews, 

GeorgeA.Boyne, 

 - Fit 

 -Scott W. Geiger,Williamj.Ritchie,Dan Marlin 
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 و انواع آن استراتژی - -2  

-های خود در پيش رو دارد و می خواهد مناسب ترين آنهر سازمانی معموالً راه ها يا نمونه های مختلفی برای فعاليت

ريزان گويند که مديران و برنامههای استراتژيک میها را گزينهاين الگوها و شيوه. ها را برای هدايت عمليات انتخاب نمايند

استراتژی را . گزينندها پرداخته و در نهايت يکی را به منزله استراتژی سازمان برسازمان بايد به تجزيه و تحليل  و ارزيابی آن

ازمان قصد انجام چه کاری را دارد و هم چنين از نقطه نظر از نقطه نظر اين که س: توان از دو ديدگاه تعريف کردحداقل می

از نقطه نظر اول، . اعم از اين که اقدامات  اصوالً مورد نظر است يا خير: دهداين که سازمان سرانجام چه کاری را انجام می

-دوم، استراتژی الگوی پاسخهاست و از نقطه نظر يابی به آنای جامع برای تعريف اهداف يک سازمان و دستاستراتژی برنامه

 (. 11)های سازمان به محيط خود در طول زمان است 

برداری و تخصيص منابع و تعامالت يک سازمان ريزی شده، بهرهاستراتژی الگويی است بنيادی از اهداف فعلی و برنامه

-اهدافی می)چه ( 1: )را مشخص سازد اساس اين تعريف، يک استراتژی بايد سه چيزبر. با بازارها، رقبا و ديگر عوامل محيطی

برداری هبرای بهر)چگونه ( 8)و ( بايد تمرکز و تأکيد کردها میمحصول  –روی کدام صنايع بازار )کجا ( 1)، (بايد محقق گردد

 های محيطی به منظور کسب يک مزيت رقابتی، کدام منابع را به هر يک از بازارهای محيطی و مواجهه با تهديداز فرصت

 (.  18( ) ها انجام دادهايی را بايد در خصوص هر يک از آنها تخصيص داد و چه فعاليتمحصول

در . کنندهای متفاوتی طراحی و اجرا میها برای پاسخگويی به محيط، استراتژینکته مهم اين است که سازمان

سطح دسته  8ها را در توان استراتژیلی میاما به طور ک. های مختلفی وجود داردنيز دسته بندی خصوص انواع استراتژی

ها های کسب و کار وجود دارند  که برای آندر سطح دوم استراتژی. در سطح اول، استراتژيهای کالن قرار دارند . بندی کرد

ان های کالن را به چهار نوع تحت عنواسنو و مايلز در گونه شناسی خود استراتژی. چهار نوع دسته بندی قابل ذکر است

گر يا تحليلی استراتژی تهاجمی يا آينده نگر، استراتژی تدافعی يا دفاعی، استراتژی انفعالی يا واکنشی و استراتژی تحليل

های کسب و کار را به سه نوع تحت عنوان استراتژی رهبری هزينه، استراتژی تمايز و مايکل پورتر  استراتژی. تقسيم کردند

شناسی فوق ارائه دادند  واکر وروکرت نتايج مطالعات خود را به صورت تلفيقی از دو گونه. استراتژی تمرکز تقسيم کرده است

اسالتر و اولسون و هولت در تحقيقات خود چهار گونه . فرصت جويان، مدافعان کم هزينه و مدافعان تمايز طلب: که عبارتند از 

در (. 11. )کم هزينه، مدافع تمايز طلب است را بيان کردندگر، مدافع جو، تحليلفرصت: اصلی استراتژی کسب وکار که شامل 

های چهارگانه مايلز و اسنو بخشی از مدل مفهومی از اين رو، انواع استراتژی. ای قرار دارندسطح سوم استراتژی واحد وظيفه

 .دهدتحقيق را شکل می

 

 ساختار سازمانی -2-2

ترين بخش شايد بتوان آن را بعد از اهداف سازمانی، اصلی. ی استترين ابعاد هر سازمانی ساختار سازمانيکی از مهم

. شودهای داخلی و محيط خارجی سازمان تشبيه میگيری ساير بخشاز ساختار به اسکلت و اساس شکل. سازمان دانست

ای را مانیچالش امروزی مديران اين است که ساختار ساز. گيری سازمان استساختار سازمانی از مفاهيم اصلی در شکل

