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ساختارايسهمقهدف از اين پژوهش: چكيده
 يدانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكسازماني 
بر اساس ) 1391-92( سال تحصيلي در اصفهان

هاي پژوهش شامل  سؤال. نظريه استيفن رابينز بود
پيچيدگي، رسميت و تمركز در اين  بررسي ميزان

روش پژوهش توصيفي از نوع  .ها است دانشگاه
 رانيمداز  نفر 165 شامل يجامعه آمارپيمايشي و 

سال  دراصفهان و علوم پزشكي اصفهان هاي  دانشگاه
ي گير با روش نمونهكه  بودند) 1391-92(يليتحص

 50به  65حجم، به نسبت  اي متناسب با تصادفي طبقه
از بين دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان 

 آوري اطالعات بزار جمعا .انتخاب شدند
 .بود مركز رابينزپيچيدگي، رسميت و تهاي  پرسشنامه

كرونباخ  يآلفا بيپرسشنامه، با استفاده از ضر ييايپا
 بيبه ترتها  پرسشنامه هر كدام از يبرا
به منظور تجزيه و . به دست آمد 89/0و85/0،91/0

دو گروه T  باآماري هاي  آزمون تحليل اطالعات از
نتايج . استفاده شدها  آزمون همگني واريانسو  مستقل

دانشگاه  ود كه بين ابعاد ساختاريحاكي از اين ب
اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تفاوت 

 يها دانشگاه يساختار سازمان. معناداري وجود ندارد
برخوردار نبودند؛  يمطلوب تياز وضع ،يمورد بررس

بود؛ بهتر  اديو تمركز، ز تيرسم ،يدگيچيپ زانيم
  .شود نهيو به ليشده، تعد يابعاد بررس زانياست م
  

Abstract: The objective of the present 
study was to compare the 
organizational structure of Isfahan 
university and Isfahan university of 
medical sciences in academic year of 
2012-13 according to Stephen Robins' 
theory. The research questions include 
investigating the degree of complexity, 
formality and concentration in these 
universities. The research method was 
the survey type and the statistical 
population was composed of 165 of the 
principals of Isfahan University and 
medical sciences in academic year 
2012-13 who were selected through 
stratified random sampling suitable for 
the sample size with the proportion of 
65 to 50 from Isfahan University and 
university of medical sciences. The data 
collection instruments were Robins' 
questionnaires of complexity, formality 
and concentration. The questionnaire's 
reliability was estimated as 0.85, 0.91 
and 0.89 respectively through Cronbach 
alpha coefficient. In order to do the 
analysis the independent sample T test 
and variance convergences test were 
applied. The results implied that there is 
no significant difference between the 
structural dimensions of Isfahan 
University and university of medical 
sciences. The universities' 
organizational structure under study 
didn't enjoy suitable status; the degree 
of complexity, formality and 
concentration was high; it would be 
better to adjust and optimize the degree 
of dimensions under study . 
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   مقدمه
امـروزي   هر سازماني در محـيط مـتالطم و آشـفته    از آنجا كه شرط بقا و تداوم حيات

ـ  وري است، و آنچه كه در افزايش بهره بهره يارتقا سـزايي دارد، سـاختار    هوري نقش ب
هـاي محتـوايي، ابعـادي و     ويژگـي  سازماني است، بديهي است كه ساختار، باتوجه به

هـاي   ازماندارد، و درواقع آنچه سـ  ي بر توسعه سازمانا محيطي خود اثر قابل مالحظه
، همـين خصوصـيات سـاختاري    سـازد  مي ها متمايز ور را از ساير سازمان اق و بهرهخلّ

 يارتقـا  بـه منظـور   به هرحـال، كوشـش   .است كه مناسب موقعيت و جايگاه آن است
هـاي   ييسازمان امكان كشف نارسـا  سازمان، با توجه به ساختار و تشكيالتوري  بهره

را براي انجام مـؤثر وظـايف و اداره    اخته و كاركنانساختاري نهفته در آن را فراهم س
به عنوان زير مجموعه نظام آموزش عالي در فرآيند ها  دانشگاه. سازد مي بهتر امور آماده

توسعه يك كشور مطرح هستند و به عنوان مراكزي كه به تربيت و آماده ساختن منابع 
به نيازهاي واقعي جامعـه در  ، شايسته و داراي مهارت براي پاسخگويي  انساني كارآمد

، چـرا كـه    ، نقـش حيـاتي و كليـدي را بـه عهـده دارنـد       پردازند مي مختلفهاي  زمينه
  .دارند مي در راه توسعه گام بر  با برون دادهاي خود به جامعه عمالًها  دانشگاه

همچـون   بزرگـي هـاي   تيولئمسـ  هايي هستند كه در هر جامعـه  سازمانها  دانشگاه
فرهنگـي، تحكـيم مبـاني اخالقـي و      دانش نو، حفظ و انتقال ميـراث  پژوهش و توليد

بـا توجـه بـه شـرايط     . عهـده دارنـد   را بـر ... ها و  اجتماعي دانشجويان، ايجاد مهارت
ها و بررسي و  اعتالي كارايي اين سازمان وها  گسترده دانشگاههاي  تيولئمحيطي و مس

و تناسـب  ها  ساختاري دانشگاههاي  بررسي ويژگي. است اصالح ساختار آنها ضروري
هاي آنها و موضوعاتي از اين قبيل كمتر مورد توجـه   فعاليت اين ساختارها با اهداف و
  .است پژوهشگران قرار گرفته

ــه تمــام  ــه ســاختار ســازماني آيين هــا، اســتانداردها، جايگــاه  نمــاي مقــررات، روي
ي، تلفيق وظايف و گير دهي و گزارش ي، الگوهاي ارتباطات، روابط گزارشگير تصميم
نصـيري و قاضـي   (است  تيولئمراتب اختيار و مس ها، جريان اطالعات، سلسله فعاليت

سـاختار سـازماني    .شـود  كه به وسيله نمودار سازماني نشان داده مي) 1382طباطبايي، 
ارچوب هشود تا هر فرد براساس نظر شخصي اقدام نكند بلكه در چ صحيح موجب مي

شود تا كاركنان با شرايط تدوين شده  دارد و در نهايت سبب مياهداف سازماني گام بر
يكي از كارهايي كه پس از مرحله تعيـين   ).1996، 1هال( سازمان خود را منطبق سازند

شـود سـازماندهي و طراحـي سـاختار سـازماني       مي اهداف، براي رسيدن به آنها انجام
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تقرار تخــاب و اســدو فراگــرد ان: اســت از طراحــي ســاختار ســازمان عبــارت. اســت
   ).1386 رضائيان،( رسالت سازمان يابي به اهداف و انجام هايي براي دستساختار

 اول، نشـان : كنـد  مـي  در مجموع، هر ساختار سـازماني دو هـدف اصـلي را دنبـال    
 دوم، نشـان . شوند مي هم جمع دهد؛ چه كساني براي اجراي اثربخش يك كار دور مي
 .دهـد  مـي  ي، چه كسي به كدام سطح بـاالتر گـزارش  مراتب سازمان دهد؛ در سلسله مي

  :عبارتند از يساختار سازمان ياساس يها هدف
عـدم   زانيـ مربوطه به منظور كـاهش م  رانيمد يجهت دادن اطالعات به سو. )1( 
  .يريگ ميآنها در هنگام تصم نانياطم

د سـازمان بتواننـ   يكه اعضـا  يمؤثر به طور يريگ ميتصم يبرا ارياخت عيتوز .)2( 
  .دنيو بدون دردسر اجرا نما يخود را در هر سطحهاي  برنامه
 نـان يموجـود در سـازمان تـا اطم    يكـار هاي  واحد انيو كنترل روابط م نييتع. )3(

 ،يضيف( است دهيكارها به طور منظم و مرتب واگذار و اجرا گرد هيحاصل شود كه كل
1383.(  
يص و طراحـي سـاختار   گـذار مـديران در تشـخ   تأثيربا توجه به نقـش  سو  كياز 

 مؤسساتو ها  سازماني مناسب، و از سوي ديگر با توجه به اينكه اين مهم در دانشگاه
آموزش عالي كمتر مورد توجه بوده است لذا اين پژوهش به بررسـي ديـدگاه مـديران    
دانشگاه اصفهان و دانشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان در مـورد ابعـاد سـاختاري ايـن         

