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چکيده

هدف از اين پژوهش بررسي ميزان همسويي ساختار سازماني با استراتژيهاي سازماني در بنادر شمالي جمهوري اسالمي ايران بود .اين پژوهش از لحاظ

هدف ،کاربردي و بر اساس گردآوري دادهها توصيفي و از نوع همبستگي ميباشد .جامعه آماري اين پژوهش مديران کل ،معاونين ،مديران ادارات و کارشناسان
مسئول بنادر شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران مستقر در ادارات کل بنادر و دريانوردي استانهاي مازندران ،گيالن و بندر اميرآباد به تعداد 119نفر ميباشد که
از اين ميزان بر اساس فرمول کوکران تعداد  111نفر به روش تصادفي ساده به عنوان نمونه آماري انتخاب شد .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامههاي ساختار
سازماني با  12گزاره و استراتژيهاي سازماني با  11گزاره است .روايي محتوايي ابزار توسط خبرگان و ميزان پايايي هر دو پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ به
ترتيب با کسب مقدار  1/111و  1/121تاييد شد .يافتههاي حاصل از تجزيه و تحليل دادههاي آماري با نرمافزار  SMART PLSنشان داد بين ابعاد ساختار
سازماني (مکانيکي ،ارگانيك و بسيار ارگانيك) و ابعاد استراتژي سازماني (استراتژي واکنشي ،تحليلگر و آيندهنگر) همسويي مناسبي وجود دارد .وهمچنين نتايج
نشان داد براي ايجاد هماهنگي بين استراتژي سازمان و ساختار سازماني مناسب با استفاده از نقاط مرجع ،بکارگيري همة انواع استراتژيها و ساختار به صورت
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هماهنگ ميتواند موجب همافزايي ،افزايش عملکرد و بهرهوري سازمان شود.

صنعت حمل و نقل دریایی

واژههاي کليدي :ساختار سازماني ،استراتژي سازمان ،بنادر شمالي ،نقاط مرجع استراتژيك.

 .1عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 .2کارشناس ارشد مديريت دولتي ،اداره کل بنادر و دريانوردي استان مازندران.
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 -1مقدمه
در نگرش سيستمي ،ارتباط بين اجزاء ،نحوة ترکيب و چگونگي
سازمانيافتگي اجزا ،خاصيتهايي را به ظهور ميرساند که در يکايك
اجزاي سيستم به تنهايي يا در جمع جبري آن موجود نيست و اين
ويژگيها ،ناشي از کار دستهجمعي و هماهنگ بين اجزا است .اهميت
هماهنگي تا آنجا است که ميتوان جوهرة مديريت را معادل هماهنگي
دانست و وظايف اصلي مديريت از قبيل برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت و
کنترل را نيز از ابزارهاي هماهنگي محسوب کرد .آنچه مديران و رهبران
دنبال ميکنند ،وحدتگرايي و همافزايي است که اين دو ،محصول
هماهنگي است .بهعبارتديگر ،مديريت مساوي با هماهنگي است (تيموري
و آبرومند.)1911 ،
به تدريج که يك موسسه تکامل مييابد ،نياز به ساختاري چشمگيرتر
پيدا ميکند .موسسة کوچکي که در آن ،يك نفر هم عمليات جاري را اداره
ميکند و هم براي آينده برنامهريزي ميکند ،ساختار سازماني نسبتاً ساده
ميباشد .اما با افزايش حجم فعاليت موسسه ،نياز به تقسيم فعاليتها،
تفويض اختيارات ،ادغام و هماهنگي بخشهاي جديد سازماني شدت
ميگيرد .تنوع کار و اندازه هر سازمان نيازهاي ساختاري معيني را براي آن
الزامآور ميسازد ،ليکن چيزي که در اين ميان از اهميت خاصي برخوردار
است ،ارتباط و هماهنگي ساختار با استراتژي است .امروزه براي موفقيت در
محيطهاي رقابتي بسيار متغير ،شرکتها بايد طرحها و ساختارهايي ارائه
کنند که مطمئن شوند مرزهاي سازماني منعطفتر و نفوذپذيرترند و با
استراتژي آنها سازگار ميباشند (جهانيزاده.)1919 ،

 -1-1بيان مسئله

فعلي آنها سازگاري نداشته ،پويايي و تحوالت محيط امروزي را مد نظر
قرار نداده ،عالوه برآن مطابق نيازهاي کنوني کشور جمهوري اسالمي
ايران بنا نشده و به ابعاد انساني و انگيزشي نيروي کار توجهي نگرديده
است .با توجه به اينکه يکي از وظايف مديران سازماندهي است و
سازماندهي نيز فرآيندي يکباره نميباشد ،لذا بايستي هرچندوقت يکبار
نسبت به کارا نمودن سيستم ساختاري سازمانها اقدام مقتضي به عمل آيد
و سازماندهي مجدد متناسب با متغيرها و عوامل تاثيرگذار (استراتژي و
هدف ،محيط ،تکنولوژي ،اندازه و غير آن) صورت پذيرد (مقيمي.)1912 ،
بنادر ايران بهعنوان يکي از نهادهاي دولتي و حاکميتي همواره نقش
انکارناپذيري در عرصه اقتصاد کشور در جهت اجراي برنامههاي توسعهاي
دارند ،بنابراين توجه به برنامههاي استراتژيك و اجراي آن از درجه اهميت
بااليي برخوردار است .تغييرات محيطي از جمله تغيير در ميزان
سرمايهگذاري صاحبان کاال (واردکنندهها و يا صادرکنندهها) ،اثر تحريمهاي
خارجي ،تغيير نرخ ارز و قوانين دولتي همواره فعاليتهاي تجاري در بنادر را
تحت تأثير قرار دادهاند.
از يك سو ،اين مسئله به طور عام بنادر کشور ايران و به طور ويژه
بنادر شمالي را ناگزير به اتخاذ تصميمات و راهبردهاي مهم و مناسب جهت
کاهش هرچه بيشتر اثرات سوء مد نظر ،کرده و از سوي ديگر ،اجراي
استراتژيهاي متفاوت در بنادر با مشکالت اجرايي مواجه بوده است .از اين
رو به نظر ميرسد به منظور توجه به استراتژيهاي سازماني در پرتو ساختار
سازماني و تالش براي هماهنگي بين اين دو موضوع اساسي بايد اقدامات
عملي صورت گيرد.
پژوهش حاضر در راستاي دستيابي به اين مهم در نظر دارد ميزان
هماهنگي ساختار سازمان و استراتژي سازمان را با توجه به الگوي نقاط

