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چکیده
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( 1988و  ،)1987سه راهبرد رهبری هزینه ،راهبرد متمایز ساختن محصول یا خدمت و راهبرد تمرکز بر
محصول یا خدمت خاص در نظر گرفته شد .روایی پژوهش از روش محتوای و برای تایید ثبات درونی ابزار
سنجش ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .جهت بررسی و تحلیل داده ،مدلسازی معادالت ساختاری و
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 .1مقدمه

یكی از اهداف عمدة مدیران کسبوکار ،دستیابی به عملكرد بهینه است .ساختار سازمانی و
راهبردهای رقابتی شرکت ،دو عامل مهم در بهبود عملكرد سازمانی هستند .چارچوبهای نظری
قبلی ،این دو مفهوم را دارای رابطة متقابل در نظر گرفتهاند .پژوهشها نشان داده است که تدوین و
اجرای راهبرد ،یكی از عوامل کلیدی در دستیابی به عملكرد باال بهشمار میرود [ .]7راهبردهای
رقابتی معموال با ارزیابی منابع داخلی شرکت )مانند داراییهای مشهود و نامشهود و قابلیتهای
شرکت) تدوین میشوند .شرکتهای دارای منابع قدرتمند میتوانند خود را از رقبا متمایز کنند و در
محیط رقابتی به حیات خود ادامه دهند .ساختار سازمانی ،یكی از این منابع سازمانی بهشمار میآید.
چنانچه مدیران نتوانند یك ساختار سازمانی پیاده کنند که منابع داخلی را کنترل کند و به آنها امكان
پاسخگویی به محیط کسبوکار در زمان مناسب و به شیوهای مناسب را بدهد ،دستیابی به عملكرد
بهینه ،امری دشوار است ].]8
تصمیمگیری در زمینة شیوة طراحی ساختار و راهبرد رقابتی شرکتها و نوع برهم کنش آنها برای
کسب مزیت رقابتی و ارتقای عملكرد شرکت ،امری بسیار حیاتی است .تاکنون اغلب پژوهشهای
انجام شده در این زمینه بیشتر مبتنی بر رویكرد اقتضایی چندلر ( )1962بوده است؛ براساس رویكرد
اقتضایی ،طرح بهینة ساختار به راهبرد سازمان بستگی دارد .با وجود این ،بهنظر میرسد که در زمینة
روابط بین ساختار و راهبرد هنوز نیاز به پژوهشهای بیشتری وجود دارد؛ چرا که از ارائة رویكرد
اقتضایی بیش از پنج دهه گذشته است و در این مدت ،بسیاری از شرایط محیطی و ویژگیهای
سازمانها و شرکتها تغییر کرده است .شرکتها هم اکنون در محیط بسیار متغیر و رقابتی در حال
فعالیت هستند که در زمان چندلر ( )1962حتی قابل تصور هم نبوده است .در دورة کنونی ،ترجیحهای
مشتریان و فنآوریهای اطالعات و ارتباطات ،تعیینکنندة بسیاری از ویژگیهای شرکتها هستند .در
چنین شرایطی ،شاید رویكرد مبتنی بر منابع برای افزایش دانشها در زمینة منابع دستیابی به مزیت
رقابتی پایدار مناسبتر باشد .رویكرد مبتنی بر منابع ،بر ویژگیهای درونی تأکید میکند و رابطة میان
ساختار و راهبرد را با در نظرگرفتن ساختار سازمانی ،بهعنوان یك منبع ارزشمند برای مزیت رقابتی،
بازآفرینی میکند .نكته دیگر این است که رویكرد اقتضایی بر راهبرد شرکت تمرکز دارد؛ اما به
رویكرد مبتنی بر منابع راهبردهای رقابتی توجه میکند .مقالة حاضر بر تأثیر ساختار سازمانی و راهبرد
رقابتی شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید دارد .تاکنون پژوهشهای زیادی به بررسی رابطه میان
راهبردها و عملكرد شرکت ] ]7،10یا ساختار و عملكرد شرکت ] .]11،12پرداختهاند؛ اما به میزان و
نوع تأثیرگذاری ساختار سازمانی بر راهبرد رقابتی ،توجه چندانی نشده است .پژوهش کنونی با استفاده
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از الگویابی معادلههای ساختاری با توجه به جهتگیری برهم کنش ساختار و راهبرد رقابتی بهدنبال
بررسی میزان تاثیر ساختار سازمانی بر راهبردهای رقابتی است.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