 (.155: 1111رابينز و همکاران،)بخشی را در کارشان بدست آورندريزی کنند که به کارکنان اجازه دهد تا کارايی و اثرطرح

ها سازمان. شوندهای سازمانی تقسيم، سازماندهی و هماهنگ میای است که به وسيله آن فعاليتساختار سازمانی، راه يا شيوه

ها ی عوامل انجام کار را هماهنگ کرد و اعمال اعضا را کنترل کنند آورند تا فعاليتوجود میساختارهايی را به 

ها يی که سازمان کارهايش را به مجموع کل روش:تعريف مينتز برگ از ساختار سازمانی به شرح زير است(. 16:1836اعرابی،)

-اين تعريف دو بخش مهم ساختاری را بيان می.ابد ها دست يکند تا به هماهنگی ميان آنوظايف مشخص ومجزا تقسيم می

-ادغام به هماهنگی ميان وظايف اشاره دارد و تفکيک شامل تقسيم کار به وظايف مشخص و مجزا می. ادغام و تفکيک:کند

سه جزء پيچيدگی، رسميت  و تمرکز به عنوان ابعاد اصلی و مهم ساختار سازمانی معرفی شده است (.  (.1111مرو،)شود

بندی ساختار به دو مجموعه تقسيم شده است رسمی و غير رسمی ساختار رسمی شامل در يک دسته. (33:1116ابينز ،ر)

شوند که شامل کارهايی می. شوندهايی است که برای دستيابی به اهداف سازمانی توسط مديريت ايجاد میفرايندها و سيستم

گيرند، مثالٌ منشی ممکن است قدرت غير رسمی در طول زمان شکل میريزی شده و نوشته شده نيستند که معموالٌ برنامه

ی استفاده از کامپيوتر و زيادی را بدست آورد چون او به رئيس دسترسی دارد يا فردی که اطالعات قابل توجهی در مورد نحوه
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چه ممکن است او از نظر رسمی کند اگر نرم افزار های کامپيوتری دارد، اين فرد قدرت غيررسمی زيادی در سازمان پيدا می

گيرد، اين گروه ها ی غير رسمی بر های غير رسمی شکل میساختار غير رسمی از طريق گروه. اختيار زيادی نداشته باشد

-کند که کارکنان به نيازهای اجتماعیساختار غير رسمی کمک می. شونداساس ارتباطات دوستانه و عالئق مشترك ايجاد می

بندی ديگر ساختار از در دسته(.686:1661کارل و همکاران، )و اغلب بتوانند احساس اعتماد به نفس کنند شان دست يابند 

ساختارهای سازمانی را به دو نوع  از لحاظ نظریبرنز و استاکر .لحاظ عملی و نظری به شرح ذيل تقسيم گرديده است

رهای مکانيکی در مقايسه با ارگانيکی دارای ساختا(. 1811رحمان سرشت،)اندمکانيکی و ارگانيکی تقسيم نموده

و بر اساس ساختار عملی مينتزبرگ اظهار می دارد که هر سازمان از پنج بخش باشدتمرکز،رسميت و پيچيدگی بيشتری می

 اصلی تشکيل شده است

 

 محیط و انواع آن  -2-3

کنند با مشکالت مختلف فعاليت میهايی که در صنايع دهد، شرکتبه سبب تغيراتی که درعوامل محيط رخ می

ها از اين امر آگاهند که در محيطی بسيار رقابتی و صنعتی که پيوسته در حال تغيير مديران شرکت. اندرو شدهبهبيشماری رو

يط هايی هستند که بتوانند محيط خود را تغيير دهند و خود را با شرارو همواره در پی راهاست به فعاليت مشغولند، از اين

های های نوگرا درباره ی سازمان، محيط سازمان به عنوان موجوديتی که خارج از مرزدر تئوری(.5)جديد سازگار نمايند 

ها و الزام سازمان به انطباق با محيط به عنوان محيط سازمانی با تحميل محدوديت. شودسازمان قرار دارد، مفهوم سازی می

يکی از دسته بندی . دسته بندی های مختلفی درباره انواع محيط وجود دارد(. 14)ذارد گبهای ادامه حيات، بر آن تأثير می

های بيرونی يک صنعت است که خارج از فاکتور. است 3و محيط رقابتی 1های معروف محيط، تقسيم آن به محيط عمومی

بينی حوادث و اتفاقات محيط عمومی معموالً سازمان قادر به پيش .گذارد-کنترل سازمان که بر روی استراتژی سازمان اثر می