مديريت استراتژيك يکي از ابزارهاي مديريتي است که اگر به درستي

مرجع استراتژيك تبيين کند و به اين پرسش پاسخ دهد که آيا بين ساختار

درک و استفاده شود ،ميتواند موجبات رشد و توسعه صنعتي و بقا مؤسسات

سازماني و استراتژي سازماني در بنادر شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران

در دنياي رقابتي امروز را فراهم کند (اخوان .)1919 ،بنابراين شکي نيست

همسويي وجود دارد يا خير؟

که تنها استراتژي است که ميتواند مانند يك نقشه راهنما ،شرکتها را در
متضمن ادامه مسير بهوسيله شرکت باشد .از طرف ديگر يکي از مشکالت
اساسي بر سر راه کارايي و اثربخشي سازمانها در ايران بهويژه سازمانها و
مؤسسات دولتي مسائل ساختاري است (گوردون.)1441 ،

يکي از مشکالت اساسي بر سر راه کارآيي و اثربخشي سازمانها در
ايران (به ويژه سازمانها و مؤسسات دولتي) ،مسائل ساختاري است .ساختار
سازمانها ،ساختاري کهنه و مبتني بر مفروضات سنتي است که با وظايف

امروزه نقش همترازي عناصر سازماني در ارتقاي عملکرد سازماني

بسيار مورد توجه انديشمندان و پژوهشگران قرارگرفته است (رهنورد و
نيکزاد .)1911 ،بايد در نظر داشت اگر راهبرد سازماني در واکنش به محيط
تغيير داده ميشود ،الزم است ديگر عناصر سازماني نيز بهطور هماهنگ
تغيير يابد تا همترازي بين عناصر سازماني حفظ شود .همترازي بين ابعاد
مختلف سازماني از زمان گذشته نيز مطرح بوده است .الزم است با ايجاد

Journal of Maritime Transport Industry

محيطهاي پر نوسان و حساس در مسير درست هدايت کند و همچنين

 -2-1اهميت و ضرورت پژوهش

53

بررسي ميزان همسويي ساختار سازماني با استراتژي سازماني بر اساس نقاط مرجع استراتژيک در بنادر شمالي جمهوري اسالمي ايران /داود کياکجوري
هماهنگي و همافزايي در شرايط زمانيکه مديران و رهبران دچار نگراني

سازماني بر پيادهسازي اين استراتژيها ،بررسي رابطه آنها با يکديگر کمك

جدي در خصوص افزايش بهرهوري و ارتقا عملکرد سازمان ميباشند به

شاياني به پيادهسازي مطلوبتر استراتژيها در اين سازمان خواهد کرد.

اين سؤال پاسخ داده شود که چگونه بين استراتژي سازمان و استراتژي
ساختار هماهنگي برقرار ميشود .همينطور که يك موسسه تکامل مييابد،
نياز به ساختار چشمگيرتر ميشود .در موسسهاي کوچك که در آنيك نفر
هم عمليات جاري را اداره ميکند و هم براي آينده برنامهريزي ميکند،
ساختار سازماني نسبتاً ساده است .با افزايش حجم فعاليت موسسه ،نياز به
تقسيم کردن فعاليتها ،تفويض اختيارات و ادغام و هماهنگي بخشهاي
جديد سازماني شدت ميگيرد .تنوع کار و اندازه هر سازمان نيازهاي
ساختاري معيني را براي آن الزامآور ميسازد ،ليکن چيزي که در اين ميان
از اهميت خاصي برخوردار است ،ارتباط و هماهنگي ساختار با استراتژي
است (کروبي.)1912 ،
با طراحي واحدهاي سازماني ،تعيين ادارهها و بخشهاي داخلي،
کارهاي سازمان ميان واحدهاي اصلي تقسيم ميشود و امکان استاندارد
کردن کارها و تخصصي کردن فعاليت کارکنان فراهم ميگردد؛ ولي
موفقيت سازمان در تحقق اهدافش ،مستلزم هماهنگ ساختن فعاليتهاي
مذکور است .در واقع بدون هماهنگي ،احتمال بروز تأخير و اتالف وقت در
انجام فعاليتها ،پروژهها و برنامهها افزايش مييابد و ممکن است سازمان
با عجز و ناکامي مواجه شود .اگرچه تدوين استراتژي براي پيشبرد اهداف
يك سازمان ضروري است ،آنچه مهمتر به نظر ميرسد وجود هماهنگي
بين عناصر سازمان و استراتژيهاي مختلف آن است.