بر اين اساس هـدف  . پرداخته استتمركز  و پيچيدگي، رسميتد عدر سه بها  دانشگاه
در ساختار سـازماني دانشـگاه    تمركز و پيچيدگي، رسميتمقايسه ميزان  ،كلي پژوهش

   .اصفهان و علوم پزشكي اصفهان است
  

  ادبيات پژوهش
 كننـده كـارايي هـر سـازمان محسـوب      نساختار سازماني، يكي از اجزاي مهـم و تعيـي  

 اده از ساختار سازماني صحيح بهبودهاي اساسي را در عملكـرد سـازمان  استف. شود مي
در محيط متغير و متحول امروز، مديران بايد به طور مسـتمر سـاختار    .شود مي موجب

شرايط محيطـي تطبيـق داده و اصـالحات الزم را در آن بـه عمـل       سازماني خود را با
تـر   شناخت محيط كاري بـزرگ  ساختار سازماني به فهم و درك فرايند اصلي و. آورند
 ،1نلسون و كمپـل ( آشفتگي در سازمان جلوگيري نمايد تواند از مي كند و نيز مي كمك
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حاصـل از  هـاي   تحقق اين مهم، مستلزم شـناخت و آگـاهي نسـبت بـه يافتـه     ). 2008
 يسـاختار سـازمان  در مـورد  . تحقيقات صاحب نظران مديريت در حوزه ساختار است

ه در نوشـتار زيـر   تحقيقات متعددي صورت گرفته كـ  تيريعلم مد ميمفاه ريمانند سا
  .ترين آنها ارائه گردد سعي شده است مهم

 متغيرهاي سازماني را به دو دسته متغيرهاي مربـوط  2»نظريه بديهي« در 1جرالد هج
هـا   مربوط به هدف يرهايكند؛ متغ يم ميتقسها  مربوط به روش يرهايو متغها  به هدف

 تيـ موفق زانيـ و م نيمعـ  يدوره زمـان  كيسازمان در هاي  د كه هدفهستن ييرهايمتغ
 ،ييكـارآ  د،يانطباق، تول: شامل رهايمتغ نيدهند؛ ا يبه اهداف را نشان م ليسازمان در ن

پذيري، كسب هدف، يگانگي و حفظ  ترتيب با متغيرهاي انطباق كه به .است تيو رضا
 ،يدگيـ چيپ: شـامل  زيـ نهـا   وشمربوط بـه ر  يرهايمتغ .الگوي پارسونز هماهنگ است

  ).1387 ،3سكليو م يهو( است يو قشربند ،يساز يتمركز، رسم
شركت صنعتي در انگلسـتان و اسـكاتلند،    20با مطالعه  5استاكر. ام. و جي 4تام برنز

كند، شناسايي كردنـد؛   دو نوع نظام سازماني را كه با انطباق ساختار با محيط كمك مي
در نظـام  ؛ )ارگـانيكي  ( 7وار و نظام انـدام ) مكانيكي( 6وار ماشيناين دو عبارتند از نظام 

آن سازمان  مهم است و از يمراتب سلسله يكردن و ساختار سازمان يوار، تخصص نيماش
آرام هـاي   طيمناسـب محـ   اريكند و بسـ  يم رييتغ يكه به كند ديآ يبا ثبات به وجود م

كـارگروه و سـاختار مسـطح     ليكبـر تشـ   ديكأوار ت اندامهاي  است؛ بر عكس، در نظام
برنز و استاكر . كنند يخوب كار م اريبس يطوفانهاي  طيمحدر ها  نوع سازمان نيا. است

نظـام   نيتر وار، موفق وار و اندام نينظام ماش بينظر دادند كه ترك قاتشانيبه استناد تحق
هـاي   تيـ وار، فعال نيدر نظـام ماشـ  ). 1390 نـز، يراب( ناآرام خواهـد بـود  هاي  طيدر مح

م شـده، اهـداف هـر فـرد و     يتقس يتخصص فيدهنده و وظا ليتشك يسازمان به اجزا
شـوند؛ در مقابـل، در    يمـ  فيـ سازمان تعر يباال رانيمد به وسيله قايدق يواحد سازمان

 ديـ كأنظـام ت  نيكنند، در ا يكار م يبه صورت گروه وار كاركنان معموالً اندامهاي  نظام
پيچيدگي، رسميت  در ساختار مكانيكي ميزان .است ريمد دستور از افتيبر در يتر كم

ولـي در سـاختار    ي در سـطح بسـيار بـااليي اسـت    گيـر  و متمركز بودن فرايند تصميم
  .ارگانيك اين سه ركن در سطح پاييني قرار دارند
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 نظران علم سازمان و مديريت، مطالعه و بررسي نظرات مختلف صاحبتوجه به با 
نـوع   كننده تعيين ،اندازه يا بزرگي سازمان، تكنولوژي و محيطعواملي چون استراتژي، 

 ابعـاد  .گر اركان اصلي سـاختارند  ساختار هستند و پيچيدگي، رسميت و تمركز نمايان
 ابعـاد  .انـد  كردهبندي  طبقه  2»محتوايي«و  1»ساختاري«گروه  دو در را سازماني ساختار

 دهند كـه  مي دست به مبنايي و ندهست سازمان دروني يكهاي  ويژگي بيانگر ساختاري
 بـا هـم   را آنهـا  ساختاريهاي  ويژگي وگيري  اندازه راها  سازمان ،آن وسيله به توان مي

ابعـاد   .هسـتند  سـازمان  كـل  معـرف  نيـز  محتـوايي  ابعـاد ). 1382اعرابي، (كرد  مقايسه
اصلي كه در ايجاد ساختار سازماني و اداره مؤثر و اثـربخش سـازمان نقـش     ساختاري

 . تشكيل شده است 5و تمركز 4، رسميت3دارند از سه عنصر پيچيدگي مهمي
، تعـداد  )مشـاغل درون سـازمان  پراكنـدگي  (بـه ميـزان عنـاوين شـغلي     پيچيدگي 

مراتب و سطوح مـديريتي، ميـزان تحصـيالت و ميـزان پراكنـدگي جغرافيـايي        سلسله
تفكيك « ).418: 2007 ،6گراسيو و درازين( شود مي واحدهاي سازمان از يكديگر گفته

مهم در تعريف پيچيدگي  سه عنصر 9»تفكيك جغرافيايي«و  8»تفكيك عمودي«، 7»افقي
 براساس افراد، كاري كه انجام اي از تفكيك بين واحدها تفكيك افقي بر درجه. هستند

وقتـي سـازمان بـه دانـش و     . كنـد  مي دهند، تحصيالت و آموزشي كه دارند داللت مي
 يابد و ارتباطات و هماهنگي مشـكل  مي از دارد، پيچيدگي افزايشزيادي نيهاي  مهارت

افزايش اين نوع . ساختار سازمان اشاره دارد تفكيك عمودي به عمق يا ارتفاع. شود مي
مراتب، فاصله بين مديريت عالي و عملياتي  سلسله تفكيك باعث افزايش تعداد سطوح

منظـور از تفكيـك   . شـود  يهـا مـ   ارتباطـات و همـاهنگي   و همچنين كندي و دشواري
. جغرافيـايي اسـت  منـاطق   دواير و كاركنان سـازمان در  جغرافيايي پراكندگي ادارات و

  ).1390 نز،يراب( دهد فزايش ميافقي و عمودي را نيز ا تفكيك جغرافيايي، تفكيك
 هـاي  كـه فعاليـت   از اين يافتن مديران براي اطمينان تيولئبا افزايش پيچيدگي مس 
 طـور يكنواخـت و هماهنـگ در جهـت تحقـق      شده درون سازمان به كيككنده و تفپرا

اي به مسائل مربـوط   شود و مستلزم توجه قابل مالحظه مي بيشتر ،رود مي اهداف پيش
  . ارتباطات، هماهنگي و كنترل است به