های مرتبط با محيط رقابتی، فاکتور. قانونی، تکنولوژيکی و اقتصادی است –فرهنگی، سياسی  -نيست و شامل عوامل اجتماعی

أمين کنندگان ومشتريان گذارد که شامل رقبای فعلی، رقبای بالقوه، رقبای جانشين، تصنعت است که بر استراتژی اثر می

بيست شرکت انگليسی و اسکاتلندی را انتخاب کرده و رابطه بين ساختار و  6در تحقيق ديگری برنز و استاکر(. 13)است 

های پويا نسبت به ساختاری که ها نشان داد که نوع ساختار در محيطنتيجه کار آن. ها بررسی کردندشرايط محيطی را در آن

های ها اين دو ساختار را تحت عنوان ساختارلذا آن. کنند کامالَ متفاوت استمحيط با ثبات انتخاب میها در يک سازمان

اين چهار نوع محيط . چهار نوع محيط سازمانی را مطرح نمودند 11امری و تريست. ارگانيک و مکانيکی نامگذاری کردند

با اجزای مرتبط با هم، محيط متغير واکنشی و محيط با  محيط ثابت با اجزای غير مرتبط با هم، محيط ثابت: عبارتند از

پالستيک سازی، مواد غذايی و )شرکت در سه صنعت  11با بررسی  11در بررسی ديگری الرنس و لورش. عناصر کامالَ متغير

ير و نوآوری کار الرنس و لورش در بيان ميزان تفکيک دوا. محيط را از بُعد عدم اطمينان مطالعه کردند( مخزن سازی

 (. 3) واحدهای فرعی و نيز ميزان ادغام دواير و واحدهای فرعی سازمان است 

  
محيطی :  در محيط پايدار . و پوياست( ايستا يا ثابت)بندی ديگر محيط، شناسايی آن به دو نوع محيط پايدار تقسيم

در آن مجموعه . گيردکمی صورت می های تکنولوژيکینوع آوری. است که در آن، تغيير در نوع محصوالت و خدمات کم است

های دولتی نسبتاً ثابتی تغيير در قوانين دولتی بسيار کم بوده و خط مشی. نفعان وجود داردثابتی از رقبا، مشتريان و ساير ذی

های آوریطور مستمر در حال تغيير هستند، نوعمحيطی است که در آن محصوالت و خدمات به:  محيط پويا.  هستند

مجموعه رقبا، . سازد زياد استآورد و لوازم و تجهيزات قبلی را منسوخ میوژيکی عمده که توليد را به گردش در میتکنول

ها به شدت قوانين و مقررات مؤثر بر کسب و کار سازمان. کندطور مستمر تغيير مینفعان و اقداماتشان بهمشتريا  و ساير ذی

 (.    1) در حال تغيير است 
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ارائه مدل مفهومی تحقیق  -3  

اين رويکرد تعاملی در نمودار . بنابراين بايد با ديدگاه تعاملی  به مقوله استراتژی، ساختار سازمانی و محيط نگريست 

 : دهدزير ارائه شده است که مدل مفهومی تحقيق حاضر را تشکيل می

(محقق ساخته)مدل مفهومی پژوهش ( : 1)نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه های تحقیق-4  

:  بر اساس مسأله و چهارچوب مفهومی  تحقيق ، فرضيه های تحقيق عبارتند از  

. رابطه وجود داردتوجه به محيط ساختار سازمانی با  و بين استراتژی تدافعی -1  

. رابطه وجود داردو ساختار سازمانی با توجه به محيط   بين استراتژی انفعالی -1  

. رابطه جوود دارد و ساختار سازمانی با توجه به محيط  ، بين استراتژی تهاجمی -8  

. رابطه وجود داردو ساختار سازمانی با توجه به محيط   بين استراتژی تحليلگر -4  

قیقروش تح. 5  

به منظور انجام دادن پژوهش از روش تحقيق همبستگی استفاده شده است زيرا هدف تحقيق بررسی رابطه بين 

الزم به ذکر است که نوع اين تحقيق بنيادی و  کاربردی است و با توجه به ماهيت نظری، . استراتژی و ساختار سازمانی است

واحد آماری . باشديق شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان میجامعه آماری اين تحق.  شوداز نوع توصيفی تلقی می

  :  همچنين برای تعيين حجم نمونه آماری از فرمول. تحقيق نيز مديران و کارشناسان اين سازمان هستند