اصالح ساختار همواره از دغدغههاي مديران ارشد سازماني بوده،
بخش مهمي از فعاليتهاي آنها معطوف به سازماندهي مناسب عواملي
ميباشد که مستلزم ايجاد ساختارسازماني مناسب است .از آنجا که ساختار
سازماني يکي از ارکان مهم اجراي استراتژي ميباشد و نقش
تعيينکنندهاي در تخصيص منابع دارد ،لذا پرداختن به آن همواره ميبايست
مورد توجه قرار گيرد .تاکنون در بنادر شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران
54

در مقوله ساختار سازماني و رابطه متقابل آن با اجراي استراتژي ،بررسي
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مدوني انجام نشده و معموالً اصالح ساختارها جدا از توجه به استراتژي
سازماني مطرح گرديده است .در راستاي دستيابي به اين مهم ،در اين
تحقيق سعي بر آن است که با توجه به الگوي نقاط مرجع استراتژيك،
رابطه هماهنگي بين استراتژي سازماني و ساختار سازماني در بنادر شمالي
کشور جمهوري اسالمي ايران تبيين شود .بنابراين ،با توجه به اهميت
بکارگيري استراتژي در عصر حاضر و همچنين تأثير فاکتورهاي ساختار

 -3-1پيشينة پژوهش

مجيبي و ميالني ( ،)1911در بررسي رابطه بين استراتژي و ساختار

سازماني در شرکت توزيع برق نواحي استان تهران ،با مطالعه  21نفر از
مديران و کارشناسان دريافتند رابطه معناداري بين ساختار سازماني و
مولفههاي آن (رسميت ،پيچيدگي و تمرکز) و استراتژيهاي سازماني بر
مبناي راهبردهاي اسنو و مايلز وجود ندارد.
خليلي عراقي و همکاران ( ،)1911در تحقيقي به بررسي تأثير ابعاد
ساختار سازماني و استراتژي اتخاذ شده شرکت با اثر ريسك محيط بر
عملکرد به مطالعه کارشناسان و مديران صنعت پتروشيمي پرداختند و نتايج
نشان داد ريسكهاي محيط بر استراتژي تأثير ميگذارند و زماني که با
توجه به اين تاثيرات ،ساختار سرمايه شرکت انتخاب ميشود اين ساختار
روي عملکرد تأثير ميگذارد.
تيموري و آبرومند ( ،)1911در تحقيقي که با عنوان هماهنگي بين
استراتژي سازمان و استراتژي ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژيك
به منظور همترازي بين ساختار و استراتژي انجام دادهاند به اين نتيجه
رسيدند که در صورت تعريف رابطة مشخص بين استراتژيهاي يك
سازمان و ساختار آن ،ميتوان عملکرد و بهرهوري سازمان را بهبود بخشيد.
استراتژي آيندهنگر سازمان با استراتژي بسيار ارگانيك ،استراتژي تحليلگر
با استراتژي ارگانيك ،استراتژي واکنشي با استراتژي مکانيکي و استراتژي
تدافعي سازمان با استراتژي ساختاري بسيار مکانيکي هماهنگي دارد.

مشبکي و موسوي مجد ( ،)1941در پژوهشي با عنوان رابطه
هماهنگي استراتژيك بين استراتژيهاي تجاري ،استراتژيهاي منابع
انساني و ساختار سازماني با مطالعه  111نفر از مديران عامل ،قائم مقامان،
معاونان ،مديران ارشد ،کارشناسان و مشاوران شرکتهاي دارويي
پذيرفتهشده در بورس دريافتند که بين عناصر هماهنگشده سازمانها و
عملکرد آنها رابطهاي وجود ندارد.

نايبزاده و ساالري ابرقويي ( ،)1949در پژوهشي با عنوان بررسي
رابطة بين تناسب استراتژي و ساختار سازماني با عملکرد شرکتهاي
خانوادگي (مطالعه موردي شرکتهاي خانوادگي مستقر در شهرکهاي
صنعتي استان يزد) ،دريافتند که فرهنگ سازماني با ساختار سازماني
رابطهاي معنادار اما معکوس دارد ،بُعد تجربه به عنوان شاخص نفوذ خانواده،
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در استراتژي شرکت تأثير معنادار و مستقيم دارد و نفوذ خانواده نقش
تعديلگر ندارد .بُعد فرهنگ و قدرت به عنوان يکي ديگر از شاخصهاي
نفوذ خانواده ،در استراتژي شرکت مؤثر نميباشد.
کاوال ( ،)2112در تحقيقي با عنوان ارتباط بين ساختار و استراتژي در

 -3روش پژوهش
 -1-3مدل مفهومي تحقيق

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

پنج سازمان مختلف از جمله بانكها و شرکتهاي هواپيمايي به بررسي
رابطة بين ساختار و استراتژي و همچنين به تاثير آنها در عملکرد سازمانها
پرداختند .وي با مقايسه آنها به اين نتيجه دست يافت که اگر ساختار و
استراتژي هماهنگ باشد ،عملکرد سازمان بهتر ميشود .همچنين نتيجه
تحقيق اين بود که ساختار سازماني ،استراتژي را جاري ميسازد و اين دو
در تعامل با هم ميباشند.
اينامدار ( ،)2112در تحقيقي با عنوان همسويي ساختار با استراتژي با
استفاده از سيستم کنترل مديريت ،به بررسي اينکه چگونه شرکتهاي چند
مليتي ميتوانند با استراتژيهاي واحد در ساختارهاي متفاوت ادامه حيات

شکل ( :)1مدل مفهومي متغيرهاي پژوهش

 -2-3روش اجرائي پژوهش

بدهند .مدلي که طراحي کرده بودند شامل ابعاد عوامل محيطي ،عوامل

اين پژوهش از نظر فايده و غايت ،جزء تحقيقات کاربردي ،و از نظر

الکترونيکي ،ساختار سازماني ،سيستم کنترل مديريت عملکرد بود .نتايج

هدف ،جزو تحقيقات توصيفي با مشخصة پژوهش پيمايشي و همبستگي

تحقيق نشان داد استراتژي سازماني ،تغييرات محيطي را وارد سازمان

محسوب ميشود .جامعه آماري اين پژوهش در برگيرنده ردههاي مديران

ميکند و تغييراتي که در ساختار سازماني به وجود ميآيد با استفاده از

کل ،معاونين ،مديران ادارات و کارشناسان مسئول بنادر شمالي کشور

سيستم کنترل مديريت ،عملکرد سازمان را بهينه ميسازد.

