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 انواع ادامه در و میپرداز یم یسازمان چارت ای یسازمان ساختار فیتعر  به مقاله نیا در
 کرد. میخواه یبررس کیتفک به را کدام هر و برد میخواه نام را یسازمان ساختار

 یساختارها هستند، امور شدن کارآمدتر یبرا تالش حال در که مشاغل از یبرخ
 عملکرد نحوه و شرکت اندازهبه سازیپیاده نیا .کنندیم اجرا کارشان محل در را یسازمان

 باشند. نیر یسا از بهتر است ممکن ساختارها از یبرخ اساس نیا بر و دارد یبستگ آن
 بر تا کندیم کمک کارها انجام در شما به سازمان، ای شرکت عملکرد نحوه از یآگاه

 باعث یسازمان ساختار گفت توانیم یکل طور به .دیکن عمل شرکت توقعات اساس
 .شودیم کارکنان بهتر عملکرد

 

 یساختار سازمان فیتعر  -1
 حیرا توض هاتیفعال یبرخ یبندمینحوه تقس (Organizational Structure) یسازمان ساختار

چارت  ایداشته باشند. در واقع ساختار  یتا همه از اهداف سازمان آگاه دهدیم
. کندیم نییشرکت را تع کیمختلف در داخل  یهاتیکارکنان و مسئول فهیوظ یسازمان

باالتر خواهد بود. عالوه بر  یعملکرد ساختار سازمان باشد، شتریکارکنان ب هرچه اراده
عمل  یکارآمد نیشتر یتر باشد، شرکت با ب افتهیساختار سازمان  نیهرچه ا ن،یا

 .کندیم
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 ،یعملکرد یعبارتند از ساختارها یچهار نوع از انواع ساختار سازمان یطور کل به
شده  یبندمیتقس یو ساختارها یسیماتر  یمسطح، ساختارها-یا فهیوظ یساختارها

 .کرد میدر مورد آنها صحبت خواه شتریکه در ادامه ب

 یسازمان یساختارها خچهیتار  -2
وجود داشتند. اما آنچه  یبدو لیو در قبا یمیقد انیاز زمان شکارچ یسازمان یساختارها

 یهامتحده و پس از جنگ االتیابتدا در ا م،یشناسیم یامروزه به عنوان ساختار سازمان
شدند که  جادیا یدوران، مشاغل کوچک و متعدد نیکشور ظهور کرد. در ا نیا یداخل

مشاغل کوچک به  نیاز ا ی. اما با تکامل برخکردندینم یجهخود تو یبه ساختار سازمان
به کار، کارآمدتر شدن و استفاده  دنینظم بخش یکه برا افتندیبزرگتر، آنها در  یواحدها
 .استفاده کنند یساختار سازمان کیاز  دیخود، با یاز منابع انسان یحداکثر

و سلسله  یتیر یبا سطوح مد ییاز آن، کسب و کارها شروع به استفاده از ساختارها پس
سلسله مراتب قدرت قرار  یمختلف کردند که کارگران را در انتها یمراتب ساختار

که در  افتندیدر  هااز شرکت یاریدوم، بس یحال، پس از جنگ جهان نی. با ادادیم
که از نظرات کارکنان در همه سطوح  یترمسطح یسازمان یصورت استفاده از ساختارها

 یهااز سازمان یاریتر باشند. هنوز هم بسنوآورتر و موفق توانندیم کند،یاستفاده م
به  شتریب اریو دادن اخت تیر یقدرت مد انیم یتعادل افتنی یدر حال تالش برا یتجار

 کارگران هستند.

 سازمان کی یداشتن ساختار برا یایمزا -3
 یمتعدد یایمزا یول کنندیاستفاده نم یسازمان یمشاغل از ساختارها یتمام نکهیبا ا
ساختار  یاجرا یایاز مزا یبخش برخ نیدارند. در ا کنندیکه استفاده م ییهاآن یبرا

 :ذکر شده است یسازمان

 ترعیسر  گیریتصمیم 
 متعدد یتجار یهامکان 
 یوربهره بهبود 
 کارکنان شتریب عملکرد 
 یتکرار یکارها حذف 
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 تعارض کارکنان کاهش 
 بهتر ارتباطات 

 ترعیسر  گیریتصمیم -1-3

 جهیمختلف شرکت شما بتواند ارتباط مؤثرتر برقرار کند در نت یهااز حوزه میهر ت یوقت
 شیامر باعث افزا نی. اکندیشرکت هم به سمت اثر مثبت حرکت م یارتباطات کل

 یساختار سازمان هیتبادل اطالعات بر پا گر،یبه عبارت د شود؛یم گیریتصمیمسرعت 
 .کندیمکمک  گیریتصمیمبه ارتقا سرعت 

 متعدد یتجار یهامکان -2-3

 نیا یمتعدد است، ساختار سازمان یهاها و بخشکه شامل مکان دیدار  یاحرفه اگر
دستورالعمل مشابه  کیها از ها و بخشکه همه مکان دهدیرا به شما م نانیاطم

