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  چکیده
 سازمانی ساختار براي الگویی ارائه تحقیق، این انجام از هدف

 آماري جامعۀ .است نور پیام دانشگاه بر تأکید با دور از و باز هاي دانشگاه
 تهران، استان سه در نور پیام دانشگاه کارکنان همۀ را تحقیق این

 روش هب آنان از نفر چهارصد که دهند می تشکیل کرمانشاه و کردستان
 رابینز سازمانی ساختار نامۀ پرسش از شدند. انتخاب هدفمند گیري نمونه
 فرهنگ هاي نامه پرسش از محتوایی ابعاد براي و ساختاري ابعاد براي

 و دفت سازمانی فناوري ویلیام، سازمانی محیط کانن، و کامرون سازمانی
 ها ادهد تحلیل و تجزیه است. شده استفاده فرهادي سازمانی استراتژي
 رسمیت، داراي ساختاري ابعاد با ارتباط در نور پیام دانشگاه که داد نشان

 محیطی داراي محتوایی ابعاد خصوص در و باال تمرکز و پیچیدگی
 و موفق استراتژي قوي، تاحدودي فرهنگی بین، پیش قابل غیر تاحدي
 که داد نشان چندگانه رگرسیون نتایج همچنین است. پیچیده فناوري
 براي خوبی هاي کننده یبین پیش استراتژي و فناوري محیط، نگ،فره

  هستند. تمرکز و پیچیدگی رسمیت،
 فرهنگی بین، پیش قابل غیر تاحدي محیط به توجه با نتیجه در
 (رسمیت، کاهش به باید مدیران پیچیده، فناوريو قوي تاحدودي
 و ثبات با هم الگویی که پیوندي ساختار و پرداخته تمرکز) و پیچیدگی

   کنند. اجرا و طراحی نور پیام دانشگاه در را است منعطف و نرم هم و کارا
  

  يکلید واژگان
 دور، از و باز آموزش سازمانی، محتوایی سازمانی، ساختار سازمان،
  .نور پیام دانشگاه

Abstract 
This study aims at presenting a pattern for the 
organizational structure of open and distant universities 
with focusing on Payame Noor University (PNU). The 
population of the study consisted of all personnels 
working in three centers of PNU in Tehran, 
Kermanshah, and Kurdistan provinces located in Iran; 
among whom 400 persons were selected based on the 
purposive sampling. In order to measure the structural 
dimensions; Robbins’ organizational structure 
questionnaire was used; furthermore, for content 
dimensions measuring Cameron and Canon’s 
organizational Culture Inventory, William’s 
organizational environment, Daft’s organizational 
technology, and Farhady’s organizational strategies were 
utilized. The results of the study indicated that with 
regard to the structural dimensions, PNU has formality, 
complexity, and high focus and with respect to the 
content dimensions, it has a somewhat unpredictable 
environment, a fairly strong culture, Successful strategy 
and complex technology. The results of multiple 
regression indicated that culture, environment, 
technology and strategy are nice predictors for formality, 
complexity and focus. In conclusion, based on the 
somewhat unpredictable environment, the fairly strong 
culture and the complex technology, the managers need 
to pay close attention to reducing formality, complexity, 
and focus and attempt to design and implement the link 
structure, which is both stable and efficient and also easy 
and flexible, in PNU. 
 
Keywords 
Organization, Organizational Structure, Organizational 
Content, Open and Distance Education, Payame Noor 
University. 

  نور) پیام دانشگاه موردي (مطالعه دور از و باز هاي دانشگاه سازمانی ساختار الگوي طراحی
 4کیا معینی مهدي ،3صفري ثنا ،2*حسنی کاظم ،1الهی فرج مهران

  نور پیام دانشگاه راهنما، استاد تربیتی، علوم ،دانشیار .1
  نور مپیا دانشگاه مربی، دور، از آموزش ریزي برنامه ،دکتري دانشجوي .2

 نور پیام دانشگاه مشاور، استاد تربیتی، علوم ،استادیار .3
  اردبیلی محقق دانشگاه مشاور، استاد تربیتی، علوم ،استادیار .4

  27/10/1395 پذیرش: تاریخ      06/03/1395 دریافت: تاریخ

Designing of the Organizational Structure of Open and Distance Universities: 
The Case Study of Payame Noor University  

M. Farajollahi1, K. Hassani*2, S. Safari3, M. Moeini Kia4 
1. Associate Professor, Education Sciences, Supervisor, Payame Noor University 
2. Student Ph.D Distance Learning Programs, Coaching, Payame Noor University 
3. Assistant Professor, Education Sciences, Supervisor, Payame Noor University 

4. Assistant Professor, Education Sciences, Supervisor, Mohaghegh Ardabili University 
Received: 2016/05/26      Accepted: 2017/01/16 

 

 
  

mailto:k.hasanipnu.ac@gmail.com


 1395، زمستان )15(پیاپی  شماره سوم م،چهار سال مجازي، و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش، پژوهشی – علمی فصلنامه     50

 

  مقدمه
 هاي نظام در که هایی پویایی و ها پیچیدگی تغییرات،
 آمده وجود به حاضر عصر در اجتماعی و سیاسی - اقتصادي
 گذشته در که راهکارهایی و ها شیوه تا شده باعث است،
 از را خود کارایی شد، می گرفته کار به ها سازمان اداره براي
 از استفاده به اصرار چنان هم که هایی سازمان و بدهد دست
 اند نابودي و شکست به محکوم دارند، خود قبلی هاي روش

  )1395 پور، فرج و (اکرامی
 و پیچیده حدي به کیفناوری و محیطی شرایط امروزه

 با توانند نمی دیگر ها ناسازم که است گردیده مبهم
 و مدیریتی مشکالت و مسائل سنتی هاي شیوه و رویکردها
 با باید امروزي يها ناسازم ابراینبن کنند؛ حل را خود اداري
 ساختار، استراتژي، در اساسی و بنیادي تغییرات درك
 و ابهامات ها، گره کردن برطرف ضمن فناوري و ها روش

 خود مدت بلند بقاي تضمین به قادر جاري، هاي پیچیدگی
  .)2014 ،1(گارسیا باشند. نیز

 نظر از مدرن اجتماعی شرایط )2002( 2ویلیامس قول به
 صورت به حداقل ها سازمان بیشتر هستند. استثنایی تغییر
 هاي ایده بمیرند. یا کنند تغییر باید یا که اند پذیرفته نظري
 با کردن کار در باید مدیران که کنند می تأکید معاصر تغییر

 و تغییرات باشند. ماهر شده، ریزي برنامه سازمانی تغییرات
 تا کنند می وادار را ها سازمان کاري، محیط هاي پیچیدگی
 محیطی تغییرات به گویی پاسخ در را خود هاي توانایی
 هاي فناوري اجتماعی، هاي دگرگونی طرفی از دهند. افزایش
 ،ها ناسازم در جدید هاي رسالت تکوین و زا چالش و پرشتاب
 شرایط با رویارویی براي آمادگی و يپذیر انعطاف ضرورت
 تحقیق یک طبق است. ختهسا ناپذیر اجتناب امري را جدید
 ریزي برنامه سازمانی تغییر ها ناسازم درصد 94 انگلستان، در
 ،3لوید و (اوگبونا اند کرده تجربه )1997( سال در را شده

 از عمیق شناختی مستلزم سازمانی، ساختار تغییر ).2004
 تغییرات، این باید و دارد آن بر حاکم جو و سازمان عملکرد
 باشد مند نظام تفکر یک از خورداربر و یافته سازمان
 پیشرفت و بقا براي ما عصر در بنابراین ).2015 ،4(کالیتون

                                                                        
1. Garcia 
2. Williams 
3. Ogbonna and Lloyd 
4. Clyton 

 را نوآوري و نوجویی جریان باید، موجود وضع حفظ حتی و
  بخشید. تداوم سازمان در

 به توجه با و اهداف ۀپای بر معموالً سازمان هر ساختار
 تدوین سازمان اهداف به رسیدن براي که هایی استراتژي

 علمی هاي نظریه امروزه اما شود. می طراحی است، شده
 دهند می نشان پیچیدگی ۀنظری و آشوب ۀنظری قبیل از نوین
 قابل غیر ناپایدار، ،پیچیده دانشگاه بیرونی محیط که
 کنترل آن بر توان می فقط و است احتمالی و یبین پیش

 تحیا ادامۀ و بقا شرط ).1393 (سنچولی، داشت. محدودي
 ارتقاي امروزي متالطم و متغیر محیط در سازمانی هر
 بسزایی نقش وري بهره افزایش در که آنچه است. وري بهره
 سازمانی ساختار از هدف است. سازمانی ساختار دارد،

 افزایش جهت موجود منابع و انسانی نیروي هماهنگی
 ساختار ).2009 ،5(ویلیام است سازمان اثربخشی و کارآیی
 را سازمان رسمی مرزهاي که است چارچوبی سازمانی
 و مؤثر عملکرد براي اصلی راهنماي و کند می تعریف
 ،6(پیپک است سازمان کلی موفقیت و کارکنان مناسب
 مجموعه سازمانی ساختار )،1390( جوهچ گفتۀ به ).2009
 یک در مدیریت هاي بخش و واحدها میان مشخص روابط
 و واحدها از کی هر مشخص هاي مسئولیت و سازمان
 که معتقدند )2008( 7چن و یان د.ه می نشان را ها بخش
 براساس فرد هر تا شود می موجب صحیح سازمانی ساختار
 سازمانی اهداف چارچوب در بلکه ،نکند اقدام شخصی نظر
 افزایش در مهمی نقش مناسب سازمانی ساختار .بردارد گام
 رکنانکا انگیزة و کارآمدي شغلی، رضایت وري، بهره

 تعهد و کارکنان توانمندسازي )،2008 ،8(چایلد سازمانی
 انضباط، و نظم و )1389 ،سبزیکاران و واعظی( سازمانی
 همکاران، و (صابونچی عقالنی گیري تصمیم و پیشرفت