جمهوري اسالمي ايران مستقر در ادارات کل بنادر و دريانوردي استانهاي

ايبراهيم و همکاران ( ،)2112در تحقيقي با عنوان رابطة بين اجراي

مازندران و گيالن و بندر اميرآباد ،به تعداد  119نفر ميباشند.

استراتژي و عملکرد شرکتهاي توليدي با ميانجيگري ساختار در اندونزي

تعداد نمونههاي اين پژوهش بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد.

به مطالعه در مورد  119واحد از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق

سپس با استناد به نظر استاد راهنما و تعدادي از خبرگان اداره کل که قبالً

بهادار جاکارتا پرداختند و به اين نتيجه دست يافتند که بين اجراي

نيز فعاليتهاي پژوهشي مشابهي در اين اداره کل انجام داده بودند تعداد

استراتژي و عملکرد شرکتهاي توليدي رابطة مثبتي وجود دارد .همچنين

کل نمونه انتخابي ،به روش نمونهگيري تصادفي ساده و با احتمال ريزش

ساختار به عنوان يك عنصر ميانجي و با تاثيرگذاري در برنامهها و کنترل

 22درصدي 111 ،نفر انتخاب شد .پس از جمع آوري پرسشنامهها

منابع در اجراي استراتژي و عملکرد شرکت تاثير مثبت دارد.

همانطور که انتظار ميرفت تعدادي از پرسشنامهها تکميل نشد و نمونه

راجاسکار ( ،)2119در تحقيقي با عنوان عناصر تاثيرگذار بر اثربخشي

نهايي پژوهش به  111نفر رسيد.

استراتژي در يك شرکت عماني در صنعت خدمات الکترونيکي پرداخت .در

مانند اينترنت ،کتب دانشگاهي مرتبط و مقاالت مربوطه جمعآوري شد .در

اين تحقيق پنج فاکتور تاثيرگذار بر اجراي استراتژي در نظر گرفته شده

روش ميداني اين پژوهش نيز از ابزار پرسشنامه بهمنظور جمعآوري دادهها

است که عبارتند از فرهنگ سازماني ،سيستم اطالعاتي ،رهبري و ساختار

بهرهگيري شد .به اين منظور از پرسشنامه استراتژي سازماني محققساخته

سازماني .نتايج تحقيق نشان داد تمامي اين ابعاد بر اجراي استراتژي تاثير

بر اساس الگوي مايلز و اسنو ( ،)1419با تعداد  11گويه استفاده شد.

ميگذارد و از اين بين متغير رهبري بيشترين تاثير را دارد.

همچنيـن بـهمنظـور بـررسي وضعيـت سـاختارسـازمـاني ،از پـرسشنـامـه
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اجراي استراتژي در صنايع خدماتي ،به تحقيق در مورد فرايند اجراي

اطالعات مربوط به پيشينة پژوهش با استفاده از روشهاي کتابخانهاي

بررسي ميزان همسويي ساختار سازماني با استراتژي سازماني بر اساس نقاط مرجع استراتژيک در بنادر شمالي جمهوري اسالمي ايران /داود کياکجوري
محققساخته ساختار سازماني بر اساس مدل برنز و استاکر با تعداد 12
سوال که قبالً توسط آقاجاني و عليزاده ( 9،)1919مورد استفاده قرار گرفته
بود ،با سطح اندازهگيري فاصلهاي و بر اساس مقياس  2درجهاي ليکرت به
اين شرح استخراج و پس از مشورت با استاد راهنما و مصاحبه حضوري با
کارشناسان خبره اداره کل تعديل و استفاده شد.

ساختار سازماني
استراتژي سازماني

شماره پرسشها
1-2
1-1
4-12
1-9
1-2
11-1

روايي محتوايي پرسشنامههاي اين پژوهش پس از مشورت با استاد
راهنما ،تعدادي از پژوهشگراني که قبالً در سازمان بنادر تحقيقات مديريتي

فرضية اصلي :بين استراتژي سازمان با ساختار سازماني در بنادر شمالي
کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.
فرضية اول :بين ساختار بسيار ارگانيك و استراتژي آيندهنگر در بنادر
شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.
فرضية دوم :بين ساختار ارگانيك و استراتژي تحليلگر در بنادر شمالي
کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.
فرضية سوم :بين ساختار مکانيکي و استراتژي واکنشي در بنادر شمالي
کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

انجام داده بودند ،مورد تاييد قرار گرفت .براي سنجش پايايي پرسشنامهها،

 -2-4کاربرد نظريه نقاط مرجع استراتژيک

در جامعة موردنظر توزيع و جمعآوري شد ،سپس جهت محاسبه ضريب

مبناي نظريه نقاط مرجع استراتژيك را بهعنوان يك پارادايم نوين در حوزة

يك مرحله پيشآزمون انجام شد .به اين صورت که ابتدا تعداد  91پرسشنامه
پايايي (به روش آلفاي کرونباخ ،بهعنوان يکي از رايجترين روشهاي
سنجش پايايي و قابليت اعتماد پرسشنامه) ،دادهها در نرمافزار ،SPSS 21
وارد و تجزيه و تحليل شد که نتايج آن در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( :)2محاسبه ضريب پايايي پرسشنامههاي پژوهش
متغير
ساختار مکانيکي
ساختار ارگانيکي
ساختار بسيار ارگانيکي
استراتژي آيندهنگر
استراتژي واکنشي
استراتژي تحليلگر

ضريب آلفاي
کرونباخ
1/122
1/122
1/112
1/122
1/422
1/111

متغير

ضريب آلفاي
کرونباخ

ساختار سازماني

1/111

استراتژي
سازماني

1/121

طبق جدول ( )2ميزان ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه ساختار
سازماني برابر با  1/111و براي پرسشنامه استراتژي سازماني برابر 1/121
ميباشد ،که اين ميزان بيانکننده قابليت اطمينان باالي پرسشنامهها و
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 -1-4فرضيههاي پژوهش

فرضيههاي فرعي:

جدول ( :)1دستهبندي سواالت پرسشنامههاي پژوهش
دستهبندي پرسشها
ساختار مکانيکي
ساختار ارگانيکي
ساختار بسيار ارگانيکي
استراتژي آيندهنگر
استراتژي واکنشي
استراتژي تحليلگر

 -4تجزيه و تحليل دادهها

همخواني پرسشها با يکديگر است .ازاينرو ،پرسشنامههاي مورد استفاده

صنعت حمل و نقل دریایی

در اين پژوهش از پايايي الزم و کافي برخوردار ميباشند.