ساختار سازمانی .در محیط متغیر و متحول امروز ،مدیران باید بهطور مستمر ساختار سازمانی خود
را با شرایط محیطی تطبیق داده و اصالحات الزم را در آن بهعمل آورند .درك فرآیند اصلی و
ساختار سازمانی به فهم و شناخت محیط کاری بزرگتر کمك میکند و نیز میتواند از آشفتگی در
سازمان جلوگیری کند [.]7
نمودار سازمانی بهترین تصویر قابل رویت ساختار سازمانی و بخشهای اساسی و زیربنایی است.
بیشتر سازمانها یك مجموعه از نمودار سازمانی دارند که روابط گزارشدهی در سراسر سازمان را
نشان میدهد .بخشهای زیربنایی سازمان عبارتاند از )1 :خطوط اختیارات رسمی و مسئولیت
ساختار سازمانی (روابط گزارشدهی را از طریق مسیر مشاغل و بخشهایی که دستهبندی شدهاند،
معین میکند .سیستمهای ارتباط رسمی ،هماهنگی و یكپارچگی (ساختار سازمانی الگوی مورد انتظار
تعامالت رسمی میان کارکنان را تعیین میکند) [.]5
بلو ( )1974ساختار سازمانی را اینگونه تعریف میکند :گماردن و انتصاب افراد در نقاط مختلف
نمودار سازمانی ،در پستهای اجتماعی و پستهایی که بر روابط سازمانی این افراد اثر میگذارد.
سول ( )1994بیان میدارد که «ساختار نحوه کارکرد افراد را مشخص میکند ،ولی نحوه کارکرد
افراد هم تعیینکننده شكل ساختار است؛ اگر از این زاویه به ساختار نگاه شود ،ساختار به این شكل
تعریف میشود :وسیله یا ابزاری بسیار پیچیده برای کنترل ،که در فرآیند روابط متقابل اعضاء بهوجود
میآید ،بهصورت دائم تجدید میشود و در عین حال روابط متقابل را تعیین میکند .در این تعریفها
تاکید میشود که ساختار سازمان ،همواره ثابت باقی نمیماند؛ بلكه به امور سازمان شكل میدهد و
امور سازمان هم میتواند شكل آن را تغییر دهد؛ بنابراین ،باید اذعان نمود که ظهور و پیدایش
ساختار یك فرآیند مستمر است [.]12
سه جزء پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز ،ابعاد اصلی و مهم ساختار سازمانی معرفی شده است [.]1
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پیچیدگی .1پیچیدگی به میزان تفكیكی که در سازمان وجود دارد اشاره میکند و به سه دسته تقسیم
میشود :تفكیك افقی 2که به میزان تفكیك بین واحدهای سازمانی بر اساس موقعیت اعضاء سازمان،
ماهیت وظائف آنها و میزان تحصیالت و آموزشهایی که فرا گرفتهاند ،اشاره میکند [ .]1تفكیك
عمودی که به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد و تفكیك بر اساس مناطق جغرافیایی
که به میزان پراکندگی واحدها و امكانات و نیروهای انسانی از لحاظ جغرافیایی اشاره دارد .وقتی
حرفههایی در سازمانی وجود دارند که به دانش تخصصی و مهارت علمی نیاز دارند ،سازمان دارای
پیچیدگی بیشتری است؛ زیرا موقعیتهای شغلی افراد ،ارتباطات را کُند کرده و مدیریت را در خصوص
هماهنگی بین فعالیتهای آنها ،با مشكل مواجه میکند.
با افزایش سطوح سلسله مراتب سازمانی ،تفكیك عمودی سازمان افزایش یافته و پیچیدگی
سازمانی بیشتر میشود .سطوح بیشتر ،بین مدیریت عالی و عملیاتی سازمان عاملی است بالقوه جهت
مخدوش ساختن ارتباطات که هماهنگی بین بخشها و نظارت بر فعالیتهای عملیاتی توسط مدیریت
عالی را دشوار میسازد []1؛ در حالیکه ساختارهای بلند نسبت به ساختارهای تخت دارای پیچیدگی
بیشتری هستند ،یك سازمان دارای ساختار بلند که از لحاظ جغرافیایی ،سطوح اختیارات آن پراکنده
است نسبت به سازمانی که کلیه اختیارات آن در مدیریت متمرکز است ،خیلی پیچیدهتر است .در
نهایت این که در بحث تفكیك براساس مناطق جغرافیایی ،مسافت بین مناطق نیز مدنظر قرار میگیرد
و بهطور خالصه تفكیك بر اساس مناطق جغرافیایی ،سومین عنصر در تعریف پیچیدگی سازمان است
که نشان میدهد ،اگر چه تفكیك عمودی وافقی ،واحدهای سازمانی را از هم پراکندهتر ساخته است؛
ولی جدایی واحدها از لحاظ فیزیكی نیز میتواند این پیچیدگی را افزایش دهد [.]6
پیچیدگی به حدود تفكیك درون سازمان و میزان تخصصگرایی ،تقسیم کار و تعداد سطوح در
سلسلـه مراتب سازمـان اشـاره دارد و حـد و حـدودی را که واحدهـای سازمانـی از لحـاظ جغرافیایی
پراکنده شدهاند را نیز تصـریح میکند؛ البته پیچیدگی یك اصطالح نسبـی است .تخصصگرایی 3به
دو شیوه ،صورت میگیرد .مشهورترین شكل آن از طریق تخصصگرایی وظیفهای تحقق مییابد که
در آن مشاغل به وظایف ساده و تكراری تقسیمبندی میشوند .تخصصگرایی اجتماعی با بهکارگیری
افراد حرفهای که صاحب مهارتاند ولی نمیتوانند آنرا بهسهولت بهکار برند ،صورت میگیرد [.]1
1. Complexity
2. Horizontal Different ion
3. Specialization