   1   1    1    

 1    1    1    1    1   
آماره توزيع استاندارد است که در سطح   zجامعه آماری،   Nاستفاده شده است، که در آن   

با توجه به   . دقت برآورد است  احتمال شکست و    P - 1احتمال موفقيت،   Pاست ،   65/1درصد برابر 66اطمينان 

 :  بنابراين. در ظر گرفته شد 16/1تحقيقات مشابه  

  
811 1 65 1 1 6   1 1 6 

 1 16 1  811 1   1 65 1 1 6   1 1 6 
    =143 

به منظور گردآوری اطالعات . و از نوع تصادفی ساده استفاده شده است( تصادفی)گيری نيز از روش احتمالی برای نمونه

پرسشنامه ( 8و  ساختار سازمانی رابينزپرسشنامه ( 1پرسشنامه محيط پايدار و پويا (1: از سه پرسشنامه استفاده گرديد

 سوال 14و پرسشنامه ساختار حاوی  سؤال 11حاوی  ی استراتژی و محيطهاپرسشنامه. های چهارگانه مايلز و اسنواستراتژی

سازمانی از  ساختارهای اين  تحقيق همگی استاندارد بودند؛ بدين معنی که برای سنجش شايان ذکر است که پرسشنامه. بود

و سرانجام برای تعيين نوع ( 11)يلز و اسنو ، و برای سنجش استراتژی سازمان از پرسشنامه ما(16) رابينزپرسشنامه استاندارد 

 محیط

سازمانیساختار  

 

ستراتژیا  

 پيچيدگی

 رسميت
 تحلیلگر

 تهاجمی

 انفعالی

 تمرکز تدافعی
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و عوامل تعيين کنندة ميزان پايداری و ناپايداری ( 13)و هلريگل و اسلوکام ( 16)های پيشنهادی کرينتر محيط از پرسشنامه

سنجش از دو  البته نکته مهم برخورداری ابزار. محيطی از نظر دونکن، اسنو و مايلز، لورنس و لورش و رابينز استفاده شده است

روايی اصطالحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشيدن به آن درست . است 18و پايايی11خصيصه فنی روايی 

پايايی (. 4)است  "های نتايج سنجشيک ارزشيابی از کفايت ومناسبت تفسيرها واستفاده "روايی. کندشده است، اشاره می

شود، به عبارت ديگر، ابزار پايا يا معتبر ابزاری است که از عتمادپذيری نيز تعبير میو ا که از آن به اعتبار، دقتاست  یابزار

چون پرسشنامه استفاده شده در اين تحقيق استاندارد بوده  (.8)خاصيت تکرارپذيری و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد 

به کمک روش آلفا  spss15ها با نرم افزار نامههمچنين ميزان اعتبار هر يک از پرسش. لذا از روايی بااليی برخور دارند

 محيط، پرسشنامه  536/1سازمانی  ساختار، پرسشنامه  116/1 استراتژیپرسشنامه : کرونباخ به دست آمد که عبارتند از

 . های مورد استفاده اعتبار بااليی دارند، بنابراين پرسشنامه 151/1

 ها تجزیه و تحلیل داده-6

 نتايج آزمون همبستگی پيرسون  ( الف

از آزمون ( مستقل و وابسته)های تحقيق، جهت تأييد وجود همبستگی، بين متغيرهای پژوهش برای آزمون فرضيه

  .ارائه شده است 1نتايج آزمون همبستگی در جدول . پيرسون استفاده شده است

همبستگینتایج آزمون                                    ( )جدول   

شماره 
 فرضیه

 متغیر وابسته متغیر مستقل
متغیر 
 کنترل

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معنادار

 نتیجه

تدافعی استراتژی 1 H1 1.18 11/1 محيط ساختار سازمانی  رد   
H1 1.111 1/56- محيط ساختار سازمانی استراتژی انفعالی 1 رد   
 ردH1 1.111 1/11- محيط ساختار سازمانی استراتژی تهاجمی 8
H1 1.31 1/11- محيط ساختار سازمانی استراتژی تحليلگر 4 رد   

 

توان گفت که در و کنترل قرار دادن متغير محيط، می( جزئی)، با توجه به مقادير همبستگی پيرسون 1براساس جدول 

در  H1است، فرض  1.16کوچکتر از فرضيه های اول و دوم  با توجه به اين که سطح معناداری %  66سطح اطمينان 