شوهام و فيگن بام ،پارادايم توسعه استراتژيهاي رقابتي بازاريابي بر

الگوهاي تدوين استراتژي بازاريابي مطرح ميکنند (رشنوادي .)1941 ،سازمان
نقاط مرجع استراتژيك را در جهت دستيابي به هماهنگي استراتژيك و يا
انجام اقدامات و عمليات مناسب انتخاب ميکند (فينگبام و همکاران.)1441 ،
بهعبارتديگر ،نقاط مرجع استراتژيك ،نقاطي براي هماهنگي هستند و
اگر همه عناصر و سيستمهاي سازمان خود را با آن هماهنگ کنند يك
هماهنگي همهجانبه به وجود ميآيد (اعرابي.)1912 ،
بورل و مورگان ( )1414دو دسته پيشفرض فلسفي را به عنوان نقاط
مرجع براي طبقهبندي نظريههاي علوم اجتماعي از جمله نظريههاي
سازمان و مديريت مطرح ميکنند .طبقهبندي ارائهشده توسط آنها بهترين و
قابلاستفادهترين طبقهبندي در نظريههايهاي اجتماعي است .ادعاي
محوري آنها اين است که «تمام نظريههاي سازمان بر فلسفهاي از علم و
نظريهاي از جامعه مبتني است» و بدين ترتيب دو دسته پيشفرض فلسفي
را به عنوان نقاط مرجع معرفي ميکنند )1( :پيش فرضهايي در رابطه با
ماهيت علوم اجتماعي (که بُعد ذهني /عيني حاصل ميشود) و ()2
پيشفرضهايي در رابطه با ماهيت جامعه (که بُعد نظمدهي /تغيير بنيادي
حاصل ميشود) .بر اين اساس چارچوبي را براي طبقهبندي نظريههاي
جامعهشناسي به طور اعم و نظريههاي سازمان و مديريت به طور اخص
بيان ميدارند (کالرک.)1912 ،

 .9پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي.

صنعت حمل و نقل دریایی /سال سوم /شماره  /4زمستان 96
اتخاذ تصميمهاي استراتژيك مورد استفاده قرار ميدهند .هرچند فيگنبام و

 -3-4همسويي مبتني بر نقاط مرجع استراتژيک

تعديل يك شي در رابطه با شي ديگر همترازي ميگويند .مسئله اصلي

همکاران استفاده از يك ماتريس سهبعدي (خارجي ،داخلي و زماني) را

مديريت ارشد ،ايجاد همترازي بين سطوح استراتژي با محيط سازمان و

براي تبيين نقاط مرجع استراتژيك توصيه کردهاند ،اما بايد در نظر داشت

هماهنگي در ميان اجزاي مختلف سازمان است (ديويد .)2111 ،بر اساس

که به دليل سادگي ،مدلهاي دو بعدي بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند ،و

بسياري از نظريههاي همترازي و ترکيببندي سازمان ،در سازمانهايي که

توجه به محيط و کنترل به عنوان نقاط مرجع استراتژيك ،مقطع مشترک

همترازي ميان عوامل زمينهاي ،ساختاري ،و استراتژيك در ترکيببندي آنها

بيشتر گونهشناسيها در سطح سازمان هستند .از اين رو ،گونههاي متناظر

باال است ،اثربخشي آنها در حد بااليي قرار دارد (.)Doty et al, 1993

معرف همترازي عناصر سازماني هستند (رهنورد و نيکزاد.)1911 ،

آنچه براي سازگاري بين عناصر مختلف سازمان حائز اهميت است،

 -4-4مدليابي معادالت ساختاري به روش PLS

دستيابي به چارچوبي بنيادي است که امکان قضاوت در خصوص ميزان

در اين قسمت فرضيههاي پژوهش بر اساس مدليابي معادالت ساختاري

همترازي بين عناصر سازماني را نشان دهد .به نظر ميرسد ماتريس نقاط مرجع

به روش  PLSمورد آزمون قرار گرفت.

استراتژيك چارچوبي است که ميتواند راهگشا باشد .نقطه مرجع در واقع يك

فرضية اصلي :بين استراتژي سازمان با ساختار سازماني در بنادر شمالي

معيار فرضي است که در ذهن مدير سازمان شکل ميگيرد و او موقعيت خود و

کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

يا سازمان خود را بر اساس آن ميسنجد (فيگنبام و توماس.)1411 ،

براي بررسي فرضيه اصلي ابتدا به بررسي تحليل عامل تاييدي از

نقاط مرجع استراتژيك را به مثابه هدفها و يا معيارهايي تعريف

طريق آزمون مدل اندازهگيري يا مدل بيروني که ارتباط بين متغيرهاي

ميکنند که مديران آنها را براي ارزيابي انتخابهايشان و نيز عالمت دادن

تحقيـق بـا سـواالت بـوده است ،پـرداخته شـد .سپس بـراي بررسي تأثير

به سـاير افراد محـوري سـازمان و يا تعيين اولويتهاي سازماني بهمنظـور

جدول ( :) 3خالصه نتايج ضريب مسير و سطح معناداري متغيرهاي استراتژي سازماني و ساختار سازماني
اعداد ضريب مسير