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رسمیت .1رسمیت یعنی حدی که یك سازمان برای جهتدهـی رفتار کارکنانش ،به قوانین ،2مقررات
و رویهها متكی است [ ]2و میزان یا حدی است که مشاغل سازمانی استاندارد شدهاند .اگر شغلی
دارای میزان رسمیت باالیی باشد ،متصدی آن ،برای انجام دادن فعالیتهای مربوط به آن شغل و
اینکه چه موقعی و چگونه باید انجام شود از حداقل آزادی عمل برخوردار است .در چنین حالتی از
کارکنان انتظار میرود همیشه نهادههای یكسانی را با روش معینی بهکار برند که به نتایج از پیش
تعیینشدهای منجر شود .از اینرو ،وقتی رسمیت باالست ،شرح شغلهای مشخص ،قوانین و مقررات
زیاد و دستورالعملهای روشن در خصوص فرایند کار در سازمان وجود دارد .وقتی رسمیت کم است
رفتار کارکنان بهطور نسبی میتواند برنامهریزی نشده باشد .در چنین موقعیتی ،افراد در مشاغل خود
در بهکارگیری دیدگاههای خود دارای آزادی عمل بیشتری هستند [.]6
تمرکز .3در سلسله مراتب اختیارات ،متمرکـز بودن به آن سطـح از اختیارات گفته مـیشود که قدرت
5
تصمیمگیری 4دارد ،هنگـامیکه تصمیمها در سطح باالی سازمانی گرفته شود ،آن سازمان را متمرکز
مینامند .هنگامیکه تصمیمگیریها به سطوح پایینتر سازمان تفویض شود ،سازمان را غیرمتمرکز
مینامند [.]1
تمرکز به سطوحی از سلسله مراتب اختیارات اطالق میشود که میتواند تصمیماتی را بگیرند .در
سازمانهای متمرکز ،مدیران ارشد و آنان که در رأس سازمان هستند ،حق تصمیمگیری دارند .در
سازمانهای غیرمتمرکز ،همین تصمیمات در سطوح پایینتر گرفته میشود .مسئله عدم تمرکز
بهصورت یكی از معماهای حلنشده درآمده است؛ زیرا در سازمانهایی که دیوانساالری ،بهصورت
صد در صد رعـــایت میشود همه تصمیمات توسط مدیریت عالی 6سازمان گرفته میشود و آنها بر
سازمان ،کنترل دارند؛ ولی با بزرگتر شدن سازمان و باالرفتن تعداد کارکنان ،واحدها و دوایر،
نمیتوان همه تصمیمات را به مقام عالی سازمان ارجاع داد ،یا اینکه میزان بار تصمیمگیری بدان حد
میرسد که یك مقام ارشد نمیتواند آن را تحمل کند؛ بنابراین ،نتیجه تحقیقاتی که بر سازمانهای
بزرگ انجام شده است ،نشان میدهد که در سازمانهای بزرگ پدیده عدم تمرکز بیشتر رعایت
1. Formalization
2. Rules
3. Centralization
4. Power of Decision making
5. Centralized
6. Top management
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میشود .هرچه مدیران به زیردستان اعتماد 1بیشتری داشته باشند و آنان را افرادی شایسته بدانند،
تفویض اختیارات به زیردستان بیشتر خواهد شد و در سازمان عدم تمرکز 2ایجاد خواهد شد .هرچه
مكانیسمهای تبادل اطالعات به نقاط تصمیمگیری بیشتر باشد و سیستم بازخور 3مناسبی برای ارزیابی
ارزیابی نتایج تصمیمات وجود داشته باشد ،عدم تمرکز نیز بیشتر خواهد شد .هر چه تصمیمات متخذه
توسط یك واحد ،بر عملیات واحدهای دیگر تاثیرگذارتر باشد ،میزان مشارکت 4سایر واحدها در
تصمیمگیری بیشتر میشود و این زمینه را برای عدم تمرکز سازمانی فراهم میکند [.]1
پدیده تمرکز ،موضوع چندان سادهای نیست که بتوان گفت چه کسی یا کسانی میتوانند تصمیم
بگیرند .اگر فردی در رده پایین سازمان نیز تصمیمات متعددی بگیرد ،ولی این تصمیمات بر اساس
سیاستهای سازمانی مشخص و برنامهریزی شده باشد ،سازمان مزبور تاحد زیادی متمرکز است .در
سازمانهایی که امور بهصورت دموکراسی و تصمیمات بهصورت جمعی و گروهی گرفته میشود،
بیشتر میتوان شاهد تمرکززدایی بود [.]1
راهبرد رقابتی .در این پژوهش برای اجرای فرآیند تحقیق از راهبردهای عام پورتر استفاده میشود.
مایكل پورتر در دستهبندی خود راهبردهای ژنریك یا عام را به سه نوع راهبرد رهبری هزینهها،
راهبرد تمایز و راهبرد تمرکز تقسیم کرده است .براساس اظهارات پورتر ،سازمانها با استفاده از دو
روش در پی کسب مزیت رقابتی هستند :ایجاد تمایز در کاالها و خدمات نسبت به سایر رقبا و تبیین
قیمت پایینتر نسبت به سایر رقبا با رعایت محدوده استاندارد .از طرف دیگر ،دامنة رقابت شرکتها
نیز مهم است .سازمانها دامنه رقابتی خود را نیز در دو حالت تعیین میکنند :دامنة رقابتی گسترده و
دامنة رقابتی محدود ] .]5،13بر اساس این دو بعد ،سازمانها به انتخاب راهبرد میپردازند.
راهبرد رهبری هزینهها .سازمانهایی که راهبرد رهبری هزینهها را انتخاب میکنند ،در تالشاند
تأمینکنندة کاال و خدمات با پایینترین قیمت تمامشده باشند .بهعبارت دیگر ،آنها در پی کاهش
بهای تمامشده هر واحد کاال برای مشتری (که نسبت به قیمت حساسیت دارد) هستند.

