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مقدمه
يكی از اهداف عمدة مديران کسبوکار ،دستیابی بهه عملكهرد بهینهه اسهت .سهاختار سهازمانی و
راهبردهای رقابتی شرکت ،دو عامل مهم در بهبود عملكرد سازمانی هستند .چارچوبهای نظهری
قبلی ،اين دو مفهوم را دارای رابطة متقابل درنظر گرفتهاند .پژوهشها نشان داده است که تدوين
و پیادهسازی راهبرد ،يكی از عوامل کلیدی در دستیابی به عملكرد باال بهشمار میرود (چهاتوت و
السن .)2007 ،راهبردهای رقابتی معموال با ارزيابی منابع داخلی شرکت (مثل دارايیهای مشههود
و نامشهود و قابلیتهای شرکت) تدوين میشوند .شرکتهای دارای منابع قدرتمند میتوانند خود
را از رقبای خود متمايز کنند و در محیط رقابتی به حیات خود ادامه دهند .ساختار سازمانی ،يكهی
از اين منابع سازمانی بهشمار میآيد .چنانچه مديران نتوانند يك ساختار سازمانی پیاده کننهد کهه
منابع داخلی را کنترل کند و به آنها امكان پاسخگويی به محیط کسبوکار در زمهان مناسهب و بهه
شیوهای مناسب را بدهد ،دستیابی به عملكرد بهینه ،امری دشوار است (گالتیك و همكاران.)2007 ،
تصمیمگیری در زمینة شیوة طراحی ساختار و راهبرد رقابتی شرکتها و نهوع بهرهمکهنش آنهها
برای کسب مزيت رقابتی و ارتقهای عملكهرد شهرکت ،امهری بسهیار حیهاتی اسهت .تهاکنون اغلهب
پژوهشهای انجامشده در زمینة رابطة میان ساختار و عملكرد ،بیشتر مبتنی بر رويكهرد اقتضهايی
چندلر ( )1962بوده است؛ براساس رويكرد اقتضايی ،طرح بهینة ساختار به راهبرد سازمان بستگی
دارد.
با وجود اين ،بهنظر میرسد که در زمینة روابط بین ساختار ،راهبرد و عملكهرد هنهوز نیهاز بهه
پژوهشهای بیشتری وجود دارد؛ چرا که از ارائة رويكرد اقتضايی بیش از پنج دهه گذشته است و
در اين مدت طوالنی ،بسیاری از شرايط محیطی و ويژگیهای سازمانها و شرکتها تغییر کهرده
است .شرکتها هماکنون در محیط بسیار متغیر و رقابتی در حهال فعالیهت هسهتند کهه در زمهان
چندلر ( )1962حتهی قابهل تصهور ههم نبهوده اسهت .در دورة کنهونی ،تهرجیحههای مشهتريان و
فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،تعیینکنندة بسیاری از ويژگیهای شرکتها هسهتند (گهاالن و
سانچز -بونو .)2009 ،در چنین شرايطی ،شايد رويكرد مبتنی بر منابع 1برای افزايش دانش مها در
زمینة منابع دستیابی به مزيت رقابتی پايدار مناسبتر باشد .رويكرد مبتنی بر منابع ،بر ويژگیهای
درونی تأکید میکند و رابطة میان ساختار و راهبرد را با درنظرگرفتن ساختار سهازمانی ،بههعنهوان
يك منبع ارزشمند برای مزيت رقابتی ،بازآفرينی مهیکنهد .نكتهة ديگهر ايهن اسهت کهه رويكهرد
اقتضايی بر راهبرد شرکت تمرکز دارد ،اما به رويكرد مبتنی بهر منهابع راهبردههای رقهابتی توجهه
میکند.
)1. Resource Based View (RBV
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مقالة حاضر بر تأثیر متقابل ساختار سازمانی و راهبرد رقابتی و شیوة تأثیرگذاری اين دو متغیر
بر عملكرد شرکتهای مهندسان مشاور تأکید دارد .تاکنون پژوهشهای زيادی به بررسی روابهط
میان راهبردها و عملكرد شرکت (انهز2008 ،؛ السهن و همكهاران )2008 ،يها سهاختار و عملكهرد
شرکت (وانگ و شیو2008 ،؛ جنسون و دوونیش2009 ،؛ الو و جوگارتنام )2005 ،پرداختهاند ،امها
به میزان و نوع تأثیرگذاری همزمان ساختار سازمانی و راهبرد رقابتی بر عملكهرد ،توجهه چنهدانی
نشده است .پژوهش کنونی با استفاده از الگويابی معادلههای ساختاری و روش حداقل مجهذورات
جزئی 1با توجه به جهتگیری برهمکنش ساختار و راهبرد رقابتی شرکتهای مهندسهان مشهاور،
بهدنبال بررسی رابطة میان ساختار سازمانی ،راهبردهای رقابتی و عملكرد سازمان است.
پیشینة پژوهش
تعامل میان ساختار و راهبرد