استراتژي سازمان
Q1
Q2
Q3
Q4

استراتژي
سازمان

Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q1
Q2
Q3

ساختار

سازماني

Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

12212
12191
12121
12922
12221
12121
12191
12111
12211
12121
12121
12994

استراتژي سازمان
112291
992119
142194
922111
22112
22192
221111
212191
112119
222191
212111

ساختار سازماني

112111
112412
212122
22129
112911
112212
212121
212192
22121
292114
212149
12219
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Q4

12124
12142
12191
12124
12914
12222
12114
12112
12111
12141
12112

ساختار سازماني

سطح معناداري

بررسي ميزان همسويي ساختار سازماني با استراتژي سازماني بر اساس نقاط مرجع استراتژيک در بنادر شمالي جمهوري اسالمي ايران /داود کياکجوري
استراتژي سازمان بر ساختار سازماني از مدل دروني که ارتباط بين دو

براي مسير اصلي (تأثير استراتژي سازماني بر ساختار سازماني) 94/111

متغير را بيان ميکند ،استفاده شد .در جدول ( )9آمارههاي  tمربوط به

است و از آنجا که مقدار سطح معناداري محاسبه شده اين مسير از 1/41

معناداري بارهاي عاملي ارائه شده است که مقادير بيشتر از  1/41در سطح

بزرگتر است؛ ميتوان گفت بين استراتژي سازمان با ساختار سازماني در

 1/12و بيشتر معنادار هستند .نتايج خروجي نرمافزار براي سطح معناداري

بنادر شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

نيز در جدول ( )9نشان داده شده است.

فرضية فرعي اول :بين ساختار بسيار ارگانيك و استراتژي آيندهنگر در بنادر

نتـايج تحليل جـدول ( )9نشـان دهندة آن است که مقـدار ضريب بتـا

معادله
1

شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

جدول( :)4آزمون فرض تأثير استراتژي سازماني بر ساختار سازماني
آمارهT
ضريب مسير
متغيرهاي پيشبينيکننده
متغيرهاي پيشبينيشده
94/111
1/121
استراتژي سازماني
ساختار سازماني

شکل ( :)2مدل در حالت ضريب مسير

58

صنعت حمل و نقل دریایی
شکل ( :)3معناداري مدل در حالت سطح

فرضيه
اصلي

نتيجه نهايي
تأييد

صنعت حمل و نقل دریایی /سال سوم /شماره  /4زمستان 96
براي بررسي فرضيه اول ابتدا عامل تاييدي از طريق آزمون مدل
اندازهگيري يا مدل بيروني که بيانگر ارتباط بين متغيرهاي تحقيق با

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

سواالت ميباشد ،تحليل و بررسي شد ،سپس براي بررسي تأثير استراتژي

براي بررسي فرضيه دوم ابتدا عامل تاييدي از طريق آزمون مدل

آيندهنگر بر ساختار بسيار ارگانيك از مدل دروني که ارتباط بين دو متغير

اندازهگيري يا مدل بيروني که ارتباط بين متغيرهاي تحقيق با سواالت

ميباشد ،استفاده شد .خالصه نتايج مدلهاي ( )9و ( )2در جدول ( )1نشان

ميباشد ،تحليل و بررسي شد ،سپس براي بررسي تأثير استراتژي تحليلگر

داده شده است .در اين جدول آمارههاي  tمربوط به معناداري بارهاي

بر ساختار ارگانيك از مدل دروني که ارتباط بين دو متغير ميباشد ،استفاده

عاملي گزارش شدهاند که مقادير بيشتر از  1/41در سطح  1/12و بيشتر

شد .خالصه نتايج مدلهاي ( )1و ( )1در جدول ( )1نشان داده شده است.

معنادار هستند .نتايج خروجي نرمافزار حداقل مربعات جزيي براي سطح

در اين جدول آمارههاي  tمربوط به معناداري بارهاي عاملي گزارش شدهاند

معناداري نيز در جدول ( )2نشان داده شده است.

که مقادير بيشتر از  1/41در سطح  1/12و بيشتر معنادار ميباشند .نتايج

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

خروجي نرمافزار حداقل مربعات جزيي براي سطح معناداري نيز در جدول
( )1نشان داده شده است.

معناداري محاسبهشده اين مسير از  1/41بزرگتر است؛ ميتوان گفت بين

طبق جدول ( )1مقدار ضريب بتا براي مسير اصلي (تأثير استراتژي

استراتژي آيندهنگر با ساختار بسيار ارگانيك در بنادر شمالي کشور جمهوري

تحليلگر بر ساختار ارگانيك)  1/914است و از آنجا که مقدار سطح

اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

معنـاداري محاسبهشده اين مسير از  1/41بزرگتر است ميتوان گفت بين

جدول( :)5خالصه نتايج ضريب مسير و سطح معناداري متغيرهاي استراتژي آيندهنگر و ساختار بسيار ارگانيک
سطح معناداري
اعداد ضريب مسير
ساختار بسيار ارگانيک
استراتژي آيندهنگر
استراتژي آيندهنگر ساختار بسيار ارگانيک
22/111
1/121
Q1
استراتژي
94/111
1/199
Q2
22/919
1/122
Q3
آيندهنگر
92/229
1/121
Q4
2/141
1/291
Q9
ساختار
92/119
1/199
Q10
11/112
1/141
Q11
بسيار ارگانيک
1/211
1/912
Q12

معادله
2

جدول( :)6آزمون فرض تأثير استراتژي آيندهنگر و ساختار بسيار ارگانيک
آماره t
ضريب مسير
متغيرهاي پيشبينيکننده
متغيرهاي پيشبينيشده
19/119
1/249
استراتژي آيندهنگر
ساختار بسيار ارگانيك

فرضيه
اول

نتيجه نهايي
تأييد
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شکل( :)4مدل استراتژي آيندهنگر بر ساختار بسيار ارگانيک در حالت ضريب مسير

