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رویکرد استراتژیک به ساختار سازمانی
گرایش استراتژی 

MBAدوره  سنجش های سازمانی* 

طراحی استراتژیک سازمان* 

سازمان و بحران* 

ابزار اجرای استراتژیک و ساختار فرهنگی سازمان: فرهنگ سازمانی * 

قدرت در سازمان* 
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جلسه اول

سنجش های سازمانی
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چالش های سازمان

(تاثیر پذیری از کدام عوامل؟)تجدید سازمان                      *  

(تشخیص مسائل رقابت)برتری های استراتژیک             *

(تاثیر بر مسطح شدن سازمان؟)اطالعات و تکنولوژی اطالعاتی    *  

(عوامل موثر براین روابط؟)روابط کارکنان                       *
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خصوصیات سازمان
ابعاد ساختاری* 

تمرکز•سلسله مراتب/            تخصص        /       رسمیت       
پیچیدگی•

ابعاد محتوایی* 

استراتـژی/     فرهنگ     /    محیط زیست سازمان   /    تکنولوژی و روش ها    /    اندازه    

رو تاثیرآن ب
ساختار•
پرسنل•
دانش•
هزینه ها•

شخصیت صنعت•
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سازمان( رهبر)مسئولیت های اصلی مدیریت عالی 

مدیریت

تعیین اهداف*    

تعیین استراتژی*   

تعیین طرح سازمان*   

رهبری

ارزیابی فرصت ها*    

ارزیابی امکانات*   

ارزیابی تهدیدها*   

ارزیابی محیط داخلی* 

میزان تغییرات•
تزلزل در محیط•
عدم اطمینان•
عدسترسی به مناب•

ارزیابی فعالیت واحدهای سازمان•
ارزیابی سبک رهبری مدیرعامل•
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سنجش اثربخشی سازمان

سنجش مبتنی بر هدف( 1

شناسایی اهداف تولیدی سازمان و اندازه گیری اهداف تامین شده

شاخص های کمّی : شاخص ها 

سازمان های تجاری و تولیدی: کاربرد
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سنجش مبتنی بر تامین منابع(2

شناسایی نیازهای ورودی سازمان و میزان موفقیت آن در تامین منابع و حفظ گردش سیستم

توان سازمان در بهره برداری: شاخص ها 

حفظ فعالیت های روزانه

حفظ توان واکنش سازمان

سازمان های اجتماعی و تحقیقاتی و غیرانتفاعی: کاربرد 



www.sadaghianifar.com

سنجش مبتنی بر فرایند درونی(3

شناسایی فعالیت های درون سازمان و سالمت و کارایی آنها

روشهای مبتنی بر روابط انسانی: شاخص ها 

سود و زیان و کارایی اقتصادی

هزینه های پنهان سازمان

انواع سازمانها : کاربرد 
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جلسه دوم

طراحی استراتژیک سازمان
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بخشهای عملیاتی سازمان، محیط هایی را تشکیل می دهند که به تناسب نوع بخش و فعالیت های آن به 
محیط های کاری و عمومی تقسیم می شوند

عناصر تشکیل دهنده محیط کاری* 

بـازارمنابع انسانیمواد اولیهصنـعت

عناصر تشکیل دهنده محیط عمومی* 

شرایط اقتصادییشرایط بین المللعناصر فرهنگیدولت

عناصری که ماهیتا درهر دو محیط قرار می گیرند* 

تکنولوژیمنابع مالـی
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اضالع استراتژیک برای شناسایی میزان عدم اطمینان محیط سازمان و اقدامات مناسب

سادگی یا پیچیدگی محیط* 

پایداری یا ناپایداری محیط* 

همگنی یا ناهمگنی محیط* 

تعیین میزان مناسب پیچیدگی سازمان* 
الیه های سازمانی بیشتر یا کمتر

شترتفویض بیشتر یا تمرکز بی

تفکیک یا ادغام واحدها

ضربه گیری* 
استفاده از توانایی یا مزیت رقابتی واحدهای سازمان برای کاهش ریسک محیط
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انطباق استراتژی سازمان با تکنولوژی موجود

دسته های کوچک/ سازمان تولیدی تک محصولی *

دسته های بزرگ / سازمان تولید انبوه * 

سازمان های تولید مستمر* 
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عناصر استراتژیک در طراحی اولیه ساختار سازمان