 تواندیلحظه نم کیدر  یدارند. از آنجا که صاحب اصل یکسانیو عملکرد  کنندیم یرویپ
 یآرامش خاطر برا جادیقادر به ا افتهیسازمان  ارساخت کیها باشد، مکان یدر همه

که شرکت شما در حال رشد  دیکنیاحساس م شتریب یامر را زمان نیا ریمالک است. تأث
 .است

 عملکرد وریبهره بهبود -3-3

 نیبنابرا کنند؛یم میشعب مختلف تقس ای هامیها را به تشرکت ،یسازمان یساختارها
 یراحتخاص خود را به یهاتیو مسئول فیها وظابخش یکه همه دیرا دار  نانیاطم نیا

و هدف شرکت آگاه باشد، قادر به کار  فیاز وظا یکی از کارکنان ی. وقتدهندیانجام م
 کی یعنی افتهیساختار سازمان  کی . در واقع،تاس یشتریکردن با سرعت و عملکرد ب

 .شودیکارآمد که باعث بهبود عملکرد شرکت م ستمیس

 کارکنان شتریب عملکرد -4-3

داده شود، او  یمشخص یهاتیو مسئول فیوظا یک از کارکنانهر به که  یهنگام
را در  کارکنانشده،  یساختار سازمانده کیانجام دهد.  یخوبکار خود را به توانندیم

بهبود عملکرد  نیخود باشند. ا نیتا بهتر  کندیم ییشرکت راهنما یروزانه یهاانجام کار
 .شودیم زیکارکنان ن فسو اعتماد به ن زهیانگ شیباعث افزا

 یتکرار یکارها حذف -5-3
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 یکند همپوشان تیخود فعال یو مهارت در جا یستگیکه هر فرد بر اساس شا یزمان
را قبول  یپروژه ا ،یتخصص میت کیکه  یعنوان مثال، زمان. بهرودیم نیکارها از ب نیب

آن پروژه ندارند  یهااز کار یبرخ یبه انجام دوباره یازیکه ن دانندیم هامیت ریاند ساکرده
 .در حال اجرا کار است یتخصص میت کیچون 

 کاهش تعارض کارکنان -6-3

 با اینکه. ابدی یکارکنان کاهش م نیبالقوه ب یهاتعارض یساختار سازمان یسازادهیبا پ
خود را  قیدق فیوظا کارکنان یوقت یول است، لیدخ نهیزم نیدر ا یعوامل مختلف

است  یحل عالراه روش یک نی. در اکثر مواقع ادنشویکار متمرکز م یرو شترید بنبدان
 .کندیم یریجلوگ میان کارکنان یریکه از درگ

 بهتر ارتباطات -7-3

حال سلسله مراتب  نیمختلف متفاوت است با ا یهاها و شرکتارتباطات در شغل نوع
 جادیمختلف ا یهامیها و تبخش نیارتباط سالم ب کیرا دارد که  ییتوانا نیا یسازمان

و افراد مختلف  هامیبه ت هاتیو مسئول فیکه وظا ی. هنگامدینما تیکند و آن را تقو
 دیبا یمیبه چه ت یهر کار خاص یبرا دانندیارکنان مک یهیبق گرید شود،یواگذار م

افراد  یکه سر گروه انتخاب شده است همه میت کیعنوان مثال، در مراجعه کنند. به
طور اعالم کنند و گزارش کار بفرستند. به یمشکالت را به چه کس دیکه با دانندیم

که  داندیداشته باشد، م یسؤالپروژه  یدر مورد طراح یابیبازار  میاز ت یمشابه، اگر کس
 .ردیو هنر تماس بگ یبا بخش طراح دیبا

 یسازمان یانواع ساختارها -4
وجود دارد که هر کدام نقاط ضعف و قوت خود را  ینوع چارت سازمان 4 یطور کل به

 تیر یساختار مد نیبهتر  دیتوانیم ،دیها آشنا باشکه با هر کدام از آن یدارند. زمان
 :دیخود انتخاب کن یسازمان را برا

 یعملکرد یساختارها  functional structures 
 مسطح-یافهیوظ یساختارها  flatarchy structures 
 کسیماتر  یساختارها  matrix structures 
 شده  یبندمیتقس یساختارهاdivisional structure 
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 یعملکرد یساختارها -1-4

ها و با نقش یتخصص یهاها بر اساس عملکرد به گروهسازمان ،یساختار عملکرد در
 زین کیبوروکرات یساختار سازمان ،ی. به ساختار عملکردشوندیم میخاص تقس فیوظا

افراد تجربه  شتری. بشودیکه معموال در مشاغل کوچک و متوسط استفاده م ندیگویم
ها سازمان خود را ال، اکثر شرکتعنوان مثرا دارند. به ینوع ساختار سازمان نیکار در ا

