
 دانشكده مديريت دانشگاه تهران مدرییت دولتی

 4 شماره، 6 دوره
 1393 زمستان

 665 -679 .ص

 یرقابت راهبردهای و یساختار سازمان تأثیر گیری جهت دربارة پژوهشی

 (مشاور یمهندس یها شرکت :مورد مطالعه) سازمانبر عملکرد 

 4ارغوان طاهرخانچی تبريزی، 3، سعید اکبريانی2قاسمی عباچیان رضا  ،1هادی تیموری

 گیری جهتبا توجه به  و یساختار هایهمعادل یابيپژوهش حاضر با استفاده از الگو چکیده:

 انیم ةرابط یدنبال بررسبه ،مشاور مهندسان های شرکت یرقابت راهبردساختار و  کنش برهم
با توجه به نوع  گیری جهتاين است. و عملكرد سازمان  یرقابت یهاراهبرد ،یساختار سازمان

 همةشامل  ،آماری پژوهش ةجامع. شود میالگوی مورد نظر )اقتضايی يا مبتنی بر منبع( تعیین 
 لیتحل و هيتجز یبراشهر تهران است.  ةمحدود در مشاور مهندسان های شرکتمتخصصان 

ها،  پرسشنامه یآور از جمع پسستفاده شد. ا (PLS) یجزئاز روش حداقل مجذورات  ،ها داده
 یکه الگو دهند ینشان م یآمار یها افتهي. شد لیتحل VisualPLSافزار  نرم قيها از طر داده
از  ،و عملكرد شرکت یرقابت راهبرد، ساختار یرهایمتغ نیب روابط انیب یبرا ،بر منابع یمبتن

 ،هاکه در آن را یسنت یكردهايتوان رو می ،نيبنابرا ؛برخوردار است یشتریح بین و توضییتوان تب
 ،شد نظر گرفته میشرکت در راهبردو وابسته به  یر جانبیك متغيعنوان  به یساختار سازمان

ك منبع يعنوان  که ساختار را به -بر منابع یبتند ميدگاه جديد ،هاآن یجا بهدانست و  کمرنگ
 در متن قرار داد. -گیرد نظر میدر هاراهبردمزيت رقابتی برای مهم کسب 

یدیكلیهاواژه عملکرد،مشاورمهندسانیهاشركت،یسازمانساختار،یرقابتیهاراهبرد:
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 مقدمه
سهاختار سهازمانی و   . اسهت ، دستیابی بهه عملكهرد بهینهه    وکار کسبمديران  ةعمديكی از اهداف 

های نظهری   دو عامل مهم در بهبود عملكرد سازمانی هستند. چارچوب ،رقابتی شرکتهای راهبرد
نشان داده است که تدوين  هاپژوهش. اند گرفته نظردر متقابل رابطةدارای اين دو مفهوم را  ،بلیق
رود )چهاتوت و   یمشمار به عملكرد بااليكی از عوامل کلیدی در دستیابی به  ،راهبردسازی  یادهپو 

های مشههود   يیداراا ارزيابی منابع داخلی شرکت )مثل ب       معموال های رقابتی راهبرد(. 2007، السن
توانند خود  دارای منابع قدرتمند می های شرکت. شوند میهای شرکت( تدوين  یتقابل و نامشهود و

يكهی   ،و در محیط رقابتی به حیات خود ادامه دهند. ساختار سازمانی نندرا از رقبای خود متمايز ک
. چنانچه مديران نتوانند يك ساختار سازمانی پیاده کننهد کهه   آيد میشمار از اين منابع سازمانی به
وکار در زمهان مناسهب و بهه     کسب یطبه مح يیامكان پاسخگو هاآن به و کندمنابع داخلی را کنترل 

 (.2007 ،و همكاران یكدشوار است )گالت یامر ،بهینه عملكرد به دستیابی بدهد، را مناسب ای یوهش
 هها آن کهنش  بهرهم  نهوع  و ها شرکت رقابتی راهبردساختار و  طراحی ةشیو زمینةدر  گیری متصمی

اغلهب   تهاکنون اسهت.   یهاتی ح یاربسه  یامهر  ،شهرکت  عملكهرد  ارتقهای  و رقابتی مزيت کسب برای
رويكهرد اقتضهايی   بیشتر مبتنی بر  ،ساختار و عملكرد ة میانرابط ةزمین در شدهانجام های پژوهش
سازمان بستگی راهبرد ساختار به  ةطرح بهین ،رويكرد اقتضايی براساس ؛( بوده است1962چندلر )
 دارد.
و عملكهرد هنهوز نیهاز بهه     راهبرد روابط بین ساختار،  ةدر زمینرسد که  نظر میبه اين، وجود با