                                                                                                                                      
1. structural dimensions 
2. contextual dimensions 
3. complexity of structure  
4. formalization of structure 
5. centralization of structure 
6. Gresov & Drazin 
7. horizontal differentiatioin 
8. vertical differentiatioin 
9. geographical differentiatioin 
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رفتـار كاركنـانش بـه     يدهـ  جهـت  يسازمان برا كيكه ي است حد« عد رسميت،ب
 يسـاز  يدرجـه رسـم  «). 23 :1390 نـز، يراب(» اسـت  يمتكـ  ها هيمقررات، و رو ن،يقوان

ــ ــازمان را م ــاغل   يس ــه مش ــبت ب ــاهده نس ــوان از راه مش ــررات و   يت ــه تحــت مق ك
 نيـ انكـردن   تيـ عمـل در رعا  يآزاد زانيشوند و م يم انجام خاصهاي  دستورالعمل

تـر باشـد، تعـداد     يرسـم  يهـر قـدر سـازمان   . داد صيتشـخ ها  مقررات و دستورالعمل
 »عمل نكردن بـه مقـررات كمتـر اسـت     يو آزاد شتريقابل انعطاف آن ب ريغ هاي شغل

سـازماني و   رسميت برحسب سطوح سلسله مراتب). 351: 1384، 1مورهد و گريفين(
حركت به طـرف   آزادي عمل مديران با. اي سازماني قابل تغيير است واحدهاي وظيفه

سـازماني رابطـه    ت با سطوحبنابراين رسمي. شود مي سطوح باالي سلسله مراتب بيشتر
رسـميت شـغلي او    دهد ميزان مي عالوه بر اين، نوع كاري كه فرد انجام. معكوس دارد

يكنواخت اسـت و   معموالً در جاهايي كه كارها تكراري و. دهد مي را تحت تأثير قرار
انـد، ميـزان رسـميت بيشـتر اسـت و در جاهـايي كـه         شديداً استاندارد شدهها  فعاليت

 نـز، يراب( اسـت  طلبد و نوآوري و ابداع مدنظر است، رسميت كمتر مي يشتريانعطاف ب
1390.( 

 پـردازان توافـق دارنـد،    بيشتر نظريه. سازماني تمركز است سومين شاخص ساختار
مالي، نيروي انساني، برنامه و مـوارد اسـتثنائي   (ي گير تمركز به مقداري كه يك تصميم

جـانبي  هـاي   در كنار آن فعاليـت . اشاره دارددريك نقطه متمركز شده است، ) سازمان 
در ) 1390( نـز يراب). 28: 2008 ،2چيلـد ( دهـد  مـي  تأثير قرار ي را نيز تحتگير تصميم

 ايو ها  واحد كه افراد، يزانيم«: كند يم فيگونه تعر نيجامع و كامل تمركز را ا يفيتعر
بـوده   يرسم اريختا يخود دارا يريگ ميتصم يكارها انتخاب راه يبرا يسطوح سازمان

 »شود يم حيو نظر خود برخوردارند، تشر يأعمال ركاركنان از حداقل ا بيترت نيو بد
اعضاي موجود در سازمان و نـوع و ميـزان    ميزان تمركز با توجه به تعداد ).100ص (

هـاي   برخـي از زيـر مجموعـه   . شـود  مـي  مشاركت آنان در تصميمات راهبرد تعريـف 
شـكل دهـد، عبـارت اسـت از تعيـين       اي متمركز را محدوده تواند مي ي كهگير تصميم
و اخراج، ارزيـابي   استخدام ها، تخصيص امكانات ، جذب منابع، اعطاي پاداش، برنامه

 كنترل بـر فرآينـدها   ، تنظيم و اختصاص بودجه، دسترسي به اطالعات وعملكرد، ارتقا
  ).838: 3،2010ميهم و همكاران(

                                                                                                                                      
1. Moorhead & Griffen 
2. Child 
3. Mihm et al 
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داللـت بـر    ،شـواهد . مركز با يكديگر در ارتباطندپيچيدگي، رسميت و ت مؤلفهسه 
 هـا بررسـي   وقتـي ساختارسـازمان  . وجود رابطه معكوس بين تمركز و پيچيـدگي دارد 

ييـد  أدر ت). 1390نـز، يراب( همراه اسـت نداشتن شوند معموال پيچيدگي باال با تمركز  مي
حـت  وي در پژوهشـي ت . اشـاره كـرد  ) 1374( توان به پژوهش هجرتي مي اين مطلب

به اين نتيجه رسيد كه در ايـن   »تربيت مدرس شگاهبررسي ساختار سازماني دان«عنوان 
سـازان   تيهمچنين چ. دانشگاه ميزان پيچيدگي پايين و ميزان تمركز و رسميت باال بود

به اين نتيجه رسيد كـه در   »بررسي ساختار سازماني دانشگاه جامع كاشان«ر د) 1375(
  .ي و رسميت پايين و تمركز باالستاين دانشگاه ميزان پيچيدگ

ساختار  تواند با يك مي رسميت زياد. رابطه تمركز و رسمي بودن هم نامعلوم است
كار بـه  م تقسي تفكيك افقي از طريق .متمركز يا با يك ساختار غير متمركز همراه باشد

مـواردي كـه    شود امـا در  منظور تسهيل هماهنگي و كنترل، رسميت باال را موجب مي
 صـورت  اي كـارگيري متخصصـين و كاركنـان حرفـه     فكيك افقي زياد از طريـق بـه  ت

يكنواخـت و   وظايفها  افراد در اين موقعيت معموالً. يابد مي رسميت كاهش ،گيرد مي
استانداردهاي كنتـرل   پذيري پيش از ورود به سازمان، دهند و جامعه روزمره انجام نمي

 رو از اين. طلبند مي كمتري را گونه مشاغل رسميت لذا اين. كند مي دروني را به آنها القا
تمركز به تفكيـك افقـي و شـيوه     توان نتيجه گرفت رابطه بين پيچيدگي، رسميت و مي

در خـارج و داخـل    ييهـا  مبنا، پـژوهش  نيبر ا ).1390 نز،يراب( تحقق آن بستگي دارد
ر داده اسـت  را مورد توجه قراساختار سازماني  يكشور صورت گرفته است كه به نوع

 .شود اشاره ميها ز آنادامه به برخي اكه در 
  

  پيشينه پژوهش
شـركت   5به بررسي ادراكات كاركنـان دربـاره سـاختار سـازماني در     ) 1999( 1فوالمي

تأثيرگذار بر عملكـرد در  هاي  او حاكي از وجود تفاوتهاي  يافته .حسابداري پرداخت
در ها  او نشان داد كه در حالي كه شركت هاي يافته. بودها  ساختار سازماني اين شركت

عد رسميت شبيه به هم بودند، اغلب از لحـاظ تمركـز و پيچيـدگي تفـاوت داشـتند     ب .
تمركز و پيچيدگي اثر مثبتي روي عملكرد شغلي دارند؛ ولي رسميت اثري بر عملكـرد  

  .شغلي ندارد؛ در عوض بر تعهد سازماني اثر قابل توجهي دارد

                                                                                                                                      
1. Folami 
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اي و ساختار سازماني را بررسي  ابطه ميان مجامع ورزش منطقهر) 2003( 1براديش
تمركز، رسميت و هاي  مؤلفهكرده است؛ ابزار پژوهش شامل سه قسمت بوده كه 

س نتايج به دست آمده، تفاوت بر اسا. پيچيدگي را مورد سنجش قرار داده است
د مطالعه مورهاي  داري در درجه تمركز، پيچيدگي و رسميت در ميان سازمان معني

  .ديده نشده است
ساي مدارس ؤدر تحقيقي به بررسي رابطه ميان ادراكات ر) 2007( 2جكسون

نشان ها  يافته. گيري گروهي و سه ساختار سازماني پرداخته است ابتدايي درباره تصميم
داد كه بيشتر مديران معتقدند كه مدرسه آنان ساختار سازماني رسمي داشته، در حالي 

رابطه قوي ميان ساختار سازماني، تمركز و شركت واقعي معلمان در . دكه متمركز بو
مديران، ادراكات مثبتي درباره پيچيدگي و رسميت . گيري گروهي به دست آمد تصميم

  .ساختار سازماني و ادراكات منفي نسبت به ساختار سازماني متمركز داشتند
ريت دانش اثر بگذارند؟ آيا رسميت، پيچيدگي، و تمركز مي توانند بر عملكرد مدي