مرور پیشینة پژوهش نشان میدهد که تاکنون نظريههای متنوعی در زمینة رابطة میان ساختار و
راهبرد بیان شده است ،اما بهصورت کلی ،دو نظريه ،در اين زمینه اهمیت بیشتری دارند .ايهن دو
نظريه عبارتند از :رويكرد اقتضايی 2و رويكرد مبتنی بر منابع.
اين دو رويكرد ،از نظر تاريخی و شیوة استدالل در زمینة رابطة علی میان سهاختار و راهبهرد،
با يكديگر تفاوتهای بنیادين دارند .براساس تئوری اقتضايی ،اثربخشی طراحی ساختار سهازمانی،
از هماهنگی و انطباق بین زمینه (متغیرهای اقتضايی) و ساختار سازمانی بهدست میآيد (توشمن،
 .)1979اين فرضیه که تغییر در راهبرد شرکت ،به تغییر در ساختار سازمانی منجر میشود (چندلر،
 ،)1962از سوی پژوهشگران متعددی تأيید شد (روملت1974 ،؛ سوزوکی .)1980 ،بهايهنترتیهب،
اين ديدگاه میگويد که تأثیر راهبرد بر عملكرد شرکت ،از طريق ساختار سازمانی انجامپذير است
(اوکوماس.)2003 ،
اما همانگونه که میلر ( )2002گزارش کهرده اسهت ،شهاهد آن هسهتیم کهه سهازمانهها در
دستیابی به  70درصد از اهداف راهبردی خود شكست میخورند .اين شكست بهه ايهن دلیهل رخ
میدهد که تغییر راهبرد در کوتاهمدت اتفاق میافتد ،اما تغییر ساختار ،امهری بلندمهدت و نیازمنهد
پشتیبانی است .اين نرخ باالی شكست ،هشداری جدی برای طراحان سازمان است تا دريابند کهه
راهبرد رقابتی سازمان بايد بهوسیلة منابع و ظرفیتهای دراختیار سازمان پشتیبانی شود.
محققان اغلب از رويكرد مبتنی بر منابع ،برای بررسی مزيت رقابتی يك شرکت در بازار بهره
میبرند .بارنی ( )1991منابع را بههعنهوان تمهامی دارايهیهها ،قابلیهتهها ،فراينهدهای سهازمانی،
)1. Partial Least Squares (PLS
2. Contingency approcah
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ويژگیهای شرکت ،اطالعات ،دانش و - ...که از سوی شرکت کنترل میشود و شرکت را قادر به
اجرای راهبرد میکند -تعريف کرده است .گرانت ( )1991چارچوبی مبتنی بر منابع را برای تدوين
راهبرد ارائه کرد که شامل تحلیل منابع شرکت ،ارزيابی قابلیتهای آن ،انتخاب راهبرد ،توسهعه و
بهبود منابع و قابلیتهای شرکت است .نكتة کلیدی درمورد رويكرد مبتنی بر منابع بهرای تهدوين
راهبرد ،درک روابط میان منابع ،قابلیتها ،مزيت رقابتی و سهودآوری اسهت .شهرکتههای بهدون
دارايیهای سازمانی قدرتمند ممكن اسهت بههرهوری را تضهعیف کننهد ،محصهولهها و خهدمات
بیکیفیت عرضه کنند و افراد نااليق را بهخدمت بگیرند.
رويكرد منبعمحور به راهبرد ،ساختار سازمانی را هم بهعنوان يك منبع و هم بهه مثابهة يهك
ظرفیت سازمانی درنظر میگیرد (بارنی .)1991 ،حتی به بهاور تهیس ( )1997سهاختار سهازمانی را
بهعنوان فرامنبع 1يا فراظرفیت 2میتوان درنظر گرفت (النگ کويسهت .)2007 ،در ايهن ديهدگاه،
ساختار سازمانی بر راهبرد رقابتی تأثیر میگذارد ،اما به صورت مستقیم ،بر عملكرد شهرکت مهثثر
واقع نمیشود (ادلمن.)2005 ،
ساختار ،راهبرد و عملکرد شرکت