 نامناسب، ساختار )2013( 9آلند گفتۀ به کند. می ایفا )1389
 و رآکا افراد و مواجه مشکل با را سازمانی اهداف تحقق
 افزایش و کند می ناتوان و ضعیف افراد به تبدیل را پرتوان
  دارد. دنبال به را سازمان هاي بخش ناکارایی و ها هزینه

                                                                        
5 .William 
6. Pipek 
7. Yin & Chin 
8. Child 
9. Aland 
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 محتوایی، هاي ویژگی به باتوجه ساختار، که است دیهیب
 ۀتوسع بر اي مالحظه قابل اثر ،خود محیطی و ابعادي
 و ور هرهب ،خالق يها سازمان آنچه واقع در و دارد سازمان
 همین سازد، می متمایز ها سازمان سایر از را موفق

 آن جایگاه و موقعیت مناسب که است ساختاري خصوصیات
   ).2015 ،1استرنبرگ و (کریستوبا است

 ترین بزرگ از یکی عنوان به نور پیام دانشگاه
 تربیت در بسزایی و اساسی نقش کشور، علمی يها سازمان

 نقش روز هر و دارد عهده بر جامعه افراد سازي شخصیت و
 پر کشور فرهنگی و علمی شغلی، نیروي تربیت در آن
 با خود عمر از اخیر دهۀ سه در دانشگاه، این شود. می تر رنگ

 همراه اداري و مدیریتی سازمانی، زمینه در فراوانی تغییرات
   است. بوده

 سراسر در مرکز 28 با 1367 سال در نور پیام دانشگاه
 سال تا دانشگاه این امور همه کرد. کار به شروع کشور
 با گرفت. می انجام تهران در متمرکز صورت به 1371
 آن دنبال به و مرکز 38 به مرکز 28 از مراکز، تعداد افزایش
 و تحصیلی هاي رشته دانشجویان، تعداد زیاد افزایش
 در گانه ده مناطق سازمانی ساختار علمی، و اداري کارکنان
 ساختار در آمد. وجود به نور پیام دانشگاه در 1371 سال

 و مدیریت از جدیدي شکل گانه، ده مناطق سازمانی
 نور پیام دانشگاه در ساختار این با متناسب گیري تصمیم
 شد تنظیم نحوي به دانشگاه امور روند، این در گرفت. شکل
 هاي گذاري سیاست و ریزي برنامه به مرکزي سازمان که

 به ها برنامه و ها سیاست اجراي و ردازدپ می دانشگاه کالن
 برعملکرد مناطق شرایط، این در شود. می واگذار مناطق
 سازمان تصمیمات انتقالی هاي واسطه و داشته نظارت مراکز
 مرکزي سازمان بین هماهنگی در و هستند مراکز به مرکزي

  ).1392 (میردامادي، کنند می ایفا اساسی نقش مراکز و
 456 به نور پیام دانشگاه واحدهاي و مراکز گسترش

 و گانه ده مناطق در کارها زیاد بسیار انباشتگی واحد، و مرکز
 و هماهنگ عامل عنوان به مناطق، این مناسب کارایی عدم

 سبب واحدها و مراکز و مرکزي سازمان بین کننده، هدایت
 برد پیش و امور روند تسهیل منظور به 1386 سال در تا شد،
 به گانه، ده مناطق ساختار واحدها، و مراکز امور بهتر هرچه
 ساختار تغییر این در کند. پیدا تغییر استانی نور پیام مراکز

                                                                        
1. Strangerbc &  Cristoba 

 ساختار همانند نیز استانی نورهاي پیام جدید، سازمانی
 و مراکز بین ارتباطی هاي واسطه عنوان به گانه ده مناطق
 هید سازمان در که تغییري اند. کرده عمل مرکزي سازمان
 از سازمانی تمرکزگرایی میزان از کاستن افتاد، اتفاق جدید
 از است. کشور در منطقه ویک سی به جغرافیاي منطقه ده
 چندانی صفی اختیارات از سازمانی، تمرکززدایی این که آنجا

 دنبال به نیز را انتظار مورد اثربخشی و کارایی نبوده، برخودار
   است. نداشته
 تشکیالت نمودار در تحول، و تغییر فرایند این در
 است. آمده وجود به تغییراتی نیز نور پیام دانشگاه سازمانی

 حوزة در بدنی تربیت و فرهنگی امور مدیریت 1376 سال در
 تشکیالت به ریاست حوزة در ایثارگران مدیریت و ،معاونت
 امور مدیریت دو به اداري امور مدیریت و شد اضافه دانشگاه
 سال در یافت. تغییر رفاه و کارگزینی مدیریت و عمومی
 این در رسید. تصویب به جدیدي تشکیالتی نمودار 1378
 به حوزه چهار از دانشگاه هاي معاونت تعداد جدید، نمودار
 به ارزیابی و ریزي برنامه معاونت و یافت افزایش حوزه پنج

 حذف، ها مدیریت از بعضی و شد افزوده پیشین هاي معاونت
 تبدیل مدیریت چند به هم برخی و جدا یا و ادغام بعضی
 1391 تا 1381 هاي سال فاصله در تغییر، روند این شدند.

 و فناوري معاونت ادغام آن، آخرین و دارد ادامه همچنان
  است. 1391 سال در پژوهش معاونت
 به نور، پیام دانشگاه در ساختاري تغییرات از دیگر یکی
 سوي به دانشگاه نکرد حرکت و ها دانشکده آمدن وجود
 در ویژه به ها دانشکده زیاد افزایش است. اي دانشکده ساختار
 این 1386 سال تا که آنجا تا است، چشمگیر اخیر هاي سال

 دانشکده ده داراي اکنون و بود دانشکده دو داراي دانشگاه
 در موجود مدارك و اسناد و Pnu.ac.ir سایت( است

   ).1393 نور، پیام دانشگاه
 نیروي وسعت، و اندازه نظر از سازمان یک که یهنگام
 و ها فعالیت و کند می تغییر سازمانی تشکیالت و انسانی
 فرآیندهاي بتواند، اینکه براي دهد، می توسعه خود اقدامات
 دهد، انجام مطلوب و بهینه اي گونه به را خود کارکردي
 و ها استراتژي از هماهنگ و بهینه ترکیب یک نیازمند
   است. سازمانی ساختار
 این به گویی پاسخ پی در مطالعه این علت، همین به
 تواند می فعلی شرایط در ساختاري نوع چه که است پرسش
 در بتواند دانشگاه این تا باشد مناسب نور پیام دانشگاه براي
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 و بزرگی همه این با متناسب مجدد، دهی سازمان یک
 به سازمانی ونبر و سازمانی درون تحول و تغییر و پیچیدگی
 برطرف ضمن تا ورزد اهتمام خود سازمانی ساختار بازسازي
 کارکرد در جدي اختالل بروز از مانع ها، نارسایی کردن
  شود. خود مدیریتی و اداري
 را زیادي عوامل سازمان، ساختاري ابعاد تعیین در
 بعد سه در سازمان، پردازان نظریه بیشتر اما اند برشمرده
 ساختاري ابعاد دارند. نظر اتفاق تمرکز و رسمیت پیچیدگی،
 ضعف یا و شدت و هستند سازمان درونی هاي ویژگی بیانگر
 سازمان اثربخشی و کارایی در بعد سه این از کدام هر
   ند.مؤثر

 تعداد و کار تقسیم گرایی، تخصص میزان به 1پیچیدگی
 حدودي و حد و دارد اشاره سازمان مراتب سلسله در سطوح

 اند، شده پراکنده جغرافیایی لحاظ از سازمانی حدهايوا که را
 خود پیچیدگی ).2009 ،2سیمون و (مارك کند می تشریح نیز

 پیچیدگی است. جغرافیایی و افقی عمودي، پیچیدگی شامل
 موقعیت براساس واحدها بین تفکیک به جغرافیایی
 سطوح میزان به عمودي پیچیدگی دارد. توجه جغرافیایی
 به افقی پیچیدگی و سازمان در مدیریتی هاي هالی و سازمان
 سطح یک در رده هم و گروه هم مشاغل تعداد و تفکیک
 تعداد اندازه هر ).1378 (مینوریان، دارد اشاره سازمانی
 (پیچیدگی باشد متفاوت و متنوع سازمان یک در مشاغل
 ترین  پایین و باالترین میان فاصله قدر هر و )3افقی

 هرچه و )4عمودي (پیچیدگی باشد یشترب سازمان مسئوالن
 یکدیگر از سازمانی اعضاي و واحدها مراکز، مکانی نظر از

 نیز سازمانی پیچیدگی )5جغرافیایی (پراکندگی باشند دورتر
  بود. خواهد بیشتر

 اخذ سازمان کجاي در تصمیمات اینکه به 6تمرکز
 حق کسی چه کند می تعیین تمرکز .دارد بستگی شوند می

 حیطه و  گیري تصمیم قدرت با تمرکز دارد؟ گیري تصمیم
 قدرت هرچه که معنا بدین دارد. معکوس رابطۀ اختیار
 در تصمیمات و باشد محدودتر اختیار حیطه و گیري  تصمیم
 متمرکزتر سازمان اندازه همان به شود، گرفته سازمان رأس

                                                                        
1. Complexity 
2. March & Simon 
3. Horzontal Complexity 
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5. Dispersal Geography. 
6. Centralization 

 کارکنان عمل آزادي حق بودن محدود معناي به این است.
 از تصمیمات تبعیت و ها گیري  تصمیم در مانساز پایین
   ).2012 ،7(پاتریک است شده وضع هاي مشی خط و قوانین

 سازمانی مشاغل که حدي یا میزان به 8رسمیت
 به رسمیت کلی طور به شود. می گفته اند، شده استاندارد
 مقررات، قوانین، کردن مکتوب و تدوین میزان

 وظایف شرح و ها شغل شرح ها، نامه آیین ها، دستورالعمل
 از نقل به ؛(مینتزبرگ دارد اشاره سازمان یک در کارکنان
 عمل آزادي بیشتر، رسمیت ).1374 ،سابقی وزیري و فقیهی