دريافتنـد كـه پيچيـدگي و    ) 2010( 3كـرتس  -ساز وكـالور  -اورتگا، زاراگزا -پرتوسا
تمركز سازماني، به ترتيب، تأثير مثبت و منفي روي عملكرد دانش دارند؛ اما رسـميت  

  .اي ندارند و اجراي دانش، رابطه مثبت تأييد شده
يه فكري و ساختار ارگانيك سـازماني  اي با عنوان سرما در مطالعه )2011( 4رمضان

در جوامع دانشي نشان داد كه ساختار ارگانيك تأثير مثبتي بر سرمايه فكـري داشـته و   
كنـد   اين مطالعه به مديران كمـك مـي  . فكري كمك كندهاي  مي تواند به بهبود سرمايه

 يتقـا پذير و پويا طراحي كنند تا منجـر بـه ار   كه ساختارهاي سازماني خود را انعطاف
 . سرمايه فكري شده و بر توانايي رقابت خود بيفزايند

بر اساس را طي پژوهشي، ساختار سازماني دانشگاه تربيت مدرس ) 1374(هجرتي
توسعه ملي، به منظور بازنگري در آن بررسي كرد و دريافت كـه از   اهداف برنامه دوم

ن پيچيدگي در اين نظر اعضاي هيأت علمي و كاركنان در دانشگاه تربيت مدرس، ميزا
اين پژوهش همچنـين كشـف   . پايين و ميزان تمركز و رسميت در آن باال بود ،دانشگاه

كــرد كــه قــوانين و مقــررات اداري، آموزشــي و پژوهشــي بــه بــازنگري نيــاز دارد و 
  .شود بوروكراسي زايد در امور ديده مي
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شـگاه جـامع   دهي و طراحي ساختار سازماني بهينه دان سازمان) 1375(سازان  چيت
كاشان را بررسي كرد و در آن دانشگاه پيچيدگي و رسميت پـايين و تمركـز بـااليي را    

  .مشاهده كرد
دانشگاه  يساختار سازمان ليو تحل يبه بررس) 1385( يبهرنگ و يآباد زداني يزديا
ـ    يهاي حاصـله حـاك   يافته. اند معلم پرداخته تيترب هـاي   يژگـ يو نياز آن اسـت كـه ب

وجـود داشـته    يدار يمطلوب تفاوت معنـ  يو ساختار سازمان دموجو يساختار سازمان
 نيـ هسـتند ا  شـتر يب تيرسـم  شـدن و  يكه كاركنان خواهان تخصصـ  يدر حال. است

  .كم بوده است در ساختار موجود نسبتاًها  يژگيو
 يابعاد سـاختار سـازمان   يقيتطب يبه بررس) 1388( پور و شهبازي طاهرپور، رجايي

 نـز يراب فنياسـت  هياستان اصفهان بر اساس نظر يدولتهاي  دانشگاه با معلم تيمراكز ترب
هـاي   اهدر دانشـگ  يدگيـ چيپ زانياز آن است كه م يحاك قيتحق جيپرداخته است و نتا

و تمركز در مراكز  تيرسم زانيكه م يمعلم است؛ در حال تياز مراكز ترب شتريب يدولت
  . است يدولتهاي  از دانشگاه شتريمعلم ب تيترب

تبيـين سـاختار   «در تحقيـق خـود بـا عنـوان     ) 1388( يو مظفر يهادو صابونچي،
به بررسي و مطالعه ساختار سازماني سازمان تربيت بدني  »سازماني تربيت بدني كشور

 پـژوهش هـاي   يافتـه . انـد  ي پرداختـه الگـوي ارگـانيكي و مكـانيك    از طريـق دو  كشور
به ساختار مكـانيكي دارد   يشتريش بآن است كه سازمان تربيت بدني گراي دهنده نشان

و تنها بين سن، پست سازماني و سابقه كار با ساختار ارگانيكي رابطـه معنـادار وجـود    
) ارگـانيكي، مكـانيكي  (هاي دموگرافيك با سـاختار سـازماني    دارد و بين ديگر ويژگي

هـاي   كننده  بيني از طرفي سن و پست سازماني بهترين پيش. رابطه معناداري يافت نشد
همچنين جنسيت، رشـته تحصـيلي، سـن و پسـت سـازماني      . هستندساختار سازماني 

  .اند موجب تفاوت معنادار، در ساختار سازمان بوده
بر اسـاس   رانيا يدانشگاههاي  كتابخانه يساختار سازمان يبه بررس) 1390( يزيتم
و  يدگيـ چيپ زانيـ كـه م  نشـان داد  قيـ ج تحقينتـا  .پرداخته اسـت  نزيراب فنياست يالگو
  .و تمركز در ساختار سازمان، باال بود نييپا ،يمورد بررسهاي  دركتابخانه ت،يرسم

در مـورد   يدهد با وجود اينكه مطالعات زياد مرور ادبيات تحقيق مرتبط، نشان مي
 يتـوجه  در آنهـا بـه كـم    يتوان با سـير  يساختار سازماني صورت پذيرفته است، اما م

لزوم ايجاد تغيير در سـاختارهاي موجـود بـه    مچنين و ه ساختارپژوهشگران به بحث 
اي منسـجم در   اين امر، ضرورت مطالعه .برد يپها  در دانشگاهوري  بهره يمنظور ارتقا

لذا نتايج به دست آمـده از چنـين پژوهشـي توجـه مـديران و       ؛اين زمينه را بنيان نهاد
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اهـد كـرد؛ بـر ايـن     تري دارند جلب خو محققان سازماني را به ابعادي كه اهميت بيش
  :پژوهشي زير مطرح گرديد اساس سؤاالت

  
  پژوهش سؤاالت

 يآيا بين ساختار سازماني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشـك  :كلي پژوهش سؤال
  اصفهان در ابعاد پيچيدگي، رسميت و تمركز تفاوت وجود دارد؟

  :شود يمطرح م ژهيو پرسشسه  ،يسؤال كل نيبر اساس ا
تـا   اصفهان يدانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكيدگي در ساختار ميزان پيچ .1
   اندازه است؟ چه

تـا   اصـفهان  يدانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكميزان رسميت در ساختار  .2
  اندازه است؟ چه

تا چه  اصفهان يدانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكساختار  درميزان تمركز  .3
  است؟ اندازه

  
  پژوهشاسي شن روش

يه جامعه آماري اين پژوهش شامل كل. پيمايشي است _روش پژوهش حاضر توصيفي 
و مـديران   هـا  هـا، معاونـان دانشـكده    ه، رؤساي دانشـكده ساعضاي هيأت رئي(مديران 
) 1391-92(هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان در سـال تحصـيلي    دانشگاه) ها گروه
گيري از ايـن جامعـه    در نمونه. اند نفر بوده 165كه در زمان انجام اين پژوهش  هستند

نفر مشـخص گرديـد و از    118 )1380، ييسرا( با استفاده جدول مورگانتعداد نمونه 
نفـر از مـديران انتخـاب     115اي متناسب با حجم،   طبقه يتصادف يريگ روش نمونه با

 بيضـر  بيـ ترت نيشـد، بـد   يآور جمـع  حيپاسـخنامه صـح   82 تعـداد،  نيا از. شدند
نمونـه و تعـداد    حجـم تعداد جامعـه،  ) 1( جدول .است% )  71(ها  بازگشت پاسخنامه
  .دهد يرا در نشان مها  بازگشت پاسخنامه

  
  تعداد جامعه، حجم نمونه و تعداد پاسخنامه) 1(جدول 
  پاسخنامه  نمونه جامعه نام دانشگاه
  50  65 93 اصفهان

  32  50 72 علوم پزشكي اصفهان
  82  115 165 جمع
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عنـوان ابـزار    پيمايشي است، پرسشـنامه بـه   _از آنجا كه پژوهش حاضر توصيفي 
سـاختاري   ي، مناسب تشخيص داده شد و در همين راستا از پرسشنامه ابعـاد گير اندازه
 كه داراي سه قسمت پيچيدگي، رسميت و تمركز اسـت اسـتفاده   )1390رابينز، ( رابينز
 عـد مربـوط بـه ب   7تـا   1سـؤاالت   سـؤال اسـت كـه    24پرسشنامه مزبور شـامل  . شد