نگاهی انتقادی به پژوهشهای قبلی نشان میدهد که اين پژوهشها اغلب رابطة علی و معلهولی
ساختار و راهبرد را درنظر گرفتهاند .پژوهشهای پیشین بهدنبال پاسخ به اين پرسش بودند که آيا
ساختار ،راهبرد را تعیین می کند يا برعكس؟ اما روندهای کنهونی نشهان مهیدهنهد کهه مهديران
اجرايی ،بیشتر بهدنبال روشهای ارتقای عملكرد هستند و ساختار يا راهبهرد رقهابتی ،تنهها نقهش
متغیرهای ابزاری برای دستیابی به عملكرد بهتر را ايفا میکنند .درواقع ،پس از اجرای يك راهبرد
مديريتی ،مديران بايد اثربخشی سازمانی خود را از طريق سنجش داده های مربهو بهه عملكهرد
شرکت ارزيابی کنند .عملكرد ،بسته به اينكه از ديدگاه مشتری يا سهامدار ارزيابی میشهود و نیهز
بسته به دورة زمانی مورد استفاده برای اين ارزيابی ،متغیر است.
عملكرد کسبوکار را می توان با استفاده از شاخصهای مالی ،شهاخصههای عملیهاتی (غیهر
مالی) يا هردو اندازهگیری کرد .سايناگی ( )2010شاخصهای عملكهرد مهورد اسهتفاده در صهنايع
خدماتی را در قالب سه گروه ،شناسايی کرده است :شاخصهای عملیاتی (مثل رضايت مشهتری و
کیفیت خدمات ادراکشده) ،شاخص های عملیاتی و مهالی (مثهل سهود و حجهم فهروش ،سهود و
کیفیت خدمات ،سود و رضايت مشتری) و عملكرد مالی (مثل نهرخههای مهالی ،قیمهت سههام و
حاشیههای مالی) .با اينحال ،بسیاری از محققان بر سنجش عملكرد عملیاتی تأکید دارند.
1. Meta-Resource
2. Meta-capability
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معیارهای عملكرد غیر مالی برای موقعیت هايی مناسب اسهت کهه سهنجش نتهايج عملكهرد،
دشوار است .بهعنوانمثال ،دوناوان و همكاران ( )2004بر اين باورند که انگیزش مناسب کارکنان
ارائهدهندة خدمت (مثل رضايت و تعهد آنان) حائز اهمیت است و از طريهق تمايهل کارکنهان بهه
تعهد به سازمان ،رضايت آنها از شغل خود و بهبود عملكرد کسبوکار تبیین میشود .شاخصهای
عملكرد مالی مثل نرخ بازگشت سرمايه ،کل فروش ،سهود قبهل از مالیهات ،سهود خهالص و کهل
دارايیها ،بهطور گستردهای برای ارزيابی عملكرد کسبوکار و مقايسة شرکتهها بها يكهديگر در
صنعت ،بهکار گرفته میشوند .شارما و آپنجا ( )2005دريافتند که عملكرد مالی از عوامهل داخلهی
(آموزش کارکنان ،سرمايهگذاری در تجهیزات و دسترسی به گزينههای مهالی) و عوامهل خهارجی
(محیط نهادی 1و سیستمهای استانداردسازی خدمات و محصولها) تأثیر میپذيرد .بهعالوه ،ايهن
محققان رابطة مثبت و معناداری میان عملكرد و هر دو نوع دارايیهای سازمان (ساختار سهازمانی
و مديريت منابع انسانی) و دارايیهای اعتباری( 2شهرت شرکت ،شههرت خهدمات ارائههشهده بهه
مشتريان و شهرت محصولهای شرکت) مشاهده کردند (شارما و آپنجا.)2005 ،
بهعبارت ديگر ،عوامل داخلی و خارجی مثثر بر عملكرد مالی ،بسهیار متنهوعانهد و از عوامهل
سطح خرد در بعد عملیاتی ،مثل آموزش کارکنان ،سرمايهگذاری در تجهیزات و دسترسی به منابع
مههالی ،تهها موضههوعهههای سههطح کههالن ،مثههل محههیط نهههادی و سیسههتمهههای استانداردسههازی
خدمات/محصولها را دربرمیگیرد .افزون بر اين ،عملكرد سازمانههای خهدماتی را مهیتهوان بها
متغیرهای راهبردی مختلف (مثل اندازه ،نوع مهديريت سهازمان و مزيهت رقهابتی) و راهبردههای
کسبوکار (مثل تعهد به منابع و قلمرو فعالیتها) اندازهگیری کرد .کالورکوتز و همكهاران ()2007
تفاوتهای شايان توجهی را میان تعدادی از متغیرهای عملكردی از قبیل سود ناخالص عملیهاتی
و حجم فروش مشاهده کردند.
استدالل جوگاراتنام و تسی ( )2004اين است که سطوح باالی عملكرد مالی ،از شهكلههای
مختلف رفتار رقابتی میان شرکتها نشئت میگیرد .اين اشكال رفتار ،شامل جستوجوی مسهتمر
برای يافتن محصولهای جديد ،بهرهبرداری از آنها و شناسايی مشتريان احتمالی در بازار ،تمايهل
شديد به تفكر آيندهنگرانه 3برای تعقیب فرصتهای بازار ،پیشبینی نیازها يها تغییرههای آينهده و
پیشگامبودن در زمینهة عرضهة محصهولهها /خهدمات و فنهاوریههای جديهد اسهت .بهرعكس،
سازمان هايی که عملكرد مالی ضعیفی دارند ،تمايل کمتری به رقابت دارند و در تصمیمگیریهای
عملیاتی و راهبردی خود ،محافظهکاری بیشتری از خود نشان میدهند.