1. Confidence
2. Decentralization
3. Feedback system
4. Partnership
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راهبرد متمایز ساختن محصول یا خدمت .در راهبرد تمایز ،ایجاد ارزش از طریق منحصربهفرد
شدن کاال یا خدمات و متمایز شدن آن نسبت به کاالها و خدمات رقبا صورت میگیرد .منحصربهفرد
شدن از راههایی مانند نوآوریهای تولید ،کیفیت برتر ،تبلیغات مبتكرانه ،استفاده از چشمكزنهای
بازار ،روابط بهتر فروشنده و یا راههای دیگر بهدست میآید [.]5
این محصوالت به مشتریانی عرضه میشود که به قیمت حساسیت چندانی نشان نمیدهند .در
این حالت شرکت میتواند از نظر عرضة محصول از انعطافپذیری بیشتری برخوردار شود ،برای
سازش با محیط در حال تغییر دارای توان بیشتری باشد و برای نگهداری از دستگاهها و تجهیزات
هزینة کمتری صرف کند [ .]5سازمانی که این راهبرد را به شیوة موفقیتآمیزی به اجرا درآورد ،می-
تواند قیمت محصول را باالتر از شرکتهای رقیب تعیین کند؛ زیرا به وفاداری مشتریان تكیه میکند
و مشتریان شیفتة ویژگیهای متمایز و منحصربهفرد آن محصول خواهند شد.
راهبرد تمرکز بر محصول یا خدمت خاص .مقصود از این راهبرد این است که نیازهای گروههای
کوچكی از مشتریان را با محصول یا خدمات خاص تأمین کند .راهبرد تمرکز بر گروه خاصی از
مشتریان زمانی موفق است که بخشی از صنعت از اندازه و وسعت کافی و رشد بالقوه برخوردار باشد و
همچنین این راهبرد زمانی اثربخش خواهد شد که مشتریان دارای سلیقههای بسیار متمایز باشند و
شرکتهای رقیب درصدد دستیابی به این بخش از بازار نباشند؛ بنابراین راهبرد تمرکز دو نوع است:
راهبرد تمرکز مبتنی بر تمایز و تمرکز مبتنی بر هزینه .کلید رسیدن به راهبرد تمرکز ارائه محصوالت
یا خدمات به بخش خاصی از بازار است.
مرور پیشینة پژوهش نشان میدهد که تاکنون نظریههای متنوعی در زمینة رابطة میان ساختار و
راهبرد بیان شده است ،اما بهطور کلی دو نظریه ،در این زمینه اهمیت بیشتری دارند .این دو نظریه
عبارتاند از :رویكرد اقتضایی و رویكرد مبتنی بر منابع .این دو رویكرد ،از نظر تاریخی و شیوة
استدالل در زمینة رابطة علی میان ساختار و راهبرد ،با یكدیگر تفاوتهای بنیادین دارند .بر اساس
نظریه اقتضایی ،اثربخشی طراحی ساختار سازمانی ،از هماهنگی و انطباق بین زمینه )متغیرهای
اقتضایی( و ساختار سازمانی بهدست میآید [.]13
این فرضیه که تغییر در راهبرد شرکت ،به تغییر در ساختار سازمانی منجر میشود ] .]13از سوی
پژوهشگران متعددی تأیید شد ] .]17،16بر اساس این دیدگاه تأثیر راهبرد بر عملكرد شرکت ،از
طریق ساختار سازمانی انجامپذیر است ]]18؛ اما بر اساس گزارش میلر ( ،)2002سازمانها در دستیابی
به  70درصد از اهداف راهبردی خود شكست میخورند .این شكست به این دلیل رخ میدهد که تغییر
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راهبرد در کوتاهمدت روی میدهد؛ اما تغییر ساختار ،امری بلندمدت و نیازمند پشتیبانی است .این نرخ
باالی شكست ،هشداری جدی برای طراحان سازمان است تا دریابند که راهبرد رقابتی سازمان باید
توسط منابع و ظرفیتهای در اختیار سازمان پشتیبانی شود .پژوهشگران اغلب از رویكرد مبتنی بر
منابع ،برای بررسی مزیت رقابتی یك شرکت در بازار بهره میبرند [ .]3بارنی ( )1991منابع را به-
عنوان تمامی داراییها ،قابلیتها ،فرایندهای سازمانی ،ویژگیهای شرکت ،اطالعات ،دانش و غیره که
از سوی شرکت کنترل میشود و شرکت را قادر به اجرای راهبرد میکند تعریف کرده است [.]19
گرانت ( )1991چارچوبی مبتنی بر منابع را برای تدوین راهبرد ارائه کرد که شامل تحلیل منابع
شرکت ،ارزیابی قابلیتهای آن ،انتخاب راهبرد ،توسعه و بهبود منابع و قابلیتهای شرکت است .نكتة
کلیدی در مورد رویكرد مبتنی بر منابع برای تدوین راهبرد ،درك روابط میان منابع ،قابلیتها ،مزیت
رقابتی و سودآوری است .شرکتهای بدون داراییهای سازمانی قدرتمند ممكن اسهت بهرهوری را
تضعیف کند ،محصولها و خدمات بی کیفیت عرضه کنند و افراد ناالیق را به خدمت بگیرند .رویكرد
منبعمحور به راهبرد ،ساختار سازمانی را هم بهعنوان یك منبع و هم به مثابه یك ظرفیت سازمانی
درنظر میگیرد ] .]19حتی به باور تیس ( )1997ساختار سازمانی را بهعنوان فرامنبع یا فراظرفیت
میتوان درنظر گرفت ] .]20در این دیدگاه ،ساختار سازمانی بر راهبرد رقابتی تأثیر میگذارد؛ اما
بهصورت مستقیم ،بر عملكرد شرکت موثر واقع نمیشود.
پیشینه تجربی .جهانیزاده ( )1384در پژوهشی با عنوان«بررسی رابطه راهبرد رقابتی و ساختار
سازمانی در بانكهای ملت و رفاه» به بررسی رابطه بین این دو متغیر میپردازد .در این پژوهش ،از
میان راهبردهای رقابتی ،از راهبردهای رقابتی مایكل پورتر استفاده شده است .یعنی راهبرد رهبری
هزینه و راهبرد تمایز و از انواع طبقهبندیهای ساختار سازمانی ،از ساختارهای مكانیكی و ارگانیكی
استفاده شده است .با توجه به نتایج بررسی و تحلیل دادههای پژوهش میتوان بیان کرد که :رابطه
معناداری بین راهبرد رقابتی و ساختار سازمانی وجود دارد؛ ولی شدت این رابطه بسیار ضعیف است؛
بنابر نظرات و نظریههای موجود ،هماهنگی و تناسب بین راهبرد و ساختار سازمانی ضروری میباشد
و برای موفقیت در اجرای راهبرد ،به ویژگیهای ساختاری خاصی نیاز است ،بهطوری که در اجرای
راهبرد ،تمایز به ویژگیهای ساختاری سازمان ارگانیكی نیازمند است و اجرای راهبرد رهبری هزینه با
ساختار مكانیكی متناسب است [.]4
هاشمی ( )1388در بررسی کاربردی راهبردهای چهارگانه اسنو و مایلز ،با نگاهی بر عملكرد
گذشته بانك پارسیان و تصویر کمی که این بانك از آینده خود ترسیم کرده ،نشان میدهد که آنچه
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مدیران ارشد این بانك در ذهن دارند بیشتر بر سر تهاجمی طیف راهبردهای مایلز و اسنو نزدیك
است .در واقع راهبرد این بانك را میتوان ترکیبی از رویكرد آیندهنگر و تحلیلگر دانست .با وجود
اراده بانك بر گسترش سریع بانكداری شعبهای و همچنین ورود گروه پارسیان به بازارهای متنوع
دیگر از جمله کارتهای اعتباری ،بیمه ،صرافی و غیره که بخش تهاجمی راهبرد بانك را نمایش
میدهد ،بانك در ورود به برخی از عرصهها از جمله بانكداری الكترونیكی رویكردی تحلیلگرانه را در
مقایسه با رقبایی چون بانك سامان در پیش گرفته است .با توجه به تصمیمات آیندهنگرانهای که
بانك در ابتدای عمر خود اتخاذ کرده است و رویكرد تحلیلگرانهای که تاکنون در پیش گرفته،
میتوان این فرضیه را مطرح کرد که در بین دوره عمر سازمان و راهبرد آن همبستگی وجود دارد
[.]21
لندرز ،انگلن و کراتزر ( )2003در پژوهشی با عنوان سطوح تمرکز در سازمان ،در زمینه ارتباط
ساختار سازمانی با خالقیت به نتایج مشابه دست یافتند .طبق این یافتهها بین سطوح تمرکز و
خالقیت مدیران سازمان ارتباط معناداری وجود دارد و چنین تصور کردند که در پستهای سازمانی با
سطوح پایین تمرکز ،اشخاص نظرات و اطالعات بیشتری را ارائه و مبادله میکنند و در نتیجه موجب
ایجاد دیدگاههای خالق میشوند.
با توجه به دیدگاههای موجود در زمینة مسئلة ارتباط میان راهبرد و ساختار ،در این پژوهش
بهبررسی رویكرد اقتضایی پرداخته میشود .بر این اساس ،الگوی نظری پژوهش در قالب شكل 1
نشان داده شده است.