 عـد مربوط به ب 24تا  15عد رسميت و سؤاالت مربوط به ب 14تا  8پيچيدگي، سؤاالت 
 35تـا   7در مـدل مـورد اسـتفاده، از     ،ي و رسميتدگيچيپ ازيامت. تمركز سازمان است

سـاختار   ميزان پيچيدگي و رسـميت در  تر بود، كينزد 35به  ازيامت نيهر قدر ااست و 
 50بـه   ازيـ امت نيـ هـر قـدر ا  . است 50تا  10تمركز از امتياز . يابد افزايش مي يازمانس
ـ   يتر باشد، ساختار سـازمان  كينزد ) 2(جـدول   .دهـد  را نشـان مـي   يتـر  شيتمركـز ب
  .دهد گذاري مقياس ابعاد ساختاري بر اساس پرسشنامه رابينز را نشان مي نمره

  
  نزيبر اساس پرسشنامه راب گذاري مقياس ابعاد ساختاري نمره )2(جدول

  دامنه امتيازات  تعريف عملياتي دامنه امتيازات تعريف عملياتي متغير
  7-21  پيچيدگي كم 22-35 پيچيدگي زياد پيچيدگي
  7-21  رسميت كم 22-35 رسميت زياد رسميت
  10-30  تمركزكم 31-50 تمركز زياد تمركز

  
و ضـريب   اسـتفاده شـد   2كرونباخ از فرمول آلفايها  پرسشنامه 1براي تعيين پايايي

 .برآورد گرديد 89/0 تمركز و 91/0 رسميت، 85/0پيچيدگي  پايايي آن بدين صورت؛
در ها  به اين منظور پرسشنامه. تأييد شد 4ها، از طريق روايي محتوايي پرسشنامه 3روايي

قـرار گرفـت و نظـرات،     نفر از اساتيد مديريت آموزشي در دانشگاه اصـفهان  7اختيار 
در سـطح توصـيفي از   هـا   بـراي تحليـل داده  . اصالحات و پيشنهادات آنان اعمال شـد 

فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحـراف معيـار و واريـانس، در سـطح اسـتنباطي از      
 .استفاده شدها  واريانس آزمون همگني و دو گروه مستقل Tهاي  آزمون

  
  ها يافته
در دو قسمت نتايج توصيفي  تحليل شده و آوري و جمع ،حاصل از پرسشنامههاي  داده

  .شوند مي ارائه 8تا  3شماره هاي  در جدولو نتايج استنباطي 
                                                                                                                                      
1. reliability  
2. Cronbachs alpha coefficient 
3. validity 
4. content validity 
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 يدانشـگاه اصـفهان و دانشـگاه علـوم پزشـك      در سـاختار  يدگيچيپميزان  .1
  اندازه است؟ تا چه اصفهان

اصـفهان   يساختار دانشگاه اصفهان با دانشگاه علوم پزشـك به منظور تعيين تفاوت 
پرسشـنامه بـه    سـؤاالت هر يـك از   ي از ميانگين و انحراف معيار برايدگيچيعد پب در

 .درج شده است )3(در جدول ها  تفكيك دانشگاه استفاده شد كه داده
  

  )پيچيدگي(بررسي توصيفي پرسشنامه ابعاد ساختار سازماني  )3( جدول

 پيچيدگي
 

انحرافميانگيندانشگاه ها گويه
 معيار

انحرافميانگيناهدانشگ  ها گويه
 معيار

انحرافميانگيندانشگاه  ها گويه
 معيار

تعداد .1
عناوين 
 شغلي

دانشگاه
درصد .2 52/307/1اصفهان

كاركنان با 
ميزان 

تحصيالت 
 باال

دانشگاه
 72/375/0اصفهان

تعداد .3
سطوح 
سلسله 
  مراتب

سيرئ نيب
دانشگاه و 
 كاركنان

 دانشگاه
 اصفهان

 
66/371/0 

اهدانشگ
  علوم

زشكي 
اصفهان

47/398/0 

دانشگاه
  علوم

زشكي 
اصفهان

41/3 07/1 

دانشگاه
  علوم
 يپزشك

اصفهان
78/379/0 

تعداد .4
سطوح 
سازماني
دركل 
 دانشگاه

دانشگاه
64/280/0اصفهان تعداد  .5 

هاي  مكان
مربوط به 

انجام 
  وظيفه

دانشگاه
16/381/0اصفهان فاصله  .6 

هاي  واحد
مجزا از 
دفتر 
 يمركز

 دانشگاه

دانشگاه
90/221/1ناصفها  

دانشگاه
  علوم

پزشكي 
اصفهان

87/200/1  
دانشگاه
  علوم

زشكي 
اصفهان

44/384/0  
دانشگاه
  علوم

پزشكي 
 اصفهان

50/380/0  

 انحراف معيار ميانگين دانشگاهگويه
درصد كل نيروي انساني. 7

 مجزاهايمستقر در اتاق
 96/0 08/3اصفهاندانشگاه

19/3 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  20/1  

  
علـوم   دانشـگاه  شـود دانشـگاه اصـفهان و    مشاهده مي) 3(طور كه در جدول  همان

 سـؤال و  »بـاال  التيتحصـ  زانيدرصد كاركنان با م« )2( سؤال پزشكي اصفهان تنها در
متفـاوتي دارنـد و    باًيتقر ميانگين »دانشگاه يمجزا از دفتر مركزهاي  اصله واحدف« )6(

  . در مجموع از نظر پيچيدگي ساختار مشابه هستند
همچنين به منظور تعيين تفاوت ساختار دانشگاه اصفهان با دانشگاه علوم پزشـكي   

عد پيچيدگي از آزموناصفهان در ب T  هـا   آزمون همگني واريانسمستقل وF   اسـتفاده
  .درج شده است )4(در جدول ها  شد كه داده
مقايسه ميانگين نمره ميزان پيچيدگي در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم ) 4( جدول

  پزشكي اصفهان 
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دانشگاه علوم  دانشگاه اصفهان  بعد ساختاري
 پزشكي اصفهان

آزمون 
 F Tهمگني 

سطح 
  معناداري

 X S X S 114/0  844/0-  069/0  68/22 52/2 66/23 20/2  پيچيدگي
  

داري  مبتني بر دو نمونه مستقل و سطح معني T اساس كميتبر ) 4( مطابق جدول
كمتر نيست لذا فرض صـفر   05/0پيچيدگي از خطاي  مؤلفهداري  كه سطح معني و اين

عـد پيچيـدگي در دانشـگاه    گردد و نظرات در خصوص ب شود و ادعا تأييد نمي رد نمي
  . اصفهان و علوم پزشكي اصفهان يكسان است

 اصفهان يدانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشك ختاردر سا ميزان رسميت .2
  اندازه است؟ تا چه

اصـفهان   يساختار دانشگاه اصفهان با دانشگاه علوم پزشـك به منظور تعيين تفاوت 
پرسشـنامه بـه    سـؤاالت هر يـك از   از ميانگين و انحراف معيار براي ،تيعد رسمدر ب

  .درج شده است) 5(در جدول ها  تفكيك دانشگاه استفاده شد كه داده
  

  )رسميت(بررسي توصيفي پرسشنامه ابعاد ساختار سازماني  )5(جدول

 رسميت
 

انحرافميانگين  دانشگاه  ها گويه
 معيار

انحرافميانگين  دانشگاه  ها گويه
 معيار

انحرافميانگين دانشگاه  ها گويه
 معيار

شرح  .1
شغل مدون
و قابل 
يدسترس  

 دانشگاه
82/320/1 اصفهان

زانيم.2
كنترل 
تطابق 

عملكرد 
 با اعضاء

ضوابط 
 يشغل

 دانشگاه
32/368/0 اصفهان

 زانيم .3
 يچيسرپ

 كاركنان از
 ضوابط

 دانشگاه
 اصفهان

 
18/398/0

دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
 اصفهان

66/323/1
دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
  اصفهان

25/384/0
دانشگاه 
  علوم
 يپزشك

 اصفهان

09/377/0

تعداد  .4
رينان غكارك
 يتيريمد

ي دارا
دستورالعمل

 دانشگاه
 زانيم .26/394/05 اصفهان

 يرويپ
ريغ كاركنان

از  يتيريمد
دستورالعمل

  ها

 دانشگاه
50/311/1 اصفهان

ميزان  .6
تصميم 
گيري 
  روساي
ها دانشكده
دور از 
قوانين 
 مكتوب

  دانشگاه
 اصفهان

 
82/3  22/1  

دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
 اصفهان

28/381/0
دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
  اصفهان

00/404/1 
دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
  اصفهان

97/3 23/1 

 انحراف معيار ميانگين دانشگاهگويه
مقررات مدون وزانيم. 7

 دانشگاهدرمكتوب
 21/1 84/3دانشگاه اصفهان

 35/1 03/4 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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دانشـگاه اصـفهان و علـوم پزشـكي     شـود   مشاهده مي) 5(طور كه در جدول  همان
و  »هـا  از دسـتورالعمل  يتيريمـد  ريـ كاركنان غ يرويپ زانيم« )5( سؤال اصفهان تنها در