1. Institutional environment
2. Reputational assets
3. Forward-thinking
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با توجه به ديدگاههای موجود در زمینة مسئلة ارتبا میان راهبرد ،ساختار و عملكرد ،چارچوب
مفهومی اين مطالعه در قالب نمودارهای  1و  2به تصوير کشهیده شهده اسهت .نمهودار  1الگهوی
نظری پژوهش را براساس ديدگاه مبتنی بر منابع و نمودار  2الگوی نظهری پهژوهش را براسهاس
ديدگاه اقتضايی نشان میدهد.

راهبرد

راهبرد

عملكرد شرکت

عملكرد شرکت
ساختار

نمودار  .1الگوی نظری پژوهش براساس ديدگاه مبتنی بر
منابع

ساختار

نمودار  .2الگوی نظری پژوهش براساس ديدگاه اقتضايی

با توجه به الگوی نظری پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زيرند:
 .1فرضیة اول :اجرای راهبرد رقابتی شرکتهای مهندسان مشاور بر عملكرد اين شهرکتهها
تأثیری مثبت و معنادار دارد.
 .2فرضیة دوم :ساختار سازمانی شرکتهای مهندسان مشهاور بهر عملكهرد ايهن شهرکتهها
تأثیری مثبت و معنادار دارد.
 .3فرضیة سوم :در رويكرد مبتنی بر منابع ،ساختار بهعنوان عامل تعیینکننهدة راهبهرد عمهل
میکند.
 .4فرضیة چهارم :در رويكرد اقتضايی ،راهبرد بههعنهوان عامهل تعیهینکننهدة سهاختار عمهل
میکند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر در زمرة تحقیقهای همبستگی با اسهتفاده از روشههای «الگويهابی علهی» قهرار
می گیرد که شامل تحلیل مسیر و الگويابی معادلههههای سهاختاری مهیشهوند .ايهن روشهها در
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پژوهشهای مربو با توجه به محدوديت روشهای آمهاری همبسهتگی و تحلیهل رگرسهیون در
تعیین مسیرهای علی بین متغیرها ،بهطور گسترده استفاده میشوند (چین.)1998 ،
الگويابی معادلههای ساختاری ،در دو مرحله به آزمون الگو میپردازد که شامل آزمون الگهوی
اندازهگیری و ساختاری است .الگوی اندازهگیری ،به بررسی پايايی و روايی ابزارهای اندازهگیری و
سازههای پژوهش میپردازد و الگوی ساختاری ،فرضیهها و روابط متغیرهای مكنهون را آزمهايش
میکند (هومن .)1387 ،در پژوهش حاضر ،از نسل دوم روشهای الگويابی معادلههای ساختاری،
يعنی روش کمترين مجذورات جزئی 1برای آزمون الگوی انهدازهگیهری و فرضهیهههای پهژوهش
استفاده شده است (چین و همكاران .)1996 ،از اين روش عالوه بر آزمون نظريه ،برای پیشبینی
نیز میتوان استفاده کرد (چین.)1998 ،
در پژوهش کنونی برای گردآوری اطالعات ،پرسشنامهای شامل  49سثال در دو بخهش ،بهر
مبنای ادبیات پژوهشی موجود طراحی شد .برای سنجش ابعهاد سهاختار سهازمانی (تمرکزگرايهی،