رويكرد اقتضايی بیش از پنج دهه گذشته است و  ةچرا که از ارائ ؛بیشتری وجود دارد های پژوهش
تغییر کهرده   ها شرکتو  ها سازمان های ويژگیبسیاری از شرايط محیطی و  ،در اين مدت طوالنی

رقابتی در حهال فعالیهت هسهتند کهه در زمهان       محیط بسیار متغیر ودر  اکنون هم ها شرکتاست. 
مشهتريان و   ههای کنهونی، تهرجیح   ةتصهور ههم نبهوده اسهت. در دور     قابهل  ( حتهی 1962چندلر )
)گهاالن و  هسهتند   ها شرکت های ويژگیبسیاری از  ةکنند تعیین ،اطالعات و ارتباطات های فناوری
برای افزايش دانش مها در   1شايد رويكرد مبتنی بر منابع ،در چنین شرايطی .(2009بونو،  -سانچز

 های ويژگیبر  ،رويكرد مبتنی بر منابع تر باشد.به مزيت رقابتی پايدار مناسب زمینة منابع دستیابی
 عنهوان  بهه  ،گرفتن ساختار سهازمانی نظررا با درراهبرد  ساختار و میان ةرابطو  کند می تأکیددرونی 

ديگهر ايهن اسهت کهه رويكهرد       ة. نكته کنهد  مهی بازآفرينی  ،يك منبع ارزشمند برای مزيت رقابتی
 توجهه  رقهابتی  ههای راهبردرويكرد مبتنی بهر منهابع   به اما  ،شرکت تمرکز داردراهبرد اقتضايی بر 

 .دکن یم

                                                 
1. Resource Based View (RBV) 



 667ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...ساختارریتأثیریگدربارۀجهتیپژوهش

تأثیرگذاری اين دو متغیر  ةشیوو رقابتی راهبرد متقابل ساختار سازمانی و  تأثیر حاضر بر ةمقال
زيادی به بررسی روابهط   هایپژوهشتاکنون دارد.  تأکیدمشاور  مهندسان های شرکتبر عملكرد 

يها سهاختار و عملكهرد    ( 2008؛ السهن و همكهاران،   2008کت )انهز،  و عملكرد شر هاراهبردمیان 
 اند، امها  پرداخته( 2005 ،الو و جوگارتنام ؛2009، نسون و دوونیشج ؛2008، وانگ و شیوشرکت )

چنهدانی   توجهه  ،رقابتی بر عملكهرد راهبرد و  ساختار سازمانیزمان هم تأثیرگذاریمیزان و نوع  به
روش حداقل مجهذورات  و  یساختار هایهمعادل یابيالگوبا استفاده از  پژوهش کنونیاست. ده نش
 ،مشهاور  مهندسهان  های شرکت یرقابتراهبرد ساختار و  کنش برهم گیری جهتبا توجه به  1یجزئ
 است. و عملكرد سازمان یرقابت یهاراهبرد ،یساختار سازمان انیم ةرابط یدنبال بررسبه
 

 پژوهش ةنیشیپ

 راهبرد و ساختار میان تعامل
ساختار و  میان ةرابط ةهای متنوعی در زمین تاکنون نظريهدهد که  نشان می پژوهش ةمرور پیشین
ايهن دو   .ندداراهمیت بیشتری  زمینهدر اين  ،دو نظريه ،صورت کلیاما به ،بیان شده استراهبرد 
 .و رويكرد مبتنی بر منابع 2رويكرد اقتضايی :از ندعبارتنظريه 

 ،راهبهرد سهاختار و   میانعلی  ةرابط ةدر زمین استدالل ةشیواز نظر تاريخی و  ،اين دو رويكرد
 ،اثربخشی طراحی ساختار سهازمانی  ،تئوری اقتضايی اساسبردارند. های بنیادين  تفاوتيكديگر  اب

)توشمن،  آيد میدست و ساختار سازمانی به (انطباق بین زمینه )متغیرهای اقتضايی از هماهنگی و
)چندلر،  شود می منجر در ساختار سازمانی به تغییر ،شرکتد راهبراين فرضیه که تغییر در (. 1979
 ،ترتیهب ايهن به (.1980؛ سوزوکی، 1974)روملت،  شد تأيید پژوهشگران متعددی از سوی ،(1962

 است پذير انجامی از طريق ساختار سازمان ،بر عملكرد شرکتراهبرد  تأثیرکه  گويد میاين ديدگاه 
 (.2003)اوکوماس، 

