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  سازمان ياستراتژ با سازماني ساختار ييهمسوميزان  يبررس
 ايران يشمال بنادردر  کياستراتژ مرجع نقاط براساس

 
 

 2*، بابك بريماني1ياکجوريک داود
 4/2/42تاريخ پذيرش:                                                   *نويسنده مسئول                                                                                   22/11/49تاريخ دريافت: 

 ونقل دريايي است. ، تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حمل1941ونقل دريايي  نشريه صنعت حمل ©

 دهيچک
پژوهش از لحاظ  نياران بود. يا ياسالم يجمهور يدر بنادر شمال يسازمان يهايبا استراتژ يساختار سازمان ييزان همسويم يپژوهش بررسن يهدف از ا

ادارات و کارشناسان  ن، مديرانيران کل، معاونين پژوهش مديا ي. جامعه آمارباشد يم يهمبستگو از نوع  يفيها توصداده يو بر اساس گردآور يکاربردهدف، 
که  باشد نفر مي119رآباد به تعداد يبندر امالن و يمازندران، گ يهااستان يانورديران مستقر در ادارات کل بنادر و دريا ياسالم يکشور جمهور يمسئول بنادر شمال

ساختار  يها پرسشنامه اطالعات، يانتخاب شد. ابزار گردآور يساده به عنوان نمونه آمار يتصادفبه روش  نفر 111تعداد  کوکرانبر اساس فرمول  زانيم نيااز 
به  کرونباخ يآلفاپرسشنامه به روش  هر دو ييايپا زانيمابزار توسط خبرگان و  ييمحتوا ييروا است. گزاره 11با  يسازمان يهايو استراتژ گزاره 12با  يسازمان

ن ابعاد ساختار ينشان داد ب SMART PLS افزار با نرم يآمار يها ل دادهيه و تحليحاصل از تجز يهاافتهيد شد. ييتا 121/1 و 111/1 با کسب مقدار بيترت
وهمچنين نتايج وجود دارد.  يمناسب يينگر( همسوندهيگر و آلي، تحليواکنش ي)استراتژ يسازمان يك( و ابعاد استراتژيار ارگانيك و بسي، ارگانيکي)مکان يسازمان

 صورت به ساختار و ها استراتژي انواع بکارگيري همة مرجع، از نقاط استفاده با مناسبسازماني  ساختار و سازمان استراتژي بين هنگياهم ايجاد براينشان داد 
 د. شوسازمان  وريبهره عملکرد و افزايي، افزايشهم موجب ندتوامي هنگاهم

 .استراتژيك نقاط مرجع، شمالي ، بنادرسازمان ي، استراتژسازماني ساختار: يديکل هاي واژه

                                                                                                                                                                                                 
 چالوس. واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيئت . عضو 1
 مازندران. استان دريانوردي و بنادر کل اداره دولتي، مديريت ارشد . کارشناس 2

 مقدمه -1
 يچگونگ و بيترک ةنحو اجزاء، نيب ارتباط ،يستميس نگرش در
 كيکاي در که رساند يم ظهور به را ييها تيخاص ،اجزا يافتگي سازمان

 نيا و ستين موجود آن يجبر جمع در اي ييتنها به ستميس ياجزا
 تياهم است. اجزا نيب هنگاهم و يجمع دسته کار از يناش ،ها يژگيو

 يهنگاهم معادل را تيريمد ةجوهر توان يم که است آنجا تا يهنگاهم
 و تيهدا ،يده سازمان ،يزير برنامه ليقب از تيريمد ياصل فيوظا و دانست
 رهبران و رانيمد آنچه .کرد محسوب يهنگهما يابزارها ازنيز  را کنترل
 محصول دو، نيا که است ييافزا هم و ييگرا وحدت ،کنند يم دنبال

 يموريت) است يهنگاهم با يمساو تيريمد گر،يد عبارت به است. يهنگاهم
 (.1911 آبرومند، و

 رتريچشمگ يساختار به ازين ،ابدي يم تکامل موسسه كي که به تدريج
 اداره را يجار اتيعمل هم نفر كي، آن در که يکوچک ةموسس. کند پيدا مي

 سادهنسبتاً  يسازمان ساختار ،کند يم يزير برنامهنده يآ يبرا هم و کند يم
 ،ها تيفعال ميتقس به ازين موسسه، تيفعال حجم شيبا افزا . اماباشد مي
 شدت يسازمان ديجد يها بخش يهماهنگ و ادغام، اراتياخت ضيتفو

 آن يبرا را ينيمع يساختار يازهاين هر سازمان اندازه و کار . تنوعرديگ يم
 برخوردار يخاص تياهم از انيم نيا در که يزيچ کنيل ،سازد يم آور الزام

 در تيموفق يبرا است. امروزه ياستراتژ با ساختار يهماهنگ و ارتباط است،
 ارائه ييساختارها وها  طرح ديباها  شرکت ر،يمتغ اريبس يرقابت يها طيمح

 با و ندرتريو نفوذپذ تر منعطف يسازمان يمرزها ئن شوندممط که کنند
 (.1919زاده،  يجهان) باشند مي سازگار ي آنهااستراتژ

 مسئله انيب -1-1
 يرستد  به اگر که است يتيريمد يابزارها از يکي كياستراتژ تيريمد

 مؤسسات بقا و يصنعت توسعه و رشد موجبات تواند يم ،و استفاده شود درک
 ستين يشک نيبنابرا (.1919 )اخوان،را فراهم کند  امروز يرقابت يايدن در
 در را ها شرکت راهنما، نقشه كي مانند تواند يم که است ياستراتژ تنها که
 نيهمچن و کند تيهدا درست ريمس در حساس و نوسان پر يها طيمح

 مشکالت از يکي گريد طرف از .باشد شرکت لهيوس به ريمس ادامه متضمن
 و ها سازمان ژهيو به رانيا در ها سازمان ياثربخش و ييکارا راه سر بر ياساس

 .(1441 )گوردون، است يساختار مسائل يدولت مؤسسات
 در ها سازمان ياثربخش و ييکارآ راه سر بر ياساس مشکالت از يکي

 ساختار است. يساختار مسائل (،يدولت مؤسسات و ها سازمان ژهيو )به رانيا
 فيوظا با که است يسنت مفروضات بر يمبتن و کهنه ساختاري ،ها سازمان

 نظر مد را يامروز طيمح تحوالت و ييايپو نداشته، يسازگار هاآن يفعل
 ياسالم يجمهور کشور يکنون يازهاين مطابق برآن عالوه نداده، قرار

 دهينگرد يتوجه کار يروين يزشيانگ و يانسان ابعاد به و نشده بنا رانيا
 و است يسازمانده رانيمد فيوظا از يکي نکهيا به توجه با است.

 کباري هرچندوقت يستيبا لذا ،باشد ينم کبارهي ينديفرآ زين يسازمانده
 ديآ عمل به يمقتض اقدام ها سازمان يساختار ستميس نمودن کارا به نسبت

 و ي)استراتژ رگذاريتاث لمعوا و رهايمتغ با متناسب مجدد يسازمانده و
 (.1912 ،يميمق) رديپذ صورت (غير آن و اندازه ،يتکنولوژ ط،يمح هدف،

 نقش همواره يتيحاکم و يدولت ينهادها از يکي عنوان به رانيا بنادر
 يا توسعه يها برنامه ياجرا جهت در کشور اقتصاد عرصه در يريارناپذکان

 تياهم درجه از آن ياجرا و كياستراتژ يها برنامه به توجه، بنابراين نددار
 زانيم در رييتغ جمله از يطيمح راتييتغ است. برخوردار ييباال

 يها ميتحر اثر ،(ها صادرکننده اي و ها واردکننده) کاال صاحبان يگذار هيسرما
 را بنادر در يتجار يها تيفعالهمواره  يدولت نيقوان و ارز نرخ رييتغ ،يخارج
  .اند داده قرار ريتأث تحت

 ژهيو طور به و رانيا کشور بنادر عام طور به مسئله نيااز يك سو، 
 جهت مناسب و مهم يراهبردها و ماتيتصم اتخاذ به ريناگز را يشمال بنادر

 ياجراو از سوي ديگر،  کرده ،د نظرم ءسو اثرات شتريب هرچه اهشک
از اين  است. بوده مواجه يياجرا مشکالت با بنادر در متفاوت يها ياستراتژ

 ساختار پرتو در يسازمان يها ياستراتژ به توجهبه منظور  رسد يم نظر بهرو 
 اقدامات ديبا ياساس موضوع دو نيا نيب يهماهنگ برايتالش  و سازماني

  رد.يگ صورت يعمل
 ميزان دارد نظر در مهم نيا به يابيدست يراستا در حاضر پژوهش

 نقاط يالگو به توجه بارا  سازمان ياستراتژ و سازمان ساختار يهماهنگ
 ساختار نيب ايآ هک دهد پاسخ پرسش نيا به وکند  نييتب كياستراتژ مرجع
 رانيا ياسالم يجمهور کشور يشمال بنادر در يسازمان ياستراتژ و يسازمان
 ر؟يخ اي دارد وجود ييهمسو

 پژوهش ضرورت و تيماه -1-2
 يسازمان عملکرد يارتقا در يسازمان عناصر يتراز هم نقش امروزه

 و )رهنورد است قرارگرفته پژوهشگران و شمندانياند توجه مورد اريبس
 طيمح به واکنش در يسازمان راهبرد اگر داشت نظر در ديبا (.1911 کزاد،ين

 هماهنگ طور بهنيز  يسازمان عناصر گريد است الزم ،شود يم داده رييتغ
 ابعاد نيب يتراز هم شود. حفظ يسازمان عناصر نيب يتراز هم تا يابد رييتغ

ايجاد  با است الزم .است بوده مطرحنيز  گذشتهاز زمان  يسازمان مختلف
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 دهيچک
پژوهش از لحاظ  نياران بود. يا ياسالم يجمهور يدر بنادر شمال يسازمان يهايبا استراتژ يساختار سازمان ييزان همسويم يپژوهش بررسن يهدف از ا

ادارات و کارشناسان  ن، مديرانيران کل، معاونين پژوهش مديا ي. جامعه آمارباشد يم يهمبستگو از نوع  يفيها توصداده يو بر اساس گردآور يکاربردهدف، 
که  باشد نفر مي119رآباد به تعداد يبندر امالن و يمازندران، گ يهااستان يانورديران مستقر در ادارات کل بنادر و دريا ياسالم يکشور جمهور يمسئول بنادر شمال

ساختار  يها پرسشنامه اطالعات، يانتخاب شد. ابزار گردآور يساده به عنوان نمونه آمار يتصادفبه روش  نفر 111تعداد  کوکرانبر اساس فرمول  زانيم نيااز 
به  کرونباخ يآلفاپرسشنامه به روش  هر دو ييايپا زانيمابزار توسط خبرگان و  ييمحتوا ييروا است. گزاره 11با  يسازمان يهايو استراتژ گزاره 12با  يسازمان

ن ابعاد ساختار ينشان داد ب SMART PLS افزار با نرم يآمار يها ل دادهيه و تحليحاصل از تجز يهاافتهيد شد. ييتا 121/1 و 111/1 با کسب مقدار بيترت
وهمچنين نتايج وجود دارد.  يمناسب يينگر( همسوندهيگر و آلي، تحليواکنش ي)استراتژ يسازمان يك( و ابعاد استراتژيار ارگانيك و بسي، ارگانيکي)مکان يسازمان

 صورت به ساختار و ها استراتژي انواع بکارگيري همة مرجع، از نقاط استفاده با مناسبسازماني  ساختار و سازمان استراتژي بين هنگياهم ايجاد براينشان داد 
 د. شوسازمان  وريبهره عملکرد و افزايي، افزايشهم موجب ندتوامي هنگاهم

 .استراتژيك نقاط مرجع، شمالي ، بنادرسازمان ي، استراتژسازماني ساختار: يديکل هاي واژه

                                                                                                                                                                                                 
 چالوس. واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيئت . عضو 1
 مازندران. استان دريانوردي و بنادر کل اداره دولتي، مديريت ارشد . کارشناس 2

 مقدمه -1
 يچگونگ و بيترک ةنحو اجزاء، نيب ارتباط ،يستميس نگرش در
 كيکاي در که رساند يم ظهور به را ييها تيخاص ،اجزا يافتگي سازمان

 نيا و ستين موجود آن يجبر جمع در اي ييتنها به ستميس ياجزا
 تياهم است. اجزا نيب هنگاهم و يجمع دسته کار از يناش ،ها يژگيو