رسمیت و پیچیدگی) از پژوهشهای کروز و کمپس ( )2003و پهالمر و دانفهورد ( )2002اسهتفاده
شد .در زمینة راهبردهای رقابتی نیز با توجه به پژوهش میلر ( 1987و  ،)1988سه راهبرد کمترين
هزينه ،تمايز نوآوری و تمايز بازار درنظر گرفته شد .هريهك از ايهن راهبردهها ،از طريهق مقیهاس
هفتسثالی سنجیده شدند (بیل2000 ،؛ سويتاريس .)2001 ،متغیر عملكرد شرکت نیز در پژوهش
حاضر از طريق پرسشنامة ششسثالی سنجیده شد .شش سثال برای ارزيابی عملكرد شرکتهای
مهندسان مشاور مطرح شد که از مطالعة جوگاراتنام و تسی ( )2004بههدسهت آمهد .همچنهین در
پژوهش حاضر ،متغیر اندازة شرکت ،بهدلیل تأثیر احتمالی آن بر ساختار و عملكرد شرکت کنتهرل
شد (اسپانوس و لیوکاس)2001 ،؛ چرا که اندازة سازمان ،متغیری اقتضهايی اسهت کهه اغلهب بهر
طراحی سازمان تأثیر میگذارد (میلر و دروج .)1986 ،اندازة سازمان را از طريهق لگهاريتم طبیعهی
تعداد کارکنان محاسبه کرديم .در بخش دوم ،چهار سثال درمورد ويژگهیههای جمعیهتشهناختی
پاسخدهندگان شامل سن ،جنسیت ،تحصیالت و سابقة خدمت مطرح کرديم .برای ورود اطالعات
و تحلیل اولیه ،از نرمافزار  SPSSو برای تحلیل دادهها بهه روش  ،PLSاز نهرمافهزار VisualPLS
بهره گرفتیم.
جامعة آماری پژوهش ،شامل کارکنان و مديران شرکتهای مهندسان مشاور در شهر تههران
است .پرسشنامه میان  400پاسخدهنده توزيع شد .درمجموع 381 ،پرسشنامه تكمیل شد و مبنای
کار قرار گرفت که نشاندهندة نرخ پاسخ  95درصدی است.
برای جمعآوری دادهها از روش نمونهگیری خوشهای استفاده کرديم .در مرحلة اول ،فهرستی
از شرکتهای مهندسان مشاور در مناطق جغرافیايی مختلف شهر تهران (شمال ،جنهوب ،شهرق،
1. Partial Least Squares
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غرب و مرکز) تهیه شد و  25شرکت (هر منطقه ،پنج شرکت) بهطور تصادفی از میان آنها انتخاب
شدند .در مرحلة دوم ،از میان کارکنان و مديران اين شرکتها بهصورت تصادفی نمونهگیهری بهه
عمل آمد.
برای تأيید ثبات درونی ابزار سنجش ،از ضريب آلفای کرونباخ استفاده کرديم .ضرايب آلفهای
متغیرهای تحقیق شامل راهبردهای رقابتی ،ساختار سازمانی و عملكرد ،بهترتیب0/923 ،0/912 ،
و  0/871برآورد شد که نشاندهندة پايايی مناسب پرسشهنامه بهرای سهنجش ايهن سهه مفههوم
شاخص است.
یافتههای پژوهش
جدول  1ضرايب همبستگی بین متغیرهای تحقیق را نشان میدهد و بیانگر وجود ارتباطی قوی
بین راهبردهای رقابتی (کمترين هزينه ،تمايز نوآوری و تمايز بازاريابی) ،ابعاد ساختار سازمانی
(تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی) و عملكرد شرکتهای مهندسان مشاور است:
جدول.1ضرایبهمبستگیمیانمتغیرهایپژوهش
متغیرها 