 در را آنان رفتارهاي شدن تر  ریزي برنامه و کارکنان محدودتر
   دارد.   پی

 باید باشد، مناسبی ساختار داراي سازمان اینکه براي
 بحث مورد و شناسایی سازمانی ساختار بر  اثرگذار عوامل
 بر گذار اثر عوامل سازمان، حوزة نظران صاحب گیرد. قرار

 مورد سازمان محتوایی ابعاد عنوان تحت را سازمانی ساختار
 سازمان، محتوایی عوامل از منظور دهند. می قرار بحث
 محتوایی ابعاد است. سازمانی ساختار کننده تعیین عوامل
 ابعاد این پژوهش این در هستند. آن جایگاه و زمانسا بیانگر
 فرهنگ استراتژي، محیطی، اطمینان نبود از: اند عبارت
 ساختاري ابعاد وضعیت متغیرها این تکنولوژي. و سازمانی
   کنند. می تعیین را سازمان

 همۀ شامل و است نامحدود (محیط) واژة معنی 9محیط
 اینجا در دارند. قرار سازمان از خارج در که شود می چیزهایی

 سازمان بر که است توجه مورد محیط از هایی جنبه تنها،
 محیط پژوهش این در رو این از است. گذار اثر مطالعه مورد
 بر و دارند وجود سازمان مرز از خارج در که عواملی تمام را

 گذارند، می مستقیمی اثرهاي سازمان از بخشی یا تمام
 بر اي عمده سازمانی تأثیر مانیساز محیط کنیم.  می تعریف
 تأثیر محیط بینی پیش قابلیت و ثبات و دارد ساختار طراحی
 تأثیر دارد. وظایف انجام در سازمان توانایی بر مستقیم
 و سازمان آن پذیري آسیب میزان از تابعی سازمان، بر محیط
 محیط به آن وابستگی از تابعی سازمان آن پذیري آسیب
 سرعت به و باشد ناآرام محیط اگر ).2005 ،10(وي است
 باید سازمان و بود خواهد کمتر بینی پیش قابلیت کند، تغییر
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 با انطباق توانایی و باشد داشته پاسخگو و منعطف ساختاري
  ).2009 ،1(ویلیام کند پیدا را تغییر

 براي سازمان که است اعمالی معناي به 2استراتژي
 واقع در کند. می یطراح محیطی تغییرات بینی پیش یا پاسخ

 هایش هدف به سازمان رسیدن شیوه کننده تعیین استراتژي
 ایجاد اهداف به نیل براي را سازمانی ساختار مدیران است.
 کند تبعیت استراتژي از بایستی ساختار قاعدتاً پس کنند. می
 کند تغییر باید نیز ساختار ،کند می تغییر استراتژي وقتی و

 عامل بتواند باید مناسب استراتژي ).2002 ،3داو و (شمول
 موفقیت جهت در را سازمانی رشد زمینه و سازمان بقاي

   نماید. فراهم سازمانی
 فرهنگ، است معتقد )2001( 5هوفست 4فرهنگ

 سازمان از را سازمان یک اعضاي که است ذهن ریزي برنامه
 بدون سازمانی تغییر سازد. می متمایز و تشخیص قابل دیگر
 موفق سازمانی فرهنگ مهم بسیار نقش تنگرف نظر در

 که کنند می پیشنهاد تغییر مؤلفان از بسیاري واقع در نیست.
 در تغییر هاي تالش ناکامی علت براي اصلی دلیل یک

 و (تاتا است سازمانی فرهنگ از پوشی چشم ،ها سازمان
 ام)) بی. ((آي. شرکت رئیس لوگیرستنر ).2004 ،6پرسد
 فرهنگ که شدم متوجه ام بی. آي. در من دوره در گوید می
 (ارگان، است بازي خود بلکه نیست، بازي از جنبه یک فقط

 صورتی در سازمانی تغییر ).2006 ،7ماکنزي و پادسکاف
 جدا بخش یک عنوان به حداقل فرهنگ، که است اثربخش
   شود. قلمداد تغییر از ناپذیر

 انجام و روش ابزار، از عبارت فناوري یا 8فناوري
 مورد ستاده به مصرفی اقالم تبدیل براي که عملیاتی
 فرایند مگر نیست چیزي فناوري یرند.گ   می قرار استفاده
 هاي روش و ها رویه ها، شیوه آالت، ماشین شامل و تولید
 اعرابی، و پارساییان ترجمه ؛(دفت شود می امور انجام
 را مدیران ، اطالعاتی پیشرفته هاي تکنولوژي امروزه ).1390
 بهتري و بیشتر ارتباط محیط و سازمان با تا سازد می قادر
 اطالعاتی فناوري از استفاده با همچنین نمایند. برقرار

                                                                        
1. William 
2. Strategy 
3. Dov  & Shmuel 
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6. Tata & Prasad 
7. Organ, Podsakoff & MacKenzie 
8. Technology 

 کامل اطالعات و افزود کارکنان اختیارات میزان بر توان می
 به را خود کار یا وظیفه بتوانند تا داد آنها به نیاز مورد و

 با رویارویی صورت در و دهند انجام عالی اي شیوه
 (خلیل، نمایند انتخاب را جدیدي هاي راه جدید هاي فرصت
 که است الزم وارد تازه هاي يفناور ورود با ).1392
 نیازهاي با هماهنگ ها سازمان اداري و عملیاتی هاي ساختار

 با همگام نیز کارکنان وظایف و کنند پیدا تغییر تکنولوژي
   .شوند مجدد طراحی تکنولوژي نیازهاي
 ابعاد بین رابطه تجربی، مطالعات از زیادي تعداد
 به اند. نموده بررسی سازمان در را محتوایی ابعاد و ساختاري
 قوت سنجش براي )2004( 9هکت و کاتر مثال عنوان

 این دادند؛ قرار مطالعه مورد را شرکت 200 از بیش فرهنگی
 دارمعنا طور به قوي فرهنگ اگرچه که دریافتند پژوهشگران

 که زمانی ولی شود، می مرتبط سازمانی کلی عملکرد با
 حمایت محیط با سازمانی انطباق از فرهنگی هاي ارزش
 ،10گلیسون از نقل (به شود می برقرار تري قوي رابطۀ کند، می

 فرهنگ رابطه بررسی در )1392( همکاران و قدمی ).2008
 اسالمی جمهوري صداي در سازمانی ساختار پیچیدگی با

 ساختار پیچیدگی و فرهنگ بین که دادند شانن ایران
 چه هر که معنا بدین .دارد وجود معناداري رابطه سازمانی
 حریري، مطالعه است. تر قوي فرهنگ باشد، کمتر پیچیدگی

 فرهنگ رابطه تعیین هدف با )1391( جعفري و نجال
 ملی کتابخانه و اسناد سازمان در سازمانی ساختار و سازمانی
 و مثبت رابطه که داد نشان ،ایران میاسال جمهوري

 ساختار ابعاد و سازمانی فرهنگ هاي همؤلف بین داريامعن
 چه هر یعنی دارد. وجود مکانیکی ساختار ویژه به سازمانی
 گرایش باشد، تر پیچیده و متمرکز رسمی، سازمانی ساختار
 ارگانیکی بعد به کمتري گرایش و مکانیکی بعد به بیشتري
 ساختار هستند. هم به مرتبط جزء دو ساختار و فرهنگ .دارد

 هماهنگی نیازمند باشد، اثربخش و کارا آنکه براي سازمانی
 سازمانی هر در زیرا است. موجود سازمانی فرهنگ با

 دارد. وجود سازمان آن فرد به منحصر سازمانی فرهنگ
 در افراد که شود می آن از مانع ضعیف سازمانی فرهنگ
 کارایی و شخصی قدرت پایگاه شتنگاهدا براي تالش
 بنابراین سازند. منتشر و تسهیم را خود هاي دانسته خویش،

                                                                        
9. Kotter & Heskett 
10. Glisson 
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 سازمانی ساختار و فرهنگ بین تناسب برقراري با تنها
 (شکیبایی، یافت دست موفق سازمان یک به توان می

  ).2012 ،1ساالري و خلخال
 از مختلف درجات با هائی محیط با مختلف يها سازمان

 محیطی قطعیت نبود هستند. روبرو محیطی میناناط نبود
 نبود است. سازمانی ساختار طراحی در مهم متغیر یک

 با احتماالت تعیین براي توانایی نبود به محیطی قطعیت
 بر محیطی عوامل تأثیر چگونگی دربارة اطمینان از اي درجه

 نبود دارد. اشاره گیري تصمیم واحد شکست یا موفقیت
 خارجی نیروهاي از تنوعی به مچنینه محیطی قاطعیت
 کند برقرار تعامل آنها با باید سازمان یک که دارد اشاره

 ساختار رابطۀ بررسی در 3استاکر و برنز ).2007 ،2(گرودن
 در که کنند می معرفی را ساختار نوع دو محیط، و سازمانی

 پیوستار طرف یک در دارند. قرار پیوستار یک طرف دو
 قرار ارگانیکی ساختار آن دیگر درطرف و مکانیکی ساختار

 مناسب مکانیکی ساختار استاکر، و برنز نظر به دارد.
 براي که ارگانیکی ساختار برعکس است، مطمئن هاي محیط
 هستند، پویا و پی در پی تغییرات داراي که هایی محیط
 شیرمحمدي، و الهی فیض فاطمی، از نقل (به است مناسب
1391.(   
 به اعرابی ،سازمان ساختار بر محیط ثیرأت با رابطه در
  دانشگاه در آنها کند. می اشاره »لورش و الرنس« پژوهش
 بعد دو در را ساختار و دادند انجام را پژوهشی هاروارد
 که رسیدند نتیجه این به و کردند ارزیابی انسجام و تفکیک

 بیشتر تفکیک ۀدرج ،باشد متغیرتر و پویاتر محیط قدر هر
 از نقل (به شود می تر ارگانیک ها سازمان تارساخ و است