متفاوتي دارند و  اًيبتقر ميانگين »مقررات مدون و مكتوب در دانشگاه زانيم«) 7( سؤال
  . در مجموع از نظر رسميت ساختار مشابه هستند

 يساختار دانشگاه اصفهان با دانشگاه علوم پزشـك تفاوت  نييبه منظور تع نيهمچن
اسـتفاده   Fهـا   مستقل و آزمون همگني واريـانس  T از آزمونرسميت اصفهان در بعد 

   .درج شده است )6(در جدول ها  شد كه داده
  

مقايسه ميانگين نمره ميزان رسميت در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم  )6(جدول 
  پزشكي اصفهان

بعد 
دانشگاه علوم  دانشگاه اصفهان  ساختاري

 پزشكي اصفهان
آزمون 
 F Tهمگني 

سطح 
  معناداري

 X S X S 048/0  591/0- 557/0  74/24 78/3 28/25 19/4  رسميت
  

داري  مبتني بر دو نمونه مستقل و سطح معني T بر اساس كميت) 6( مطابق جدول
يست لذا فرض صفر رد كمتر ن 05/0رسميت از خطاي  مؤلفهداري  و اينكه سطح معني

عـد رسـميت در دانشـگاه    گـردد و نظـرات در خصـوص ب    شود و ادعا تأييد نمـي  نمي
  .اصفهان و علوم پزشكي اصفهان يكسان است

تا  اصفهان يدانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشك ساختاردر ميزان تمركز .3
  است؟ چه اندازه

اصـفهان   يدانشگاه علوم پزشـك ساختار دانشگاه اصفهان با به منظور تعيين تفاوت 
پرسشـنامه بـه    سـؤاالت  از ميانگين و انحراف معيـار بـراي هـر يـك از     تمركزعد در ب

  .درج شده است )7( در جدولها  تفكيك دانشگاه استفاده شد كه داده
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  )تمركز(بررسي توصيفي پرسشنامه ابعاد ساختار سازماني  )7(جدول

 تمركز
 

حرافانميانگين دانشگاه ها گويه
 معيار

انحرافميانگين دانشگاه  ها گويه
 معيار

انحرافميانگيندانشگاه  ها گويه
 معيار

 زانيم .1
جمع 
 يآور

توسط 
 أتيه
سهيرئ  

دانشگاه
ميزان . 24/351/02اصفهان

تعبير وتفسير
اطالعات 
توسط هيأت

  رئيسه
 

دانشگاه
32/386/0اصفهان

 زانيم .3
نظارت 

  ميمستق
 يبر اجرا
 ماتيتصم

  توسط
 سهيرئ أتيه

 دانشگاه
 اصفهان

 
32/389/0

دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
اصفهان

25/362/0
دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
 اصفهان

09/377/0
دانشگاه 
  علوم
 يپزشك

 اصفهان
34/378/0

زانيم .4
 يآزاد
 رانيمد

واحدها 
در 

استخدام 
راج خوا

 پرسنل

دانشگاه
ميزان  .5 36/400/1 اصفهان

آزادي 
ن مديرا

واحدها در 
هاي  پاداش

  كاركنان
 

دانشگاه 
ميزان .. 36/498/06 اصفهان

آزادي مديران 
  واحدها

در ايجاد يك 
  طرح جديد

 

 دانشگاه
اصفهان

 
12/4  00/1  

دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
اصفهان

81/4  53/0 
دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
 اصفهان

72/4  68/0
دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
 اصفهان

25/4 13/1 

نزايم .7
 يآزاد
 رانيمد

 واحدها
نييدر تع

بودجه 
  واحد

دانشگاه
ميزان.58/4731/08 اصفهان

آزادي 
مديران 

واحدهادر 
چگونگي 
ارزيابي 

عملكردواحد

دانشگاه
 زانيم .08/400/19 اصفهان

 رانيمد يآزاد
  واحدها

ي داريدر خر
و  زاتيتجه

 ملزومات
 

 دانشگاه
84/3 اصفهان  03/1  

دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
 اصفهان

72/4523/0
دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
اصفهان

94/3 04/1 
 

دانشگاه 
  علوم

پزشكي 
 اصفهان

72/3 14/1 

 انحراف معيار ميانگين دانشگاهگويه
رانيمديآزادزانيم .10

نحوه انجام  نييواحدهادرتع
 سابقهيو بيياستثنا امور

 01/1 70/3دانشگاه اصفهان

 72/0 84/3  ندانشگاه علوم پزشكي اصفها

  
شـود دانشـگاه اصـفهان و علـوم پزشـكي       مشاهده مي) 7(طور كه در جدول  همان

و  »راج پرسنلخواحدها در استخدام وا رانيمد يآزاد زانيم« )4( سؤال اصفهان تنها در
 زانيـ م«) 8( سـؤال و  »كاركنـان هاي  پاداش واحدها در رانيمد يآزاد زانيم«) 5( سؤال
متفـاوتي   اًيبـ تقرميـانگين   »واحـد  عملكرد يابيارز يچگونگ در واحدها رانيمد يآزاد

  . دارند و در مجموع از نظر تمركز ساختار مشابه هستند
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اصـفهان   يتفاوت ساختار دانشگاه اصفهان با دانشگاه علوم پزشـك  نييبه منظور تع
اسـتفاده شـد كـه     Fهـا   مستقل و آزمون همگنـي واريـانس   T از آزمون تمركز در بعد
   .درج شده است )8(ر جدول دها  داده

  
مقايسه ميانگين نمره ميزان تمركز در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم  )8(جدول

  پزشكي اصفهان
دانشگاه علوم  دانشگاه اصفهان  بعد ساختاري 

 پزشكي اصفهان
آزمون 
  سطح معناداري F Tهمگني 

 X S X S 125/1  620/0-  537/0  92/38 01/6 69/39 08/5  تمركز
  

داري  سطح معني مبتني بر دو نمونه مستقل و T بر اساس كميت) 8( مطابق جدول
كمتر نيست لذا فـرض صـفر رد    05/0تمركز از خطاي  مؤلفهداري  و اينكه سطح معني

عد تمركز در دانشگاه اصفهان گردد و نظرات در خصوص ب نمي شود و ادعا تأييد نمي
  . و علوم پزشكي اصفهان يكسان است

  
  

  گيري و نتيجه بحث
 ها، مسـائل سـاختاري اسـت، بـه     يكي از مشكالت اساسي كارايي و اثر بخشي سازمان

 از نوع كهنه و مبتني بـر مفروضـات سـنتي   ها  اي كه ساختارهاي بعضي از سازمان گونه
 است كه با وظايف فعلي آنها سازگاري نداشته و پويايي و تحـوالت محـيط امـروز را   

  .مدنظر قرار نداده است
در دانشـگاه اصـفهان و    گانـه سـاختار   ر پژوهش حاضر ضمن بررسي ابعـاد سـه  د

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نشان داده شد كه ميزان پيچيدگي در دو دانشگاه تفاوت 
در ساختار  يدگيچيپ نيانگي، م)4(جدول هاي  بر اساس داده هم چنين .معناداري ندارد

انشگاه اصـفهان و دانشـگاه علـوم پزشـكي     براي دمورد مطالعه، هاي  دانشگاه يسازمان
دهنده اين مطلـب   است كه نشان به دست آمده) 66/23(و ) 68/22(اصفهان به ترتيب 