کمترين
هزينه
تمايز
نوآوری
تمايز
بازاريابی
تمرکز
رسمیت
پیچیدگی
عملكرد

آلفای

كمترین

تمایز

تمایز

كرونباخ 

هزینه 

نوآوری 

بازاریابی 

0/806

1

0/784

0/113٭

1

0/833

0/098٭

0/544٭

1

0/923
0/760
0/774
0/871

0/197٭-
0/374٭
0/166٭-
0/567٭

0/243٭-
0/098٭
0/204٭-
0/586٭

0/129٭-
0/123٭
0/126٭-
0/611٭

تمركز 

1
0/067٭-
0/154٭
0/144٭-

رسمیت 

1
0/285٭-
0/166٭

پیچیدگی  عملکرد 

1
0/227٭-

1

* معنادار در سطح P ≤ 0/05

مدل معادلههای ساختاری نیز از طريق آزمون واريانس تبیینشده ( )R2در متغیرهای وابسته و
ضرايب همبستگی مسیر ( )βمدل ساخته شد .اين مهدل ،شهدت روابهط میهان متغیرهها را نشهان
میدهد.
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نمودار زير يافتههای مدل معادلههای ساختاری با توجه به ديدگاه مبتنهی بهر منهابع را نشهان
میدهد:
کمترين هزينه
تمايز بازاريابی