 سرعت به و باشد ناآرام محیط اگر ).1379 محمد، اعرابی،
 باید سازمان و بود خواهد کمتر یبین پیش قابلیت کند، تغییر

 با انطباق توانایی و باشد داشته پاسخگو و منعطف ساختاري
 نیاز واحدها بین در بیشتري هماهنگی به و کند پیدا را تغییر
 در ها سازمان گفت توان می .)2009 ،4(ویلیام داشت خواهد
 ساختارها و رفتار که محیطی در بلکه کنند، نمی زندگی خأل
 به ها سازمان واقع در کنند. می فعالیت دهند،  می شکل را آنها
 به محیطی عوامل به توجه بدون توانند نمی باز سیستم منزلۀ

                                                                        
1. Shakibaei, Khalkhal & Salari 
2. Gordon 
3. Burns & Stalker 
4. William 

 درك سازمانی، رشد و بقا ظحف الزمۀ دهند. ادامه خود حیات
  است. آن تحلیل و تجزیه و محیط به توجه و

 سازمانی ساختار و سازمان استراتژي بین رابطۀ در
 از است. گرفته صورت محققان توسط بسیاري تحقیقات
 بین رابطۀ مورد در چندلر آلفرد تحقیق به توان می آنها جملۀ

 1960 ههد اوایل در سازمانی ساختار و سازمان استراتژي
 هاي شرکت بزرگترین از شرکت صدها چندلر کرد. اشاره
 ها بررسی این از داد. قرار بررسی مورد نزدیک از را آمریکا
 منجر ها، شرکت این استراتژي در تغییرات که گرفت نتیجه
 چندلر رو این از است. گردیده آنها ساختار در تغییراتی به

 و دهد توسعه را خود هاي فعالیت سازمانی اگر دارد می اظهار
 ساختار باید باشد، کارآمد صورت به کار ادامه خواهان
 خود فعلی ساختار در الاقل اینکه یا بگیرد کار به را جدیدي
 نکند، تبعیت استراتژي از ساختار هرگاه و کند نظر تجدید
 ).1390 میالنی، و (مجیبی بود نخواهد مطلوب کار نتایج
 رابطه بررسی« عنوان با تحقیقی در )1384( زاده جهانی

 و ملت هاي بانک در سازمانی ساختار و رقابتی استراتژي
 توجه با پردازد. می متغیر دو این بین رابطۀ بررسی به »رفاه
 رقابتی استراتژي بین معناداري رابطۀ آمده دست به نتایج به
 که دهد می نشان تحقیق این دارد. وجود سازمانی ساختار و

 سازمانی ساختار و استراتژي بین تناسب و هماهنگی
 به استراتژي، اجراي در موفقیت براي و است ضروري
 در که طوري به است، نیاز خاصی ساختاري هاي ویژگی
 سازمان ساختاري هاي ویژگی به تمایز استراتژي اجراي

 با هزینه رهبري استراتژي اجراي و نیازمندیم ارگانیکی
 براین پژوهشگر چندین است. متناسب مکانیکی ساختار
 بین هماهنگی ژاپنی هاي شرکت قوت نقطۀ که باورند

 ؛(دفت است ها شرکت آن در سازمانی ساختار با استراتژي
 همسویی چه هر بنابراین ).1390 اعرابی، و پارساییان ترجمۀ

 و کارایی و تر ناسالم سازمان باشد، کمتر ساختار و استراتژي
 تعیین استراتژي واقع در .بود خواهد تر پایین آن اثربخشی
 مدیران است. هایش هدف به سازمان رسیدن شیوة کنندة
 کنند. می ایجاد اهداف به رسیدن براي را سازمانی ساختار
 وقتی و کند تبعیت استراتژي از دبای ساختار قاعدتاً پس

 و (شیمول کند تغییر باید نیز ساختار ،کند می تغییر استراتژي
  ).2002 ،5داو
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 بزویک سازمانی، ساختار و فناوري بین ۀرابط دربارة
 بر چشمگیري اثر فناوري که دریافتند )2010( 1وایگبو

 سازمانی کارایی و مدیریت سازمانی، ساختارهاي ارتباطات،
 سازمانی اختیارات نسبت در تغییراتی موجب فناوري دارد.
 تمرکز عدم یا تمرکز روي است ممکن و شود می

 .باشد اثرگذار سازمانی نترلک و گیري تصمیم هاي سیستم
 در کارکنان ظرفیت از گیري بهره موجب ها فناوري این
 .شوند می ها فعالیت از وسیعی دامنه انجام براي اجرایی سطح
 و نظارتی سنتی هاي فعالیت در تغییر اثرها، این نتیجه
 هاي شبکه اي، گفته به .است ناظر و سرپرست به نیاز کاهش
 سایر با سرعت به تا دهند می را امکان ینا افراد به اي رایانه
 به را خود هاي ایده و کنند برقرار ارتباط سازمانی افراد

 موقعیت به توجه بدون را اطالعات و بگذارند اشتراك
   کنند. بدل و رد خود فیزیکی
 تأثیر میزان داد، انجام عبدالغنی که تحقیقاتی در

 هاي شرکت در نیسازما ساختار بر را وارد تازه هاي تکنولوژي
 پذیرش که است توجه به الزم .کرد بررسی هندي تولیدي

 انسانی ارتباطات بر زیادي تأثیرات وارد تازه هاي تکنولوژي
 اشاره خود تحقیقات در عبدالغنی .گذارد می بنگاه یک در
 هاي تکنولوژي مناسب سازي پیاده براي ها بنگاه که کرد

 کنند حرکت پویا هايساختار سمت به باید پیشرفته تولیدي
 نشان وودوارد تحقیق .)1393 ناصري، از نقل به (ریچارد؛

 و فناوري نظر از که هستند موفق ییها سازمان که داد

 پارساییان ۀترجم ؛(دفت باشند یکدیگر کنندة تکمیل ساختار
  ).1390 اعرابی، و

 پژوهشی و نظري مبانی به استناد با حاضر، پژوهش
 مطلوب الگوي ارایه پی در زیر تسؤاال طرح با تحقیق
  است. نور پیام دانشگاه در سازمانی

                                                                        
1. Bezweek & Egbu 

  تحقیق اصلی پرسش
 وجود رابطه سازمانی محتواي و سازمانی ساختار بین آیا
  دارد؟

  تحقیق فرعی هاي پرسش
 دانشگاه در سازمان، محتوایی و ساختاري ابعاد وضعیت .1

  است؟ چگونه نور پیام
 و تمرکز) رسمیت، دگی،(پیچی ساختار ابعاد بین آیا .2
 رابطه فرهنگ) و محیط ،فناوري (استراتژي، محتواي ابعاد
 دارد؟ وجود
 (پیچیدگی، شاخص سه با سازمانی ساختار آیا .3
 چهار از استفاده با سازمانی محتواي و تمرکز) و رسمیت
 قابل فرهنگ و محیط ،فناوري استراتژي، شاخص
 است؟ گیري اندازه
 و محیط ،فناوري (استراتژي، محتوایی ابعاد آیا .4

 ساختار ابعاد براي مناسبی هاي کننده بینی پیش فرهنگ)
 هستند؟ تمرکز) و رسمیت (پیچیدگی،
 متغیرهاي مجموعه دو از تحقیق این در شده ارائه مدل
 (محتوایی مستقل متغیرهاي و سازمانی) (ساختار وابسته

 ی،(پیچیدگ وابسته متغیرهاي است. شده تشکیل سازمانی)
 ،فناوري (استراتژي، مستقل متغیرهاي و تمرکز) و رسمیت
 سپس و شده توصیف ابتدا تحقیق، این در فرهنگ) و محیط
 برده کار به کلی مدل در تحقیق، مدل تبیین منظور به
  شوند. می

  تحقیق اجراي روش
 است. کاربردي هدف نظر از پژوهش این در تحقیق روش
 سازمانی ساختار راحیط در حاضر تحقیق نتایج از زیرا

 – توصیفی روش، نظر از شود. می استفاده نور پیام دانشگاه
 صورت به اطالعات، آوري جمع شیوه نظر از و همبستگی
 نظري مبانی اول گام در است. شده انجام پیماشی و اسنادي

 سازمانی هاي مدل و الگوها آن، ساختار و سازمان پژوهشی و

 قیتحق یمفهوم مدل .2 نمودار
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 پیام دانشگاه سازمانی اختارس به مربوطه مدارك و اسناد و
 با دوم گام در است. گرفته قرار مطالعه و بررسی مورد نور
 بین تناسب میزان ،نامه پرسش ازطریق اطالعات آوري جمع
 در است. شده تبیین و تحلیل ساختاري ابعاد و محتوایی ابعاد
 دوم، و اول گام هاي داده ترکیب با تا شده سعی سوم گام

   گردد. ارائه و یطراح مناسب الگوي
  
  نمونه حجم و گیري نمونه روش آماري، جامعۀ

 است. نور پیام دانشگاه تحلیل، واحد حاضر، پژوهش در
 کارکنان همه تحقیق این در مطالعه مورد آماري جامعۀ
 از است. کردستان و کرمانشاه تهران، استان نور پیام دانشگاه
 یا افراد از باید را تحقیق این به مربوط اطالعات که آنجا
 افراد از خاصی انواع یعنی آورد، دست به خاصی هاي گروه
 روش از باشند، نظر مورد اطالعات ارائه به قادر که

 حجم برآورد جهت .است شده استفاده هدفمند گیري نمونه
 اساس بر .است شده استفاده دي.اي.دواس جدول از نمونه
 يخطا و اطمینان درصد 95 سطح در دي.اي.دواس جدول
 پنجاه به پنجاه شکاف فرض با و درصد پنج گیري نمونه
 جمعیت ناهمگنی از حکایت که نظر مورد متغیر در جمعیت
 اي گسترده نسبتاً جغرافیایی ۀمنطق آماري، ۀجامع ونچ( دارد
 شامل را مختلف اجتماعی هاي محیط که بردارددر را
 درصد 95 با یعنی ؛شد برآورد چهارصد نمونه حجم شود)، می

