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  چكیده:

استراتژي مي تواند به عنوان فرآیند تعیین اهداف بنیادي بلندمدت، اتخاذ شیوه كار و تخصیص منابع الزم براي تحقق این اهداف 

است كه سازمان براي پاسخ یا پیش بیني تغییرات محیط خارجي طراحي مي كند،استراتژي  تعریف شود ،استراتژي به معناي اعمالي

از عوامل مؤثر بر ویژگیهاي ساختاري و شكل كلي سازمان نیز مي باشد .در این مقاله سعي برآنست ،ضمن معرفي و بررسي دقیق 

وامل مؤثر بر آن به تاثیر دو نوع استراتژي تمایز و استراتژیهاي تمایز و حداقل هزینه،ونیز بررسي جامع ساختار سازماني و ع

  حداقل هزینه بر ساختار سازماني بپردازیم.

  واژگان كلیدي: استراتژي،تمایز،حداقل هزینه،ساختار سازماني،تعیین كننده هاي ساختار سازمان

  استراتژي تمایز

  ر و از جمله مشتریان مربوط به رقبا می گردد.تمایز یعني عرضه چیزی متفاوت كه باعث جلب مشتریان گوناگون در بازا

پورتر می گوید استراتژي تمایز به تولید محصوالت منحصر به فرد براي مشتریان کمک مي کند . شرکتي که این استراتژي را اتخاذ 

منجر به افزایش قیمت  مي کند ، ویژگیها و خصیصه هایي را که از دیدگاه مشتریان مهم جلوه مي کند را انتخاب مي کند و این امر

مي شود. فیلیپس بیان مي کند که میان منابع متعدد تمایز، کیفیت روشي است که در آن استراتژي تمایز توصیف مي شود . دلیل آن این 

است که کیفیت یک مزیت رقابتي را از طریق حس وفاداري مشتري به همراه حداقل کردن حساسیت مشتري نسبت به قیمت ، به 

آورد . آنها همچنین یک بینش متداول را یادآوري مي کنند که معموالً دستیابي به کیفیت باالتر نیازمند استفاده از اجزاي وجود مي

هاي مدیریت و تکنولوژي تولیدي دیگري است که با دستیابي به هزینه هاي پایین ناسازگار است .هرچند در گرانقیمت تر ، تکنولوژي

گیري مي کنند که کیفیت محصول اثر سودمندي بر وضعیت هزینه از طریق سهم بازار اعمال مي کند .  مطالعات تجربي شان ، نتیجه

  این مقوله با نظریه طرفداران مدیریت کیفیت جامع که کیفیت ارتباط معکوسي با هزینه دارد ، مطابقت دارد .

  عوامل كلیدی در استراتژي تمایز:

  گونه ای كه برای خریداران ارزشمند بوده و به سادگی قابل تقلید بوسیله رقبا نباشد.یافتن راههائی برای ایجاد تمایز ب -1

  صرف هزینه برای تمایز باید با قیمت تناسب داشته باشد. -2

 

  هدف در استراتژي تمایز:

  كسب سهم ویژه اي در بازار• 

  فروش به مشتریان خاص• 

  وفادار شدن مشتریان به محصول• 

ي تمایز شامل تکرار کاربرد نوآوري محصول ، تمایل غلبه کردن بر رقبا در بازار، نوآوربودن ، پیگیري رقابت مقیاس استراتژ

جسورانه و سطح ریسک می باشد . مقیاس استراتژي حداقل هزینه ، اندازه گیري گستره حداقل سازي هزینه ها ، کاربرد کنترل 

  ري را شامل مي شود .گیهزینه در تمام شرکت و جسارت در فرایند تصمیم

دیدگاه اساسي در ایجاد مزیت رقابتي از طریق استراتژي تمایز، معرفي محصوالت نوآورانه است که مـنحصر به فردتر از 

  .محصوالت رقبا هستند

 

 

  راههایي كه شركتها مي توانند محصول یا خدماتشان را متمایز سازند:

   ظاهر كاال 

وسط آن روي قوه ادراك و احساس مشتري تاثیر گذاشت ایجاد خاصیتي ویژه درظاهر كاال یا خدمات یكي از راههایي كه مي توان ت

  فروشي است.

   ایجاد ارتباط بین وظایف مختلف )توسعه خط محصول( 

كاراتصال یكي دیگر از راههاي ایجاد تمایز در كاال برقراري ارتباط و پیوند بین بخشهاي مختلف در شركت مي باشد. از نمونه این 

  دو بخش فروش و خدمات رساني در شركت مي باشد.