میزان حساسیت در بخش های 
سازمان

ط
حی

خ م
سن

پاسخ به محیط نامطمئن

ان
زم

سا
ی 

وژ
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جلسه سوم

سازمان و بحران
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:ساختار سازمانی تحت تاثیر عوامل زیر است

تکنولوژی* 

اندازه سازمان* 

محیط* 

هدف های سازمان* 
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ارتباط بین استراتژی و ساختار سازمان

زمان ، محیط ، محصولتغییرات درچه عناصری بوقوع می پیوندد؟       

(بازبینی استراتژی)تعیین کارهای قابل انجام ( 1:  تغییرات در ساختار 
سلسله مراتب رهبری( 2
طبقه بندی دوایر( 3
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ساختارهای کارکردی در سازمان

ساختار وظیفه ای
تقسیم بندی سازمان به گروه های وظیفه ای براساس اشتراکات کاری وجریان دستورات و فرایندها

ساختار مبتنی بر محصول
SBUایجاد واحدهای خودشمول ، تقسیم سازمان بر اساس مراکز سود و 

ساختار مبتنی بر منطقه جغرافیایی
لحاظ کردن پیچیدگی فضایی ، واحدهایی نسبتا خودمختار 

ساختار پیوندی
ساختاری مرکب از حالت های فوق ؛ عرضه محصوالت متفاوت  به بازارهای متفاوت ، سازمان نسبتا بزرگ

ساختار ماتریسی
رگ و بزرگحالت باثبات ساختار پیوندی ، افزایش اختیارات مدیران تولیدی به سطح مدیران ستادی، سازمان نسبتا بز
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بحرانهای دوره رشد در سازمان

ن
ما

از
 س

زه
دا

ان

کوچک

بزرگ

نیاز به 
رهبری

نیاز به تفویض 
اختیار و 
استقالل

ع رف/ نیاز به مقابله با دیوانساالری افراطی 
مزاحمت افراد یا گروه های بی مسئولیت

نیاز تجدید 
حیات

کارآفرینی همکاری رسمی شدن تدبیراندیشی
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جلسه چهارم

فرهنگ سازمانی  
ابزار اجرای استراتژی
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:تعارض یک عامل استراتژیک است چون 

فراینـد است* 
.(تعارض طی زمان ساخته و پرداخته و موثر می شود)

موقعیـت است* 
.(تعارض بسته به موقعیت مکانی، زمانی و ماهیت سازمان و اهدافش شکل میگیرد)

دارای عنـاصر آگـاهی و ادراک است* 
.(طرفین، وجود تعارض میان خود و طرف مقابل را تشخیص داده و هدایت می کنند)

متقـابل است* 
.(در تعارض اقدام متقابل و تالفی جویی وجود دارد)
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انواع کلی تعارض در سازمان
تعارض 
احساسی

تضاد دیدگاه ها
(خشم ، ناکامی)

تعارض کاری
عدم توافق بر موضوعات 

کاری
(جایگاه سازمانی ، نفوذ)

تعارض منافع
ناسازگاری در ترجیحات و 

الویت ها
(منابع و عملیات ، فروش و مالی)

تعارض ارزش ها
ارزشها و اخالق حرفه ای

نحوه جذب و استخدام و )
(نگهداری

تعارض اهداف
اهداف واگرای واحدها یا 

افراد

تعارض نهادی
مقررات و فرهنگ کاری

(صف و ستاد)

تعارض تالفی 
جویانه

ادامه عمدی مخالفت ها 
برای تنبیه طرف مقابل
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:طرح دیدگاه های استراتژیک درباره تعارض 

برهدف گذاری و تدوین استراتژی اثر میگذارد؟( تعارض ها)کدام نوع از تعارض * 

بر اجرای استراتژی اثر میگذارد؟( تعارض ها)کدام نوع از تعارض * 

بر ارزیابی استراتژی اثر میگذارد؟( تعارض ها)کدام نوع از تعارض * 

ارزیابی اجرا تدوین

تعارض احساسی

تعارض کاری

تعارض منافع

تعارض ارزش ها

تعارض اهداف

تعارض نهادی

تعارض تالفی جویانه
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ی از میزان پس از شناسایی نوع یا انواع تعارض بالفعل و بالقوه در سازمان و بررسی و شناخت نسب

م و تاثیر تعارض های شناخته شده بر روند استراتژی در سازمان ، مهمترین عامل در اجرای سال