 يهنگاهم معادل را تيريمد ةجوهر توان يم که است آنجا تا يهنگاهم
 و تيهدا ،يده سازمان ،يزير برنامه ليقب از تيريمد ياصل فيوظا و دانست
 رهبران و رانيمد آنچه .کرد محسوب يهنگهما يابزارها ازنيز  را کنترل
 محصول دو، نيا که است ييافزا هم و ييگرا وحدت ،کنند يم دنبال

 يموريت) است يهنگاهم با يمساو تيريمد گر،يد عبارت به است. يهنگاهم
 (.1911 آبرومند، و

 رتريچشمگ يساختار به ازين ،ابدي يم تکامل موسسه كي که به تدريج
 اداره را يجار اتيعمل هم نفر كي، آن در که يکوچک ةموسس. کند پيدا مي

 سادهنسبتاً  يسازمان ساختار ،کند يم يزير برنامهنده يآ يبرا هم و کند يم
 ،ها تيفعال ميتقس به ازين موسسه، تيفعال حجم شيبا افزا . اماباشد مي
 شدت يسازمان ديجد يها بخش يهماهنگ و ادغام، اراتياخت ضيتفو

 آن يبرا را ينيمع يساختار يازهاين هر سازمان اندازه و کار . تنوعرديگ يم
 برخوردار يخاص تياهم از انيم نيا در که يزيچ کنيل ،سازد يم آور الزام

 در تيموفق يبرا است. امروزه ياستراتژ با ساختار يهماهنگ و ارتباط است،
 ارائه ييساختارها وها  طرح ديباها  شرکت ر،يمتغ اريبس يرقابت يها طيمح

 با و ندرتريو نفوذپذ تر منعطف يسازمان يمرزها ئن شوندممط که کنند
 (.1919زاده،  يجهان) باشند مي سازگار ي آنهااستراتژ

 مسئله انيب -1-1
 يرستد  به اگر که است يتيريمد يابزارها از يکي كياستراتژ تيريمد

 مؤسسات بقا و يصنعت توسعه و رشد موجبات تواند يم ،و استفاده شود درک
 ستين يشک نيبنابرا (.1919 )اخوان،را فراهم کند  امروز يرقابت يايدن در
 در را ها شرکت راهنما، نقشه كي مانند تواند يم که است ياستراتژ تنها که
 نيهمچن و کند تيهدا درست ريمس در حساس و نوسان پر يها طيمح

 مشکالت از يکي گريد طرف از .باشد شرکت لهيوس به ريمس ادامه متضمن
 و ها سازمان ژهيو به رانيا در ها سازمان ياثربخش و ييکارا راه سر بر ياساس

 .(1441 )گوردون، است يساختار مسائل يدولت مؤسسات
 در ها سازمان ياثربخش و ييکارآ راه سر بر ياساس مشکالت از يکي

 ساختار است. يساختار مسائل (،يدولت مؤسسات و ها سازمان ژهيو )به رانيا
 فيوظا با که است يسنت مفروضات بر يمبتن و کهنه ساختاري ،ها سازمان

 نظر مد را يامروز طيمح تحوالت و ييايپو نداشته، يسازگار هاآن يفعل
 ياسالم يجمهور کشور يکنون يازهاين مطابق برآن عالوه نداده، قرار

 دهينگرد يتوجه کار يروين يزشيانگ و يانسان ابعاد به و نشده بنا رانيا
 و است يسازمانده رانيمد فيوظا از يکي نکهيا به توجه با است.

 کباري هرچندوقت يستيبا لذا ،باشد ينم کبارهي ينديفرآ زين يسازمانده
 ديآ عمل به يمقتض اقدام ها سازمان يساختار ستميس نمودن کارا به نسبت

 و ي)استراتژ رگذاريتاث لمعوا و رهايمتغ با متناسب مجدد يسازمانده و
 (.1912 ،يميمق) رديپذ صورت (غير آن و اندازه ،يتکنولوژ ط،يمح هدف،

 نقش همواره يتيحاکم و يدولت ينهادها از يکي عنوان به رانيا بنادر
 يا توسعه يها برنامه ياجرا جهت در کشور اقتصاد عرصه در يريارناپذکان

 تياهم درجه از آن ياجرا و كياستراتژ يها برنامه به توجه، بنابراين نددار
 زانيم در رييتغ جمله از يطيمح راتييتغ است. برخوردار ييباال

 يها ميتحر اثر ،(ها صادرکننده اي و ها واردکننده) کاال صاحبان يگذار هيسرما
 را بنادر در يتجار يها تيفعالهمواره  يدولت نيقوان و ارز نرخ رييتغ ،يخارج
  .اند داده قرار ريتأث تحت

 ژهيو طور به و رانيا کشور بنادر عام طور به مسئله نيااز يك سو، 
 جهت مناسب و مهم يراهبردها و ماتيتصم اتخاذ به ريناگز را يشمال بنادر

 ياجراو از سوي ديگر،  کرده ،د نظرم ءسو اثرات شتريب هرچه اهشک
از اين  است. بوده مواجه يياجرا مشکالت با بنادر در متفاوت يها ياستراتژ

 ساختار پرتو در يسازمان يها ياستراتژ به توجهبه منظور  رسد يم نظر بهرو 
 اقدامات ديبا ياساس موضوع دو نيا نيب يهماهنگ برايتالش  و سازماني

  رد.يگ صورت يعمل
 ميزان دارد نظر در مهم نيا به يابيدست يراستا در حاضر پژوهش

 نقاط يالگو به توجه بارا  سازمان ياستراتژ و سازمان ساختار يهماهنگ
 ساختار نيب ايآ هک دهد پاسخ پرسش نيا به وکند  نييتب كياستراتژ مرجع
 رانيا ياسالم يجمهور کشور يشمال بنادر در يسازمان ياستراتژ و يسازمان
 ر؟يخ اي دارد وجود ييهمسو

 پژوهش ضرورت و تيماه -1-2
 يسازمان عملکرد يارتقا در يسازمان عناصر يتراز هم نقش امروزه

 و )رهنورد است قرارگرفته پژوهشگران و شمندانياند توجه مورد اريبس
 طيمح به واکنش در يسازمان راهبرد اگر داشت نظر در ديبا (.1911 کزاد،ين

 هماهنگ طور بهنيز  يسازمان عناصر گريد است الزم ،شود يم داده رييتغ
 ابعاد نيب يتراز هم شود. حفظ يسازمان عناصر نيب يتراز هم تا يابد رييتغ

ايجاد  با است الزم .است بوده مطرحنيز  گذشتهاز زمان  يسازمان مختلف
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 ينگران دچار رهبران و رانيمد که يزمان طيشرا در ييافزا هم و يهماهنگ
 به باشند يم سازمان عملکرد ارتقا و يور بهره شيافزا خصوص در يجد

 ياستراتژ و سازمان ياستراتژ نيب چگونه که ه شودداد پاسخ سؤال نيا
 ،ابدي يم تکامل موسسه كي طور که ينهم .شود يم برقرار يهنگاهم ساختار

 نفر كي آن در که کوچك يا موسسه در .شود يم رتريچشمگ ساختار به ازين
 ،کند ريزي مي برنامه ندهيآ يبرا هم و کند يم اداره را يجار اتيعمل هم

 به ازين موسسه، تيفعال حجم شيافزا با است. ساده نسبتاً يسازمان ساختار
 يها بخش يهماهنگ و ادغام و اراتياخت ضيتفو ،ها تيفعال کردن ميتقس
 يازهاين سازمان هر اندازه و کار تنوع .رديگ يم شدت يسازمان ديجد

 انيم نيا در که يزيچ کنيل ،سازد يم آور الزام آن يبرا را ينيمع يساختار
 ياستراتژ با ساختار يهماهنگ و ارتباط است، برخوردار يخاص تياهم از

 (.1912 ،ي)کروب است
 ،يداخل يها بخش و ها اداره نييتع ،يسازمان يواحدها يطراح با
 استاندارد امکان و شود يم ميتقس ياصل يواحدها انيم سازمان يکارها
 يول ؛گردد يم فراهم کارکنان تيفعال کردن يتخصص و کارها کردن
 يها تيفعال ساختن هماهنگ مستلزم اهدافش، تحقق در سازمان تيموفق

 در وقت اتالف و ريتأخ بروز احتمال ،يهماهنگ بدون واقع در ت.اس مذکور
 سازمان است ممکن و ابدي يم شيافزا ها برنامه و ها پروژه ،ها تيفعال انجام

 اهداف شبرديپ يبرا ياستراتژ نيتدو اگرچه شود. مواجه يناکام و عجز با
 يهماهنگ وجود رسد يم نظر به تر مهم آنچه ،است يضرور سازمان كي
 .است آن تلفخم يها ياستراتژ و سازمان عناصر نيب

 ،بوده يسازمان ارشد رانيمد يها دغدغه از همواره ساختار اصالح
 يعوامل مناسب يده سازمان به معطوف هاآن يها تيفعال از يمهم بخش

 ساختار که آنجا از .است مناسب يساختارسازمان جاديا مستلزم که باشد يم
 نقش باشد و مي ياستراتژ ياجرا مهم ارکان از يکي يسازمان

 ستيبا يم همواره آن به پرداختن لذا دارد، منابع صيتخص در يا کننده نييتع
 رانيا ياسالم يجمهور کشور يشمال بنادر در تاکنون رد.يگ قرار توجه مورد

 يبررس ،ياستراتژ ياجرا با آن متقابل رابطه و يسازمان ساختار مقوله در
 ياستراتژ به توجه از جدا ساختارها اصالح معموالً و شدهن انجام يمدون

 نيا در ،مهم نيا به يابيدست يراستا در است. دهيگرد مطرح يسازمان
 ،كياستراتژ مرجع نقاط يالگو به توجه با که است آن بر يسع قيتحق

 يشمال بنادر در يسازمان ساختار و يسازمان ياستراتژ نيب يهماهنگ رابطه
 تياهم به توجه با ن،يبنابراشود.  نييتب رانيا ياسالم يجمهور کشور

 ساختار يفاکتورها ريتأث نيهمچن و حاضر عصر در ياستراتژ يريکارگب

 کمك گريکدي با هاآن رابطه يبررس ،هاياستراتژ نيا يساز ادهيپ بر يسازمان
 کرد. خواهد سازمان نيا در ها ياستراتژ تر مطلوب يساز ادهيپ به يانيشا

 پژوهش نةيشيپ -1-3
 ساختار و ياستراتژ نيب رابطه يبررسدر  (،1911) يالنيم و يبيمج

نفر از  21 با مطالعه ،تهران استان ينواح برق عيتوز شرکت در يسازمان
 و يسازمان ساختار نيب يمعنادار رابطه افتنديدرران و کارشناسان يمد

 بر يسازمان يهاياستراتژ و تمرکز( و يدگيچيپ ت،ي)رسم آن يهامولفه
 ندارد. وجود لزيما و اسنو يراهبردها يمبنا

 ابعاد ريتأث يبررس به يقيتحق در (،1911) همکاران و يعراق يليخل
 بر طيمح سكير اثر با شرکت شده اتخاذ ياستراتژ و يسازمان ساختار

 جينتا و پرداختند يميران صنعت پتروشيبه مطالعه کارشناسان و مد عملکرد
 با که يزمان و گذارند يم ريتأث ياستراتژ بر طيمح يها سكير داد نشان
 ساختار نياشود   يم انتخاب شرکت هيسرما ساختار رات،يتاث نيا به توجه

 .گذارد يم ريتأث عملکرد يرو
 بين هنگيماهبا عنوان  که يقيتحق در (،1911) آبرومند و يموريت

استراتژيك  مرجع نقاط از استفاده ساختار با استراتژي و سازمان استراتژي
به اين نتيجه  اند داده انجام ياستراتژ و ساختار نيب يتراز هم منظوربه 

 كي يها ياستراتژ نيب مشخص ةرابط فيتعر صورت در رسيدند که
 .ديبخش بهبود را سازمان يور بهره و عملکرد توان يم آن، ساختار و سازمان
 گر ليتحل ياستراتژ ك،يارگان اريبس ياستراتژ با سازمان نگر ندهيآ ياستراتژ

 ياستراتژ و يکيمکان ياستراتژ با يواکنش ياستراتژ ك،يارگان ياستراتژ با
 .دارد يهنگاهم يکيمکان اريبس يساختار ياستراتژ با سازمان يتدافع

 رابطه عنوان با يپژوهش در (،1941) مجد يموسو و يمشبک
 منابع هاياستراتژي تجاري، هاياستراتژي نيب كياستراتژ يهماهنگ

 ،مقامان مئقا عامل، رانيمد از نفر 111 مطالعه با يسازمان ساختار و يانسان
 ييدارو يهاشرکت مشاوران و کارشناسان ارشد، رانيمد معاونان،