و ساختار  (تهاجمی، انفعالی)های استراتژی بينبه عبارت ديگر با توجه بين محيط،.  شودرد میاين دو فرضيه  خصوص

 . مستقيم وجود داردغير رابطه معنادار و سازمانی 

 

 نتایج آزمون رگرسیون  ( ب

استراتژی، ساختار سازمانی و محيط از آزمون تحليل رگرسيون گام از طرف ديگر به منظور بررسی شدت رابطه بين 

 .  نتايج آزمون رگرسيون در جدول ذيل ارائه شده است. شودبه گام استفاده می

  

                                                           
   Validity 

   Riliability 

                  (1 )دولج

    .دهد یارتباط را نشان م یزاننوع و م                                            

 بين استراتژی و ساختار یخط يونآزمون رگرس

F Beta T P-value R R استراتژی
 عرض از مبدا 1

 استراتژی انفعالی
11.181 

415. -1.361- 1.111 
318. 544. 64.416 

 1.111 -6.568 -.165 تهاجمی  استراتژی 
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معادله خطی آن . داردی خطی نگر با ساختار با توجه به محيط رابطهاستراتژی تحليلدهد که اطالعات جدول باال نشان می

 . است گراستراتژی تحليل Xو  ساختار Yآن در ، کهY=81.615 + 1.136Xعبارتند از 

ی قوی بين انواع دهنده وجود رابطهبوده که نشان 318/1طبق نتايج رگرسيون گام به گام ، مقدار ضريب رگرسيون برابر با 

از % 544دهد بوده که نشان می 544/1مقدار ضريب تعيين برابر با . باشدمیاستراتژی و ساختار سازمانی با توجه به محيط 

واريانسهای ساختار سازمانی با توجه به محيط توسط متغير های استراتژی تهاجمی و انفعالی تعيين شده و مابقی سهم ساير 

 P= 1.111و    f=11.181برابر با داری و آنوای رگرسيونی مقدار سطح معنی. متغير هاست که در پژوهش حاضر وجود ندارد

مقدار شيب خط رگرسيونی . دهد متغير های موجود در معادله رگرسيونی از قابليت پيش بينی برخوردارهستندکه نشان می

% 41دهد در ازای يک واحد تغيير در استراتژی تدافعی، ساختار سازمانی بوده که نشان می - 41/1استراتژی انفعالی برابر با 

دهد در ازای يک بوده که نشان می - 16/1طور مقدار شيب خط رگرسيونی استراتژی تهاجمی برابر با همين. می يابدکاهش 

 - Y=64.41 بصورت معادله خطی آن که .کاهش می يابد% 16واحد تغيير در استراتژی تهاجمی ، ساختار سازمانی 

141X1-.16X  است(.  Yو   ساختار سازمانیX1  الی واستراتژی انفعX1 استراتژی تهاجمی) . 

 بحث و نتیجه گیری  -7

بررسی رابطه بين استراتژی و ساختار  دهای مختلف پژوهش اشاره گرديد، اين پژوهش درصدطوری که در قسمتهمان

ها در آزمون فرضيه اول بين براساس تحليلی استنباطی داده.ای مازندران و گلستان بوده استسازمانی شرکت برق منطقه

در آزمون فرضيه دوم بين استراتژی انفعالی و . استراتژی تدافعی و ساختار سازمانی با توجه به محيط رابطه وجود ندارد

ساختار با توجه به محيط رابطه وجود دارد اين يعنی جهت افزايش سازگاری خدمات سازمان با تقاضای مشتريان، واکنش 

محيطی، ايجاد ديدگاه مثبت سازمان به مشتريان، افزايش فروش خدمات شرکت، با توجه به ساختار با سريع به تغييرات 

کاهش سلسله مراتب سازمانی،کاهش قوانين و مقررات مکتوب، مشارکت دادن کارکنان در تصميم گيری های سازمان و با 

ن،در نظر داشتن  ورود رقبای جديد به بازار و ارائه های مشترياتوجه به افزايش در بودجه تحقيقاتی،تغيير مداوم در سليقه

بين استراتژی تهاجمی و ساختار با  "ها، در ازمون فرضيه سوم براساس تحليل استنباطی داده. نوآوری در سازمان رابطه دارد

ای بيشتر برای اين يعنی جهت متمايز نمودن خدمات سازمان نسبت به رقبا، ايجاد تقاض. "توجه به محيط رابطه وجود دارد