شكل  .1مدل مفهومی پژوهش
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با توجه به الگوی نظری پژوهش ،فرضیه پژوهش به شرح زیر تدوین شد:
ـ ساختار سازمانی بر راهبرد رقابتی تاثیری مثبت و معناداری دارد.
 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظـر ماهیـت و روش جمـعآوری دادههـا توصـیفی ـ
پیمایشی است .جامعه آماری مورد مطالعه شرکت ارتباطات و زیرساخت میباشد که از روش تصـادفی
طبقهای برای نمونهگیری استفاده شده است .همچنین ،وقتی محقق واقعاً میداند چه اطالعاتی نیـاز
دارد و نحوه سنجش متغیرهای مورد توجهاش را میدانـد ،پرسشـنامه ابـزار کارآمـد و مفیـدی بـرای
جمعآوری دادهها میباشد []2؛ لذا در این پژوهش از پرسشنامهای محقـقسـاخته جهـت جمـعآوری
دادهها استفاده شد .در پژوهش کنونی برای جمـعآوری اطالعـات ،پرسـشنامـهای  43سـوالی در دو
بخش ،بر مبنای ادبیات پژوهشی موجود طراحی شد .برای سـنجش ابعـاد سـاختار سـازمانی (تمرکـز،
رسمیت و پیچیدگی) از پژوهشهای کروز و گمپس ( )2003و پـالمر و دانفـورد ( )2002اسـتفاده شـد
].]23،24
در زمینه راهبردهای رقابتی نیز با توجه به پـژوهش میلـر ( 1988و  ،)1987سـه راهبـرد رهبـری
هزینه ،راهبرد متمایز ساختن محصول یا خدمت و راهبرد تمرکز بر محصول یا خدمت خاص در نظـر
گرفته شد [ .]25همچنین بهمنظور اطمینان از روایی ابزار سنجش ،دو اقدام ( )1مشورت با استادان و
صاحبنظران متناسب با زمینه تحقیق و بهرهگیری از نظرات آنها و ( )2ارائه توضیحات الزم همراه با
تحویل پرسشنامه به پاسخگویان صورت گرفت .برای تایید ثبات درونی ابزار سنجش ،از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است.
ضرایب آلفای متغیرهای پژوهش شامل ساختار سازمانی و راهبردهای رقابتی بـهترتیـب  0/895و
 0/902برآورد شد که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه این شاخصها است .همچنین ،پرسشنامه
بین مجموع مدیران ستادی و معاونتهای مجموعه ارتباطات و زیرساخت توزیـع شـده اسـت .از بـین
 420نفر جامعه آماری تعداد  201نفر بر اساس جدول مورگان بهعنوان نمونه مـورد پـژوهش انتخـاب
شدند .دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSS19و مدلسازی معادالت ساختاری مـور بررسـی و
تحلیل قرار گرفت.
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 .4تحلیل یافتهها