 تنظیم وقت  Timing  

معرفي یك محصول جدید فقط در زمان صحیح مي تواند به تمایز آن منجر شود.از آنجا كه دراین استراتژي هدف ارائه محصول جدید 

  اید باتنظیم زمان و سرعت مناسب انجام شود.پیش از سایر رقبا مي باشد باید در نظر داشت كه اولین حركتها در این جهت ب

   موقعیت فیزیكي )راحتي دسترسي مشتري( 

اگر شركت در محلي واقع باشد كه مشتریان بتوانند راحت به كاالي آن دسترسي داشته باشند،این یك امتیاز براي آن شركت در ایجاد 

  تمایزنسبت به رقبا مي باشد.

 آمیختن محصوالت)  Product Mix)  

آمیختن كاالها یا خدماتي كه توسط یك شركت ارائه مي شود نیز مي تواند به عنوان یك منبع ایجاد تمایز محسوب شود.به عنوان مثال 

HPفروش ابزار    به تنهایي و ادغام آن با كابلها ودیگر ابزار كامپیوتري در سالهاي بعد. 1960در 

حصوالت انجام شود مشتریان مي توانند یك محصول را به همراه كاالهاي جانبي یا مزیت دیگر این ادغام این است كه زمانیكه ادغام م

مكمل از یك شركت یا یك فروشگاه و بطور یكجا تهیه نمایند كه این مساله برایشان ایجاد ارزش مي نماید وموجب كاهش اتالف وقت 

  و هزینه رفت و آمد در جستجوي كاالهاي مكمل مي گردد.

 

 ر شركتها )ارتباط با دیگ  Link with other firms)  

راه دیگري براي ایجاد تمایز كاال برقراري ارتباط بین محصوالت یك شركت و كاالها و خدمات شركتهاي دیگر مي باشد .به عنوان 

  مثال ارتباط بین شركتهاي تولید كننده كارتهاي اعتباري و شركتهاي بیمه.

 شهرت و اعتبار )  Reputation)  

ویترین پایه هاي ایجاد كاالیي متمایز میزان شهرت و اعتبار شركت و كاالها و خدمات ارائه شده آن است.شهرت اغلب به یكي از ق

سختي بوجود مي آید اما پس از ایجاد تا مدتهاي طوالني باقي مي ماند.البته توان یك شركت در توسعه،حفظ و افزایش شهرت و 

  ورد كاالها و خدمات آن برمي گردد.اعتبارش به تجربیات مصرف كنندگان در م

 ساخت سفارشي كاال))  Product Customization  

  كاالها به میزاني كه طبق سلیقه مشتري یا براساس نیازهاي قشر خاصي

  از مشتریان تهیه گردند نیز متمایز مي شوند.

 پیچیدگي كاال))  Product Complexity  

 بازاریابي مصرف كننده)  Consumer Marketing)  

 كانالهاي توزیع)  Distribution Channels)  

  شركتهایي كه سیستم منحصر به فرد توزیع را پیش مي گیرند،مثل شركت كوكاكوال.

 خدمات و پشتیباني)  Service  & Support)  

شبكه اي كردن عملیات كاالها همچنین براساس میزان خدمات و پشتیباني كه به همراه آنها ارائه مي شود متمایز مي گردند. مثال 

  پشتیباني و خدمات دراین مورد مؤثر است.

 

 

 

  عوامل ایجاد تمایز

   ذائقه ای متفاوت 

   ظاهر كاال 

   در دسترس بودن قطعات 

   طراحی مهندسی 

   پرستیژ و تشخیص 

   قابلیت اطمینان 

   كیفیت فوق العاده 

   مجموعه خدمات فراگیر 

   خط كامل محصوالت 



   امی و اعتبارخوشن 

   تركیبات ویژه 

   توجه به شكایات 

   فروشندگان حرفه ای 

   رنگ های زنده وشا د 

   تبلیغات خاص 

   در دسترس بودن كاال 

   قیمت گران 

   مجوز استاندارد 

   ایمنی 

 

 

  هزینه در استراتژي تمایز

هزینه هاي خود را نادیده بگیرند.زماني كه هزینه ها در مقایسه با شركتهایي كه استراتژي تمایز را دنبال مي كنند،نمي توانند وضعیت 

رقبا باالتر رود،شركت ممكن است قادر نباشد به اندازه كافي هزینه هاي اضافي خود را از طریق تعیین قیمتهاي باالتر جبران 