در  هها  سهازمان شهاهد آن هسهتیم کهه     ،( گزارش کهرده اسهت  2002که میلر ) گونه هماناما 
رخ  دلیهل  ايهن . اين شكست بهه  خورند میخود شكست  راهبردیدرصد از اهداف  70دستیابی به 

و نیازمنهد   بلندمهدت امهری   ،اما تغییر ساختار ،افتد می اتفاق مدت کوتاهدر راهبرد که تغییر  دهد می
کهه   دريابندهشداری جدی برای طراحان سازمان است تا  ،پشتیبانی است. اين نرخ باالی شكست

 اختیار سازمان پشتیبانی شود.در های ظرفیتمنابع و  ةوسیل به ايدرقابتی سازمان براهبرد 
برای بررسی مزيت رقابتی يك شرکت در بازار بهره  ،ويكرد مبتنی بر منابعمحققان اغلب از ر

های سهازمانی،  فراينهد هها،   یهت قابل هها،  تمهامی دارايهی   عنهوان  بهه ( منابع را 1991) برند. بارنی می

                                                 
1. Partial Least Squares (PLS) 

2. Contingency approcah 



 1393،زمستان4شمارۀ،6دورۀ ، دولتیمدرییت      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  668

شرکت را قادر به  و شودمیکنترل  از سوی شرکتکه  - ...های شرکت، اطالعات، دانش و ويژگی
ی مبتنی بر منابع را برای تدوين چارچوب( 1991) تعريف کرده است. گرانت -دکن میراهبرد اجرای 
، توسهعه و  راهبردهای آن، انتخاب یتقابل د که شامل تحلیل منابع شرکت، ارزيابیکرارائه راهبرد 

مورد رويكرد مبتنی بر منابع بهرای تهدوين   کلیدی در ةهای شرکت است. نكت یتابلق بهبود منابع و
 بهدون  ههای  شهرکت و سهودآوری اسهت.    ها، مزيت رقابتییتقابل ، درک روابط میان منابع،راهبرد
و خهدمات   هها ، محصهول ننهد وری را تضهعیف ک  های سازمانی قدرتمند ممكن اسهت بههره   دارايی
 گیرند.ب خدمتند و افراد نااليق را بهکنکیفیت عرضه  بی

يهك   ةمثابه يك منبع و هم بهه   عنوان به، ساختار سازمانی را هم راهبردمحور به رويكرد منبع
( سهاختار سهازمانی را   1997س )ی. حتی به بهاور ته  (1991)بارنی،  گیرد مینظر ظرفیت سازمانی در

. در ايهن ديهدگاه،   (2007)النگ کويسهت،   نظر گرفتدر توان می 2يا فراظرفیت 1منبعفرا عنوان به
مهثثر  عملكرد شهرکت   ، برمستقیم صورت به اما ،گذاردمی تأثیررقابتی راهبرد بر  ساختار سازمانی

 (.2005)ادلمن،  شودواقع نمی
 

 شرکت عملکرد و هبردرا ساختار،

و معلهولی   یعل ةرابطها اغلب  دهد که اين پژوهش قبلی نشان می های پژوهشنگاهی انتقادی به 
بودند که آيا  پرسشدنبال پاسخ به اين پیشین به های پژوهش. اند گرفتهنظر را درراهبرد ساختار و 
د کهه مهديران   نه ده کند يا برعكس؟ اما روندهای کنهونی نشهان مهی    ین میرا تعیراهبرد  ،ساختار
تنهها نقهش    ،رقهابتی راهبهرد  ارتقای عملكرد هستند و ساختار يا  های دنبال روشبیشتر به ،اجرايی

رد راهبپس از اجرای يك  ،واقعکنند. در متغیرهای ابزاری برای دستیابی به عملكرد بهتر را ايفا می
های مربهو  بهه عملكهرد     مديريتی، مديران بايد اثربخشی سازمانی خود را از طريق سنجش داده

نیهز   ود شهو  میارزيابی  از ديدگاه مشتری يا سهامدارشرکت ارزيابی کنند. عملكرد، بسته به اينكه 
 .استمتغیر  ،زمانی مورد استفاده برای اين ارزيابی ةدور بسته به

 ههای عملیهاتی )غیهر   های مالی، شهاخص توان با استفاده از شاخص وکار را می عملكرد کسب
های عملكهرد مهورد اسهتفاده در صهنايع      ( شاخص2010) . سايناگیدکرگیری دو اندازهيا هر مالی(

مثل رضايت مشهتری و  های عملیاتی ) شناسايی کرده است: شاخص ،خدماتی را در قالب سه گروه
های عملیاتی و مهالی )مثهل سهود و حجهم فهروش، سهود و        شده(، شاخصکیفیت خدمات ادراک