.نتیجه بخش استراتژی ، چگونگی یا سبک مدیریت تعارض در سازمان است 

سبک مدیریتی شما یا مدیرانِ شما در سازمان،
کنترل کننده تعارض در جهت پیشبرد استراتژی است ؟ *

دامن زننده به تعارض بعنوان مانع استراتژی است ؟* 

ساختار منسجم 
و باثبات ساختار نا منسجم 

و بی ثبات
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جلسه پنجم

فرهنگ سازمانی  
ساختارفرهنگی سازمان
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.در یک کشور، جامعه یا سازمانمشترکمجموعه ای از ارزشها، باورها، درک و استنباط و شیوه های تفکرِ 

فرهنگ چیست؟

ایجاد هویت خاص درافراد: هدف از آموزش فرهنگی در سازمان عبارتست از 

هرقدر این هویت ایجاد شده با خواستها و ارزشهای افراد تطابق بیشتری داشته باشد،

کیفیت منابع انسانی سازمان باالتر* 

وفاداری منابع انسانی به سازمان بیشتر* 

.مزیت رقابتی برای سازمان دست یافتنی ترخواهد بود* 
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سطوح فرهنگ سازمانی

:فرهنگ سازمانی در دو سطح کالن مورد بررسی قرار می گیرد

( :  مرئی)سطح باالیی ( 1

( :نامرئی)سطح پایینی ( 2

.شیوه رفتارافراد، نوع پوشش درسازمان، عالئم و نشان ها و آدابی که باید رعایت شوند

.باورها، احساسات، نگرش ها و اعتقادات
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نتایج اقدام استراتژیک 
(برای تجدیدحیات سازمان)

بـاورهااهـداف

نهادها و ساختار فرهنگی سازمان

ساختار اداری سازمان

برنامه های عملیاتی سازمان

حساسیت ها، بحرانها، تعارض نیازهای محیطی 

همسویی
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نیازهای محیط درطراحی فرهنگ سازمانی

نیازهای محیط
ان

زم
سا

ه 
وج

ن ت
انو

ک
متغیر و انعطاف پذیرثبات و پایداری

ج
ار

خ
ل

اخ
د

مشارکتی

کارآفرین/ انعطاف پذیر

بوروکراتیک و تداوم رویه

ماموریتی
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جلسه ششم

قدرت در سازمان
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قـدرت
عبارتست از توانایی فردی یاگروهی برای اعمال نفوذ در دیگران؛ درجهت اجرای دستورات یا تامین اهداف سازمان

قدرت قانونی* 

قدرت پاداش دهی* 

(اجبار)قدرت زوری * 

قدرت تخصصی* 

(کاریزماتیک)قدرت مرجع * 

ناشی از پست رسمی در سازمان

توانایی تشویق و ارتقاء پرسنل

توانایی کنترل و تنبیه افراد

ناشی از مهارت های علمی یا کارکردی

توانایی کنترل از طریق رفتار، اقتدار پذیرفته شده
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قدرت یک عامل استراتژیک است

نامرئی است* 

فراگیر است* 

تغییر را ایجاد میکند یا جلو تغییر را می گیرد* 

توانایی تعریف اهداف را دارد* 

نمی توان آن را دید بلکه نتیجه اش را می توان مشاهده کرد

همه ابعاد زندگی سازمانی را دربر می گیرد



www.sadaghianifar.com

منابع قـدرت
قدرت عمودی

پست رسمی، توزیع منابع، کنترل اطالعات، تعیین مرزها: منابع قدرت مدیران ارشد

ابع، محل تخصص، تالش، تلقین و متقاعدسازی، قرارگرفتن درگلوگاه های سازمان، میزان دسترسی به من: منابع قدرت کارکنان

فیزیکی یا جغرافیای کار، دستکاری در حسابها یا اطالعات

حدفاصل این دو طبقه: منابع قدرت مدیران میانی

قدرت افقی

تعادل یا عدم تعادل در وابستگی متقابل: وابستگی میان افراد و واحدها

دراختیار داشتن یا کنترل منابع مالی و توزیع و گردش آن: منابع مالی و گردش آن

قرارگرفتن در محور و تقاطع تصمیمات سازمان: مرکزیت

تخصص: نداشتن جایگزین
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sadaghianifar

sadaghianifar@gmx.com

0912-4969-112