ش كنترل و مدیریت كنند.این امر به ویژه در نماید.بنابراین شركتها با استراتژي تمایز مي باید هزینه هاي خودرا در كل زنجیره ارز

حوزه هایي كه مستقیما به منابع ایجاد تمایز ارتباط نمي یابند،اهمیت بیشتري پیدا مي كند.تنها راه مطلوبیت یك استراتژي تمایز وجود 

ندو یا آن را بر خریداراني است كه حاضرند به خاطر منحصر بفرد بودن محصول یا خدمت، قیمتهاي باالتري را پرداخت كن

  محصوالت شركتهاي دیگرترجیح دهند.

 

  ریسكهاي موجود در استراتژي تمایز

سازمان هر نوع استراتژي كه انتخاب مي كند با ریسكهایي همراه است، در انتخاب استراتژي تمایز نیز یك سري ریسكها وجود دارد 

  ه هاي اضافي و قیمت باالتر متمركز مي باشد:كه ریسكهاي اصلي مرتبط با استراتژي تمایز بر تفاوت بین هزین

  یك ریسك این است كه مشتریان به دلیل قیمت بسیار باال از برخي ویژگیها،خدمات یا تصویر منحصر به فرد آن محصول بگذرند.

مكن است تا جایي ریسك دیگر آن است كه مشتریان ویژگي محصول را به عنوان عامل ایجاد تمایز تلقي نكنند.براي مثال یك مشتري م

  با محصول آشنا باشد كه تصویر نام تجاري براي او اهمیت چنداني نداشته باشد.

  استراتژیهاي موفقیت آمیز تمایز

  یك استراتژي وقتي موفقیت آمیز است كه سه ویژگي داشته باشد:

   براي مشتري ارزش افزوده ایجاد كند. 

   ارزش ادراكي ایجاد كند. 

   تقلید از این استراتژي براي رقبا مشكل باشد. 

  ایجاد ارزش افزوده براي مشتري:

براي باال بردن ارزش مشتري، وجود استراتژیهاي تمایز ضروري مي باشد.میان ارزش ظاهري و ارزش واقعي تفاوت وجود دارد. 

ال مشتریان، به آرمانهاي خدمات مالي كه یك جا گذشته از این ،غالبا ارزش ظاهري از طریق مشتري ارزشگذاري نمي شود.براي مث

  ارائه مي شود،توجه چنداني ندارند.آنها از برتري و شایستگي مي خواهند و سهولت دسترسي به آن خدمات چندان حائز اهمیت نیست.

ه تمایزي از دید مشتري یك اصل براي استراتژي موفقیت امیز تمایز این است كه به جاي ایجاد وجه تمایز از دید فعالیت تجاري،وج

ایجاد كنیم.)وجه تمایز چگونه در هنگام خرید بر روي تجربه مشتري و استفاده از كاال تاثیر مي گذارد؟آیا هزینه را كاهش مي 

  دهد؟عملكرد را باال مي برد؟(

مند و ارزیابي ایده ها و  روش دیگر براي ایجاد تمایز در یك محصول،كاربرد تحقیقات بازار،براي درك نیاز مشتري به طور نظام

R&Dفرضیه ها مي باشد.)یك موضوع مهم در این شركتها وجود بخش  مي باشد(. یكي از وظایف تحقیقات بازار اطمینان از این  

  موضوع مي باشد كه ارزش افزوده،افزایش قیمت موجود را تعدیل مي كند.

   ایجاد ارزش ادراكي 

در غیر این صورت ممكن است یكي از مشكالت این باشد كه اصال ارزش افزوده به مشتري مشتري باید ارزش افزوده رادرك نماید،



  منتقل نشده یا به طور مؤثر منتقل نشده است.

 Resolotionمارك گذاري ارزش افزوده روشي براي كمك به ماندگاري،هدفمندي و پذیرفتن آن نام تجاري مي باشد.)مثال 

Enhancement HP ،نام تجاري است كه به   ،كمك كرد تا بتواند توسعه محصول را براي چاپگر لیزر جت خود شرح دهد.(

 

پس ایجاد استراتژیهاي تمایزي كه تقلید از آنها دشوار است ضروریست.یكي از راههاي آن تلفیق مولفه هم افزایي با با یك استراتژي 

  تمایز است.

ي و گروه پیچیده اي از داراییها و مهارتها با كیفیت پویایي دائم و رو به همچنین زمانیكه یك وجه تمایز مثل تالش سازمان یافته كل

  تكامل همراه شود تقلید از آن دشوار و پر هزینه خواهد بود.