0/388
0/260

تمايز نوآوری

0/664

تمرکزگرايی

-0/362

راهبرد

**0/340

رسمیت
پیچیدگی

0/176

ساختار

***0/440
عملكرد شرکت

-0/104

0/608

یافتههایپژوهشبراساسالگویدیدگاهمبتنیبرمنابع 
نمودار .3

نمودار  3نشان میدهد که ساختار سازمانی ،تأثیری معنادار بر عملكرد شرکت نهدارد ،امها بهر
راهبرد شرکت تأثیری معنادار و مثبت میگذارد .راهبرد شرکت نیز در مدل مبتنی بر منهابع ،تهأثیر
مستقیم و معناداری بر عملكرد شرکت دارد .چنین يافتهههايی بیهانگر آن اسهت کهه تأثیرگهذاری
ساختار سازمانی بر عملكرد ،مستقیم نیست؛ بلكه بهصورت غیر مستقیم و از طريق راهبرد رقابتی
شرکت رخ میدهد؛ بنابراين ،ساختار سازمانی بهعنوان يك منبع مهم مزيت رقابتی بهرای بهبهود
عملكرد شرکتها مطرح میشود.
عالوه بر رويكرد مبتنی بر منابع ،در پژوهش کنونی ،به الگوی اقتضايی نیز توجه شده اسهت.
يافتههای مدل معادلههای ساختاری با استفاده از روش  PLSبرای رويكرد اقتضهايی در نمهودار 4
نشان داده شده است:
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0/370
0/185