و  ههای مهالی، قیمهت سههام     و رضايت مشتری( و عملكرد مالی )مثل نهرخ  سودکیفیت خدمات، 
 دارند. تأکیدحال، بسیاری از محققان بر سنجش عملكرد عملیاتی  اين های مالی(. با حاشیه

                                                 
1. Meta-Resource 
2. Meta-capability 
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 ،هايی مناسب اسهت کهه سهنجش نتهايج عملكهرد      مالی برای موقعیتغیر  معیارهای عملكرد
( بر اين باورند که انگیزش مناسب کارکنان 2004) مثال، دوناوان و همكاران عنوان دشوار است. به

رکنهان بهه   خدمت )مثل رضايت و تعهد آنان( حائز اهمیت است و از طريهق تمايهل کا   ةدهندارائه
های  شود. شاخص وکار تبیین می و بهبود عملكرد کسب ها از شغل خودبه سازمان، رضايت آن تعهد

عملكرد مالی مثل نرخ بازگشت سرمايه، کل فروش، سهود قبهل از مالیهات، سهود خهالص و کهل       
يكهديگر در  بها   هها  شرکت ةوکار و مقايس ای برای ارزيابی عملكرد کسب گسترده طور به ،ها دارايی
عوامهل داخلهی    از( دريافتند که عملكرد مالی 2005) . شارما و آپنجاشوندکار گرفته می، بهصنعت

های مهالی( و عوامهل خهارجی     و دسترسی به گزينه گذاری در تجهیزات )آموزش کارکنان، سرمايه
عالوه، ايهن   . بهپذيردتأثیر می( هاخدمات و محصولهای استانداردسازی  و سیستم 1)محیط نهادی

های سازمان )ساختار سهازمانی   ی میان عملكرد و هر دو نوع دارايیمعنادارمثبت و  ةرابطمحققان 
شهده بهه   ارائهه )شهرت شرکت، شههرت خهدمات    2های اعتباری و مديريت منابع انسانی( و دارايی

 (.2005شرکت( مشاهده کردند )شارما و آپنجا،  هایشهرت محصول و مشتريان
نهد و از عوامهل   ابسهیار متنهوع   ،ديگر، عوامل داخلی و خارجی مثثر بر عملكرد مالی عبارت به 

و دسترسی به منابع  گذاری در تجهیزات آموزش کارکنان، سرمايه مثل ،سطح خرد در بعد عملیاتی
هههای استانداردسههازی  مثههل محههیط نهههادی و سیسههتم، سههطح کههالن هههایعتهها موضههو ،مههالی

تهوان بها    ههای خهدماتی را مهی    گیرد. افزون بر اين، عملكرد سازمان برمیرا در هاخدمات/محصول
ههای  راهبردو مزيهت رقهابتی( و    مختلف )مثل اندازه، نوع مهديريت سهازمان   راهبردیمتغیرهای 

( 2007د. کالورکوتز و همكهاران ) کرگیری  ها( اندازه مثل تعهد به منابع و قلمرو فعالیتوکار ) کسب
توجهی را میان تعدادی از متغیرهای عملكردی از قبیل سود ناخالص عملیهاتی   شايان های تفاوت

 و حجم فروش مشاهده کردند.
ههای   از شهكل  ،كرد مالی( اين است که سطوح باالی عمل2004استدالل جوگاراتنام و تسی )

جوی مسهتمر  وشامل جست ،گیرد. اين اشكال رفتار میت ئنش ها شرکتمختلف رفتار رقابتی میان 
و شناسايی مشتريان احتمالی در بازار، تمايهل   آنها برداری از بهره ،جديد هایمحصولبرای يافتن 

و  آينهده  ههای بینی نیازها يها تغییر  های بازار، پیش رصتبرای تعقیب ف 3نگرانه شديد به تفكر آينده
جديهد اسهت. بهرعكس،     ههای  اوریفنه خهدمات و   /هها محصهول  ةعرضه  ةبودن در زمینه پیشگام
های  گیری هايی که عملكرد مالی ضعیفی دارند، تمايل کمتری به رقابت دارند و در تصمیم سازمان

 دهند. تری از خود نشان میبیشکاری  محافظه ،خود راهبردیعملیاتی و 

                                                 
1. Institutional environment 
2. Reputational assets 

3. Forward-thinking 



 1393،زمستان4شمارۀ،6دورۀ ، دولتیمدرییت      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  670