 معادل جمعیت در موجود نتایج که گفت توان می اطمینان
 گیري نمونه خطاي منهاي و اضافه به نمونه نتایج همان

  .)1390 (دواس، است. درصد) پنج(
  
  گیري اندازه ابزار
 رابینز نامه پرسش از سازمانی ساختار متغیر سنجش جهت
 ارزشی پنج مقیاس اساس بر نامه پرسش این شد. استفاده
 رسمی متغیر نامه پرسش این در شود. می گیري ندازها لیکرت
 متغیر و سؤال هفت با تمرکز متغیر ،سؤال شش با بودن

 تمامی در اند. شده سنجیده سؤال هشت با پیچیدگی
 امتیاز )ج )،2( امتیاز )ب )،1( امتیاز )الف هاي پاسخ ها، پرسش

 آنها مجموع و دارند )5( امتیاز )ه )،4( امتیاز )د )،3(
 سازمان در تمرکز و پیچیدگی رسمیت، میزان دهندة اننش

 حداقل و حداکثر 17 و 30 امتیاز نامه پرسش این در است.
 امتیاز و پیچیدگی حداقل و حداکثر 7 و 35 امتیاز رسمیت،

 (الوانی، است سازمان در تمرکز حداقل و حداکثر 10 و 35

 نامۀ پرسش از سازمانی، فناوري سنجش منظور به ).1390
 نامه پرسش این است. شده استفاده سازمانی دوایر ناوريف

 وسیله به بعد هر است. پذیري تجزیه و تنوع بعد دو داراي
 .شود می گیري اندازه است، سؤال شش جمعاً که السؤ سه
 باالیی نمرة پذیري)) ((تجزیه بعد اگر نامه پرسش این در

 رتصو آن در بیاورد، پایینی نمرة ((تنوع)) بعد و بگیرد
 برخودار عادي فناوري یک از دایره آن که گفت توان می

 و تکراري غیر فناوري آن بیفتد، اتفاق آن عکس اگر است.
 پذیري تجزیه و تنوع بعد دو بودن پایین بود. خواهد پیچیده

 بعد دو این بودن باال و است هنري فناوري وجود معناي به
 ۀمترج ؛(دفت است مهندسی فناوري وجود دهندة نشان

 سازمانی فرهنگ سنجش براي ).1390 اعرابی، و پارساییان
 کانن و کامرون استاندارد نامه پرسش از تحقیق این در

 اساس بر االتؤس ،نامه پرسش این در است. شده استفاده
 مجموع اگر شود. می گیري اندازه لیکرت ارزشی پنج مقیاس
 باشد، بیست و صد تا هشتاد بین سازمانی فرهنگ امتیاز
 امتیاز باشد. می سازمان در قوي فرهنگ وجود دهنده نشان
 و قوي حدودي تا سازمانی فرهنگ بیانگر هشتاد تا پنجاه
 سازمان در ضعیف فرهنگ وجود دهندة نشان چهل زیر امتیاز
 متغیر گیري اندازه براي ).1390 رمضان، و مقیمی ( است
 ((نبود نامه پرسش تسؤاال از ترکیبی سازمانی محیط
 ساخته محقق و 1ویلیام شده)) درك محیطی یناناطم

 امتیاز بینی پیش قابل کامالً :گزینه براي است. شده استفاده
 قابل غیر تاحدودي ،3 امتیاز یبین پیش قابل حدودي تا ،4

 در 1 امتیاز بینی پیش قابل غیر کامالً و 2 امتیاز بینی پیش
   ).1390 رمضان، و (مقیمی است شده گرفته نظر

 به محیطی عوامل که دهد می نشان 27-40 یازامت - 
  باال). (اطمینان است بینی پیش قابل زیادي میزان
 تا محیطی عوامل که دهد می نشان 14- 27 امتیاز - 
 به متوسط اطمینان (نبود است بینی پیش قابل حدودي
  پایین).
 یبین پیش قابلیت که دهد می نشان 13 زیر امتیاز - 
 به متوسط اطمینان (نبود تاس کم بسیار محیطی عوامل
 موفق اجراي نامه پرسش از استراتژي سنجش براي باال).

 البته ).1392 (فرهانی، است شده استفاده سازمانی استراتژي

                                                                        
1. William 
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 نهایی آن در تغییراتی با و بازنگري مورد نامه پرسش این
   است. شده

   روایی
 روایی از تحقیق این در ،نامه پرسش روایی تعیین جهت
 براي که صورت بدین .است شده استفاده محتوایی و صوري
 براي و رابینز استاندارد نامه پرسش از سازمانی ساختار
 معتبر و استاندارد هاي نامه پرسش از نیز سازمانی محتواي
 ویلیام، سازمانی محیط کانن، و کامرون سازمانی فرهنگ
 استفاده فرهادي سازمانی استراتژي و دفت سازمانی فناوري
 از نفر چند وسیلۀ به مطالعه از پس نامه پرسش دو است. شده

 در که است گرفته قرار بررسی مورد متخصصان و استادان
 اصالحات از پس و شد پیشنهاد اصالح جهت مواردي نتیجه
  .گردید تدوین نامه پرسش نظر، مورد

  پایایی
 پایایی تعیین منظور به ها نامه پرسش بودن استاندارد وجود با
 (پنجاه مقدماتی آزمون یک در کرونباخ آلفاي بضری نیز

 ضریب این مقادیر گردید. محاسبه متغیرهاي براي نفره)
 استراتژي )،0.76( محیط )،84/0( فرهنگ متغیر براي

 با است. )0.68( سازمانی ساختاري و )0.71( فناوري )،0.90(
 کرد استنباط توان می کرونباخ آلفاي ضریب مقادیر به توجه
 براي .است برخوردار مطلوبی نسبتاً پایایی از تحقیق رابزا که

 ضریب استاندارد، انحراف میانگین، از ها داده تحلیل و تجزیه
  است. شده استفاده کانونی رگرسیون و پیرسون همبستگی

  
  ها یافته
 سازمانی محتواي بعد چهار بررسی به تحقیق این در
 ، سازمانی استراتژي سازمانی، استراتژي سازمانی، فناوري(

 و مستقل متغیرهاي عنوان به فرهنگ) و سازمانی محیط
 و سازمان رسمیت سازمان، (تمرکز سازمانی ساختار بعد سه

 شده پرداخته وابسته متغیرهاي عنوان به سازمان) پیچیدگی
  است.
 سازمانی محتواي ابعاد و سازمانی ساختار ابعاد آماري توصیف .1 جدول
  استاندارد انحراف  میانگین  تعداد  متغیرها ابعاد  متغیرها
 ساختار
  سازمانی

 2.42 31.00 400  پیچیدگی
 2.01 25.28 400  رسمیت
 0.50 24.00 400  تمرکز

 محتواي
  سازمانی

  2.33 15.68 400  محیط
  3.60 20.64 400  فناوري
  8.27 50.40 400  فرهنگ
  6.60  27.11 400  استراتژي

 باال جدول در مذکور يمتغیرها هاي میانگین به توجه با
 از نور پیام دانشگاه سازمانی ساختار که گفت توان می

 سازمانی باالي بسیار پیچیدگی و زیاد تمرکز و رسمیت
 میانگین با سازمانی فرهنگ تحقیق این در است. برخوردار

 دانشگاهی در قوي حدودي تا فرهنگ وجود بیانگر 50.40
 که دهد می اننش محیط 15.68 میانگین است. نور پیام

 به این است. یبین پیش قابل حدودي تا محیطی عوامل
 پایین به متوسط اطمینان نبود و محیط بودن متغیر معناي
 بیانگر استراتژي، 27.11 نمره است. محیط یبین پیش در

 فناوري 20.64 میانگین است. دانشگاه در استراتژي موفقیت
 نور پیام دانشگاه در مهندسی فناوري وجود دهنده نشان
   است.

 و (تمرکز سازمانی ساختار ۀمؤلف دو و محیط بین
 معکوس تعامل این دارد. وجود معکوس رابطه پیچیدگی)

 در سازمانی پیچیدگی و تمرکز افزایش با دهد می نشان
 یابد. می کاهش نیز محیط یبین پیش قابلیت نور پیام دانشگاه

 در یچیدگیپ و تمرکز از باید محیط بودن متغیر به توجه با
 را محیطی تغییرات بتوان تا کاست نور پیام دانشگاه ساختار
 است. مثبت و معنادار رسمیت با محیط رابطۀ کرد. بینی پیش
 دانشگاه در رسمیت با محیط تعامل که دهد می نشان این
 رابطه پیچیدگی و تمرکز با فناوري است. مناسب نور پیام

 ارگانیکی ساختار بمناس که پیچیده نسبتاً فناوري ندارد.
 مکانیکی ساختار مناسب که باال تمرکز و پیچیدگی با است
 مثبت و معنادار رسمیت با فناوري رابطۀ نیست. همسو است،
 دانشگاه در رسمیت با فناوري گفت توان می بنابراین است؛
 تمرکز و پیچیدگی با فرهنگ رابطه است. مناسب نور پیام

 است. منفی و معنادار رسمیت با و است مثبت و معنادار
 و دارد مثبت و معنادار تعامل تمرکز و پیچیدگی با استراتژي

 فرهنگ مثبت تعامل دارد. معنادار معکوس تعامل رسمیت با
 ساختار هاي همؤلف با آنها تناسب معناي به استراتژي و

 این بین همخوانی نبود معناي به منفی تعامل و سازمانی
   است. ها همؤلف

 محتواي ابعاد روي از سازمانی ساختار بعادا بینی پیش
  کانونی همبستگی از استفاد با سازمانی
 همبستگی از تعمیمی کانونی همبستگی :1کانونی همبستگی
 .متغیرهاست از مجموعه دو بین رابطه تحلیل براي چندگانه

                                                                        
1. Canonical Correlation 
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 از خطی ترکیب یک بین ارتباط کانونی، همبستگی در
 مجموعه زا خطی ترکیب و X متغیرهاي مجموعه
 از خطی ترکیب این .شود می واقع بررسی مورد Y متغیرهاي
 .شود می نامیده کانونی تغییرات یا کانونی متغیرهاي متغیرها،