جدول  ،1بررسی توصیفی ابعاد ساختاری شرکت ارتباطات زیرساخت را نشان میدهد.
جدول  .1بررسی توصیفی ابعاد ساختاری شرکت ارتباطات زیرساخت
سئواالت

میانگین

انحراف معیار

واریانس

حداقل

حداکثر

پیچیدگی
رسمیت
تمرکز

3/728
4/244
2/673

0/544
0/302
0/578

0/297
0/092
0/334

2/600
3/560
1/670

4/800
4/780
3/670

برای اولویتبندی ابعاد ساختاری از آزمون فریدمن استفاده شده است .همانطور که در جدول 2
مشاهده میشود بُعد رسمیت مهمترین بُعد ساختاری سازمان از نظر پاسخدهندگان رتبهبندی شده
است و پس از آن بهترتیب ابعاد پیچیدگی و تمرکز قرار میگیرند؛ بنابراین از نظر پاسخدهندگان
ساختار سازمانی جامعه مورد مطالعه از رسمیت باال و تمرکز پایین برخوردار باشد.
جدول  .2رتبهبندیهای ابعاد ساختاری
ابعاد ساختاری

میزان امتیاز پاسخدهندگان

پیچیدگی
رسمیت
تمرکز

2/16
2/78
1/06

جدول  .3بررسی توصیفی راهبردهای رقابتی شرکت ارتباطات زیرساخت
سئواالت

میانگین

انحراف معیار

واریانس

حداقل

حداکثر

رهبری هزینه

3/51

0/455

0/195

2/626

4/764

تمرکز بر محصول

3/25

0/213

0/064

3/525

4/487

تمایر بر محصول

4/13

0/548

0/213

1/44

3/664

برای اولویتبندی راهبردهای رقابتی از آزمون فریدمن استفاده شده است .همانطور که در جدول
 3مشاهده میشود بُعد تمایز بر محصول مهمترین بُعد راهبردهای رقابتی از نظر پاسخدهندگان
رتبهبندی شده است و پس از آن به ترتیب ابعاد رهبری هزینه و تمرکز بر محصول قرار میگیرند.
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جدول  .4رتبهبندیهای ابعاد راهبردهای رقابتی
ابعاد ساختاری

میزان امتیاز پاسخدهندگان

پیچیدگی
رسمیت
تمرکز

2/16
2/78
1/06

جدول  5ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد و بیانگر وجود ارتباطی قـوی
بین ساختار سازمانی )تمرکز ،رسـمیت و پیچیـدگی) و راهبردهـای رقـابتی (کمتـرین هزینـه ،تمـایز
محصول و تمرکز محصول) است.
جدول  .5ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش

برای بررسی برازش متغیرها و مولفههای آن با دادههای جمعآوریشده ،از نرمافزار لیزرل 8/5
استفاده میشود .شاخصهای برازش در جدول  6نشان داده شده است:
شاخص کایدو اختالف میان مدل و دادهها را نشان میدهد؛ لذا هر چه مقدار آن کمتر باشد
حاکی از اختالف کمتر بین ماتریس واریانس -کواریانس نمونه و ماتریس واریانس -کواریانس مدل
است .به جهت اینکه این شاخص تحت تاثیر تعداد نمونه قرار میگیرد؛ لذا از تقسیم این شاخص بر
درجه آزادی استفاده میشود .شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل ( )RMSAاز شاخصهای مهم
در برازش مدل است .این شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته میشود و هر چه کمتر باشد ،بهتر
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است .شاخص نیكویی برازش ( )GFIنشاندهنده اندازهای از مقدار نسبی واریانسها و کواریانسها
است که توسط مدل تعیین میشود و هر چه بیشتر باشد بهتر است .شاخص ( )AGFIهمان نیكویی
برازش است که با در نظر گرفتن درجه آزادی تعدیل شده است .شاخص نرمشده برازندگی ()NFI
یكی دیگر از شاخصهای برازش مدل است که مقادیر باالی آن بهتر است.
جدول  .6اطالعات مربوط برازش کلی مدل پژوهش
نام پارامتر

مقدار

حد مجاز

نسبت کای اسكوئر به درجه آزادی
شاخص برازش غیرنرم ()NNFI
شاخص برازش تطبیقی ()CFI
شاخص برازش افزایشی ()IFI
شاخص برازندگی ()GFI
شاخص برازندگی تعدیلیافته ()AGFI

2/147
0/97
0/98
0/97
0/95
0/91

کمتر از 3
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9

ماخذ :نتایج پژوهش

مقایسه میان مقدار شاخصها با حد مجاز در نظر گرفته شده برای آنها ،نشاندهنده برازش برازش
مدل در نظر گرفتهشده برای متغیرها با دادههای جمعآوری شده دارد .اکنون با مدل مفهومی پژوهش
و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،بهطور اخص روش تحلیل مسیر ،بهبررسی فرضیهها
پرداخته میشود .تحلیل مسیر روشی است که روابط بین متغیرهای پژوهش را بهطور همزمان نشان
میدهد .بدینمنظور از نرمافزار لیزرل نسخه  8/50استفاده شده است .دو خروجی مهم نرمافزار ،مدل
در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداری است .در حالت تخمین استاندارد میزان
تبیین استاندارد میزان تبیین واریانس هر متغیر توسط متغیرهای وابسته به آن مشخص میشود و در
خروجی ضرایب معناداری ،معنادار بودن روابط متغیرها مشخص میشود .اگر ضرایب معناداری (مقدار
آماره  )tبیش از  1/96یا کمتر از  -1/96باشد ،مقدار واریانس تبیینشده معنادار میباشد .شكلهای 2
و  1دو خروجی نرمافزار را نشان میدهند.
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شكل  .2مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

بر اساس شكل  ،1میزان تاثیر ساختار سازمانی بر راهبردهای رقابتی  0/39میباشد .شكل  2که
همان خروجی نرمافزار در حالت ضرایب معناداری میباشد ،میزان معناداری ضرایب همبستگی روابط
مشخص شده در شكل  1را نشان میدهد .چنانچه آماره  tبهدستآمده در این خروجی بزرگتر از
 1/96و یا کوچكتر از  -1/96باشد ،ضرایب مسیر معنادار هستند و در غیر اینصورت عدد
بهدست آمده برای ضرایب مسیر ،از نظر آماری قابل قبول نیست .با توجه به میزان اثر متغیرها بر
یكدیگر و با در نظر گرفتن ضرایب معناداری این روابط ،میتوان به تایید یا رد فرضیهها پرداخت.

شكل  .3مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری
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نتایج ارائه شده در جدول  ،7اثر مثبت و معنادار ساختار سازمانی بر راهبردهای رقابتی ارائه شده است؛
بنابراین این نتایج از فرضیه اصلی پژوهش حمایت میکند.
جدول  .7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه
ساختار سازمانی