 چارچوب، ، ساختار و عملكردراهبرد میانارتبا   مسئلة ةموجود در زمین های ديدگاهبا توجه به 
 یالگهو  1نمهودار  به تصوير کشهیده شهده اسهت.     2و  1 هاینمودارمفهومی اين مطالعه در قالب 

 براسهاس را پهژوهش   ینظهر  یالگو 2نمودار و  بر منابع یمبتن دگاهيد براساسرا پژوهش  ینظر
 .دهد میيی نشان اقتضا دگاهيد
 

 

 

 

 
 

بر  یمبتن يدگاهد براساسپژوهش  ینظر ی. الگو1 نمودار
 منابع

 يیاقتضا يدگاهد براساسپژوهش  ینظر ی. الگو2 نمودار

 
 

 :ندهای پژوهش به شرح زير فرضیه ،ظری پژوهشبا توجه به الگوی ن
      هها         شهرکت                     مشاور بر عملكرد اين          مهندسان     های      شرکت       رقابتی        راهبرد            اول: اجرای    ة    فرضی  . 1

  .    دارد         معنادار       مثبت و    ی     تأثیر
      هها         شهرکت             كهرد ايهن                   مشهاور بهر عمل           مهندسان     های      شرکت                    دوم: ساختار سازمانی    ة    فرضی  . 2

      دارد.         معنادار       مثبت و    ی     تأثیر

      عمهل           راهبهرد     ة      کننهد        تعیین     عامل        عنوان    به       ساختار    ،                             سوم: در رويكرد مبتنی بر منابع   ة    فرضی  . 3
  .   کند    می

               سهاختار عمهل      ة     ننهد  ک         تعیهین        عامهل           عنهوان       بهه        راهبرد    ،                        چهارم: در رويكرد اقتضايی   ة    فرضی  . 4
  .   کند    می

 

 شناسی پژوهش روش
قهرار  « الگويهابی علهی  »ههای   همبستگی با اسهتفاده از روش  هایتحقیق ةزمرپژوهش حاضر در 

هها در   شهوند. ايهن روش   سهاختاری مهی   ههای هگیرد که شامل تحلیل مسیر و الگويابی معادله  می

 راهبرد

 ساختار

 شرکت عملكرد

 راهبرد

 ساختار

 شرکت عملكرد
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اری همبسهتگی و تحلیهل رگرسهیون در    های آمه  با توجه به محدوديت روش مربو  های پژوهش
 (.1998)چین،  دشون می استفاده طور گسترده تعیین مسیرهای علی بین متغیرها، به

که شامل آزمون الگهوی   پردازد در دو مرحله به آزمون الگو می ،ساختاری هایهالگويابی معادل
گیری و  رسی پايايی و روايی ابزارهای اندازهبه بر ،گیری گیری و ساختاری است. الگوی اندازه اندازه
ايش آزمه  ها و روابط متغیرهای مكنهون را  فرضیه ،ساختاری یپردازد و الگو های پژوهش می سازه
 ،ریساختا هایهمعادلهای الگويابی  از نسل دوم روش ،در پژوهش حاضر (.1387)هومن،  کندمی

ههای پهژوهش    رضهیه گیهری و ف  برای آزمون الگوی انهدازه  1ورات جزئیيعنی روش کمترين مجذ
 بینی پیش برای. از اين روش عالوه بر آزمون نظريه، (1996، و همكاران )چین شده است استفاده
 (.1998)چین،  توان استفاده کرد نیز می
بهر   ،سثال در دو بخهش  49شامل  ایپرسشنامه ،اطالعات گردآوری برای کنونی پژوهش در
 ،يهی تمرکزگرا) سهازمانی  سهاختار  ابعهاد  سنجش برای شد. یموجود طراح یپژوهش یاتادب یمبنا

 اسهتفاده ( 2002) دانفهورد  و پهالمر  و( 2003) کمپس و کروز هایپژوهشاز  (یچیدگیپ و رسمیت
 کمترين راهبردسه  ،(1988 و 1987) میلربا توجه به پژوهش  نیز قابتیر راهبردهای ةزمین رد. شد

 یهاس مق يهق از طر ،هها راهبرد يهن از ا يهك هر. شد هگرفت نظردر بازار تمايز و نوآوری تمايز هزينه،
در پژوهش  یزت نعملكرد شرک یر. متغ(2001 يتاريس،؛ سو2000 یل،)ب شدند یدهسنج یسثالهفت

 های شرکتعملكرد  يابیارز یسثال برا شششد.  یدهسنج سثالیشش ةنامپرسش يقحاضر از طر
 در ین. همچنه آمهد  دسهت بهه ( 2004) یجوگاراتنام و تس ةمشاور مطرح شد که از مطالع مهندسان
بر ساختار و عملكرد شرکت کنتهرل   آن یاحتمال تأثیر دلیلبه ،شرکت ةانداز یرمتغ ،حاضر پژوهش