 و هاسازمان شده هماهنگ عناصر نيب که افتنديدر بورس در شده رفتهيپذ
 .ندارد وجود اي رابطه آنها عملکرد
 يبررس عنوان با يپژوهش در (،1949) ييابرقو يساالر و زاده بينا
 يها شرکت عملکرد با يسازمان ساختار و ياستراتژ تناسب نيب رابطة

 يها شهرک در مستقر يخانوادگ يها شرکت يمورد مطالعه) يخانوادگ
 يسازمان ساختار با يسازمان فرهنگ که افتنديدر ،(زدي استان يصنعت
  ،خانواده نفوذ شاخص عنوان به تجربه عدبُ دارد، معکوس اما معنادار يا رابطه

 نقش خانواده نفوذ و دارد ميمستق و معنادار ريتأث شرکت ياستراتژ در
 يها شاخص از گريد يکي عنوان به قدرت و فرهنگ عدبُ ندارد. گر ليتعد

 .باشد ينم مؤثر شرکت ياستراتژ در ،خانواده نفوذ
 در ياستراتژ و ساختار نيب ارتباط عنوان با يقيتحق در (،2112) کاوال

 يبررس به ييمايهواپ يها شرکت و هابانك جمله از مختلف سازمان پنج
 ها سازمان عملکرد در آنها ريتاث به نيهمچن و ياستراتژ و ساختار نيب بطةرا

 و ساختار اگر که افتي دست جهينت نيا به آنها سهيمقا با يو پرداختند.
 جهينت نيهمچن شود. مي بهتر سازمان عملکرد باشد، هماهنگ ياستراتژ

 دو نيا و سازد يم يجار را ياستراتژ ،يسازمان ساختار که دبو نيا قيتحق
 باشند.  مي هم با تعامل در

 با ياستراتژ با ساختار ييهمسو عنوان با يقيتحق در (،2112) نامداريا
 چند يهاشرکت چگونه نکهيا يبررس به ت،يريمد کنترل ستميس از استفاده

 اتيح ادامه متفاوت يساختارها در واحد يها يژاسترات با توانند يم يتيمل
 عوامل ،يطيمح عوامل ابعاد شامل بودند کرده يطراح که يمدل بدهند.
 جينتا بود. عملکرد تيريمد کنترل ستميس ،يسازمان ساختار ،يکيالکترون

 سازمان وارد را يطيمح راتييتغ ،يسازمان ياستراتژ داد نشان قيتحق
 از استفاده با ديآ يم وجوده ب يسازمان ساختار در که يراتييتغ و کند يم
 سازد. يم نهيبه را سازمان عملکرد ت،يريمد کنترل ستميس

 ياجرا نيب رابطة عنوان با يقيتحق در (،2112) همکاران و ميبراهيا
 ياندونز در ساختار يگريانجيم با يديتول يها شرکت عملکرد و ياستراتژ

 اوراق بورس در شده رفتهيپذ يهاشرکتواحد از  119 مطالعه در مورد به
 ياجرا نيب که افتندي دست جهينت نيا به و پرداختند جاکارتا بهادار

 نيهمچن .دارد وجود يمثبت رابطة يديتول يها شرکت عملکرد و ياستراتژ
 کنترل و هابرنامه در يرگذاريتاث با و يانجيم عنصر كي عنوان به ساختار
 دارد. مثبت ريتاث شرکت عملکرد و ياستراتژ ياجرا در منابع

 ياثربخش بر رگذاريتاث عناصر عنوان با يقيتحق در (،2119) راجاسکار
 ياجرا نديفرا مورد در قيتحق به ،يخدمات عيصنا در ياستراتژ ياجرا

 در پرداخت. يکيالکترون خدمات صنعت در يعمان شرکت كي در ياستراتژ
 شده گرفته نظر در ياستراتژ ياجرا بر رگذاريتاث فاکتور پنج قيتحق نيا

 ساختار و يرهبر ،ياطالعات ستميس ،يسازمان فرهنگ از عبارتند که است
 ريتاث ياستراتژ ياجرا بر ابعاد نيا يتمام داد شانن قيتحق جينتا .يسازمان

 ارد. د را ريتاث نيشتريب يرهبر ريمتغ نيب نيا از و گذارديم

 پژوهش روش -3
 مدل مفهومي تحقيق -3-1

 ( ترسيم و ارائه شد. 1مدل مفهومي پژوهش در قالب شکل )

 (: مدل مفهومي متغيرهاي پژوهش1شکل )

 روش اجرائي پژوهش -3-2
 نظر از و ،يکاربرد قاتيتحق جزء ،تيغا و دهيفا نظر از پژوهش نيا
 همبستگيو  يشيمايپ پژوهش مشخصة با يفيتوص قاتيتحق و، جزهدف

 انريمد يهاهرد رندهيبرگ در پژوهش نيا يآمار جامعهشود.  محسوب مي
 کشور يشمال بنادر مسئول انکارشناس و اتادار مديران ،نيمعاون کل،

 ياهاستان يانورديدر و بنادر کل ادارات در مستقر رانيا ياسالم يجمهور
  باشند.يم نفر 119 تعداد به ،آبادريام بندر و النيگ و مازندران

شد.  محاسبه کوکران فرمول اساس بر پژوهش نيا يها نمونه تعداد
 قبالً که کل اداره خبرگان از يتعداد و راهنما استاداستناد به نظر با سپس 

 تعداد بودند داده انجام کل اداره نيا در يمشابه يپژوهش يها تيفعال زين
 زشير احتمال باساده و  يتصادف يريگ نمونهبه روش  ،يانتخاب نمونه کل
 هاپرسشنامه يآور جمع از پس د.ش انتخاب نفر 111 ،درصدي 22

 نمونه و شدن ليتکم هاپرسشنامه از يتعداد رفتيم انتظار که طور همان
 د.يرس نفر 111 به پژوهش يينها

 يا کتابخانه يها روشبا استفاده از  پژوهش نةيشيپاطالعات مربوط به 
 درآوري شد.  جمع مربوطه مقاالت و مرتبط يدانشگاه کتب نترنت،يا مانند
 ها داده يآور جمع منظور به پرسشنامه ابزار از زين پژوهش نيا يدانيم روش
 ساخته محقق يسازمان ياستراتژ پرسشنامه از منظور نيا به شد. يريگ بهره

 شد. استفاده هيگو 11 تعداد با (،1419) اسنو و لزيما يالگو اساس بر
  هـامـرسشنـپ از ،يانـازمـاختارسـس تـيوضع يررسـب ورـمنظ هـب نـيهمچن
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 ينگران دچار رهبران و رانيمد که يزمان طيشرا در ييافزا هم و يهماهنگ
 به باشند يم سازمان عملکرد ارتقا و يور بهره شيافزا خصوص در يجد

 ياستراتژ و سازمان ياستراتژ نيب چگونه که ه شودداد پاسخ سؤال نيا
 ،ابدي يم تکامل موسسه كي طور که ينهم .شود يم برقرار يهنگاهم ساختار

 نفر كي آن در که کوچك يا موسسه در .شود يم رتريچشمگ ساختار به ازين
 ،کند ريزي مي برنامه ندهيآ يبرا هم و کند يم اداره را يجار اتيعمل هم

 به ازين موسسه، تيفعال حجم شيافزا با است. ساده نسبتاً يسازمان ساختار
 يها بخش يهماهنگ و ادغام و اراتياخت ضيتفو ،ها تيفعال کردن ميتقس
 يازهاين سازمان هر اندازه و کار تنوع .رديگ يم شدت يسازمان ديجد

 انيم نيا در که يزيچ کنيل ،سازد يم آور الزام آن يبرا را ينيمع يساختار
 ياستراتژ با ساختار يهماهنگ و ارتباط است، برخوردار يخاص تياهم از

 (.1912 ،ي)کروب است
 ،يداخل يها بخش و ها اداره نييتع ،يسازمان يواحدها يطراح با
 استاندارد امکان و شود يم ميتقس ياصل يواحدها انيم سازمان يکارها
 يول ؛گردد يم فراهم کارکنان تيفعال کردن يتخصص و کارها کردن
 يها تيفعال ساختن هماهنگ مستلزم اهدافش، تحقق در سازمان تيموفق

 در وقت اتالف و ريتأخ بروز احتمال ،يهماهنگ بدون واقع در ت.اس مذکور
 سازمان است ممکن و ابدي يم شيافزا ها برنامه و ها پروژه ،ها تيفعال انجام

 اهداف شبرديپ يبرا ياستراتژ نيتدو اگرچه شود. مواجه يناکام و عجز با
 يهماهنگ وجود رسد يم نظر به تر مهم آنچه ،است يضرور سازمان كي
 .است آن تلفخم يها ياستراتژ و سازمان عناصر نيب

 ،بوده يسازمان ارشد رانيمد يها دغدغه از همواره ساختار اصالح
 يعوامل مناسب يده سازمان به معطوف هاآن يها تيفعال از يمهم بخش

 ساختار که آنجا از .است مناسب يساختارسازمان جاديا مستلزم که باشد يم
 نقش باشد و مي ياستراتژ ياجرا مهم ارکان از يکي يسازمان

 ستيبا يم همواره آن به پرداختن لذا دارد، منابع صيتخص در يا کننده نييتع
 رانيا ياسالم يجمهور کشور يشمال بنادر در تاکنون رد.يگ قرار توجه مورد

 يبررس ،ياستراتژ ياجرا با آن متقابل رابطه و يسازمان ساختار مقوله در
 ياستراتژ به توجه از جدا ساختارها اصالح معموالً و شدهن انجام يمدون

 نيا در ،مهم نيا به يابيدست يراستا در است. دهيگرد مطرح يسازمان
 ،كياستراتژ مرجع نقاط يالگو به توجه با که است آن بر يسع قيتحق

 يشمال بنادر در يسازمان ساختار و يسازمان ياستراتژ نيب يهماهنگ رابطه
 تياهم به توجه با ن،يبنابراشود.  نييتب رانيا ياسالم يجمهور کشور

 ساختار يفاکتورها ريتأث نيهمچن و حاضر عصر در ياستراتژ يريکارگب

 کمك گريکدي با هاآن رابطه يبررس ،هاياستراتژ نيا يساز ادهيپ بر يسازمان
 کرد. خواهد سازمان نيا در ها ياستراتژ تر مطلوب يساز ادهيپ به يانيشا

 پژوهش نةيشيپ -1-3
 ساختار و ياستراتژ نيب رابطه يبررسدر  (،1911) يالنيم و يبيمج

نفر از  21 با مطالعه ،تهران استان ينواح برق عيتوز شرکت در يسازمان
 و يسازمان ساختار نيب يمعنادار رابطه افتنديدرران و کارشناسان يمد

 بر يسازمان يهاياستراتژ و تمرکز( و يدگيچيپ ت،ي)رسم آن يهامولفه
 ندارد. وجود لزيما و اسنو يراهبردها يمبنا

 ابعاد ريتأث يبررس به يقيتحق در (،1911) همکاران و يعراق يليخل
 بر طيمح سكير اثر با شرکت شده اتخاذ ياستراتژ و يسازمان ساختار

 جينتا و پرداختند يميران صنعت پتروشيبه مطالعه کارشناسان و مد عملکرد
 با که يزمان و گذارند يم ريتأث ياستراتژ بر طيمح يها سكير داد نشان
 ساختار نياشود   يم انتخاب شرکت هيسرما ساختار رات،يتاث نيا به توجه

 .گذارد يم ريتأث عملکرد يرو
 بين هنگيماهبا عنوان  که يقيتحق در (،1911) آبرومند و يموريت

استراتژيك  مرجع نقاط از استفاده ساختار با استراتژي و سازمان استراتژي
به اين نتيجه  اند داده انجام ياستراتژ و ساختار نيب يتراز هم منظوربه 

 كي يها ياستراتژ نيب مشخص ةرابط فيتعر صورت در رسيدند که
 .ديبخش بهبود را سازمان يور بهره و عملکرد توان يم آن، ساختار و سازمان
 گر ليتحل ياستراتژ ك،يارگان اريبس ياستراتژ با سازمان نگر ندهيآ ياستراتژ

 ياستراتژ و يکيمکان ياستراتژ با يواکنش ياستراتژ ك،يارگان ياستراتژ با
 .دارد يهنگاهم يکيمکان اريبس يساختار ياستراتژ با سازمان يتدافع

 رابطه عنوان با يپژوهش در (،1941) مجد يموسو و يمشبک
 منابع هاياستراتژي تجاري، هاياستراتژي نيب كياستراتژ يهماهنگ

 ،مقامان مئقا عامل، رانيمد از نفر 111 مطالعه با يسازمان ساختار و يانسان
 ييدارو يهاشرکت مشاوران و کارشناسان ارشد، رانيمد معاونان،