راهبردهای رقابتی

میزان تاثیر

معناداری

تایید با رد

0/39

6/21

تایید

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

با توجه به نتایج ،میزان رسمیت ساختار سازمانی شرکت ارتباطات زیرساخت از سطح باالیی
برخوردار است .از میزان رسمیت در جامعه مورد مطالعه از طریق کاستن از شرح شغلهای مدون و
غیرمنعطف ،استانداردها و رویههای زاید و دست و پاگیر کاست و با ایجاد تیمها و گروهها بهجای
واگذاری یك تكه از کار به یك فرد ،کل کار و مسئولیت را به گروه و تیم واگذار کرد .کاستن از
آزادی عمل کارکنان باعث میشود ،بخش اعظمی از انرژی کارکنان تباه شود .البته کاستن از میزان
رسمیت در سازمان نیازمند افراد با دانش و تحصیالت مناسبی میباشد که ابتكار عمل به خرج داده و
قضاوت خویش را در انتخاب راه درست بهکار گیرند .شایان ذکر است که بررسیهای انجام شده بر
جامعه مورد مطالعه نشان میدهد که تمامی کارکنان جامعه مورد مطالعه از سطح دانشی خوبی
برخوردار بوده که بهعنوان نقطه قوت مدنظر قرار گیرد .از سوی دیگر ،در بعد رسمیت ساختار سازمانی
شاخص تدوین قوانین و مقررات ،روشنی قوانین و مقرارت ،تبعیت کارکنان از قوانین و مقررات
بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر
راهبردهای رقابتی در کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت بود .نتایج نشان داد که راهبردهای رقابتی
شرکتهای مورد بررسی ،تأثیرپذیری معنادار و مستقیمی از ساختار سازمانی داشتهاند .این امر با
یافتههای محققانی همچون وانگ و شیو ()2008؛ جنسون و دوونیش ( )2009و الو و جوگارتنام
( )2005همخوانی دارد؛ بهطور کلی ،یافتههای مدل معادله ساختاری ،الگوی مورد نظر پژوهش کنونی
را تأیید میکند .از اینرو ،الگوی مبتنی بر منابع ،ساختار سازمانی را بهعنوان یك منبع و مزیت برای
راهبرد رقابتی در نظر میگیرد؛ اما دادههای آماری گویای این است که الگوی مبتنی بر منابع ،برای
بیان روابط میان متغیرهای ساختار و راهبرد رقابتی از توان تبیین و توضیح مناسبی برخوردار است؛
بنابراین ،میتوان رویكردهای سنتی مانند چندلر ( )1962را که در آن ،ساختار سازمانی بهعنوان یك
متغیر جانبی و وابسته به راهبرد شرکت درنظر گرفته میشد کمرنگ دانست و به جای آن ،دیدگاه
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جدید مبتنی بر منابع که ساختار را بهعنوان یك منبع مهم کسب مزیت رقابتی برای راهبردها درنظر
میگیرد (میلر )2003 ،در متن قرار داد .چنین یافتههایی با پژوهشهایی که رویكرد مبتنی بر منابع را
بهعنوان الگوی نظری خود برگزیدهاند (نظیر چمیلوسكی و پاالدینو 2007؛ شیهان و فوس)2007 ،
مطابقت دارد .همچنین ،با پژوهش کروك و همكاران ( )2008که مطالعة فراتحلیل آنها موید رویكرد
مبتنی بر منابع است همخوانی داشته است؛ البته بعضی پژوهشها نظیر گاالن و سانچز بونو ()2009
برخالف این نتایج اظهار میکنند که تأثیر راهبرد بر ساختار سازمانی ،بیشتر از تأثیر ساختار سازمانی بر
راهبرد است .البته این پژوهشها ،راهبرد شرکت را بهعنوان متغیر اصلی در نظر گرفتند؛ در حالیکه
پژوهش کنونی ،راهبرد رقابتی را بهعنوان متغیر اصلی در نظر دارد.
در مجموع این پژوهش رویكرد اقتضایی را رد نمیکند؛ بلكه رویكرد مبتنی بر منابع را بهعنوان
نگاه تكمیلی و پیشرفتهتر آن در نظر میگیرد .در رویكرد اقتضایی گفته میشود که در صورت تغییر
راهبرد رقابتی شرکت ،ساختار سازمانی نیز به تبع آن تغییر میکند .در رویكرد مبتنی بر منابع نیز چنین
استدالل میشود که هر نوع راهبرد رقابتی که برای شرکت درنظر داشته ،میتوان از ساختاری ویژه
بهعنوان منبع توانمندساز آن استفاده کرد .با این تفسیر ،رویكردهای دوگانة مورد نظر پژوهش حاضر
در واقعیت به هم نزدیكاند و مسئله اصلی ،در حقیقت ،جهتگیری تأثیر راهبرد و ساختار و نحوة
برهم کنش این متغیرها است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که ساختار سازمانی ،منبعی ارزشمند
برای تقویت راهبردهای رقابتی است و از این طریق ،میتوان بر عملكرد شرکت تأثیر گذاشت.
پیشنهادها

با توجه به نتایج ،پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
ـ ساختار سازمانی را بهعنوان یك منبع مهم و توانمندساز راهبردهای رقابتی خود در نظر داشته باشند.
ـ بهکارگیری سیستمهای نوین تولیدی در بخش تولید محصوالت و افزایش انعطافپذیری
سیستمهای تولیدی بهمنظور کاهش هزینههای تولیدی.
ـ بهکارگیری سیستم حسابداری قیمت تمـامشـده ،بـهمنظـور شناسـایی عناصـر قیمـت تمـام شـدة
محصوالت ،که در برنامهریزیهای تولیدی مدیران نقشی مؤثر دارد.
ـ با شناسایی استانداردهای تولید محصوالت و با در نظرگرفتن رقبا در شناسایی اهداف تولیدی در
جهت انطباق تولید با استانداردها ،میتوان در جهت کاهش هزینههای تولیدی اقدام کرد.
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ـ شناسایی و اولویتبندی عناصر کلیدی تولید و فروش محصول با استفاده از بنچ مارك ،که منجر
به شناسایی و برنامهریزی مناسب در ایجاد مزیت رقابتی در محصوالت ،بهمنظور ایجاد تمایز در بازار
رقابتی میشود.
ـ بهمنظور ایجاد و بهرهگیری از راهبرد متمایزسازی ،میتوان از فنآوری سیستم تولید واحدی
استفاده کرد و با توجه به نیازهای مشتریان درصد خلوص مناسبی از کاال تولید شود.
ـ توجه به نیازهای مشتریان و بازارسنجی ،بهمنظور طراحی ویژگیهایی از محصول که در حفظ
مزیت رقابتی در بازار اهمیت زیادی دارد.
ـ برخی گریدهای خاص محصوالت وارداتی که مشتریان به آنها احتیاج دارند و به دالیلی در ایـران
تولید نمیشود.
ـ کاهش واردات و افزایش صادرات با شناسایی و رفع نیازهای مشتریان داخلی و خارجی.
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