اسهت کهه اغلهب بهر      يیاقتضها  یریمتغ ،سازمان ةچرا که انداز ؛(2001 یوکاس،)اسپانوس و ل شد
 یعهی طب يتملگهار  يهق از طر را سازمان ة(. انداز1986و دروج،  یلر)م گذارد یم تأثیرسازمان  یطراح

 شهناختی جمعیهت  ههای  يژگهی و درموردبخش دوم، چهار سثال  در .کرديمتعداد کارکنان محاسبه 
 اطالعات ورود برای. کرديممطرح  خدمت سابقةو  یالتتحص یت،دهندگان شامل سن، جنس پاسخ
 VisualPLSافهزار   نهرم  از ،PLSها بهه روش   داده تحلیل یو برا SPSSافزار  از نرم ،اولیه تحلیل و

 .گرفتیم بهره
مشاور در شهر تههران   مهندسان های شرکتشامل کارکنان و مديران  ،آماری پژوهش ةجامع
و مبنای  شد تكمیل پرسشنامه 381 ،مجموع. درشدتوزيع  دهنده پاسخ 400. پرسشنامه میان است
 درصدی است. 95نرخ پاسخ  ةدهند نشانر گرفت که کار قرا

اول، فهرستی  ة. در مرحلکرديمای استفاده  گیری خوشه ها از روش نمونه آوری داده جمع برای
مختلف شهر تهران )شمال، جنهوب، شهرق،    یيایمشاور در مناطق جغراف مهندسان های شرکتاز 

                                                 
1. Partial Least Squares 
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ها انتخاب آنطور تصادفی از میان  پنج شرکت( به ،شرکت )هر منطقه 25و شد غرب و مرکز( تهیه 
    گیهری بهه   صورت تصادفی نمونه به ها شرکتدوم، از میان کارکنان و مديران اين  ة. در مرحلندشد

 عمل آمد.
. ضرايب آلفهای  کرديماز ضريب آلفای کرونباخ استفاده  ،ثبات درونی ابزار سنجش تأيیدبرای 

 923/0، 912/0 ،ترتیببه ،اختار سازمانی و عملكردرقابتی، سهای راهبردمتغیرهای تحقیق شامل 
رسشهنامه بهرای سهنجش ايهن سهه مفههوم       پايايی مناسب پ ةدهند د که نشانشبرآورد  871/0و 

 است.شاخص 
 

 ی پژوهشها افتهی
 قوی یوجود ارتباط بیانگرو  دهد میی تحقیق را نشان متغیرها بینضرايب همبستگی  1جدول 
ساختار سازمانی  ابعاد (،کمترين هزينه، تمايز نوآوری و تمايز بازاريابیرقابتی )های راهبرد بین
 :مشاور است مهندسان های شرکتو عملكرد ( یدگیچیپو  تیرسم، تمرکز)
 

 پژوهشیرهایمتغانیمیهمبستگبیضرا.1جدول

یاآلفرهایمتغ

كرونباخ

نیكمتر

نهیهز

زیتما

ینوآور

زیتما

یابیبازار

عملکردیدگیچیپتیرسمتمركز

 نيکمتر
 نهيهز

806/0 1       

 زيتما
 ینوآور

      1 ٭113/0 784/0

 زيتما
 یابيبازار

     1 ٭544/0 ٭098/0 833/0

    1 -٭129/0 -٭243/0 -٭197/0 923/0 تمرکز
   1 -٭067/0 ٭123/0 ٭098/0 ٭374/0 760/0 تیرسم

  1 -٭285/0 ٭154/0 -٭126/0 -٭204/0 -٭166/0 774/0 یدگیچیپ
 1 -٭227/0 ٭166/0 -٭144/0 ٭611/0 ٭586/0 ٭567/0 871/0 عملكرد

 ≥ P 05/0در سطح  عنادار* م

 
R)شده نییانس تبيق آزمون وارياز طرنیز  یساختار هایهمعادلمدل 

وابسته و  یرهایمتغدر ( 2
نشهان   رهها را یمتغ میهان شهدت روابهط    ،ن مهدل ي( مدل ساخته شد. اβر )یمس یب همبستگيضرا
 دهد. می
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ساختاری با توجه به ديدگاه مبتنهی بهر منهابع را نشهان      هایههای مدل معادل نمودار زير يافته
 :دهد می

 

 
 