 و هاسازمان شده هماهنگ عناصر نيب که افتنديدر بورس در شده رفتهيپذ
 .ندارد وجود اي رابطه آنها عملکرد
 يبررس عنوان با يپژوهش در (،1949) ييابرقو يساالر و زاده بينا
 يها شرکت عملکرد با يسازمان ساختار و ياستراتژ تناسب نيب رابطة

 يها شهرک در مستقر يخانوادگ يها شرکت يمورد مطالعه) يخانوادگ
 يسازمان ساختار با يسازمان فرهنگ که افتنديدر ،(زدي استان يصنعت
  ،خانواده نفوذ شاخص عنوان به تجربه عدبُ دارد، معکوس اما معنادار يا رابطه

 نقش خانواده نفوذ و دارد ميمستق و معنادار ريتأث شرکت ياستراتژ در
 يها شاخص از گريد يکي عنوان به قدرت و فرهنگ عدبُ ندارد. گر ليتعد

 .باشد ينم مؤثر شرکت ياستراتژ در ،خانواده نفوذ
 در ياستراتژ و ساختار نيب ارتباط عنوان با يقيتحق در (،2112) کاوال

 يبررس به ييمايهواپ يها شرکت و هابانك جمله از مختلف سازمان پنج
 ها سازمان عملکرد در آنها ريتاث به نيهمچن و ياستراتژ و ساختار نيب بطةرا

 و ساختار اگر که افتي دست جهينت نيا به آنها سهيمقا با يو پرداختند.
 جهينت نيهمچن شود. مي بهتر سازمان عملکرد باشد، هماهنگ ياستراتژ

 دو نيا و سازد يم يجار را ياستراتژ ،يسازمان ساختار که دبو نيا قيتحق
 باشند.  مي هم با تعامل در

 با ياستراتژ با ساختار ييهمسو عنوان با يقيتحق در (،2112) نامداريا
 چند يهاشرکت چگونه نکهيا يبررس به ت،يريمد کنترل ستميس از استفاده

 اتيح ادامه متفاوت يساختارها در واحد يها يژاسترات با توانند يم يتيمل
 عوامل ،يطيمح عوامل ابعاد شامل بودند کرده يطراح که يمدل بدهند.
 جينتا بود. عملکرد تيريمد کنترل ستميس ،يسازمان ساختار ،يکيالکترون

 سازمان وارد را يطيمح راتييتغ ،يسازمان ياستراتژ داد نشان قيتحق
 از استفاده با ديآ يم وجوده ب يسازمان ساختار در که يراتييتغ و کند يم
 سازد. يم نهيبه را سازمان عملکرد ت،يريمد کنترل ستميس

 ياجرا نيب رابطة عنوان با يقيتحق در (،2112) همکاران و ميبراهيا
 ياندونز در ساختار يگريانجيم با يديتول يها شرکت عملکرد و ياستراتژ

 اوراق بورس در شده رفتهيپذ يهاشرکتواحد از  119 مطالعه در مورد به
 ياجرا نيب که افتندي دست جهينت نيا به و پرداختند جاکارتا بهادار

 نيهمچن .دارد وجود يمثبت رابطة يديتول يها شرکت عملکرد و ياستراتژ
 کنترل و هابرنامه در يرگذاريتاث با و يانجيم عنصر كي عنوان به ساختار
 دارد. مثبت ريتاث شرکت عملکرد و ياستراتژ ياجرا در منابع

 ياثربخش بر رگذاريتاث عناصر عنوان با يقيتحق در (،2119) راجاسکار
 ياجرا نديفرا مورد در قيتحق به ،يخدمات عيصنا در ياستراتژ ياجرا

 در پرداخت. يکيالکترون خدمات صنعت در يعمان شرکت كي در ياستراتژ
 شده گرفته نظر در ياستراتژ ياجرا بر رگذاريتاث فاکتور پنج قيتحق نيا

 ساختار و يرهبر ،ياطالعات ستميس ،يسازمان فرهنگ از عبارتند که است
 ريتاث ياستراتژ ياجرا بر ابعاد نيا يتمام داد شانن قيتحق جينتا .يسازمان

 ارد. د را ريتاث نيشتريب يرهبر ريمتغ نيب نيا از و گذارديم

 پژوهش روش -3
 مدل مفهومي تحقيق -3-1

 ( ترسيم و ارائه شد. 1مدل مفهومي پژوهش در قالب شکل )

 (: مدل مفهومي متغيرهاي پژوهش1شکل )

 روش اجرائي پژوهش -3-2
 نظر از و ،يکاربرد قاتيتحق جزء ،تيغا و دهيفا نظر از پژوهش نيا
 همبستگيو  يشيمايپ پژوهش مشخصة با يفيتوص قاتيتحق و، جزهدف

 انريمد يهاهرد رندهيبرگ در پژوهش نيا يآمار جامعهشود.  محسوب مي
 کشور يشمال بنادر مسئول انکارشناس و اتادار مديران ،نيمعاون کل،

 ياهاستان يانورديدر و بنادر کل ادارات در مستقر رانيا ياسالم يجمهور
  باشند.يم نفر 119 تعداد به ،آبادريام بندر و النيگ و مازندران

شد.  محاسبه کوکران فرمول اساس بر پژوهش نيا يها نمونه تعداد
 قبالً که کل اداره خبرگان از يتعداد و راهنما استاداستناد به نظر با سپس 

 تعداد بودند داده انجام کل اداره نيا در يمشابه يپژوهش يها تيفعال زين
 زشير احتمال باساده و  يتصادف يريگ نمونهبه روش  ،يانتخاب نمونه کل
 هاپرسشنامه يآور جمع از پس د.ش انتخاب نفر 111 ،درصدي 22

 نمونه و شدن ليتکم هاپرسشنامه از يتعداد رفتيم انتظار که طور همان
 د.يرس نفر 111 به پژوهش يينها

 يا کتابخانه يها روشبا استفاده از  پژوهش نةيشيپاطالعات مربوط به 
 درآوري شد.  جمع مربوطه مقاالت و مرتبط يدانشگاه کتب نترنت،يا مانند
 ها داده يآور جمع منظور به پرسشنامه ابزار از زين پژوهش نيا يدانيم روش
 ساخته محقق يسازمان ياستراتژ پرسشنامه از منظور نيا به شد. يريگ بهره

 شد. استفاده هيگو 11 تعداد با (،1419) اسنو و لزيما يالگو اساس بر
  هـامـرسشنـپ از ،يانـازمـاختارسـس تـيوضع يررسـب ورـمنظ هـب نـيهمچن
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 12 تعداد با استاکر و برنز مدل اساس بر يسازمان ساختار ساخته محقق
 گرفته قرار استفاده مورد 9(،1919) زادهيعل و يآقاجان توسط قبالً که سوال
 به کرتيل يا درجه 2 اسيمق اساس بر و يا فاصله يريگ اندازه سطح با بود،

 با يحضور مصاحبه و راهنما استاد با مشورت از پس و استخراج اين شرح
 و استفاده شد.  ليتعد کل اداره خبره کارشناسان

 پژوهش هاي پرسشنامه سواالت بندي دسته :(1) جدول
 ها پرسششماره  ها پرسشي بند دسته 

 سازماني ساختار
 1-2 مکانيکي ساختار
 1-1 ارگانيکي ساختار

 4-12 ارگانيکي بسيار ساختار

 استراتژي سازماني
 1-9 نگر استراتژي آينده

 1-2 استراتژي واکنشي
 11-1 استراتژي تحليلگر

 استاد با مشورت از پس پژوهش نيا يهاپرسشنامه ييمحتوا ييروا
 يتيريمد قاتيتحق بنادر سازمان در قبالً که يپژوهشگران از يتعداد راهنما،
 ها، پرسشنامه ييايپا سنجشراي ب گرفت. قرار دييتا مورد بودند، داده انجام

 پرسشنامه 91 تعداد ابتدا که صورتن يه ا. بشد انجام آزمون شيپ مرحله كي
 بيجهت محاسبه ضر سپس ،شد يآور جمعو  عيتوز موردنظر ةجامع در
 يها روشن يتر جيرااز  يکيعنوان  به کرونباخ، يبه روش آلفا) ييايپا

 ،SPSS 21افزار  نرمها در  ، داده(ت اعتماد پرسشنامهيو قابل ييايسنجش پا
 ( ارائه شده است.2ج آن در جدول )يکه نتاشد ل يتحل وه يتجز وارد و

 پژوهش هاي پرسشنامه پايايي ضريب محاسبه (:2) جدول

 ضريب آلفاي متغير
ضريب آلفاي  متغير کرونباخ

 کرونباخ
 122/1 مکانيکي ساختار

 122/1 ارگانيکي ساختار 111/1 سازماني ساختار
 112/1 ارگانيکي بسيار ساختار

استراتژي  122/1 نگر استراتژي آينده
 422/1 استراتژي واکنشي 121/1 سازماني

 111/1 استراتژي تحليلگر

 پرسشنامه ساختار يکرونباخ برا يب آلفايزان ضري( م2جدول ) طبق
 121/1برابر  يسازمان يپرسشنامه استراتژ يو برا 111/1برابر با  يسازمان

و  ها پرسشنامه ينان بااليت اطميکننده قابل انيبزان ين ميباشد، که ا يم
مورد استفاده  يها پرسشنامه ،رو نيازا گر است.يکديبا  هاپرسش يهمخوان

 باشند. يمبرخوردار  يالزم و کاف يياين پژوهش از پايدر ا
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 ها تجزيه و تحليل داده -4
 هاي پژوهش فرضيه -4-1

بين استراتژي سازمان با ساختار سازماني در بنادر شمالي  ي:اصل فرضية
 کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

 :ي فرعيها هيفرض
در بنادر  نگر ندهيآبسيار ارگانيك و استراتژي  ساختاربين فرضية اول: 

 شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.
در بنادر شمالي  گر ليتحلارگانيك و استراتژي  ساختاربين فرضية دوم: 

 کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

مکانيکي و استراتژي واکنشي در بنادر شمالي  ساختاربين فرضية سوم: 
 کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

 استراتژيک مرجع نقاط نظريه کاربرد -4-2
 بر رقابتي بازاريابي يها ياستراتژ توسعه پارادايم بام، فيگن و شوهام

 حوزة در نوين پارادايميك  عنوان به را استراتژيك مرجع نقاط نظريه مبناي
 سازمان. (1941رشنوادي، کنند ) يم مطرح استراتژي بازاريابي تدوين الگوهاي

 يا و استراتژيك به هماهنگي دستيابي جهت در را استراتژيك مرجع نقاط
 .(1441)فينگبام و همکاران،  کند يم انتخاب مناسب اتيعمل و اقدامات انجام

 و هستند براي هماهنگي نقاطي استراتژيك، مرجع نقاط ديگر، عبارت به
 يك کنند هماهنگ آن با را سازمان خود يها ستميس و عناصر همه اگر

 (.1912)اعرابي،  ديآ يمبه وجود  جانبه همه هماهنگي

فرض فلسفي را به عنوان نقاط  ( دو دسته پيش1414) بورل و مورگان
هاي  هاي علوم اجتماعي از جمله نظريهبندي نظريهمرجع براي طبقه

شده توسط آنها بهترين و  بندي ارائه کنند. طبقه سازمان و مديريت مطرح مي
هاي اجتماعي است. ادعاي يها نظريهبندي در ترين طبقهاستفاده قابل
اي از علم و  هاي سازمان بر فلسفه تمام نظريه»است که وري آنها اين مح

فرض فلسفي  و بدين ترتيب دو دسته پيش« ي استاي از جامعه مبتننظريه
هايي در رابطه با  پيش فرض( 1: )دکننجع معرفي ميرا به عنوان نقاط مر

 (2و ) شود()که بُعد ذهني/ عيني حاصل مي ماهيت علوم اجتماعي
دهي/ تغيير بنيادي  )که بُعد نظم ابطه با ماهيت جامعههايي در ر فرض پيش

 هاي نظريهبندي براي طبقهرا بر اين اساس چارچوبي (. شودحاصل مي
سازمان و مديريت به طور اخص هاي  نظريهطور اعم و  شناسي بهجامعه

 (.1912)کالرک،  دارندبيان مي

 همسويي مبتني بر نقاط مرجع استراتژيک -4-3
 اصلي . مسئلهگويند ترازي مي هم شي ديگر با رابطه در يك شي تعديل

 و محيط سازمان با استراتژي سطوح بين ترازي هم ايجاد ارشد، مديريت
 اساس (. بر2111)ديويد، است  سازمان مختلف اجزاي ميان در هماهنگي

 که ييها سازمان در سازمان، بندي ترکيب و ترازي ي همها هنظري از بسياري
ها آن بندي ترکيب در استراتژيك و اي، ساختاري، زمينه عوامل ميان ترازي هم
 (.Doty et al, 1993قرار دارد ) بااليي حد درها آن اثربخشي است، باال