 همبستگی از خاصی حالت چندگانه و ساده همبستگی
 یک شامل مجموعه دو هر یا یک آن، در که هستند کانونی
 که یرهاییمتغ از خطی ترکیب کانونی، تحلیل .هستند متغیر

 پیدا دارند، متغیرها دوم مجموعه با را همبستگی بیشترین
   کند. می

 شود، می مشاهده 3 شماره جدول در که گونه همان
 ارزیابی را پژوهش کلی مدل داريامعن گوناگون آزمون چهار
 .کنند می

 )χ=0.31 و 01/0p< ، 48.27=F( ویلکز النداي مقدار
 متغیر مجموعه دو بین ددرص 99 احتمال با که دهد می نشان

 نسبتی ویلکز، النداي واقع، در دارد. وجود کانونی همبستگی
 تفاوت وسیلۀ به که است تشخیصی نمرات کل واریانس از
 ).1391 صفري، و پور (حبیب است. نشده تبیین ها گروه بین
 حدود یعنی؛ است، 31/0 با برابر حاضر تحقیق در آماره این

 متغیرهاي وسیلۀ به وابسته رهايمتغی واریانس از درصد 31
   .شوند می تبیین محتوایی ابعاد از غیر

 در را کامل مدل ،χ  -1 با است برابر که 1اثر اندازة
 تابع دو اثر اندازه مبنا، این بر سازد. می آشکار R ریسمات

 اثر، اندازه است. 1- 0.31=69 با برابر تحلیل این کانونی
 به قادر مدل که است متغیر دو بین مشترك واریانس مقدار
 یک که دهد می نشان آمده دست به مدل است. آن تبیین
 دسته دو پراشی هم که دارد وجود مشترك واریانس منبع
 درصد 69 پژوهش این مدل بنابراین، کند؛ می تبیین را تغیرم

 فناوري سازمانی، استراتژي سازمانی، فرهنگ بین واریانس
 و تمرکز سازمانی، پیچیدگی با را سازمانی محیط و سازمانی
 اساس بر و آماري نظر از کند. می تبیین سازمانی رسمیت
 تابع ینگ،هتل و روي پیالیی اثر و ویلکز النداي هاي آزمون
 داريامعن به توجه با .است دارمعنا 0.01 سطح در کانونی
 را تحقیق مدل داريامعن توان می متغیري، چند هاي آماره

 .پذیرفت
 تحقیق رد پذیرد. می را مدل داريامعن روي آزمون
 درصد 66/0 یعنی؛ .است 66/0 با برابر روي ارزش حاضر،
 با مانی)ساز (ساختار وابسته متغیرهاي پذیري تغییر
 تبیین سازمانی) (محتوایی مستقل متغیرهاي پذیري تغییر

 تحقیق، اصلی سؤال گفت، توان می بنابراین، است؛ شده
                                                                        
1. Effect Zise 

 سازمانی محتواي ابعاد با سازمانی ساختار ابعاد بین همبستگی .2 جدول
  سازمانی ساختار متغیر
  تمرکز  رسمیت  پیچیدگی  سازمانی محتواي

n r sig n r sig n r sig 
 000 . **463.- 400 003 . **150. 400 000 . **463.- 400  محیط
 108 . 084.- 400 022 . *114. 400 105 . 081.- 400  فناوري
 046 . *109 . 400 000 . **250.- 400 043 . *102 . 400  فرهنگ
 000 . **664 . 400 002 . **157.- 400 000 . **664 . 400  استراتژي

 کانونی تابع مدل براي معناداري هاي آزمون .3 جدول
 داري معنا سطح F  آماره  DF خطا  DF فرضیه  آماره مقدار نآزمو نام
  000/0  49/32  1182  12  744/0  پیالیی اثر
  0000/0  11/67  1172  12  06/2 هتلینگ اثر

 000/0  27/48  1037.43  12 31/0  ویلکز النداي
 - - - - 66/0  روي ریشه بزرگترین
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 ساختار و سازمانی محتواي بین معنادار رابطه وجود بر مبنی
 با رسمیت و تمرکز پیچیدگی، و است گردیده تأیید سازمانی

 داراي و یبین پیش قابل محیط و فناوري استراتژي، فرهنگ،
  هستند. معناداري رابطه

 سازمانی محیط است، آمده باال جدول در که گونه همان
)05/0p<، 2.22 -=t 11 و.-=B( سازمانی استراتژي و 
)01/0p<، 5.18=t 0.25 و=B( پیچیدگی اريمعناد طور به 

 ،>01/0p( سازمانی محیط کنند. می بینی پیش را سازمانی
2.99 -=t 0.14 و=B،( سازمانی يفناور )01/0p<، 2.66=t 
- 0.25 و 01/0p<، 5.2 -=t( سازمانی فرهنگ )،B=0.12 و
=B( سازمانی استراتژي و )01/0p<، 2.2-=t 0.13 و=B( 
 کنند. می بینی پیش را سازمانی رسمیت داري امعن طور به

 و )B=- .49 و 01/0p<، 16.6 -=t( سازمانی محیط
 طور به )B=0.25 و 01/0p<، 5.18=t( سازمانی استراتژي

   کنند. می بینی پیش را سازمانی تمرکز داريمعنا
 ساختار یعنی وابسته، کانونی متغیر در 5 جدول در

 )0.864( کانونی ضریب با سازمانی پیچیدگی متغیر سازمانی،
 براي کننده تبیین ترین قوي و داشته را کانونی بار بیشترین
 یعنی مستقل، کانونی متغیر در است. بوده سازمانی ساختار
 کانونی ضریب با سازمانی فرهنگ سازمانی، محتواي

 کنندگی تبیین قدرت و دارد را کانونی بار شترینبی )0.855(
 است. بوده مستقل کانونی متغیرهاي بقیه از بیشتر نیز، آن
 از کمتر که هایی عامل )2005( 1هنسان و شري گفته به

 شوند گذاشته کنار مدل از باید کنند، تبیین را واریانس 0.10
 ).1393 نرگسیان، و رحمت سلیمانی، یزدي، از نقل (به
 0.10 از بیشتر مدل، متغیرها همه اینکه به توجه با ابراین،بن

 متغیرهاي همه گفت، توان می کنند، می تبیین را واریانس
 براي خوبی کنندگی بینی پیش و تبیین قدرت از تحقیق
  هستند. برخودار محتوایی و ساختاري ابعاد گیري اندازه

                                                                        
1. Sherry, A. Henson 

  بحث و گیري نتیجه
 مناسب، سازمانی تارساخ الگوي تا شد سعی تحقیق این در

 براي شود. ارائه و طراحی بینی، پیش نور پیام دانشگاه براي
 حوزه در )تمرکز و پیچیدگی (رسمیت، متغیر هس منظور، این

 و فناوري فرهنگ، (محیط، متغیر چهار و سازمانی ساختار
 براي و شناسایی سازمان محتوایی حوزه در استراتژي)
  گرفتند. رقرا مطالعه مورد آزمون و بررسی
 نشان توصیفی آمار نتایج تحقیق، اول سؤال با ارتباط در
 ساختار در سازمانی پیچیدگی و تمرکز رسمیت، که داد

 ابعاد با ارتباط در است. باال نور پیام دانشگاه سازمانی
 فرهنگی متغیر، نسبتاً محیط از حکایت ها یافته محتوایی،
 در موفق استراتژي و پیچیده فناوري قوي، تاحدودي

  دارد. نور پیام نشگاهدا
 اول مرتبۀ همبستگی نتایج تحقیق، دوم سؤال در

 با فناوري متغیر در جز هب داد نشان پیرسون) (همبستگی
 دیگر بین ندارد، وجود ارتباط رسمیت و پیچیدگی

 دارد. وجود ارتباط محتوایی و ساختاري ابعاد هاي شاخص
 و پیچیدگی با را ضعیفی همبستگی فرهنگ متغیر البته
 سطح همبستگی یا کانونی رگرسیونی داد. نشان تمرکز
 پیچیدگی با فرهنگ و فناوري ۀمؤلف دو داد، نشان نیز باالتر
 دیگر بین وجود، این با ندارند. معناداري ارتباط تمرکز و

  دارد. وجود باالیی معنادار ارتباط متغیرها

 تحقیق مدل کانونی ضرایب .5 جدول
  
 ساختار
  سازمانی

  کانونی بار ضرایب  متغیرها
  0.864  پیچیدگی
  0.446  رسمیت
  0.689  تمرکز

  
 محتواي
  سازمانی

  0.569  محیط
  0.354  فناوري
  0.855  فرهنگ
  0.602  استراتژي

 ساختاري ابعاد با محتوایی ابعاد هاي مؤلفه بین چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج .4 جدول
  مالك متغیرهاي  متغیر

 متغیرهاي
  بین پیش

 تمرکز  رسمیت  پیچیدگی
Beta t sig Std.Er Beta  t sig Std.Err Beta  t sig  Std.Err 

  0.019  0.000  -16.6 -0.49  0.047  0.003  2.99  0.14  0.025  0.015  -.2.44 -.11  محیط
 0.012  0.963  -0.04  -0.01  0.038  0.008  2.66  0.12  0.017  0.978  0.02  0.01  فناوري
  0.005  0.323  -0.08  0.029 0.012  0.000 -5.2  -.25  0.007 0.921  0.09  0.04  فرهنگ
  0.006  0.000  22.36 0.66 0.013  0.007  -2.2  0.13  0.009  0.000  5.18  0.25  استراتژي
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 کانونی همبستگی نتایج تحقیق، سوم سؤال مورد در
 و فرهنگ ،فناوري محیط، هاي شاخص که داد نشان

