
  استراتژي، ساختار سازمان و موفقيت در صنعت مسكن 
  اسكافر . جفري دي

 U.S.A,VA24061گ، بخش هتل داري، مديريت نهادي و رستوران، موسسه پلي تكنيك ويرجنبياودانشگاه ايالتي، بالكزبر

ي گردآوري شده تحقيق دال بر اين نشانه ها ؟در سازمانش به كار بردهآيا موفقيت هايت، نتيجه روشي است كه در تنظيم و ايجاد نظم 
آيا هر گونه . است كه چنانچه روش يك سازمان ساختاري يا سازمان يافته باشد تاثيرات شگرفي را بر عملكرد آن وارد خواهد ساخت

موسسه مسكن  با اين همه تعيين ساختار سازماني مناسب در يك آژانس يا! آژانس مسكن بايد منطبق با همان ساختار باشند؟ احتماالً نه
نتايج برخي از يافته هاي تحقيقي قانع كننده نسبت به فاكتورهايي كه بر تنظيم، يك سازمان و . مستلزم تحليل و تفكر شايان توجه است

برخي از اين . رابطه ميان استراتژي ميان استراتژي سازماني، ساختار و اثربخشي اثر مي گذارد، بدقت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
  . فاهيم در تحليل ساختار سه موسسه ممكن متفاوت به كار گرفته شوندم

  ) يا اجاره منزل ( سكن صنعت مسكن استراتژي سازمان، ساختار سازمان، عملكرد، موفقيت، سازمان م: لغات كليدي
استراتژي يك سازمان، مبنايي . تماهيت موفقيت بلند مدت هر سازمان به لحاظ اقتصادي، بيانگر توانايي اش به بقا و پيشرفت اس: مقدمه

استراتژي يك سازمان به عنوان انرژي تعريف مي شود كه بستر مناسبي . است كه بر پايه آن سازمان در جستجوي نيل به موفقيت است
ت را براي توسعه شركت، استفاده از قابليت ها و منابع در سود بردن از فرصت هاي محيطي و يا كاهش تأثيرات حاصله از خطرا

يك سازمان از طريق فرايند برنامه ريزي استراتژيك، به دنبال پيش بيني اكثر )  52صفحه .  1975كوك . ( خارجي فراهم مي سازد
در مرحله بعد به دنبال ايجاد يك مبنا در استفاده از منابع و جهت گيري هاي . نيروهايي است كه بر امور روزمره اش اثر مي گذارد

برنامه ريزي استراتژيك، اقدامي است كه به ).  1981، ريله والسون 1981ايسون و دنوبل ( است ) يشتر با هدف بقاي ب( شركت 
لذا تحت عنوان فرايندي محسوب مي شود كه از طريق . منظور كتنرل سرنوشت شركت و دستيابي به ثبات اهداف، صورت مي گيرد

اين مقوله شامل تحليل فرصت ها و خطراتي . ازماني اش مي پردازديك سازمان به بيان اهداف، خواسته ها و مقاصد سآن مديريت 
بررسي كليه فاكتورهايي ) 1: درك چنين تحليلي مستلزم. است كه يك سازمان با توجه به نقاط ضعف و قوتش با آن مواجه مي شود

كامل ريسك هاي مرتبط اين فاكتورها  تحليل) 2. است كه تأثيرات سوئي را بر سازمان، هويت آن، اعتبار و انتظارانش وارد مي سازد
از . پايه ريزي حوزه هاي جايگزين فعاليت و طرحهاي اقتضايي) 4(تحليل عمقي شرايط بازار و رقابت و) 3(بويژه از بعد تعهد به منابع و 

ان و ارزيابي تأثير سوي ديگر پروسه برنامه ريزي استراتژيك شامل ارزيابي محيط، ارزيابي بازار، تحليل نقاط قوت و ضعف سازم
ساختار سازمان به عنوان يك الگوي تعيين كننده ).  1981ريد والسون ( اقتصادي هر يك از استنباط هاي باال در سازمان است 

ساختار يك سازمان بنا به تصور، چارچوبي مستدل در انسجام طرحهاي استراتژيك سازمان . پارامترها و روش پايه ريزي سازمان است
چارچوب ساختاري سازمان به عنوان مولفه اي عمده نسبت به كل  از اين رو،. ابع بدست آمده آن استمنظور تخصيص من بويژه به

. ( لذا تكيه بر منابع سازماني به كار رفته در تأمين اهداف سازماني، ابزار و راهكارهايي را ارائه مي دهد. محسوب مي شوداستراتژي اش 
 ). 1962چندلر 