. کنندیم بندیتقسیم یو منابع انسان یابیبازار  ،یمانند امور مال یمختلف یهابه بخش
خود  ریمد نیتا بر آن نظارت کند. ا شودیانتخاب م ریمد کیهر بخش  یسپس برا
 .شودینظارت م ییاجرا ریباال رتبه مانند مد رانیتوسط مد

 :ایمزا

 بر اساس مهارت بندیتقسیم

 شتریب یگروه کار

 :بیمعا

 هابخش ریارتباط با سا عدم

 ناسالم رقابت
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 تیر یمربوط به مد مسائل

 
 مسطح-یافهیوظ یساختارها -2-4

ها تنها شرکت نیوجود دارد. در ا یکم تیر یمد بایمسطح تقر -یافهیوظ یساختارها در
سلسله مراتب  کیاز  یبیترک رایکارکنان وجود دارد؛ ز  ریو سا ییاجرا ریمد نیب ریمد کی

نوع  نی. اندیگویم یطلببه آن ساختار صلح سازمان مسطح است، اصطالحا کیو 
 نیدارند. از ا یکارکنان کم رایز  شودیاستفاده م ترچککو یهاساختار اکثرا در شرکت

 نیها از اشرکت یبعض نکهیا استفاده کرد. با توانیبزرگ هم م یهاساختار در شرکت
ساختار را  نیکه اهم وجود دارند  ینسبتا بزرگ یهااما سازمان ،اندساختار خارج شده

 .اندانتخاب کرده

 :ایمزا

 صرفه بودنبه مقرون

 ارتباط خوب یبرقرار

 کارکنان هیروح شیافزا

 ترعیسر  یریگمیتصم
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 :بیمعا

 کارکنان نیب تعارض

 کارکنان یسردرگم

 
 کسیماتر  ساختار -3-4

گزارش کار را به  دیبا میت یوجود دارد و اعضا میهر ت یبرا ریدو مد کسیسبک ماتر  در
ه دهند. در واقع، ساختار یارا یعملکرد ریبه مد نیمحصول و همچن ریمد ایپروژه  ریمد

دو  هامیت نیکه ا لیدل نیاست. به ا یمختلف سازمان یاز ساختارها یبیترک کس،یماتر 
 کارکنانی. شودیدوگانه است و منابع به اشتراک گذاشته م کسیدارند، ساختار ماتر  ریمد

 قادر خواهند بود برند،یبهره م کسیکه از ساختار ماتر  کنندیکار م ییهاکه در شرکت
را  یمختلف یهاپروژه ممکن است رایز  .خود را گسترش دهند یهامجموعه مهارت

 .دارد ازین یتخصص یهابه مهارت و تجربه که هر کدامتجربه کنند 

 :ایمزا

 گفت و گو آزاد جیترو

 کار طیمح ریپذ انعطاف
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 :بیمعا

 ریمد یسردرگم

 ریبا مد ناسازگار

 شتریب نهیهز 

 ممکن است مبهم باشند هاتیو مسئول فیوظا

 شودیم نیکار کارکنان سنگ حجم

 
 شده بندیتقسیم یساختارها -4-4

قرار  گریکدیمختلف در کنار  یهامیاست که ت یاساختار به گونه نیدر ا یبندمیتقس
 ییاجرا ریها مدبخش نیاز ا کیهدف واحد و مشترک برسند. هر  کیتا به  رندیگیم

 کندیبودجه را کنترل م کند،یم تیر یعملکرد شعبه را مد ینحوه ریمد نیخود را دارند. ا
 ینوع ساختار سازمان نیبزرگ از ا یهاشرکت. در دهدیمو منابع الزم را اختصاص 

 .شودیاستفاده م
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شرکت  نیاست. ا یشده، شرکت خودروساز بندیتقسیمساختار  یهااز نمونه یکی
هر  نکهیا . باکندیسدان جدا م یخودروها ای ی، برقSUV یهاخود را با شاخه یهاشعبه

فروش تالش  یهدف و برا کیها در جهت اما همه آن ،خاص خود را دارد فیشعبه وظا
 .شودیشناخته م زین یبخش ندعنوان ساختار چساختار به نی. اکنندیم

 :ایمزا

 خدمات واحد ایکاال  کیبر  تمرکز

 متمرکزتر یرهبر

 :بیمعا

 هابخش ریبا سا فیضع ادغام

 هابخش نیب رقابت

 هابخش نیارتباط ب عدم

 یاتیبالقوه مال یامدهایپ

 آخر کالم -5
آشنا  یچهارگانه سازمان یو ساختارها یمقاله به طور کامل با ساختار سازمان نیدر ا
 یساختارها ،یبه صورت تجرب نیبا شناخت کامل و همچن دیتوانی. شما ممیشد

سازمان،  وریبهرهعملکرد و  یابیو با ارز  دیکن سازیپیادهمناسب را در سازمان خود 
 .دیانتخاب کن ودخ یساختار را برا نیبهتر 
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