 بعد گیري اندازه براي مناسبی هاي شاخص استراتژي
 فرهنگ متغیرهاي میان این در هستند. سازمان محتواي
 و کانونی بار بیشترین با سازمانی استراتژي و سازمانی
 کمتري، کانونی بار با نیز سازمانی محیط و سازمانی فناوري
 کانونی متغیر در اند. کرده نیبی پیش را سازمانی محتواي
 بار با سازمانی پیچیدگی متغیر سازمانی، ساختار یعنی وابسته
 بار با سازمانی رسمیت و تمرکز متغیرهاي و بیشتري کانونی
 ساختار براي مناسبی هاي کننده یبین پیش کمتري کانونی
 هستند. سازمانی
 و ویلکؤ النداي هاي آزمون پژوهش، چهارم سؤال دربارة

 در کانونی تابع معناداري با هتلینگ، و روي پیالیی، اثر
 ابعاد یعنی مستقل، متغیرهاي که داد نشان 01/0 سطح
 و فرهنگ ،فناوري (محیط، سازمانی محتواي مختلف

 (تمرکز، سازمانی ساختار مختلف ابعاد توانند، می استراتژي)
  کنند. یبین پیش خوبی به را پیچیدگی) و رسمیت
 انجام از پس تحقیق اصلی سؤال خصوص در نهایت در
 وابسته متغیرهاي تغییرپذیري درصد 66 کانونی، تحلیل

 محتواي( مستقل متغیرهاي تغییرپذیري با )سازمانی ساختار(
 باالیی معنادار رابطۀ توان می بنابراین، .شد تبیین )سازمانی

 نور پیام دانشگاه در سازمانی محتواي با سازمانی ساختار بین
  داد. اننش را

 با ارتباط در پژوهش هاي یافته شد، ذکر که طور همان
 پیچیدگی و تمرکز رسمیت، دهنده نشان سازمانی ساختار
 میتنزبرگ گفته به است. نور پیام دانشگاه در سازمانی باالي

 هاي ویژگی از باال تمرکز و پیچیدگی رسمیت، رابینز و
 توان می ن،بنابرای است. مکانیکی ساالري دیوان يها سازمان
 نور پیام دانشگاه سازمانی ساختار موجود، وضعیت در گفت
 و عامري است. مکانیکی سازمان هاي ویژگی داراي بیشتر
 وجود که دادند نشان خود مطالعۀ در )1387( زاده محرم
 گیري شکل مانع سازمان ساختار در باال پیچیدگی و رسمیت
 موجب پذیري انعطاف که صورتی در شود، می جدید هاي ایده
 تبادل امور، انجام در تنوع کار، انجام بهتر هاي شیوه ارائۀ
 شود. می دانش انتقال و خلق نتیجه در و تجربیات و ها ایده

 ارائه مانع گیري، تصمیم اختیار در تمرکز وجود همچنین

 )،2002( سال در نیز 1کنی شود. می خالقانه هاي حل راه
 فرآیندهاي در زتمرک و رسمیت کاهش که داشت اظهار
 اثر سازمان افراد کارایی و خالقیت در مطلوب حد در اداري
 صمدي و آقاجانی کالیی، میار صمدي از نقل (به دارد مثبت
 این به خود مطالعۀ در )1380( زهراییان ).1394 کالیی، میار
 باشد، باال تمرکز و رسمیت پیچیدگی، چقدر هر رسید نتیجه
 پیشینۀ به توجه با یابد. می کاهش نیز کارکنان وري بهره

 میزان از باید سازمانی ساختار ابعاد خصوص در تجربی
 شود کاسته نور پیام دانشگاه در تمرکز و پیچیدگی رسمیت،

 سازمانی وظایف اثربخش و کارا اي گونه به بتواند، دانشگاه تا
 دهد. انجام را خود

 ناناطمی از حکایت ها یافته محتوایی، ابعاد با ارتباط در
 تاحدودي فرهنگی محیط، یبین پیش در پایین به متوسط
 پیام دانشگاه در موفق استراتژي و مهندسی فناوري قوي،
 در سازمانی ساختار که هستند آن بیانگر ابعاد، این دارد. نور

 مکانیکی. تا باشد ارگانیکی بیشتر باید نور پیام دانشگاه
 مدیریتی امنظ مقایسۀ در )،1387( حیدري و زاده ابراهیم
 نشان مرسوم هاي دانشگاه با دور راه از و باز هاي دانشگاه
 به بیشتر مرسوم هاي دانشگاه سازمانی ساختار که دادند
 سمت به نور پیام دانشگاه ساختار و مکانیکی ساختار سمت

 از پذیرتر انعطاف ساختاري و دارد تمایل بودن ارگانیکی
 داد، نشان ساختاري عاداب که آن با دارد. مرسوم هاي دانشگاه
 بیشتر اخیر سال چند در نور پیام دانشگاه در سازمانی ساختار

 درونی ابعاد اما است؛ کرده حرکت مکانیکی ساختار سوي به
 ساختار حرکت بر تأکید هنوز نور، پیام دانشگاه در سازمان
 دارد. ارگانیکی سوي به سازمانی
 نشان محیط یبین پیش در پایین به متوسط اطمینان نبود

 است. یبین پیش قابل حدودي تا محیطی عوامل که دهد می
 است. متغیر و پیچیده نسبتاً سازمان محیط دیگر، عبارت به

 نور، پیام دانشگاه در باال تمرکز و پیچیدگی رسمیت،
 ابعاد بین تعاملی بررسی در نیست. متغیر محیط با جهت هم

 با محیط ور،ن پیام دانشگاه در محیط با سازمانی ساختار
 معکوس تعامل در پیچیدگی و تمرکز با و ارتباط بی رسمیت

 پیام دانشگاه در محیط و ساختار بین معکوس تعامل است.
 سازمانی پیچیدگی و تمرکز افزایش با دهد می نشان نور،

 اینکه براي یابد. می کاهش نیز محیط یبین پیش قابلیت
                                                                        
1. Koene  
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 میزان از دبای کرد، بینی پیش را محیطی تغییرات بتوان
 کاست. حدودي تا نور پیام دانشگاه در تمرکز و پیچیدگی
 و محیط به توجه و درك سازمانی، رشد و بقا حفظ الزمۀ
 بر اي عمده تأثیر سازمانی محیط است. آن تحلیل و تجزیه
 تأثیر محیط بینی پیش قابلیت و ثبات و دارد ساختار طراحی
 محیط اگر دارد. فوظای انجام در سازمان توانایی بر مستقیم
 کمتر یبین پیش قابلیت کند، تغییر سرعت به و باشد ناآرام
 داشته پاسخگو و منعطف ساختاري باید سازمان و بود خواهد
 موفق بتواند و کند پیدا را تغییر با انطباق توانایی تا باشد
   .)2009 ،1(ویلیام کند عمل
 پژوهش نتیجه سازمانی، فرهنگ با ارتباط در
 دانشگاه در سازمانی قوي حدودي تا فرهنگ دهدهن نشان
 ارتباط  تمرکز و پیچیدگی با فرهنگ بین است. نور پیام

 و پیچیدگی با فرهنگ که است معنا بدین این نیست. معنادار
 رابطۀ همچنین نیست. متناسب نور پیام دانشگاه در تمرکز
 منفی رابطۀ است. منفی و معنادار رسمیت با فرهنگ
 در رسمیت افزایش با که است این بیانگر یترسم با فرهنگ
 گفتۀ به شود. می ضعیف سازمانی فرهنگ نور، پیام دانشگاه

 دو ساختار و فرهنگ )2012 ،2ساالري و خلخال ،شکیباي(
 و کارا آنکه براي سازمانی ساختار هستند. هم به مرتبط جزء

 موجود سازمانی فرهنگ با هماهنگی نیازمند باشد، اثربخش
 نور، پیام دانشگاه در رسمیت از کاستن با بنابراین د.باش می
 با کرد. برقرار تناسب سازمانی ساختار و فرهنگ بین توان می
 نیاز نور، پیام دانشگاه در قوي حدودي تا فرهنگ به توجه
 صورت جانبه همه و الزم توجه سازمانی فرهنگ به است
 عدم و کارکنان به عمل آزادي دادن با امکان تاحد و گیرد
 همه ارتباطات براي فضا حد، از بیش هاي محدودیت اعمال
 و شود فراهم مداوم صورت به اطالعات تبادل و جانبه

   شود. تقویت مشارکت و اعتماد فرهنگ
 استراتژي با سازمانی ساختار هاي همؤلف بین رابطه تعیین

 تعامل رسمیت همؤلف و استراتژي بین که دهد می نشان
 در رسمیت که است معنا بدین نتیجه ینا دارد. وجود منفی

 به توجه با نیست. استراتژي با متناسب نور پیام دانشگاه
 میزان از حدودي تا باید نور، پیام دانشگاه در باال رسمیت
 متوازن محتوا با ساختار تا کاست دانشگاه این در رسمیت

                                                                        
1. William 
2. Shakibaei, Khalkhal &  Salari  

 تمرکز) و (رسمیت سازمانی ساختار ۀمؤلف دو بین ولی شود.
 زاده جهانی دارد. وجود معناداري و مثبت تعامل تژياسترا با
 استراتژي بین تناسب و هماهنگی که دهد می نشان )1384(
 ،3داو و شیمول گفته به است. ضروري سازمانی ساختار و
 وقتی و کند تبعیت استراتژي از دبای ساختار )،2002(

   .کند تغییر باید نیز ساختار ،کند می تغییر استراتژي
 مهندسی فناوري وجود دهندة نشان پژوهش ايه یافته

 مهندسی فناوري گوید می دفت است. نور پیام دانشگاه در
 ساختار و فرایند که واحدهایی در و باشد پیچیده باید

 ترجمه ؛(دفت رود می کار به پیچیده فناوري دارند، ارگانیک
 با ساختاري داراي که سازمانی )1390 اعرابی، و پارسائیان
 ساختار داراي بیشتر است، باال تمرکز و پیچیدگی رسمیت،
 پیچیده فناوري که است حالی در این است، مکانیکی
 با نیز رگرسیونی نتایج است. ارگانیکی ساختارهاي مناسب
 و تمرکز با فناوري بین معنادار تعامل نبود دادن نشان