منابعبرمبتنیدیدگاهالگویبراساسپژوهشهاییافته.3نمودار

بهر  امها   ،بر عملكرد شرکت نهدارد  معنادار یتأثیر ،یدهد که ساختار سازمان نشان می 3نمودار 
تهأثیر   ،نهابع بر م یز در مدل مبتنیشرکت ن راهبردگذارد.  می و مثبت معنادار یتأثیرشرکت  راهبرد
انگر آن اسهت کهه تأثیرگهذاری    یه ب يیهها  يافته چنینبر عملكرد شرکت دارد.  یم و معناداریمستق

 یرقابت راهبردق يمستقیم و از طرغیر  صورت ست؛ بلكه بهیم نیمستق ،بر عملكرد یساختار سازمان
بهبهود   یبهرا  یت رقابتيك منبع مهم مزيعنوان  به ینساختار سازما ،نيبنابرا ؛دده می رخشرکت 

 شود. ها مطرح می عملكرد شرکت
  .          شده اسهت      توجه                   الگوی اقتضايی نیز    به    ،                                             عالوه بر رويكرد مبتنی بر منابع، در پژوهش کنونی

 4ر نمهودار  برای رويكرد اقتضهايی د  PLS                          ساختاری با استفاده از روش      های ه             های مدل معادل       يافته
 :نشان داده شده است

 

388/0 

260/0 

664/0 

362/0- 

176/0 

608/0 

**340/0 

104/0- 

 راهبرد 440/0***

 ساختار

 شرکت عملكرد

 نهيهز نيکمتر

 یابيبازار زيتما

 ینوآور زيتما

 يیتمرکزگرا

 تیرسم

 یدگیچیپ
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 اقتضايی الگوی براساس پژوهش های يافته. 4 نمودار

 ههای همهدل معادله   یهها  ساختار است. يافتهه  ةکنند تعیین راهبرد،، یيچارچوب اقتضا براساس
تهأثیر   ،یرقهابت ههای  راهبرددهد کهه   نشان می -داده شده استنشان  4که در نمودار  -یساختار
 راهبهرد زان تأثیرگذاری یالبته با ذکر اين نكته که م؛ دارند یی بر ساختار سازمانمعنادارم و یمستق

بر  یمبتن یدر الگو ردراهبکمتر از سطح تأثیرگذاری ساختار بر  ،یيمدل اقتضا براساسبر ساختار 
بهر منهابع    یماننهد مهدل مبتنه   ز ین یيكرد اقتضايرو یبرا یساختار هایهالگوی معادل منابع است.
 .ندارد یکاف یمعنادار ،دهد که تأثیر ساختار بر عملكرد شرکت نشان می

و  یقهو  یك منبهع درونه  يعنوان  به ید که ساختار سازماننده نشان میدرمجموع ها  ن يافتهيا
صهورت مسهتقیم    کهه سهطح عملكهرد را بهه     یریه امها متغ  ،کند عمل می یت رقابتيساز مزتوانمند

 شرکت است. یرقابت راهبرد ،کند مشخص می
 

 ها یشنهادو پ گیری یجهنت
رقهابتی و سهاختار سهازمانی بهر عملكهرد      ههای  راهبرد تهأثیر بررسهی   ،ن پهژوهش يا یهدف اصل
 ههای  شرکترقابتی  راهبردهای کهداد نشان  پژوهشن يج اينتامشاور بود.  مهندسان های شرکت

در هها داشهته اسهت.    ی بر عملكهرد )مهالی و رفتهاری( آن   و مستقیم معنادار تأثیر ،مشاور مهندسان
درصهد   42 ،شرکت یرقابتراهبرد و  یابعاد ساختار سازمان یعنيمستقل  یمتغیرها ،پژوهش حاضر

ههای محققهانی    بها يافتهه   امهر ايهن   کنند. بینی می عملكرد را پیش یعني ،پژوهش ةر وابستیاز متغ
همخهوانی  ( 2005) و جوگارتنهام ( و الو 2009نسون و دوونیش )ج ،(2008همچون وانگ و شیو )

 . دارد

370/0 

185/0 

705/0 

334/0- 

170/0 

764/0 

**285/0 

117/0- 

 راهبرد 430/0***

 ساختار

 عملكرد شرکت

 کمترين هزينه

 تمايز بازاريابی

 آوریتمايز نو

 تمرکزگرايی

 رسمیت

 پیچیدگی
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 طور کلی، بر عملكرد را گزارش نكردند. به یی از ساختار سازمانمعنادارها تأثیر  يافتهدر مقابل، 
کننهد.   مهی  تأيیهد را  یمورد نظر پژوهش کنهون  یدو الگوهر ،یساختار هایهمدل معادل یها يافته
نظهر  در یرقهابت  راهبرد یت برايك منبع و مزيعنوان  را به یر منابع، ساختار سازمانب یمبتن یالگو
  کند. می ینوع ساختار معرف ةکنند تعیینعنوان عامل  را به راهبردز ین یياقتضا یگیرد و الگو می