 است، اهميت حائز سازمان مختلف عناصر بين سازگاري براي آنچه
 ميزان خصوص در قضاوت امکان که است بنيادي يبه چارچوب دستيابي

 مرجع نقاط ماتريس رسد يم نظر به. دهد نشان سازماني را عناصر بين ترازي هم
 يك واقع در مرجع نقطه. باشد راهگشا تواند يم که است چارچوبي استراتژيك

 و خود موقعيت او و رديگ يمشکل  سازمان مدير ذهن در که است فرضي معيار
 (.1411توماس،  و )فيگنبام سنجد يم آن اساس بر را خود سازمان يا

 تعريف معيارهايي يا وها  مثابه هدف به را استراتژيك مرجع نقاط
 دادن عالمت نيز و شانيها انتخاب ارزيابي براي راها آن مديران که کنند يم

 ور ـمنظ به سازماني يها تياولو تعيين يا ازمان وـس وريـمح افراد ايرـس به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و فيگنبام هرچند. دهند يمقرار  استفاده مورد استراتژيك يها ميتصم اتخاذ
( را زماني و )خارجي، داخلي بعدي سه ماتريس يك از استفاده همکاران

 نظر داشت در بايد اما ،اند کرده توصيه استراتژيك مرجع نقاط تبيين براي
 و ،اند گرفته قرار توجه مورد بيشتر يبعد دو يها مدل سادگي، دليل به که

 مشترک مقطع استراتژيك، مرجع نقاط عنوان  به کنترل و به محيط توجه
 متناظر يها گونه ،رو  اين . ازهستند سازمان در سطح ها يشناس گونه بيشتر
 .(1911رهنورد و نيکزاد، هستند ) سازماني عناصر ترازي هم معرف

 PLSبه روش  يمعادالت ساختار يابيمدل -4-4
يابي معادالت ساختاري  هاي پژوهش بر اساس مدل در اين قسمت فرضيه

 مورد آزمون قرار گرفت.   PLSبه روش 
 يدر بنادر شمال يسازمان با ساختار سازمان ين استراتژيبفرضية اصلي: 

 وجود دارد. يران هماهنگيا ياسالم يکشور جمهور
از  يدييعامل تال يتحل يابتدا به بررس يه اصليفرض يبررس يبرا     

 يرهاين متغيکه ارتباط ب يرونيا مدل بي يريگق آزمون مدل اندازهيطر
 ر يتأث يبررس يراـ. سپس بدـرداخته شـ، پوده استـواالت بـا سـق بـيتحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: خالصه نتايج ضريب مسير و سطح معناداري متغيرهاي استراتژي سازماني و ساختار سازماني3جدول )
 سطح معناداري اعداد ضريب مسير  
 اختار سازمانيس استراتژي سازمان ساختار سازماني استراتژي سازمان  

استراتژي 
 سازمان

Q1 12124  112291  
Q2 12142  992119  
Q3 12191  142194  
Q4 12124  922111  
Q5 12914  22112  
Q6 12222  22192  
Q7 12114  221111  
Q8 12112  212191  
Q9 12111  112119  

Q10 12141  222191  
Q11 12112  212111  

ساختار 
 سازماني

Q1  12212  112111 
Q2  12191  112412 
Q3  12121  212122 
Q4  12922  22129 
Q5  12221  112911 
Q6  12121  112212 
Q7  12191  212121 
Q8  12111  212192 
Q9  12211  22121 

Q10  12121  292114 
Q11  12121  212149 
Q12  12994  12219 
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 12 تعداد با استاکر و برنز مدل اساس بر يسازمان ساختار ساخته محقق
 گرفته قرار استفاده مورد 9(،1919) زادهيعل و يآقاجان توسط قبالً که سوال
 به کرتيل يا درجه 2 اسيمق اساس بر و يا فاصله يريگ اندازه سطح با بود،

 با يحضور مصاحبه و راهنما استاد با مشورت از پس و استخراج اين شرح
 و استفاده شد.  ليتعد کل اداره خبره کارشناسان

 پژوهش هاي پرسشنامه سواالت بندي دسته :(1) جدول
 ها پرسششماره  ها پرسشي بند دسته 

 سازماني ساختار
 1-2 مکانيکي ساختار
 1-1 ارگانيکي ساختار

 4-12 ارگانيکي بسيار ساختار

 استراتژي سازماني
 1-9 نگر استراتژي آينده

 1-2 استراتژي واکنشي
 11-1 استراتژي تحليلگر

 استاد با مشورت از پس پژوهش نيا يهاپرسشنامه ييمحتوا ييروا
 يتيريمد قاتيتحق بنادر سازمان در قبالً که يپژوهشگران از يتعداد راهنما،
 ها، پرسشنامه ييايپا سنجشراي ب گرفت. قرار دييتا مورد بودند، داده انجام

 پرسشنامه 91 تعداد ابتدا که صورتن يه ا. بشد انجام آزمون شيپ مرحله كي
 بيجهت محاسبه ضر سپس ،شد يآور جمعو  عيتوز موردنظر ةجامع در
 يها روشن يتر جيرااز  يکيعنوان  به کرونباخ، يبه روش آلفا) ييايپا

 ،SPSS 21افزار  نرمها در  ، داده(ت اعتماد پرسشنامهيو قابل ييايسنجش پا
 ( ارائه شده است.2ج آن در جدول )يکه نتاشد ل يتحل وه يتجز وارد و

 پژوهش هاي پرسشنامه پايايي ضريب محاسبه (:2) جدول

 ضريب آلفاي متغير
ضريب آلفاي  متغير کرونباخ

 کرونباخ
 122/1 مکانيکي ساختار

 122/1 ارگانيکي ساختار 111/1 سازماني ساختار
 112/1 ارگانيکي بسيار ساختار

استراتژي  122/1 نگر استراتژي آينده
 422/1 استراتژي واکنشي 121/1 سازماني

 111/1 استراتژي تحليلگر

 پرسشنامه ساختار يکرونباخ برا يب آلفايزان ضري( م2جدول ) طبق
 121/1برابر  يسازمان يپرسشنامه استراتژ يو برا 111/1برابر با  يسازمان

و  ها پرسشنامه ينان بااليت اطميکننده قابل انيبزان ين ميباشد، که ا يم
مورد استفاده  يها پرسشنامه ،رو نيازا گر است.يکديبا  هاپرسش يهمخوان

 باشند. يمبرخوردار  يالزم و کاف يياين پژوهش از پايدر ا

                                                                                          
 .اجتماعي و انساني علوم پژوهشنامه . 9

 ها تجزيه و تحليل داده -4
 هاي پژوهش فرضيه -4-1

بين استراتژي سازمان با ساختار سازماني در بنادر شمالي  ي:اصل فرضية
 کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

 :ي فرعيها هيفرض
در بنادر  نگر ندهيآبسيار ارگانيك و استراتژي  ساختاربين فرضية اول: 

 شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.
در بنادر شمالي  گر ليتحلارگانيك و استراتژي  ساختاربين فرضية دوم: 

 کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

مکانيکي و استراتژي واکنشي در بنادر شمالي  ساختاربين فرضية سوم: 
 کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

 استراتژيک مرجع نقاط نظريه کاربرد -4-2
 بر رقابتي بازاريابي يها ياستراتژ توسعه پارادايم بام، فيگن و شوهام

 حوزة در نوين پارادايميك  عنوان به را استراتژيك مرجع نقاط نظريه مبناي
 سازمان. (1941رشنوادي، کنند ) يم مطرح استراتژي بازاريابي تدوين الگوهاي

 يا و استراتژيك به هماهنگي دستيابي جهت در را استراتژيك مرجع نقاط
 .(1441)فينگبام و همکاران،  کند يم انتخاب مناسب اتيعمل و اقدامات انجام

 و هستند براي هماهنگي نقاطي استراتژيك، مرجع نقاط ديگر، عبارت به
 يك کنند هماهنگ آن با را سازمان خود يها ستميس و عناصر همه اگر

 (.1912)اعرابي،  ديآ يمبه وجود  جانبه همه هماهنگي

فرض فلسفي را به عنوان نقاط  ( دو دسته پيش1414) بورل و مورگان
هاي  هاي علوم اجتماعي از جمله نظريهبندي نظريهمرجع براي طبقه

شده توسط آنها بهترين و  بندي ارائه کنند. طبقه سازمان و مديريت مطرح مي
هاي اجتماعي است. ادعاي يها نظريهبندي در ترين طبقهاستفاده قابل
اي از علم و  هاي سازمان بر فلسفه تمام نظريه»است که وري آنها اين مح

فرض فلسفي  و بدين ترتيب دو دسته پيش« ي استاي از جامعه مبتننظريه
هايي در رابطه با  پيش فرض( 1: )دکننجع معرفي ميرا به عنوان نقاط مر

 (2و ) شود()که بُعد ذهني/ عيني حاصل مي ماهيت علوم اجتماعي
دهي/ تغيير بنيادي  )که بُعد نظم ابطه با ماهيت جامعههايي در ر فرض پيش

 هاي نظريهبندي براي طبقهرا بر اين اساس چارچوبي (. شودحاصل مي
سازمان و مديريت به طور اخص هاي  نظريهطور اعم و  شناسي بهجامعه

 (.1912)کالرک،  دارندبيان مي

 همسويي مبتني بر نقاط مرجع استراتژيک -4-3
 اصلي . مسئلهگويند ترازي مي هم شي ديگر با رابطه در يك شي تعديل

 و محيط سازمان با استراتژي سطوح بين ترازي هم ايجاد ارشد، مديريت
 اساس (. بر2111)ديويد، است  سازمان مختلف اجزاي ميان در هماهنگي

 که ييها سازمان در سازمان، بندي ترکيب و ترازي ي همها هنظري از بسياري
ها آن بندي ترکيب در استراتژيك و اي، ساختاري، زمينه عوامل ميان ترازي هم
 (.Doty et al, 1993قرار دارد ) بااليي حد درها آن اثربخشي است، باال

 است، اهميت حائز سازمان مختلف عناصر بين سازگاري براي آنچه
 ميزان خصوص در قضاوت امکان که است بنيادي يبه چارچوب دستيابي

 مرجع نقاط ماتريس رسد يم نظر به. دهد نشان سازماني را عناصر بين ترازي هم
 يك واقع در مرجع نقطه. باشد راهگشا تواند يم که است چارچوبي استراتژيك

 و خود موقعيت او و رديگ يمشکل  سازمان مدير ذهن در که است فرضي معيار
 (.1411توماس،  و )فيگنبام سنجد يم آن اساس بر را خود سازمان يا

 تعريف معيارهايي يا وها  مثابه هدف به را استراتژيك مرجع نقاط
 دادن عالمت نيز و شانيها انتخاب ارزيابي براي راها آن مديران که کنند يم

 ور ـمنظ به سازماني يها تياولو تعيين يا ازمان وـس وريـمح افراد ايرـس به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و فيگنبام هرچند. دهند يمقرار  استفاده مورد استراتژيك يها ميتصم اتخاذ
( را زماني و )خارجي، داخلي بعدي سه ماتريس يك از استفاده همکاران

 نظر داشت در بايد اما ،اند کرده توصيه استراتژيك مرجع نقاط تبيين براي
 و ،اند گرفته قرار توجه مورد بيشتر يبعد دو يها مدل سادگي، دليل به که

 مشترک مقطع استراتژيك، مرجع نقاط عنوان  به کنترل و به محيط توجه
 متناظر يها گونه ،رو  اين . ازهستند سازمان در سطح ها يشناس گونه بيشتر
 .(1911رهنورد و نيکزاد، هستند ) سازماني عناصر ترازي هم معرف

 PLSبه روش  يمعادالت ساختار يابيمدل -4-4
يابي معادالت ساختاري  هاي پژوهش بر اساس مدل در اين قسمت فرضيه

 مورد آزمون قرار گرفت.   PLSبه روش 
 يدر بنادر شمال يسازمان با ساختار سازمان ين استراتژيبفرضية اصلي: 

 وجود دارد. يران هماهنگيا ياسالم يکشور جمهور
از  يدييعامل تال يتحل يابتدا به بررس يه اصليفرض يبررس يبرا     

 يرهاين متغيکه ارتباط ب يرونيا مدل بي يريگق آزمون مدل اندازهيطر
 ر يتأث يبررس يراـ. سپس بدـرداخته شـ، پوده استـواالت بـا سـق بـيتحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: خالصه نتايج ضريب مسير و سطح معناداري متغيرهاي استراتژي سازماني و ساختار سازماني3جدول )
 سطح معناداري اعداد ضريب مسير  
 اختار سازمانيس استراتژي سازمان ساختار سازماني استراتژي سازمان  