 فناوري و سازمانی ساختار بین تناسب نبود این پیچیدگی،
 این بر پژوهشگر چندین دهد. می نشان خوبی به را سازمانی
 آنها که است این در ژاپنی هاي شرکت قوت نقطه که باورند
 کنند ایجاد هماهنگی فناوري و ساختار بین اند توانسته
 براي بنابراین، )؛1390 اعرابی، و پارسائیان ترجمه ؛(دفت
 و کارایی داراي نور پیام دانشگاه سازمانی ساختار اینکه
 سازمانی پیچیده فناوري با متناسب باید باشد؛ الزم ربخشیاث
 و پرداخت تمرکز و پیچیدگی کاهش به دانشگاه این در
 پیچیده فناوري گویی پاسخ که منطف و نرم الگوي سوي به

  کرد. حرکت باشد، سازمانی
 با ارتباط در باال رسمیت و پیچیدگی تمرکز، اینکه نتیجه

 بینی پیش در پایین به وسطمت اطمینان و ساختاري ابعاد
 پیچیده نسبتاً فناوري و قوي حدودي تا فرهنگ محیط،
 نور پیام دانشگاه در محتوایی ابعاد خصوص در سازمانی
 بیشتر سازمانی ساختار موجود، شرایط در که است آن بیانگر
 بیشتر باید مطلوب، شرایط در و مکانیکی هاي ویژگی داراي

 ابعاد بین که است این معناي هب نتیجه این باشد. ارگانیکی
 تناسب حدودي تا نور پیام دانشگاه در محتوایی و ساختاري
 دو در را تناسب نبود این رگرسیونی نتایج نیست. برقرار
 نشان نیز تمرکز و پیچیدگی با فرهنگ و فناوري ۀمؤلف
 ساختار بین توان می چگونه است این سؤال حال دهد. می

                                                                        
3. Shmuel &  Dov 
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 کرد. ایجاد توازن نور پیام انشگاهد در ارگانیکی و مکانیکی
 نسبی استقالل دانشگاه مختلف هاي بخش به هم یعنی
 حل براي ؟ کرد حفظ را آن کلی انسجام هم و کرد واگذار
 ساختار کند. می پیشنهاد را پیوندي ساختار دفت مشکل این

 زیرا هستند، نامطمئن که است هایی محیط مناسب پیوندي
 توجه با که شوند طراحی اي گونه به باید عملیاتی هاي بخش
 فناوري ساختار این در کنند. تغییر بتوانند محیط، تغییرات به

 دارد. وجود دوایر بین وابستگی مقداري با پیشرفته، یا عادي
 کنند، می استفاده ساختاري چنین از که ییها سازمان غالباً
 دست کافی منابع به بتوانند باید که چرا اند، گسترده و بزرگ
 بنابراین کنند. مینأت را خود مختلف هاي بخش نیاز و یابند

 ساختار دو از ترکیبی الگویی که پیوندي، ساختار الگوي
 یافتن دست و ها هزینه رساندن حداقل به هدف (با مکانیکی

 رضایت کسب منظور (به ارگانیکی و کارآیی) و ثبات به
 است ريدوای کارایی و نوآوري عمل، ابتکار داشتن مشتریان،

 نور پیام دانشگاه در باید را دارند) تخصص و عملی جنبۀ که
 اثربخشی و کارآمدي با بتواند دانشگاه تا کرد اجرا و طراحی
 الگو، این طراحان هدف دهد. انجام را خود وظایف بهتري
 مندي بهره و ارگانیکی و مکانیکی الگوي دو معایب از پرهیز
 ؛(دفت است ازمانیس ساختار طراحی در آنها مزایاي از

  ).1390 اعرابی، و پارسائیان ۀترجم

  
  منابع
 نظام بر مؤثر واملع ).1387( مژگان ،حیدري ؛عیسی ،زاده ابراهیم

 با مقایسه در دور راه از و باز هاي دانشگاه مدیریتی
 صص ،1 شماره ،عالی آموزش ۀفصلنام .مرسوم هاي دانشگاه

87-74. 
 دفتر تهران: .سازمانی ختارسا طراحی .)1379( محمد اعرابی،

  فرهنگی. هاي پژوهش
 هاي مؤلفه بینی پیش ).1395( عادله پور فرج محمود؛ اکرامی،

 نور. پیام دانشگاه کارکنان بینش پایۀ بر سازمانی یادگیري
 سال ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش مجلۀ
  .64-53 ص دوم، شماره چهارم،

 هاي استراتژي بین رابطه سیبرر ).1384( فاطمه زاده، جهانی
 نامه پایان رفاه. و ملت هاي بانک در سازمانی ساختار و رقابتی

  تهران. دانشگاه مدیریت دانشکده ارشد، کارشناسی
 فرد، دانایی حسن ترجمۀ سازمان. تئوري ).1390( ماري جوهچ،

  افکار. نشر تهران:
 کاربرد جامع راهنماي ).1391( رضا صفري، کرم؛ پور، حبیب

spss موسسه پنجم، چاپ تهران: پیمایشی. تحقیقات در 
  پیمایش. راهبرد
 هنگفر ۀرابط بررسی ).1391( مهناز ،جعفري ؛نجال ، حریري

 ملی کتابخانه و اسناد سازمان در سازمانی ساختار و سازمانی
 و کتابداري ملی مطالعات ۀنشری ن.ایرا اسالمی جمهوري

  .114-126 صص ،90 شماره ،اطالعات سازماندهی
 و کامران سید باقر ترجمۀ فناوري. مدیریت ).1392( طارق خلیل،

  متن. پیام انتشارات تهران: پرست، ملت ماهور
 ساختار. طراحی و سازمان تئوري ).1390( ال ریچارد. دفت،

 :تهران دوم، جلد اعرابی، محمد سید و پارساییان علی ترجمۀ
  فرهنگی. ايه پژوهش دفتر

 ترجمۀ اجتماعی. تحقیقات در پیمایش ).1390( اي دي. دواس.
 نی. نشر تهران: نایبی، هوشنگ

 الوانی مهدي سید ترجمه سازمان. تئوري ).1387( استیفن رابینز،
 صفار. انتشارات تهران: فرد، دانایی حسن و
 و ساختار سازمانی، اثربخشی ).1393( فیلد .جی .اچ ریچاد

  گوگل. سایت ناصري، اصغر مۀترج فناوري.
 علمی هئیت نگرش بررسی ).1380( سادات زهرا زهراییان،

 با مدیریتی رفتارهاي ارتباط مورد در اصفهان دانشگاه
 ارشد، کارشناسی نامۀ پایان سازمانی. ساختار هاي مؤلفه

  اصفهان. دانشگاه
 ).1389( احمد سید مظفري، فریده؛ هادوي، رضا؛ صابونچی،
 سال کشور. بدنی تربیت سازمان سازمانی ارساخت تبیین
   .137 -144صص ،13 شماره هفتم،
 میار صمدي حسین؛ آقاجانی، علی حسین؛ کالیی، میار صمدي

 میان ارتباط ساختاري معادالت مدل ).1391( حمزه کالیی،
 (اداره کارکنان شناختی روان توانمندسازي و سازمانی ساختار
  علمی فصلنامه بهنمیر. و بابلسر شهرستان پرورش و آموزش

 ششم، سال ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی -
 .149 -165 صص ،1 شماره
 ).1387( مهرداد زاده؛ محرم کیوان؛ عرضه، سیدحسن؛ عامري،
 سازمان )تکنولوژي و ساختار( سازمانی عوامل رابطه بررسی«

 سایت ».دانش مدیریت استراتژي با کشور بدنی تربیت
www.magiran.com.  

 ).1391( علیرضا شیرمحمدي، صادق؛ الهی، فیض عادل؛ فاطمی،
 مدیریت قابلیت محیطی، قطعیت عدم بین ارتباط بررسی
 ،23 شماره ،مدیریت فراسوي مجلۀ سازمانی. ساختار و دانش
  .55 -71 صص

http://www.magiran.com
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 ).1392( مینا قدمی، اسماعیل؛ مرزبان، محسن؛ ایران قدمی،
 (موردکاوي سازمانی تارساخ پیچیدگی با فرهنگ رابطۀ
 سال ،فرهنگی مدیریت مجلۀ اسالمی). جمهوري صداي
  .26 ص نوزدهم، شماره هفتم،
 و استراتژي بین رابطه بررسی ).1390( منا میالنی، تورج؛ مجیبی،

 تهران. استان نواحی برق توزیع شرکت در سازمانی ساختار
 .23 -14 صص ،22 شماره هشتم، سال ،مدیریت فصلنامۀ

 ت،یمدیر و سازمان مبانی ).1390( مجید رمضان، محمد؛ ی،مقیم
   .شدان راه انتشارات ، 11 و 3 مدیریت نامه پژوهش
 مدل بر تکیه با سازمانی فرهنگ ).1387( قربانی عباس منوریان،

  شیراز. دانشگاه نشر مرکز دنیسون.
 کارساز. الگوي پنج :سازماندهی ).1374( هنري برگ، مینتز

 تهران: سابقی، وزیري حسین و فقیهی نابوالحس ۀترجم
 دولتی. مدیریت مرکزآموزش

 ساختار رابطه بررسی ).1389( اسماعیل ،سبزیکاران رضا؛ ،واعظی
 پخش ملی شرکت در کارکنان توانمندسازي و سازمانی
 سال ،تحول مدیریت نامه پژوهش .ایران نفتی هاي فرآورده
  .153-178 صص ،3شماره دوم،
 :تهران دوم. چاپ عمومی. مدیریت ).1390( مهدي سید الوانی،

  .نشرنی
 جواد نرگسیان، ناصر؛ رحمت، افشار؛ سلیمانی، رضا؛ محمد یزدي،
 ارزشیابی با هیجانی هوش بین رابطه کانونی تحلیل ).1393(

 ،1 شماره ،6 دورة ،دولتی مدیریت ۀمجل آموزشی. عملکرد
66-45.   
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