راهبرد

***0/430

0/705

عملكرد شرکت

**0/285

تمرکزگرايی
رسمیت
پیچیدگی

-0/334
0/170

ساختار

-0/117

0/764

نمودار  .4يافتههای پژوهش براساس الگوی اقتضايی

براساس چارچوب اقتضايی ،راهبرد ،تعیینکنندة ساختار است .يافتههههای مهدل معادلههههای
ساختاری -که در نمودار  4نشان داده شده است -نشان میدهد کهه راهبردههای رقهابتی ،تهأثیر
مستقیم و معناداری بر ساختار سازمانی دارند؛ البته با ذکر اين نكته که میزان تأثیرگذاری راهبهرد
بر ساختار براساس مدل اقتضايی ،کمتر از سطح تأثیرگذاری ساختار بر راهبرد در الگوی مبتنی بر
منابع است .الگوی معادلههای ساختاری برای رويكرد اقتضايی نیز ماننهد مهدل مبتنهی بهر منهابع
نشان میدهد که تأثیر ساختار بر عملكرد شرکت ،معناداری کافی ندارد.
اين يافتهها درمجموع نشان میدهند که ساختار سازمانی بهعنوان يك منبهع درونهی قهوی و
توانمندساز مزيت رقابتی عمل میکند ،امها متغیهری کهه سهطح عملكهرد را بههصهورت مسهتقیم
مشخص میکند ،راهبرد رقابتی شرکت است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی اين پهژوهش ،بررسهی تهأثیر راهبردههای رقهابتی و سهاختار سهازمانی بهر عملكهرد
شرکتهای مهندسان مشاور بود .نتايج اين پژوهش نشان داد که راهبردهای رقابتی شرکتههای
مهندسان مشاور ،تأثیر معنادار و مستقیمی بر عملكهرد (مهالی و رفتهاری) آنهها داشهته اسهت .در
پژوهش حاضر ،متغیرهای مستقل يعنی ابعاد ساختار سازمانی و راهبرد رقابتی شرکت 42 ،درصهد
از متغیر وابستة پژوهش ،يعنی عملكرد را پیشبینی میکنند .ايهن امهر بها يافتههههای محققهانی
همچون وانگ و شیو ( ،)2008جنسون و دوونیش ( )2009و الو و جوگارتنهام ( )2005همخهوانی
دارد.
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در مقابل ،يافتهها تأثیر معناداری از ساختار سازمانی بر عملكرد را گزارش نكردند .بهطور کلی،
يافتههای مدل معادلههای ساختاری ،هردو الگوی مورد نظر پژوهش کنهونی را تأيیهد مهیکننهد.
الگوی مبتنی بر منابع ،ساختار سازمانی را بهعنوان يك منبع و مزيت برای راهبرد رقهابتی درنظهر
میگیرد و الگوی اقتضايی نیز راهبرد را بهعنوان عامل تعیینکنندة نوع ساختار معرفی میکند.
اما دادههای آماری اين نكته را نشان میدهد که الگوی مبتنی بر منهابع ،بهرای بیهان روابهط
میان متغیرهای ساختار ،راهبرد رقهابتی و عملكهرد شهرکت ،از تهوان تبیهین و توضهیح بیشهتری
برخوردار است؛ بنابراين ،میتوان رويكردهای سنتی مانند چنهدلر ( )1962را -کهه در آن ،سهاختار
سازمانی بهعنوان يك متغیر جانبی و وابسته به راهبرد شرکت درنظر گرفتهه مهیشهد -کمرنهگ
دانست و به جای آن ،ديدگاه جديد مبتنی بر منابع که ساختار را بهعنوان يك منبهع مههم کسهب
مزيت رقابتی برای راهبردها درنظر میگیرد (میلر -)2002 ،در متن قرار داد .چنین يافتهههايی بها
پژوهشهايی که رويكرد مبتنی بر منهابع را بههعنهوان الگهوی نظهری خهود برگزيهدهانهد (نظیهر
چمیلوسكی و پاالدينو2007 ،؛ شیهان و فوس )2007 ،مطابقت دارد .همچنین با پژوهش کهروک
و همكاران ( -)2008که مطالعة فراتحلیل آنها مثيد رويكرد مبتنی بهر منهابع اسهت -همخهوانی
داشته است .البته بعضی پژوهشها نظیر گاالن و سانچز -بونو ( )2009برخالف اين نتايج اظههار
میکنند که تأثیر راهبرد بر ساختار سازمانی ،بیشتر از تأثیر ساختار سازمانی بر راهبرد اسهت .البتهه
اين پژوهشها ،راهبرد شرکت را بهعنوان متغیر اصلی درنظر گرفتند؛ درحالیکه پژوهش کنهونی،
راهبرد رقابتی را بهعنوان متغیر اصلی درنظر دارد.
درمجموع میتوان نتیجه گرفت که اين پژوهش رويكرد اقتضايی را رد نمیکند ،بلكه رويكرد
مبتنی بر منابع را بهعنوان نگاه تكمیلی و پیشرفتهتر آن درنظر میگیرد .در رويكرد اقتضايی گفته
میشود که در صورت تغییر راهبرد رقابتی شرکت ،ساختار سازمانی نیز بهتبع آن تغییر میکند .در
رويكرد مبتنی بر منابع نیز چنین استدالل میشود که هر نوع راهبرد رقهابتی کهه بهرای شهرکت
درنظر داشته باشیم ،میتوان از ساختاری ويژه بهعنوان منبع توانمندساز آن استفاده کهرد .بها ايهن
تفسیر ،رويكردهای دوگانة مورد نظر پژوهش حاضر در واقعیت به هم نزديكاند و مسئلة اصهلی،
درحقیقت ،جهتگیری تأثیر راهبرد و ساختار و نحوة بهرهمکهنش ايهن متغیرهاسهت .يافتههههای
پژوهش حاضر اين نكته را تأيید کرد که ساختار سازمانی ،منبعی ارزشمند برای تقويت راهبردهای
رقابتی است و از اين طريق ،بر عملكرد شرکت تأثیر میگذارد.
با توجه به يافتههای پژوهش میتوان به مديران شرکتها پیشنهاد کرد که ساختار سهازمانی
را بهعنوان يك منبع مهم و توانمندساز راهبردهای رقابتی خود درنظر داشته باشند .بدون سهاختار
سازمانی مناسب ،کسب مزيت رقابتی از راهبرد رقهابتی شهرکت ،بسهیار دشهوار خواههد بهود ،امها
همزمان بايد درنظر داشت که ساختار ،بهصورت مستقیم ،تعیینکنندة عملكهرد شهرکت نیسهت و
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 بر عملكهرد تهأثیر مهیگهذارد و نیهز، اين راهبرد رقابتی شرکت است که بهطور مستقیم،درنهايت
.واسطة میان ساختار سازمانی و عملكرد شرکت است
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