استراتژي 
 سازمان

Q1 12124  112291  
Q2 12142  992119  
Q3 12191  142194  
Q4 12124  922111  
Q5 12914  22112  
Q6 12222  22192  
Q7 12114  221111  
Q8 12112  212191  
Q9 12111  112119  

Q10 12141  222191  
Q11 12112  212111  

ساختار 
 سازماني

Q1  12212  112111 
Q2  12191  112412 
Q3  12121  212122 
Q4  12922  22129 
Q5  12221  112911 
Q6  12121  112212 
Q7  12191  212121 
Q8  12111  212192 
Q9  12211  22121 

Q10  12121  292114 
Q11  12121  212149 
Q12  12994  12219 
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ن دو يکه ارتباط ب ياز مدل درون يسازمان بر ساختار سازمان ياستراتژ
مربوط به  t يهاآماره (9جدول )در استفاده شد.  کند، را بيان مير يمتغ
در سطح  41/1 شتر ازير بيکه مقاد ارائه شده است يعامل يبارها يدارامعن
 يداراسطح معن يافزار برانرم يج خروجينتاو بيشتر معنادار هستند.  12/1

 نشان داده شده است.    (9جدول )ز در ين
 ا ـب بتيدار ضرـمقآن است که  ان دهندةـ( نش9دول )ـل جيج تحلياـنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 111/94براي مسير اصلي )تأثير استراتژي سازماني بر ساختار سازماني( 
 41/1از  شده اين مسير داري محاسبهاکه مقدار سطح معن است و از آنجا

توان گفت بين استراتژي سازمان با ساختار سازماني در تر است؛ مي بزرگ
 کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.بنادر شمالي 

در بنادر  نگر ندهيآفرضية فرعي اول: بين ساختار بسيار ارگانيك و استراتژي 
 شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: آزمون فرض تأثير استراتژي سازماني بر ساختار سازماني4جدول)
 نتيجه نهايي فرضيه Tآماره ضريب مسير کننده بيني متغيرهاي پيش شده بيني متغيرهاي پيش معادله

 تأييد اصلي 111/94 121/1 استراتژي سازماني ساختار سازماني 1

 

 
 مسير ضريب حالت در مدل(: 2) شکل

 
 (: معناداري مدل در حالت سطح3شکل )

 

ق آزمون مدل ياز طر يدييه اول ابتدا عامل تايفرض يبررس يبرا
ق با يتحق يرهاين متغيب گر ارتباطبيانکه  يرونيا مدل بي يريگاندازه

 ير استراتژيتأث يبررس يسپس برا تحليل و بررسي شد،باشد،  سواالت مي
ر ين دو متغيکه ارتباط ب يك از مدل درونيار ارگانينگر بر ساختار بسندهيآ

نشان ( 1( در جدول )2( و )9هاي ) ج مدليشد. خالصه نتاباشد، استفاده  مي
 يبارها يدارامربوط به معن t يهان جدول آمارهياست. در اداده شده 

شتر يو ب 12/1در سطح  41/1شتر از ير بياند که مقادگزارش شده يعامل
افزار حداقل مربعات جزيي براي سطح دار هستند. نتايج خروجي نرمامعن
 شده است.    ( نشان داده2ز در جدول )داري نيامعن

براي مسير اصلي )تأثير استراتژي  مقدار ضريب بتا( 1طبق جدول )
که مقدار سطح  است و از آنجا 119/19 نگر بر ساختار بسيار ارگانيك(آينده

توان گفت بين تر است؛ مي بزرگ 41/1از  شده اين مسير محاسبه داريامعن
نگر با ساختار بسيار ارگانيك در بنادر شمالي کشور جمهوري استراتژي آينده
 هماهنگي وجود دارد.اسالمي ايران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در بنادر  گر ليتحلفرضية فرعي دوم: بين ساختار ارگانيك و استراتژي 
 شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

براي بررسي فرضيه دوم ابتدا عامل تاييدي از طريق آزمون مدل  
ق با سواالت متغيرهاي تحقيگيري يا مدل بيروني که ارتباط بين اندازه

 گر ليتحلسپس براي بررسي تأثير استراتژي باشد، تحليل و بررسي شد،  مي
استفاده  باشد، ر ميبر ساختار ارگانيك از مدل دروني که ارتباط بين دو متغي

. ه استنشان داده شد( 1ول )در جد( 1( و )1هاي ) شد. خالصه نتايج مدل
اند داري بارهاي عاملي گزارش شدهامربوط به معن tهاي در اين جدول آماره

. نتايج باشند ميدار او بيشتر معن 12/1در سطح  41/1که مقادير بيشتر از 
 داري نيز در جدولاافزار حداقل مربعات جزيي براي سطح معنخروجي نرم

 نشان داده شده است.   ( 1)
تراتژي مقدار ضريب بتا براي مسير اصلي )تأثير اس( 1طبق جدول )

که مقدار سطح  است و از آنجا 914/1گر بر ساختار ارگانيك( تحليل
 توان گفت بينميتر است  بزرگ 41/1از  شده اين مسيرداري محاسبهـامعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگر و ساختار بسيار ارگانيک(: خالصه نتايج ضريب مسير و سطح معناداري متغيرهاي استراتژي آينده5جدول)

 معناداريسطح  اعداد ضريب مسير 
 ساختار  بسيار ارگانيک نگراستراتژي آينده ساختار بسيار ارگانيک نگر استراتژي آينده

استراتژي 
 نگرآينده

Q1 121/1  111/22  
Q2 199/1  111/94  
Q3 122/1  919/22  
Q4 121/1  229/92  

 ساختار 
 بسيار ارگانيک

Q9  291/1  141/2 
Q10  199/1  119/92 
Q11  141/1  112/11 
Q12  912/1  211/1 

 نگر و ساختار بسيار ارگانيک(: آزمون فرض تأثير استراتژي آينده6جدول)
 نتيجه نهايي فرضيه tآماره  ضريب مسير کننده بيني متغيرهاي پيش شده بيني متغيرهاي پيش معادله

 تأييد اول 119/19 249/1 نگر استراتژي آينده ساختار بسيار ارگانيك 2

 

 
 نگر بر ساختار بسيار ارگانيک در حالت ضريب مسير(: مدل استراتژي آينده4شکل)

 

 
 نگر بر ساختار بسيار ارگانيک در حالت سطح معناداري(: مدل استراتژي آينده5شکل)
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ن دو يکه ارتباط ب ياز مدل درون يسازمان بر ساختار سازمان ياستراتژ
مربوط به  t يهاآماره (9جدول )در استفاده شد.  کند، را بيان مير يمتغ
در سطح  41/1 شتر ازير بيکه مقاد ارائه شده است يعامل يبارها يدارامعن
 يداراسطح معن يافزار برانرم يج خروجينتاو بيشتر معنادار هستند.  12/1

 نشان داده شده است.    (9جدول )ز در ين
 ا ـب بتيدار ضرـمقآن است که  ان دهندةـ( نش9دول )ـل جيج تحلياـنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 111/94براي مسير اصلي )تأثير استراتژي سازماني بر ساختار سازماني( 
 41/1از  شده اين مسير داري محاسبهاکه مقدار سطح معن است و از آنجا

توان گفت بين استراتژي سازمان با ساختار سازماني در تر است؛ مي بزرگ
 کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.بنادر شمالي 

در بنادر  نگر ندهيآفرضية فرعي اول: بين ساختار بسيار ارگانيك و استراتژي 
 شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: آزمون فرض تأثير استراتژي سازماني بر ساختار سازماني4جدول)
 نتيجه نهايي فرضيه Tآماره ضريب مسير کننده بيني متغيرهاي پيش شده بيني متغيرهاي پيش معادله

 تأييد اصلي 111/94 121/1 استراتژي سازماني ساختار سازماني 1

 

 
 مسير ضريب حالت در مدل(: 2) شکل

 
 (: معناداري مدل در حالت سطح3شکل )

 

ق آزمون مدل ياز طر يدييه اول ابتدا عامل تايفرض يبررس يبرا
ق با يتحق يرهاين متغيب گر ارتباطبيانکه  يرونيا مدل بي يريگاندازه

 ير استراتژيتأث يبررس يسپس برا تحليل و بررسي شد،باشد،  سواالت مي
ر ين دو متغيکه ارتباط ب يك از مدل درونيار ارگانينگر بر ساختار بسندهيآ

نشان ( 1( در جدول )2( و )9هاي ) ج مدليشد. خالصه نتاباشد، استفاده  مي
 يبارها يدارامربوط به معن t يهان جدول آمارهياست. در اداده شده 

شتر يو ب 12/1در سطح  41/1شتر از ير بياند که مقادگزارش شده يعامل
افزار حداقل مربعات جزيي براي سطح دار هستند. نتايج خروجي نرمامعن
 شده است.    ( نشان داده2ز در جدول )داري نيامعن

براي مسير اصلي )تأثير استراتژي  مقدار ضريب بتا( 1طبق جدول )
که مقدار سطح  است و از آنجا 119/19 نگر بر ساختار بسيار ارگانيك(آينده

توان گفت بين تر است؛ مي بزرگ 41/1از  شده اين مسير محاسبه داريامعن
نگر با ساختار بسيار ارگانيك در بنادر شمالي کشور جمهوري استراتژي آينده
 هماهنگي وجود دارد.اسالمي ايران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در بنادر  گر ليتحلفرضية فرعي دوم: بين ساختار ارگانيك و استراتژي 
 شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

براي بررسي فرضيه دوم ابتدا عامل تاييدي از طريق آزمون مدل  
ق با سواالت متغيرهاي تحقيگيري يا مدل بيروني که ارتباط بين اندازه

 گر ليتحلسپس براي بررسي تأثير استراتژي باشد، تحليل و بررسي شد،  مي
استفاده  باشد، ر ميبر ساختار ارگانيك از مدل دروني که ارتباط بين دو متغي

. ه استنشان داده شد( 1ول )در جد( 1( و )1هاي ) شد. خالصه نتايج مدل
اند داري بارهاي عاملي گزارش شدهامربوط به معن tهاي در اين جدول آماره

. نتايج باشند ميدار او بيشتر معن 12/1در سطح  41/1که مقادير بيشتر از 
 داري نيز در جدولاافزار حداقل مربعات جزيي براي سطح معنخروجي نرم

 نشان داده شده است.   ( 1)
تراتژي مقدار ضريب بتا براي مسير اصلي )تأثير اس( 1طبق جدول )

که مقدار سطح  است و از آنجا 914/1گر بر ساختار ارگانيك( تحليل
 توان گفت بينميتر است  بزرگ 41/1از  شده اين مسيرداري محاسبهـامعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگر و ساختار بسيار ارگانيک(: خالصه نتايج ضريب مسير و سطح معناداري متغيرهاي استراتژي آينده5جدول)

 معناداريسطح  اعداد ضريب مسير 
 ساختار  بسيار ارگانيک نگراستراتژي آينده ساختار بسيار ارگانيک نگر استراتژي آينده

استراتژي 
 نگرآينده

Q1 121/1  111/22  
Q2 199/1  111/94  
Q3 122/1  919/22  
Q4 121/1  229/92  

 ساختار 
 بسيار ارگانيک

Q9  291/1  141/2 
Q10  199/1  119/92 
Q11  141/1  112/11 
Q12  912/1  211/1 

 نگر و ساختار بسيار ارگانيک(: آزمون فرض تأثير استراتژي آينده6جدول)
 نتيجه نهايي فرضيه tآماره  ضريب مسير کننده بيني متغيرهاي پيش شده بيني متغيرهاي پيش معادله

 تأييد اول 119/19 249/1 نگر استراتژي آينده ساختار بسيار ارگانيك 2

 

 
 نگر بر ساختار بسيار ارگانيک در حالت ضريب مسير(: مدل استراتژي آينده4شکل)

 

 
 نگر بر ساختار بسيار ارگانيک در حالت سطح معناداري(: مدل استراتژي آينده5شکل)
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 يکشور جمهور يك در بنادر شماليگر با ساختار ارگانليتحل ياستراتژ
 وجود دارد. يران هماهنگيا ياسالم

در بنادر  يواکنش يو استراتژ يکين ساختار مکانيبفرضيه فرعي سوم: 
 وجود دارد. يران هماهنگيا ياسالم يکشور جمهور يشمال

ق آزمون ياز طر يدييتال عامل يحله سوم ابتدا تيفرض يبررس يبرا 
ق با سواالت يتحق يرهاين متغيکه ارتباط ب يرونيا مدل بي يريگمدل اندازه