بررسي ميزان همسويي ساختار سازماني با استراتژي سازماني بر اساس نقاط مرجع استراتژيک در بنادر شمالي جمهوري اسالمي ايران /داود کياکجوري
جدول( :)7خالصه نتايج ضريب مسير و سطح معناداري متغيرهاي استراتژي تحليلگر و ساختار ارگانيک
سطح معناداري
اعداد ضريب مسير
استراتژي تحليلگر ساختار ارگانيک استراتژي تحليلگر ساختار ارگانيک
12/491
1/199
Q8
استراتژي
1/222
1/111
Q9
21/122
1/121
Q10
تحليلگر
11/119
1/149
Q11
2/111
1/111
Q6
ساختار
11/114
1/111
Q7
ارگانيک
1/122
1/111
Q8

معادله
9

جدول( :)8آزمون فرض تأثير استراتژي تحليلگر و ساختار ارگانيک
آماره t
ضريب مسير
متغيرهاي پيشبينيکننده
متغيرهاي پيشبينيشده
1/914
1/192
استراتژي تحليلگر
ساختار ارگانيك

فرضيه
دوم

نتيجه نهايي
تأييد

تحليلگر بر ساختار ارگانيک در حالت ضريب مسير

شکل( :)6مدل استراتژي

تحليلگر بر ساختار ارگانيک در حالت سطح معناداري

شکل( :)7مدل استراتژي

استراتژي تحليلگر با ساختار ارگانيك در بنادر شمالي کشور جمهوري
اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.
فرضيه فرعي سوم :بين ساختار مکانيکي و استراتژي واکنشي در بنادر
شمالي کشور جمهوري اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.
براي بررسي فرضيه سوم ابتدا تحليل عامل تاييدي از طريق آزمون
60

مدل اندازهگيري يا مدل بيروني که ارتباط بين متغيرهاي تحقيق با سواالت

صنعت حمل و نقل دریایی

ميباشد ،بررسي و تحليل شد ،سپس براي بررسي تأثير استراتژي واکنشي

طبق جدول ( )11مقدار ضريب بتا براي مسير اصلي (تأثير استراتژي
واکنشي بر ساختار مکانيکي)  12/111است و از آنجا که مقدار سطح
معناداري محاسبهشده اين مسيراز  1/41بزرگتر است ،ميتوان گفت بين
استراتژي واکنشي با ساختار مکانيکي در بنادر شمالي کشور جمهوري
اسالمي ايران هماهنگي وجود دارد.

 -5نتيجهگيري

بر ساختار مکانيکي از مدل دروني که ارتباط بين دو متغير ميباشد ،استفاده

در اين تحقيق ،هماهنگي بين ساختار سازماني و استراتژي سازماني بر

شد .خالصه نتايج مدلهاي ( )1و ( )4در جدول ( )11نشان داده شده است.

اساس نقاط مرجع استراتژيك در بنادر شمالي جمهوري اسالمي ايران

در اين جدول آمارههاي  tمربوط به معناداري بارهاي عاملي گزارش شدهاند

بررسي و تحليل شد .نتايج نشان داد بين ابعاد ساختار سازماني (مکانيکي،

که مقادير بيشتر از  1/41در سطح  1/12و بيشتر معنادار ميباشند .نتايج

ارگانيك و بسيار ارگانيك) و ابعاد استراتژي سازماني (استراتژي واکنشي،

خروجي نرمافزار حداقل مربعات جزيي براي سطح معناداري در جدول ()11

تحليلگر و آيندهنگر) همسويي مناسبي وجود دارد .همچنين براي ايجاد

نشان داده شده است.

همـاهنگي بيـن استراتژيهاي سازمان و ساختار سازماني مناسب با استفاده

صنعت حمل و نقل دریایی /سال سوم /شماره  /4زمستان 96
جدول ( :)9خالصه نتايج ضريب مسير و سطح معناداري متغيرهاي استراتژي تحليلگر و ساختار ارگانيک
اعداد ضريب مسير
استراتژي واکنشي ساختار مکانيکي
1/111
Q5
1/112
Q6
1/129
Q7
1/191
Q1
1/199
Q2
1/911
Q3
1/111
Q4
1/212
Q5

استراتژي واکنشي

ساختار مکانيکي

معادله
9

سطح معناداري
ساختار مکانيکي
استراتژي واکنشي
12/992
11/121
91/121
14/949
19/911
9/141
91/411
1/191

جدول( :)11آزمون فرض تأثير استراتژي واکنشي و ساختار ارگانيک

متغيرهاي پيشبينيشده
ساختار مکانيکي

متغيرهاي پيشبينيکننده
استراتژي واکنشي

ضريب مسير
1/911

آماره t
12/111

فرضيه
سوم

نتيجه نهايي
تأييد

شکل( :)8مدل استراتژي واکنشي بر ساختار مکانيک در حالت ضريب مسير

شکل( :)9مدل استراتژي واکنشي بر ساختار مکانيک در حالت سطح معناداري

از نقاط مرجع ،بکار گيري همه انواع استراتژيها و ساختار به صورت

سازنده برخوردار باشند .بنابراين ،ساختار مکانيکي با اين مشخصات تطبيق

هماهنگ ميتواند موجب همافزايي ،افزايش عملکرد و بهرهوري سازمان

داشته و سازمان با استراتژي واکنشي با ساختار مکانيکي داراي تقارن قابل

شود.

قبولي است.

آنها کوتاه مدت ميباشد و به دليل عدم امکان پيشبيني تغييرات محيطي،

دارند و به شدت از تغييرات سازمان مراقبت ميکنند و استراتژي سازمان را

ناگزير هستند که رسميت را کاهش داده از تمرکز بکاهند .اين سازمانها،

با توجه به مشخصههاي محيطي مورد توجه قرار ميدهند .اين سازمانها،

ارتباطات مکتوب و کالمي و مقداري برنامهريزي را صورت ميدهند و تقليد

بايد استراتژي تحليلگر را انتخاب کنند و ساختار خود را متناسب با آن

از سازمانهاي موفق را در دستور کار قرار ميدهند .برقراري ارتباط موثر

سازماندهي نمايند.