. بوده است اديمورد مطالعه زهاي  دانشگاه يدر ساختار سازمان يدگيچيپ زانيم است كه
سـطح   نيتـر  نييو كاركنان در پاها  رئيس دانشگاه نيسطوح سلسله مراتب ب اديتعداد ز
 اديـ هـا، درصـد ز   دانشـگاه  ياز مركز اصل ييايجغرافهاي  واحد اديها، فاصله ز دانشگاه

پراكنـده از مركـز    ييايـ جغرافهاي  ها در واحد مشغول به كار در دانشگاه يانسان يروين
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هـاي   واحـد  اديـ هـا، تعـداد ز   در كـل دانشـگاه   يسازمان اديها، سطوح ز دانشگاه ياصل
هاي  در دانشگاه يشغل نيعناو اديها، تعداد ز دانشگاه يركز اصلپراكنده از م ييايجغراف

ارشد به باال در  يكارشناس يليمدرك تحص يكاركنان دارا يمورد مطالعه و درصد باال
  .مورد مطالعه هستندهاي  در دانشگاه اديز يدگيچيپ ليها، از دال آن

ــهي ــاهــاي  افت ــپــژوهش در خصــوص م ني  يدر ســاختار ســازمان يدگيــچيپ زاني
، )1388( يپـور و شـهباز   ييپژوهش طاهرپور، رجا جيمورد مطالعه، با نتاهاي  دانشگاه
اسـت،   يدولتـ هاي  باال در ساختار دانشگاه يدگيچيپ زانيم از يحاك زينها  آن جيكه نتا
ــم ــت ،)1374(هجرتــي . دارد يخــوان ه  در) 1390( يزيــو تم) 1375(ســازان  چي

دولتـي  هـاي   ه ميـزان پيچيـدگي در دانشـگاه   خود به اين نتيجه رسيدند كهاي  پژوهش
  .است، كه اين يافته با نتيجه پژوهش حاضر همسويي ندارد نييپا

هـاي   بر اسـاس داده . ت در دو دانشگاه تفاوت معناداري ندارديمهمچنين ميزان رس
 يبـرا ، مـورد مطالعـه  هـاي   دانشـگاه  يدر ساختار سازمان تيرسم نيانگي، م)6(جدول 

بـه  ) 28/25(و ) 74/24( بيـ اصفهان بـه ترت  يدانشگاه علوم پزشكدانشگاه اصفهان و 
در سـاختار   تيرسـم  زانيـ م مطلـب اسـت كـه    نيـ دست آمده است كه نشان دهنده ا

و هـا   سرپرسـتان واحـد   فراغت كمِ. بوده است اديمورد مطالعه زهاي  دانشگاه يسازمان
از  يكيمكتوب، هاي  يو خط مشها  هيرو ن،ياز قوان ،يريگ ميهنگام تصم يانيم رانيمد
 زانيـ مورد مطالعه است؛ بهتر اسـت م هاي  در دانشگاه اديز تيرسم زانيم ياصل ليدال
 يساختار ازمندينها  دانشگاه كهنيبا توجه به ا. ها، كمتر شود دانشگاه نيمؤلفه، در ا نيا

 ياز سـاختار  ديـ مخاطبـان خـود هسـتند با    يازهـا يكردن ن هبرآورد يبرا ريپذ انعطاف
 ليـ درواقع، تحم. كاركنان وجود داشته باشد يامكان نوآورار باشند كه در آن، برخورد

برخوردارنـد،   ييكه از سطح تخصـص بـاال   يكاركنان تيبر فعال اديو مقررات ز نيقوان
 يبر هر عمـل و اقـدام   دياز مشاغل مانند كارشناس گروه كه با يبرخ .ستين يضرور

امـا  . الزم اسـت  ياديز تياشد، رسمروش استاندارد شده و خاص وجود داشته ب كي
هسـتند،   يندارنـد و اغلـب سـاده و تكـرار     يچندانهاي  به مهارت ازيكه ن يدر مشاغل

 يسـا ؤو رهـا   اهدانشـگ  يسـا ؤر. اسـت  ازين يتر كم تينظافت ، به رسمول ئمسمانند 
 يزيـ ر برنامـه هاي  بوده و مستلزم راه حل يكه كمتر تكرار ييها تيها، به فعال دانشكده

در . را تجربه كنند يتر كم تيمنعطف بوده و رسم ديبا نياند، اشتغال دارند؛ بنابرا دهنش
بـا   تيرسم نشان داد كه) 1390( يو هادو سيتندنو ،يپژوهش صفر جينتا راستا، نيا

  .رابطه معكوس دارد ينوآور
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ـ  جيبـا نتـا   زيـ پـژوهش ن  تيقسمت رسـم هاي  افتهي و طـاهرپور،   )1374( يهجرت
بـاال در سـازمان مـورد     تيرسـم  زانيـ دهنـده م  كه نشان) 1388( يبازپور و شه ييرجا

  .دارد يمطالعه است همخوان
هـاي   بـر اسـاس داده   .همچنين ميزان تمركز در دو دانشگاه تفاوت معناداري ندارد

 يمـورد مطالعـه، بـرا   هـاي   دانشـگاه  يدر سـاختار سـازمان   تمركز نيانگي، م)8(جدول 
بـه  ) 69/39(و ) 92/38( بيـ اصفهان بـه ترت  يپزشك دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم

 يتمركز در ساختار سـازمان  زانيم مطلب است كه نيدهنده ا دست آمده است كه نشان
  .بوده است اديمورد مطالعه زهاي  دانشگاه

 ياطالعـات بـرا   يدر گردآور م،يبه طور مستق سهيرئ أتيه ياعضا اديمشاركت ز
كـم   اريـ اخت مات،يتصم يبر اجرا اديو كنترل زها  آن ريو تفس ريو در تعب يريگ ميتصم
استخدام و اخراج كاركنان خـود و پـاداش دادن بـه     يبراها  و سرپرستان واحد رانيمد

 كيـ  جـاد يواحـد خـود، ا   يابيو نحوه ارز ابعو من زاتيتجه ديبودجه، خر ميآنها، تنظ
 زانيـ ال رفـتن م از عوامـل بـا   ،يكـار  ييمسائل استثنا تيريو مد ديبرنامه جد ايپروژه 

  .هستند يمورد بررسهاي  تمركز در دانشگاه
 يامكان مشاركت و همـاهنگ  سازمان، يباالهاي  در رده يريگ ميقدرت تصم تمركز

 درنداشـتن  تمركـز  . دهد يكاهش مها  دانشگاه نيدرك مشترك از امور را در ا جاديو ا
 سـت يالزم ن رايـ كنـد، ز  يمـ  عيرا تسـر  يطـ يمح راتييواكنش نسبت به تغها  دانشگاه

ـ  يريگ ميكند و تصم يپردازش اطالعات سلسله مراتب را ط اتخـاذ   يافـراد  لهيوسـ ه ب
 نيگـرا بـودن چنـ    هستند و احتمـال واقـع   تركينزد م،يله مورد تصمأشود كه به مس يم

 ينشان داد كه رابطه قو) 2007(پژوهش جكسون  جينتا. تر خواهد بود شيب يماتيتصم
. وجـود دارد  يگروهـ  يريـ گ ميتصـم  معلمـان در  يواقعـ تمركـز و شـركت    عدم انيم
وليت و ئمسـ  ،يو نـوآور  زانـد يانگ يرا به عملكرد بـاالتر بـر مـ    ردستانيز ييزداركزتم

 نيـ در ا. دهـد  يارتقـا مـ   يتيريكار مـد  يمناسب و كاف ضيتفو قيآنها را از طر هيروح
كـز بـا   تمر نشـان داد كـه  ) 1390( يو هـادو  سيتنـدنو  ،يفرصـ پژوهش  جيراستا، نتا

 يبـرا  كارمنـد را  اقيمشـاركت و اشـت   ،عدم تمركز ضمناً. دارد سرابطه معكو ينوآور
 بـولنز و جانـگ   ام،يـ ليو پـژوهش  جينتـا . دهد يم شيافزا ديجد يها با چالش ييايرو
  .كاركنان دارد يشغل تيبر رضا ياثر منف ،نشان داد مؤلفه تمركز) 2006(