 يواکنش ير استراتژيتأث يبررس يسپس برا باشد، بررسي و تحليل شد، مي
باشد، استفاده  مي رين دو متغيکه ارتباط ب ياز مدل درون يکيبر ساختار مکان
( نشان داده شده است. 11( در جدول )4( و )1هاي ) دلج ميشد. خالصه نتا

اند گزارش شده يعامل يبارها يدارامربوط به معن t يهاآمارهن جدول يدر ا
ج ي. نتاباشند ميدار اشتر معنيو ب 12/1در سطح  41/1شتر از ير بيکه مقاد

( 11ل )در جدو يداراسطح معن يبرا ييافزار حداقل مربعات جزنرم يخروج
    نشان داده شده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ير استراتژي)تأث ير اصليمس يب بتا برايمقدار ضر( 11طبق جدول )
که مقدار سطح  است و از آنجا 111/12( يکيبر ساختار مکان يواکنش

ن يتوان گفت بيمتر است،  بزرگ 41/1راز ين مسيشده امحاسبه يدارامعن
 يکشور جمهور يدر بنادر شمال يکيساختار مکان با يواکنش ياستراتژ
 وجود دارد. يران هماهنگيا ياسالم

  يريگجهينت -5
 بر يسازمان ياستراتژ و يسازمان ساختاربين  يهماهنگ، قيتحق نيا در
 رانيا ياسالم يجمهور يشمال بنادر در كياستراتژ مرجع نقاط اساس

بين ابعاد ساختار سازماني )مکانيکي،  . نتايج نشان دادررسي و تحليل شدب
ارگانيك و بسيار ارگانيك( و ابعاد استراتژي سازماني )استراتژي واکنشي، 

 ايجاد برايهمچنين نگر( همسويي مناسبي وجود دارد. گر و آيندهتحليل
  استفاده با مناسبسازماني  ساختار و سازمان هاياستراتژي نـبي هنگياـهم

 گر و ساختار ارگانيکمعناداري متغيرهاي استراتژي تحليل(: خالصه نتايج ضريب مسير و سطح 7جدول)

 سطح معناداري اعداد ضريب مسير 
 ساختار ارگانيک گر استراتژي تحليل ساختار ارگانيک گر استراتژي تحليل

استراتژي 
 گرتحليل

Q8 199/1  491/12  
Q9 111/1  222/1  

Q10 121/1  122/21  
Q11 149/1  119/11  

 ساختار
 ارگانيک

Q6  111/1  111/2 
Q7  111/1  114/11 
Q8  111/1  122/1 

 گر و ساختار ارگانيک(: آزمون فرض تأثير استراتژي تحليل8جدول) 
 نتيجه نهايي فرضيه tآماره  ضريب مسير کننده بيني متغيرهاي پيش شده بيني متغيرهاي پيش معادله

 تأييد دوم 914/1 192/1 گر استراتژي تحليل ساختار ارگانيك 9

 

 
 مسير ضريب حالت در ارگانيک ساختار بر گرتحليل استراتژي مدل :(6)شکل

 

 
 معناداري سطح حالت در ارگانيک ساختار بر گرتحليل استراتژي مدل :(7)شکل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورت به ساختار و ها استراتژي بکار گيري همه انواع مرجع، از نقاط
سازمان  وريبهره عملکرد و افزايي، افزايشهم موجب ندتوامي هنگاهم
 د.شو

 در ريزيبرنامه د،نکنيم انتخاب را واکنشي استراتژي کههايي  سازمان
 محيطي، تغييرات بينيپيش امکان عدم دليل به و باشد مي مدت کوتاه هاآن

 ها،سازمان اين د.نبکاه تمرکز از داده کاهش را رسميت که هستند ناگزير
 ديتقل و دهند مي صورت را ريزيبرنامه مقداري و کالمي و مکتوب ارتباطات

 موثر ارتباط برقراري دهند.يم قرار کار دستور در را موفق هاي سازمان از
 و سازمان اهداف به نيل جهت در آنها سالم رقابت و همديگر با کارکنان
 شود انجام ديبا هاگيريتصميم در کارکنان بيشتر هرچه مشارکت همچنين

  سازماني فرهنگ يك از سازمان آنکه مگر بود نخواهد پذيرامکان امر اين و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تطبيق مشخصات اين با مکانيکي ساختار بنابراين، باشند. برخوردار سازنده
 قابل تقارن داراي مکانيکي ساختار با واکنشي استراتژي با سازمان و داشته
  .است قبولي

 مناسب را عملکرد قابليت تغييرات مقابل در ،پويا شرايط در هاسازمان
 را سازمان استراتژي و کنند مي مراقبت سازمان تغييراتاز  شدت به و دارند

 ها،سازمان اين دهند.مي قرار توجه مورد محيطي هايمشخصه به توجه با
 آن با متناسب را خود ساختار و را انتخاب کنند گرتحليل استراتژي بايد

  نمايند. دهي سازمان
 از استفاده و يسازمان برون طيمح به نگاه با نگر،آينده سازمان

 سازمان رو نيا از کند.مي رها بندها و قيد از را خود محيطي، هاي فرصت
 و شود يحداقل صورته ب آن در مقررات و قواعد تا رود شيپ يسمت به ديبا

 گر و ساختار ارگانيک(: خالصه نتايج ضريب مسير و سطح معناداري متغيرهاي استراتژي تحليل9جدول )

 سطح معناداري اعداد ضريب مسير 
 ساختار مکانيکي استراتژي واکنشي ساختار مکانيکي استراتژي واکنشي

 استراتژي واکنشي
Q5 111/1  992/12  
Q6 112/1  121/11  
Q7 129/1  121/91  

 ساختار مکانيکي

Q1  191/1  949/14 
Q2  199/1  911/19 
Q3  911/1  141/9 
Q4  111/1  411/91 
Q5  212/1  191/1 

 (: آزمون فرض تأثير استراتژي واکنشي و ساختار ارگانيک11جدول)
 نتيجه نهايي فرضيه tآماره  ضريب مسير کننده بيني متغيرهاي پيش شده بيني متغيرهاي پيش معادله

 تأييد سوم 111/12 911/1 استراتژي واکنشي ساختار مکانيکي 9
 

 
 (: مدل استراتژي واکنشي بر ساختار مکانيک در حالت ضريب مسير8شکل)

 
 (: مدل استراتژي واکنشي بر ساختار مکانيک در حالت سطح معناداري9شکل)
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 يکشور جمهور يك در بنادر شماليگر با ساختار ارگانليتحل ياستراتژ
 وجود دارد. يران هماهنگيا ياسالم

در بنادر  يواکنش يو استراتژ يکين ساختار مکانيبفرضيه فرعي سوم: 
 وجود دارد. يران هماهنگيا ياسالم يکشور جمهور يشمال

ق آزمون ياز طر يدييتال عامل يحله سوم ابتدا تيفرض يبررس يبرا 
ق با سواالت يتحق يرهاين متغيکه ارتباط ب يرونيا مدل بي يريگمدل اندازه

 يواکنش ير استراتژيتأث يبررس يسپس برا باشد، بررسي و تحليل شد، مي
باشد، استفاده  مي رين دو متغيکه ارتباط ب ياز مدل درون يکيبر ساختار مکان
( نشان داده شده است. 11( در جدول )4( و )1هاي ) دلج ميشد. خالصه نتا

اند گزارش شده يعامل يبارها يدارامربوط به معن t يهاآمارهن جدول يدر ا
ج ي. نتاباشند ميدار اشتر معنيو ب 12/1در سطح  41/1شتر از ير بيکه مقاد

( 11ل )در جدو يداراسطح معن يبرا ييافزار حداقل مربعات جزنرم يخروج
    نشان داده شده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ير استراتژي)تأث ير اصليمس يب بتا برايمقدار ضر( 11طبق جدول )
که مقدار سطح  است و از آنجا 111/12( يکيبر ساختار مکان يواکنش

ن يتوان گفت بيمتر است،  بزرگ 41/1راز ين مسيشده امحاسبه يدارامعن
 يکشور جمهور يدر بنادر شمال يکيساختار مکان با يواکنش ياستراتژ
 وجود دارد. يران هماهنگيا ياسالم

  يريگجهينت -5
 بر يسازمان ياستراتژ و يسازمان ساختاربين  يهماهنگ، قيتحق نيا در
 رانيا ياسالم يجمهور يشمال بنادر در كياستراتژ مرجع نقاط اساس

بين ابعاد ساختار سازماني )مکانيکي،  . نتايج نشان دادررسي و تحليل شدب
ارگانيك و بسيار ارگانيك( و ابعاد استراتژي سازماني )استراتژي واکنشي، 

 ايجاد برايهمچنين نگر( همسويي مناسبي وجود دارد. گر و آيندهتحليل
  استفاده با مناسبسازماني  ساختار و سازمان هاياستراتژي نـبي هنگياـهم

 گر و ساختار ارگانيکمعناداري متغيرهاي استراتژي تحليل(: خالصه نتايج ضريب مسير و سطح 7جدول)

 سطح معناداري اعداد ضريب مسير 
 ساختار ارگانيک گر استراتژي تحليل ساختار ارگانيک گر استراتژي تحليل

استراتژي 
 گرتحليل

Q8 199/1  491/12  
Q9 111/1  222/1  

Q10 121/1  122/21  
Q11 149/1  119/11  

 ساختار
 ارگانيک

Q6  111/1  111/2 
Q7  111/1  114/11 
Q8  111/1  122/1 

 گر و ساختار ارگانيک(: آزمون فرض تأثير استراتژي تحليل8جدول) 
 نتيجه نهايي فرضيه tآماره  ضريب مسير کننده بيني متغيرهاي پيش شده بيني متغيرهاي پيش معادله

 تأييد دوم 914/1 192/1 گر استراتژي تحليل ساختار ارگانيك 9

 

 
 مسير ضريب حالت در ارگانيک ساختار بر گرتحليل استراتژي مدل :(6)شکل

 

 
 معناداري سطح حالت در ارگانيک ساختار بر گرتحليل استراتژي مدل :(7)شکل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورت به ساختار و ها استراتژي بکار گيري همه انواع مرجع، از نقاط
سازمان  وريبهره عملکرد و افزايي، افزايشهم موجب ندتوامي هنگاهم
 د.شو

 در ريزيبرنامه د،نکنيم انتخاب را واکنشي استراتژي کههايي  سازمان
 محيطي، تغييرات بينيپيش امکان عدم دليل به و باشد مي مدت کوتاه هاآن

 ها،سازمان اين د.نبکاه تمرکز از داده کاهش را رسميت که هستند ناگزير
 ديتقل و دهند مي صورت را ريزيبرنامه مقداري و کالمي و مکتوب ارتباطات

 موثر ارتباط برقراري دهند.يم قرار کار دستور در را موفق هاي سازمان از
 و سازمان اهداف به نيل جهت در آنها سالم رقابت و همديگر با کارکنان
 شود انجام ديبا هاگيريتصميم در کارکنان بيشتر هرچه مشارکت همچنين

  سازماني فرهنگ يك از سازمان آنکه مگر بود نخواهد پذيرامکان امر اين و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تطبيق مشخصات اين با مکانيکي ساختار بنابراين، باشند. برخوردار سازنده
 قابل تقارن داراي مکانيکي ساختار با واکنشي استراتژي با سازمان و داشته
  .است قبولي

 مناسب را عملکرد قابليت تغييرات مقابل در ،پويا شرايط در هاسازمان
 را سازمان استراتژي و کنند مي مراقبت سازمان تغييراتاز  شدت به و دارند

 ها،سازمان اين دهند.مي قرار توجه مورد محيطي هايمشخصه به توجه با
 آن با متناسب را خود ساختار و را انتخاب کنند گرتحليل استراتژي بايد

  نمايند. دهي سازمان
 از استفاده و يسازمان برون طيمح به نگاه با نگر،آينده سازمان

 سازمان رو نيا از کند.مي رها بندها و قيد از را خود محيطي، هاي فرصت
 و شود يحداقل صورته ب آن در مقررات و قواعد تا رود شيپ يسمت به ديبا

 گر و ساختار ارگانيک(: خالصه نتايج ضريب مسير و سطح معناداري متغيرهاي استراتژي تحليل9جدول )

 سطح معناداري اعداد ضريب مسير 
 ساختار مکانيکي استراتژي واکنشي ساختار مکانيکي استراتژي واکنشي

 استراتژي واکنشي
Q5 111/1  992/12  
Q6 112/1  121/11  
Q7 129/1  121/91  

 ساختار مکانيکي

Q1  191/1  949/14 
Q2  199/1  911/19 
Q3  911/1  141/9 
Q4  111/1  411/91 
Q5  212/1  191/1 

 (: آزمون فرض تأثير استراتژي واکنشي و ساختار ارگانيک11جدول)
 نتيجه نهايي فرضيه tآماره  ضريب مسير کننده بيني متغيرهاي پيش شده بيني متغيرهاي پيش معادله