توليدات سازمان در آينده، افزايش سرعت ارائه خدمات ، افزايش نوآوری و ايجاد تغييرات اساسی در صنعت سازمان با توجه به 

ساختار با کاهش سلسله مراتب سازمانی،کاهش قوانين و مقررات مکتوب، مشارکت دادن کارکنان در تصميم گيری های 

های مشتريان،در نظر داشتن  ورود رقبای جديد به ر بودجه تحقيقاتی،تغيير مداوم در سليقهسازمان و با توجه به افزايش د

گر و ساختار با توجه به محيط رابطه بين استراتژی تحليل"در آزمون فرضيه چهارم . بازار و ارائه نوآوری در سازمان رابطه دارد

 ."وجود ندارد

 :پیشنهادات مبتنی بر تحقیق -8

 .گيری سازمان بيشتر شودسريع به تغييرات محيط، ميزان مشارکت کارکنان در تصميمبرای واکنش -1

 .سازمان بايد بودجه بيشتری رابرای کارهای تحقيقاتی تخصيص دهد -1

 .کارگيری افراد متخصص زياد شودبه-8

  .هدبه منظور افزايش قدرت پاسخگويی به مشتريان سازمان بايد سلسله مراتب سازمانی را کاهش د-4

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی-9

 . های موجود ديگر در اين زمينهاستفاده از مدل -1

 . در نظر گرفتن جامعه آماری ديگر غير از جامعه آماری در نظر گرفته شده و تست در آن جامعه -1

 . های موجود با رويکردی ترکيبیها در مدلاستفاده از ديگر متغير -8

تغيير، از جمله تکنولوژی و ساختار با فرهنگ ، استراتژی و محيط خارجی برسی و هماهنگ کردن  عوامل ديگر  -4

 .سازمان

:  منابع-1   
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ترجمه حسن ميزرايی اهرنجايی و فلورا سلطانی تيرانی، : های عقاليی، طبيعی و بازسيستم: هااسکات، ريچارد؛ سازمان -1

. 113 -181، صص 1814انتشارات دانشکده مديريت دانشگاه تهران، : تهران  

مورد ايران، فصلنامه -ی مدل تدوين استراتژی مبتنی بر فرهنگارائه( 1833)اعرابی، سيد محمد؛ هدايتی، سيدهاشم  -1

 111-146، صص1833، تابستان 8، سال اول، شماره (ع)های مديريت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسين پژوهش

. انتشارات سمت: ش تحقيق در علوم انسانی، تهرانای بر رومقدمه(. 1831)حافظ نيا، محمدرضا  -8  

رويکردی جامع، : روش شناسی پژوهش کمی در مديريت(. 1836)الوانی، سيد مهدی؛ آذر، عادل  دانايی فرد، حسن؛ -4

 .  انتشارات صفار: تهران

: ، جلد اول، تهران(مانعلی پارساييان، سيد محمد اعرابی، مترج) تئوری و طراحی سازمان،(. 1811. )دفت،ريچارد ال -6

. های فرهنگی، چاپ اولانتشارات دفتر پژوهش  

، فرهنگ و مديريت، (علی پارساييان، سيد محمد اعرابی، مترجمان)تئوری و طراحی سازمان، (. 1838)ال . دفت، ريچارد -5

.  های فرهنگی، چاپ چهارمانتشارات دفتر پژوهش: ، جلد دوم، تهران4/563  

سيد مهدی الوانی و حسن دانايی فرد، )، (هاساختار، طراحی و کاربرد)تئوری سازمان (. 1836)استيفن رابينز،  -1

. انتشارات صفار، چاپ چهاردهم: تهران(مترجمان  

، (سيدمهدی الوانی و حسن دانايی فرد، مترجمان) ،(ساختار و طرح سازمانی)تئوری سازمان (. 1831)رابينز، استيفن  -3

 .  ات صفار، چاپ بيست و پنجمانتشار: تهران

. برنامه ريزی استراتژيک کاربردی، انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر تهران، چاپ اول(. 1836)رضوانی، حميدرضا  -6  

. انتشارات ترمه، چاپ اولمديريت رفتار سازمانی؛ (. 1811)مشبکی، اصغر  -11  

، استراتژی بازاريابی با رويکردی تصميم (1838)واکر، اورويل سی؛ بويد، هارپر دابلويد؛ مالينز، جان؛ لرش، ژان کلود  -11
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