 ان روابهط یه ب یبهرا  ،بر منهابع  یمبتن یودهد که الگ ن نكته را نشان میيا یهای آمار اما داده
 یشهتر یح بین و توضه یهی از تهوان تب  ،و عملكهرد شهرکت   یرقهابت  راهبردساختار،  یرهایمتغ میان

سهاختار   ،کهه در آن  -( را1962) مانند چنهدلر  یسنت یكردهايتوان رو می ،نيبنابرا ؛برخوردار است
 کمرنهگ  -شهد  نظر گرفتهه مهی  شرکت در راهبردو وابسته به  یر جانبیك متغيعنوان  به یسازمان

کسهب  ك منبهع مههم   يعنوان  بر منابع که ساختار را به ید مبتنيدگاه جديد ،آن یدانست و به جا
بها   یيهها  يافتهچنین  در متن قرار داد. -(2002ر، لی)مگیرد  نظر میدرها راهبردمزيت رقابتی برای 

ر یه انهد )نظ  خهود برگزيهده   ینظهر  یعنهوان الگهو   بر منهابع را بهه   یكرد مبتنيکه رو هايیپژوهش
 کهروک  پژوهشن با ی( مطابقت دارد. همچن2007هان و فوس، یش ؛2007، نويو پاالد یلوسكیچم
 یهمخهوان  -بهر منهابع اسهت    یكرد مبتنيها مثيد رول آنیفراتحل ةکه مطالع -(2008) همكاران و

اظههار   جينتابرخالف اين ( 2009بونو ) -ر گاالن و سانچزیها نظ پژوهش یعضبالبته  داشته است.
اسهت. البتهه    راهبردبر  یزمانشتر از تأثیر ساختار سایب ،یبر ساختار سازمان راهبردکه تأثیر  کنند می
 ،یکه پژوهش کنهون  درحالی ؛نظر گرفتندر اصلی دریعنوان متغ شرکت را به راهبرد ،ها ن پژوهشيا

 نظر دارد.در یر اصلیعنوان متغ را به یرقابت راهبرد
كرد يکند، بلكه رو را رد نمی یيد اقتضاكرين پژوهش روينتیجه گرفت که ا توان میدرمجموع 

گفته  یيكرد اقتضايگیرد. در رو نظر میتر آن در پیشرفته و یلیعنوان نگاه تكم بر منابع را به یمبتن
کند. در  ر میییآن تغ تبع بهز ین یشرکت، ساختار سازمان یرقابت راهبردر ییشود که در صورت تغ می
شهرکت   یکهه بهرا   یرقهابت  راهبردشود که هر نوع  ن استدالل مییز چنیبر منابع ن ینكرد مبتيرو
ن يه . بها ا استفاده کهرد  ساز آنعنوان منبع توانمند به ژهيو یساختار توان ازمی ،مینظر داشته باشدر
 ،یاصهل  ةند و مسئلاكيت به هم نزدیحاضر در واقعمورد نظر پژوهش  ةدوگان یكردهايرو ،ریتفس
 یهها  سهت. يافتهه  رهاین متغيه کهنش ا  بهرهم  ةو ساختار و نحو راهبردگیری تأثیر  جهت ،قتیحقدر

های اهبردرت يتقو یارزشمند برا یمنبع ،ید که ساختار سازمانکر تأيیدن نكته را يپژوهش حاضر ا
 گذارد. بر عملكرد شرکت تأثیر می ،قيطر نيا ازاست و  یرقابت

 یکه ساختار سهازمان  پیشنهاد کردها  ران شرکتيمد بهتوان  می پژوهش یها با توجه به يافته
سهاختار  نظر داشته باشند. بدون رخود د یهای رقابتراهبردساز ك منبع مهم و توانمنديعنوان  را به
امها   ،خواههد بهود   دشهوار ار یبسه  ،شهرکت  یرقهابت  راهبرداز  یت رقابتيمناسب، کسب مز یسازمان

سهت و  یعملكهرد شهرکت ن   ةکنند تعیین ،میصورت مستق به ،نظر داشت که ساختاردر ديهمزمان با
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 نیهز د و گهذار  مهی  تهأثیر  عملكهرد  بر ،مستقیمطور بهشرکت است که  یابترق راهبردن يا ،نهايتدر
 و عملكرد شرکت است. یساختار سازمان میان ةواسط
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