 تأييد سوم 111/12 911/1 استراتژي واکنشي ساختار مکانيکي 9
 

 
 (: مدل استراتژي واکنشي بر ساختار مکانيک در حالت ضريب مسير8شکل)

 
 (: مدل استراتژي واکنشي بر ساختار مکانيک در حالت سطح معناداري9شکل)
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 قيدق شناخت با سازمان است الزم نکهيا ضمن د.گرد استقبال تغييرات از
 به نسبت و ،ييشناسا را رو شيپ يدهايتهد و هافرصت ،يامنطقه يرقبا

 بايد طبيعي صورت به بنابراين، کند. اقدام مناسب يهاياستراتژ اتخاذ
 مديريت ويژگي داراي که کند انتخاب خود شرايط با متناسب ساختاري

 را سازمان کنترل حداقل با و باشد غيرمتمرکز و پايين رسميت مشارکتي،
 بسيار ساختار استراتژي، نوع اين براي ساختار ترينمناسب کند. اداره

  .باشدمي ارگانيك
 پيشنهادات:

توصيه  ريز شنهاداتيپ پژوهش، نيا آمده دست به جينتا يراستا در
 شود: مي

 ،يسازمان ساختار از يسازمان ياستراتژ يريرپذيتاث به توجه با( 1) 
 سازمان رانيگميتصم و گذاراناستيس و ارشد رانيمد شوديم شنهاديپ

 رانيا ياسالم يجمهور يشمال بنادر ارشد رانيمد اخص طوره ب و بنادر
 ،يسازمان ساختار خصوص در يزيربرنامه هرگونه اي رييتغ ن،ييتع از قبل
 .ندينما مشخص را خود يسازمان ياستراتژ ابتدا

 درصدد رانيا ياسالم يجمهور يشمال بنادر رانيمد که يدرصورت( 2)
 ممکن حد تا شوديم شنهاديپ کنند، تيتبع نگرندهيآ ياستراتژ از تا هستند

 سمت به ضمنو در  دهند، کاهش را کل تاادار يسازمان ساختار يدگيچيپ
 به خود يتيرحاکميغ خدمات يواگذار و مرتبط يهاتيفعال يسازکوچك
 .دنرو شيپ كيارگان ساختار استقرار جهت در يخصوص بخش
 از تصميم دارند رانيا ياسالم يجمهور يشمال بنادر رانيمد اگر( 9)

 مقررات و نيقوان تيرعا با شوديم شنهاديپ کنند، تيتبع يواکنش ياستراتژ
 حرکت يکيمکان ساختار سمت به سازمان يهاتيفعال بر اديز کنترل و حاکم
 منظور به يسازمان منابع صرف از بنادر شوديم شنهاديپ نکهيا ضمن کنند.

 و ندهايفرآ ليتکم جهت در و کنند يخوددار ديجد يهاتيفعال به پرداختن
 با سازمان شوديم شنهاديپ نيهمچن گمارند. همت خود يجار يهاتيفعال

 با يواقع عملکرد آن در که ييهاپروژه ادامه از يجار يهاپروژه يبررس
 .کنند يخوددار دارد فاحش تفاوت يزيربرنامه و انتظار مورد عملکرد

 يالگو با يهاياستراتژ بهتر انجام يبرا ساختار نيبهتر که آنجا از( 2)
 به سازمان رانيمد شوديم شنهاديپ ،است يکيمکان ساختار ،يواکنش

 داشته ژهيو توجه يسازمان کارکنان دانش تيريمد و دانش از موثر استفادة
 گرفته درنظر کارکنان يبرا يشغل هدفمند و يتخصص يهاآموزش باشند،

 کارکنان محوله فيوظا و ندهايفرآ ياجرا يبرا شفاف يهاهيرو و شود
 تحقق زانيم اساس بر کامال افراد عملکرد يابيارز سپس شود، نيتدو
  .رديپذ صورت شده، نييتع اهداف از كيهر

تصميم  رانيا ياسالم يجمهور يشمال بنادر رانيمد که يدرصورت( 1)
 آوردن فراهم با شوديم شنهاديپ ،دارند لگريتحل ياستراتژ به انتخاب

 ينظارت طهيح در کارکنان هدفمند آموزش جهت را نهيزم ،الزم امکانات
 كيارگان اريبس يسازمان ساختار استقرار يراستا در و دهند گسترش يشغل
 ليتحل به ،توسعه و قيتحق بر ديتاک و کارکنان ييتوانا شيافزا بردارند. قدم

 خواهدمنجر  مناسب ياستراتژ نيتدو و در نهايت، به يسازمان طيمح شتريب
 يالگوبردار با رانيمد تا بود خواهد فراهم امکان نيا نکهيا ضمن شد.

 يکشورها در بيرق بنادر ريسا زيآمتيموفق و اثربخش اقدامات از هدفمند
 اهداف يراستا در را يشمال بنادر شيپ از شيب توسعه و رشد امکان مجاور،
 از يمعنو و يمال يهاتيحما بر ديتاک به عالوه، سازند. فراهم يسازمان

 با تا آورد مي فراهم را امکان نيا ران،يمد يسو از خالق و نوآور کارکنان
 بهبود يسازمان يندهايفرآ توسعه يهاراه سازمان، به ديجد يهادهيا قيتزر

 کند. عمل ترموفق خود يآت اهداف به دنيرس در سازمان و ابدي

 مراجع
 مکانيکي يا ارگانيکي بررسي ،(1919) رمضان، عليزاده، حسنعلي؛ آقاجاني، .1
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 قيدق شناخت با سازمان است الزم نکهيا ضمن د.گرد استقبال تغييرات از
 به نسبت و ،ييشناسا را رو شيپ يدهايتهد و هافرصت ،يامنطقه يرقبا

 بايد طبيعي صورت به بنابراين، کند. اقدام مناسب يهاياستراتژ اتخاذ
 مديريت ويژگي داراي که کند انتخاب خود شرايط با متناسب ساختاري

 را سازمان کنترل حداقل با و باشد غيرمتمرکز و پايين رسميت مشارکتي،
 بسيار ساختار استراتژي، نوع اين براي ساختار ترينمناسب کند. اداره

  .باشدمي ارگانيك
 پيشنهادات:

توصيه  ريز شنهاداتيپ پژوهش، نيا آمده دست به جينتا يراستا در
 شود: مي

 ،يسازمان ساختار از يسازمان ياستراتژ يريرپذيتاث به توجه با( 1) 
 سازمان رانيگميتصم و گذاراناستيس و ارشد رانيمد شوديم شنهاديپ

 رانيا ياسالم يجمهور يشمال بنادر ارشد رانيمد اخص طوره ب و بنادر
 ،يسازمان ساختار خصوص در يزيربرنامه هرگونه اي رييتغ ن،ييتع از قبل
 .ندينما مشخص را خود يسازمان ياستراتژ ابتدا

 درصدد رانيا ياسالم يجمهور يشمال بنادر رانيمد که يدرصورت( 2)
 ممکن حد تا شوديم شنهاديپ کنند، تيتبع نگرندهيآ ياستراتژ از تا هستند

 سمت به ضمنو در  دهند، کاهش را کل تاادار يسازمان ساختار يدگيچيپ
 به خود يتيرحاکميغ خدمات يواگذار و مرتبط يهاتيفعال يسازکوچك
 .دنرو شيپ كيارگان ساختار استقرار جهت در يخصوص بخش
 از تصميم دارند رانيا ياسالم يجمهور يشمال بنادر رانيمد اگر( 9)

 مقررات و نيقوان تيرعا با شوديم شنهاديپ کنند، تيتبع يواکنش ياستراتژ
 حرکت يکيمکان ساختار سمت به سازمان يهاتيفعال بر اديز کنترل و حاکم
 منظور به يسازمان منابع صرف از بنادر شوديم شنهاديپ نکهيا ضمن کنند.

 و ندهايفرآ ليتکم جهت در و کنند يخوددار ديجد يهاتيفعال به پرداختن
 با سازمان شوديم شنهاديپ نيهمچن گمارند. همت خود يجار يهاتيفعال

 با يواقع عملکرد آن در که ييهاپروژه ادامه از يجار يهاپروژه يبررس
 .کنند يخوددار دارد فاحش تفاوت يزيربرنامه و انتظار مورد عملکرد

 يالگو با يهاياستراتژ بهتر انجام يبرا ساختار نيبهتر که آنجا از( 2)
 به سازمان رانيمد شوديم شنهاديپ ،است يکيمکان ساختار ،يواکنش

 داشته ژهيو توجه يسازمان کارکنان دانش تيريمد و دانش از موثر استفادة
 گرفته درنظر کارکنان يبرا يشغل هدفمند و يتخصص يهاآموزش باشند،

 کارکنان محوله فيوظا و ندهايفرآ ياجرا يبرا شفاف يهاهيرو و شود
 تحقق زانيم اساس بر کامال افراد عملکرد يابيارز سپس شود، نيتدو
  .رديپذ صورت شده، نييتع اهداف از كيهر

تصميم  رانيا ياسالم يجمهور يشمال بنادر رانيمد که يدرصورت( 1)
 آوردن فراهم با شوديم شنهاديپ ،دارند لگريتحل ياستراتژ به انتخاب

 ينظارت طهيح در کارکنان هدفمند آموزش جهت را نهيزم ،الزم امکانات
 كيارگان اريبس يسازمان ساختار استقرار يراستا در و دهند گسترش يشغل
 ليتحل به ،توسعه و قيتحق بر ديتاک و کارکنان ييتوانا شيافزا بردارند. قدم

 خواهدمنجر  مناسب ياستراتژ نيتدو و در نهايت، به يسازمان طيمح شتريب
 يالگوبردار با رانيمد تا بود خواهد فراهم امکان نيا نکهيا ضمن شد.

 يکشورها در بيرق بنادر ريسا زيآمتيموفق و اثربخش اقدامات از هدفمند
 اهداف يراستا در را يشمال بنادر شيپ از شيب توسعه و رشد امکان مجاور،
 از يمعنو و يمال يهاتيحما بر ديتاک به عالوه، سازند. فراهم يسازمان

 با تا آورد مي فراهم را امکان نيا ران،يمد يسو از خالق و نوآور کارکنان
 بهبود يسازمان يندهايفرآ توسعه يهاراه سازمان، به ديجد يهادهيا قيتزر

 کند. عمل ترموفق خود يآت اهداف به دنيرس در سازمان و ابدي
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Abstract  
eavy metals are major pollutants of marine environments due to the development of industry, which are 
transmitted to the decomposition of the food chain throughout the chain. This study was carried out to evaluate 

the contamination of heavy metals such as cadmium, lead and copper in sediments of Bandar-e-Ayyadabad. The 
research method is a laboratory method. The samples were taken from 12 stations in November 2014 and after their 
chemical preparation and digestion, the amounts of heavy metals mentioned by the atomic absorption system were 
determined.  
The highest average concentration of metals was 2.61, 36.44 and 15.98, respectively. The concentration of heavy metals 
in lead and cadmium outside the pond was higher than in the harbor, but the concentration of copper in the pond was 
higher than outside. 
Compared to the standards, the cadmium concentration in the sediments of the region was higher than the ERL, the 
USA and the ISQGS of the Canadian Environment, but other metals met the international standards. 

Keywords: Amir Abad Harbor, Estates, Pollution, Sediment, Heavy Metals, Copper, Cadmium, Lead. 
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Abstract 
he purpose of this study was to investigate the alignment of organizational structure with organizational strategies 
in northern ports of the Islamic Republic of Iran. This research is purposeful, applied and based on data collection, 

descriptive and correlational. The statistical population of this research included 114 people of general managers, 
deputies, managers of departments and experts responsible for the northern ports of the country of the Islamic Republic 
of Iran based on the ports and maritime of the provinces of Mazandaran, Gilan and Amir Abad. Based on the Cochran 
formula, 101 people were selected randomly as a statistical sample. The data gathering tool was organizational structure 
questionnaire with 12 statements and organizational strategies with 11 statements. The content validity of the tool was 
confirmed by the experts and the reliability of both questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha, with a gain of 
0.801 and 0.8856, respectively. The results of statistical analysis with SMART PLS software showed that there is a 
good correlation between the dimensions of organizational structure (mechanical, organic and very organic) and 
organizational strategy dimensions (reactive strategy, analyst, and future). The results also showed that applying all 
types of strategies and structures in a coordinated manner could create additional synergies, increase the organization's 
performance and productivity, in order to establish coordination between the organization's strategies and the 
appropriate organizational structure using reference points. 

Keywords: Organizational Structure, Organizational Strategy, Northern Ports, Strategic Reference Points. 
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