 نـز، يراب( داند  يرا مناسب م 15تا  12 ازيامت ها، مؤلفه تمركز، در دانشگاه يبرا نزيراب
گان را رنديگ ميشده و تصم يريگ ميتصم يدر دانشگاه، موجب كند اديتمركز ز). 1390

كنـد؛   يمـ  عيرا تسر يطيمح راتييتمركز كمتر، واكنش در برابر تغ. دارد ياز عمل باز م
آمده،  شيپ راتييتغ شود كه به يگرفته م يو سرپرستان رانيمد به وسيله ميچرا كه تصم
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 يتوانـد باعـث سـرخوردگ    يهـا، مـ   تمركز بـاال در دانشـگاه   نيهمچن .تر هستند كينزد
ـ   ها  گروه رانياز جمله مد ن،ييرده پا رانيمد  شيشود و ممكن است بحـران اسـتقالل پ
 زيدستان نريز نيتعارض ب شيها، در افزا و بخشها  سرپرستان واحد كمِ اراتياخت. ديآ

 يبـرا  يار مافوق خود را به عنوان روشيطور معمول، كاركنان اخت را كه بهتأثير دارد؛ چ
او موافق نباشـند، ممكـن اسـت از     ماتياگر با تصم ياند و حت رفتهيحل تعارضات پذ

 پور يي، طاهرپور، رجا)1375( سازان تي، چ)1374( يهجرت .او اطاعت كنند ماتيتصم
 زانيـ كـه م  افتنديخود درهاي  وهشانجام پژ يط) 1390( يزيو تم) 1388( يو شهباز

  .باال بودها  آن يمورد بررسهاي  تمركز در سازمان
مورد مطالعه، در هاي  دانشگاه يگرفت كه ساختار سازمان جهيتوان نت يمجموع م در

 يقـرار ندارنـد و بـرا    يمطلـوب  تيوضع در و تمركز تيرسم ،يدگيچيعد پسه ب نهيزم
 .تـالش شـود   ديـ باهـا   دانشـگاه  نيـ در ساختار اعد سه ب نيمطلوب ا زانيبه م دنيرس

بـوده و   يدولتهاي  دانشگاه در زمره يمورد بررسهاي  دانشگاه كهنيبا توجه اهمچنين 
 .شـود  يآنها مشاهده مـ  يبرا يهستند، تشابه ساختار يدولتهاي  نامه نيهمه آنها تابع آئ

بـاال و   نسبتاً يبررس موردهاي  در دانشگاه يدگيچيپ زانيپژوهش، م نيا جيبر اساس نتا
 نيـ ا جيمـؤثر از نتـا   يريگ در صورت بهره. است اديزها  و تمركز در آن تيرسم زانيم

مـورد مطالعـه،   هاي  ساختار دانشگاه يطراح رانيگ ميمسئوالن و تصم به وسيله ق،يتحق
 نيبنـابرا . افـت يخواهـد   شيافـزا ها  دانشگاه نيا رددر عملك ييو كارا يامكان اثربخش

كـاربرد خواهـد    )اصـفهان  يعلـوم پزشـك   اصفهان و(هاي  دردانشگاه قيتحق نيا جينتا
جانـب  هـا   دانشـگاه  ريحاصل از آن بـه سـا   جينتا ميبهتر است در تعم نيداشت؛ بنابرا

 در نـز يراب يساختار سـازمان  هيدر چارچوب نظر قيتحق نيا جينتا. شود تيارع اطياحت
يكـه بـرا   ياسـت در حـال   ريـ تعب و ريو تمركز قابـل تفسـ   تيرسم ،يدگيچيعد پسه ب 

بـر اسـاس    در پايان. در نظر گرفته شود زين يگريكن است ابعاد دمم يساختار سازمان
  :شود ميارائه  زير نتايج حاصل شده پيشنهادات

جر به بـروز مشـكالتي در همـاهنگي، ارتباطـات و     مناز آنجا كه پيچيدگي زياد . 1
ي مناسب از تكنولوژي گير نشگاهي با بهرهدا نيولئشود مس مي گردد، پيشنهاد مي كنترل

سازمان خـود  هاي  آوري كرده و فعاليت طور پيوسته اطالعات الزم را جمع اطالعات به
  .تر كنترل و نظارت كنند را دقيق

در  اديـ ز تيبـر وجـود رسـم    يحاصـل از پـژوهش مبنـ   هـاي   افتـه يبر اسـاس  . 2
 يانسـان  يرويـ ن يريبـه كـارگ   قيـ شـود از طر  يمـ  شـنهاد يمورد مطالعه، پهاي  دانشگاه

 قيـ طر نيـ انجام داد و از اها  بر كار يتر هر شغل، كنترل كم يو مناسب برا متخصص
  .را كاهش داد تيرسم زانيم
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كننـد بـه نظـر     در آن فعاليت ميها  همچنين با توجه به محيط پويايي كه دانشگاه. 3
سـاختارها در   يرا اينتر و كاراتر باشند، زمؤثرمنعطف و ارگانيك هاي  رسد ساختار مي

بنابراين الزم است ميزان رسميت . مؤثرترند  تشويق مدرسين و دانشجويان به نوآوري
  .مورد مطالعه كاهش يابدهاي  در دانشگاه

تالش به منظور ايجاد روحيه اعتماد و اطمينان ميـان مـديران ارشـد و كاركنـان     . 4
نظارت مستقيم و به تبـع آن   كه كاهش فضاي كنترل وها  سطوح پايين در اين دانشگاه

   .كاهش رسميت را به دنبال دارد
هاي  در دانشگاه اديبر وجود تمركز ز يحاصل از پژوهش مبنهاي  افتهيبر اساس  .5

 انيـ جر ليمنجر به تسـه نبودن تمركز م كهنيشود با توجه به ا يم شنهاديمورد مطالعه، پ
ـ تعامل سـازنده   جاديا يرا برا نهياطالعات شده و زم  ريـ مختلـف درگ هـاي   واحـد  نيب

و  يمستلزم نوآورها  نكه تحقق اهداف دانشگاهيبا توجه به ا نيآورد و همچن يفراهم م
و متخصـص   دهيـ د آمـوزش  يكارشناسان ينوآور دارا يساختار سازمان ،است تيخالق

 يدر سـاختار سـازمان  كه شود  يم شنهاديپها  دانشگاه نيبه ا ،است كمتر متمركزبوده و 
 مشاركت زانيتوانند م يم به منظور كاهش تمركزها  دانشگاه نيا. نظر كنند ديدخود تج

داده و به آنها اجـازه داده   شيخود را افزا يكار طهيمربوط به ح ماتيكاركنان در تصم
بهبود  يها و روش انجام كارهاي  وهيش ،يانسان يرويبودجه، ن صيشود در مورد تخص

هـاي   وليتئو مسـ  اراتيـ اخت ضيو بـا تفـو   كننـد  يريـ گ ميواحد خود تصم ياثربخش
و  تيـ و امكـان خالق  دهيكاركنان را بهبود بخش عهدو ت زشيانگ ،متناسب با آن به افراد

  .دهند شيرا افزا ينوآور
قـرار  ها  اي در دانشگاه دوره يدر زمره كارها يساختار سازمان يبهتر است بررس. 5
مـورد  هـاي   اس ساختار، در دانشـگاه كارشن يدر نظر گرفتن عنوان شغل نيبنابرا. رديبگ

  .شود يم شنهاديمطالعه پ
آگـاهي و   ،يكي از عوامل مؤثر در تشخيص مناسب سـاختار سـازماني مناسـب   . 6

، نيولئآگـاهي مسـ   يشـود بـراي ارتقـا    مـي  است، بنابراين پيشـنهاد  نيولئشناخت مس
  .ضمن خدمت مديريت طراحي و اجرا شودهاي  دوره
ني و ابعاد آن و شناسايي عوامل مرتبط با نوآوري از قبيـل  ساختار سازمابازبيني  .7

اختيار صحيح و بسترسازي ساختار مناسـب مـورد بررسـي     همكاري گروهي، تفويض
  .دگير قرار

استفاده شد؛ به  يساختار سازمان يبررس يپژوهش، فقط از پرسشنامه برا نيادر . 8
و  سـت يل د مشـاهده و چـك  ماننـ  گـر يد يشود از ابزارها يم شنهاديپ يپژوهشگران آت

  .استفاده كنند زيمصاحبه ن
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