کارکنان با همديگر و رقابت سالم آنها در جهت نيل به اهداف سازمان و

سازمان آيندهنگر ،با نگاه به محيط برون سازماني و استفاده از

همچنين مشارکت هرچه بيشتر کارکنان در تصميمگيريها بايد انجام شود

فرصتهاي محيطي ،خود را از قيد و بندها رها ميکند .از اين رو سازمان

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

بايد به سمتي پيش رود تا قواعد و مقررات در آن به صورت حداقلي شود و
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سازمانهايي که استراتژي واکنشي را انتخاب ميکنند ،برنامهريزي در

سازمانها در شرايط پويا ،در مقابل تغييرات قابليت عملکرد مناسب را
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بررسي ميزان همسويي ساختار سازماني با استراتژي سازماني بر اساس نقاط مرجع استراتژيک در بنادر شمالي جمهوري اسالمي ايران /داود کياکجوري
از تغييرات استقبال گردد .ضمن اينکه الزم است سازمان با شناخت دقيق

( )1درصورتي که مديران بنادر شمالي جمهوري اسالمي ايران تصميم

رقباي منطقهاي ،فرصتها و تهديدهاي پيش رو را شناسايي ،و نسبت به

به انتخاب استراتژي تحليلگر دارند ،پيشنهاد ميشود با فراهم آوردن

اتخاذ استراتژيهاي مناسب اقدام کند .بنابراين ،به صورت طبيعي بايد

امکانات الزم ،زمينه را جهت آموزش هدفمند کارکنان در حيطه نظارتي

ساختاري متناسب با شرايط خود انتخاب کند که داراي ويژگي مديريت

شغلي گسترش دهند و در راستاي استقرار ساختار سازماني بسيار ارگانيك

مشارکتي ،رسميت پايين و غيرمتمرکز باشد و با حداقل کنترل سازمان را

قدم بردارند .افزايش توانايي کارکنان و تاکيد بر تحقيق و توسعه ،به تحليل

اداره کند .مناسبترين ساختار براي اين نوع استراتژي ،ساختار بسيار

بيشتر محيط سازماني و در نهايت ،به تدوين استراتژي مناسب منجر خواهد

ارگانيك ميباشد.

شد .ضمن اينکه اين امکان فراهم خواهد بود تا مديران با الگوبرداري

پيشنهادات:

هدفمند از اقدامات اثربخش و موفقيتآميز ساير بنادر رقيب در کشورهاي

در راستاي نتايج به دست آمده اين پژوهش ،پيشنهادات زير توصيه

مجاور ،امکان رشد و توسعه بيش از پيش بنادر شمالي را در راستاي اهداف

ميشود:
( )1با توجه به تاثيرپذيري استراتژي سازماني از ساختار سازماني،

کارکنان نوآور و خالق از سوي مديران ،اين امکان را فراهم ميآورد تا با

پيشنهاد ميشود مديران ارشد و سياستگذاران و تصميمگيران سازمان

تزريق ايدههاي جديد به سازمان ،راههاي توسعه فرآيندهاي سازماني بهبود

بنادر و به طور اخص مديران ارشد بنادر شمالي جمهوري اسالمي ايران

يابد و سازمان در رسيدن به اهداف آتي خود موفقتر عمل کند.

قبل از تعيين ،تغيير يا هرگونه برنامهريزي در خصوص ساختار سازماني،
ابتدا استراتژي سازماني خود را مشخص نمايند.
( )2درصورتي که مديران بنادر شمالي جمهوري اسالمي ايران درصدد
هستند تا از استراتژي آيندهنگر تبعيت کنند ،پيشنهاد ميشود تا حد ممکن
پيچيدگي ساختار سازماني ادارات کل را کاهش دهند ،و در ضمن به سمت
کوچكسازي فعاليتهاي مرتبط و واگذاري خدمات غيرحاکميتي خود به
بخش خصوصي در جهت استقرار ساختار ارگانيك پيش روند.
( )9اگر مديران بنادر شمالي جمهوري اسالمي ايران تصميم دارند از
استراتژي واکنشي تبعيت کنند ،پيشنهاد ميشود با رعايت قوانين و مقررات
حاکم و کنترل زياد بر فعاليتهاي سازمان به سمت ساختار مکانيکي حرکت
کنند .ضمن اينکه پيشنهاد ميشود بنادر از صرف منابع سازماني به منظور
پرداختن به فعاليتهاي جديد خودداري کنند و در جهت تکميل فرآيندها و
فعاليتهاي جاري خود همت گمارند .همچنين پيشنهاد ميشود سازمان با
بررسي پروژههاي جاري از ادامه پروژههايي که در آن عملکرد واقعي با
62

سازماني فراهم سازند .به عالوه ،تاکيد بر حمايتهاي مالي و معنوي از

عملکرد مورد انتظار و برنامهريزي تفاوت فاحش دارد خودداري کنند.

صنعت حمل و نقل دریایی

( )2از آنجا که بهترين ساختار براي انجام بهتر استراتژيهاي با الگوي
واکنشي ،ساختار مکانيکي است ،پيشنهاد ميشود مديران سازمان به
استفادة موثر از دانش و مديريت دانش کارکنان سازماني توجه ويژه داشته
باشند ،آموزشهاي تخصصي و هدفمند شغلي براي کارکنان درنظر گرفته
شود و رويههاي شفاف براي اجراي فرآيندها و وظايف محوله کارکنان
تدوين شود ،سپس ارزيابي عملکرد افراد کامال بر اساس ميزان تحقق
هريك از اهداف تعيين شده ،صورت پذيرد.
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Abstract

T

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
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performance and productivity, in order to establish coordination between the organization's strategies and the
appropriate organizational structure using reference points.
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