 

  یك سازمان خالق با سرمایه گذاري باال برروي تحقیق و توسعه،نظیر سرمایه گذاري شركت مایكرو سافت،مانع از تقلید مي شود.

قبا نه تنها به توانایي بلكه به خواست و اراده نیز نیاز دارد. افزایش سرمایه گذاري و ریسك پذیري از جمله ترفندهایي تقلید از سوي ر

است كه رقبا را از تقلید مایوس مي كند.به طور مثال اگر وجه تمایزهاي متعددي وجود داشته باشد و از میان آنها تقلید انتخاب شود 

  ترین وجه تمایز خواهد بود.مي توان گفت كه پر هزینه 

  دو نگرش در ارتباط با تمایز:

بسیاري از نگرشها یا گرایشهاي استراتژیك مي تواند منجر به استراتژیهاي متمایز پایداري از قبیل كاربرد سیستم هاي اطالعاتي 

  استراتژیك،تفكر جهاني ،نو آوري،مشتري مداري یا كاربرد سیستم هاي توزیع منحصر بفرد شود.

اكثر استراتژیهاي موفق در این زمینه ،كل سازمان را در بر خواهند گرفت.انتخاب كیفیت و ایجاد نامهاي تجاري شناخته شده به طور 

  كامل در اینجا مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

موفق یك نگرش یا هر دو  هر كدام ار آنها به نوبه خود حایز اهمیت هستند به این ترتیب كه بسیاري از شركتهاي شناخته شده و

نگرش را به كار مي برند عالوه براین بحث در مورد هركدام از این نگرشها باعث پیدایش مسائل متعددي در خصوص استراتژیهاي 

  تمایز مي شود.

  انتخاب كیفیت:

ه مي دهد كه نسبت به نخستین الگوي استراتژي تمایز،راهبرد كیفیت است كه در آن یك كسب و كار ،محصول یا خدمتي را ارائ

محصول یا خدمتي كه رقبا ارائه مي دهند برتر است و اینطور استنباط مي شود كه آن محصول یا خدمت را بهتر از رقبایش عرضه 

  مي باشد . (SCAمي كند.كسب شهرت در كیفیت به عنوان یك مزیت رقابتي پایدار )

نام شناخته شده اي باشد،خواه این نام مربوط به هتل،ماشین یا كامپیوتر منظور از استراتژي كیفیت این است كه نام تجاري باید 

باشد.همچنین ،انتخاب یك نام تجاري مي تواند بیانگر كیفیت آن محصول در میان گروهي از ماركهاي ارزشي یا اقتصادي موجود 

  باشد.انتخاب كیفیت شامل چند مورد است:

 

  مدیریت كیفیت جامع -

  اي مشتريتمركز روي نیازه -

  افزایش نرخ بازگشت سرمایه -

  (TQMمدیریت كیفیت جامع)

براي ایجاد برتري در زمینه كیفیت یك كسب و كار باید با توجه به كیفیتي كه براي مشتریان فراهم مي كند خود را متمایز كند.آنچه كه 

امل نیز بوده و از طریق سازمان حمایت مي ضروري به نظر میرسد این است كه یك سیستم مدیریت كیفیت محور است و جامع و ك

  (TQMشود چنین سیستمهایي در ژاپن به خوبي توسعه یافته اند ودر اایاالت متحده به مدیریت كیفیت جامع )

  مشهور هستند آنها متشكل از وسایل و دستور العملهاي متعددي هستند كه عبارتند از:

كه این تعهد از طریق پایبند بودن به زمان تعیین شده و تاكید بر ارزشهاي مدیریت  تعهد مدیریت ارشد نسبت به كیفیت ،به طوري -1

  كیفیت جامع اثبات گردد.

  تیم هاي چند وظیفه اي كه تمام توجه آنها بر پرو ژه هاي بعبود كیفیت است و به آنان براي ایجاد تغییر اختیار داده شده است -2

  ه نتیجه،بر روي توسعه و بهبود فرایندهایي تمركز دارد كه منجر به بهبود كیفیت مي شوند.گرایش به فرایند در مقابل گرایش ب -3

  مجموعه اي ازسیستمها نظیر سیستمهاي پیشنهادات ،سیستمهاي ا.ندازه گیري،و سیستمهاي تشخیصي. -4

  تمركز بر روي دالیل نهفته شكایات مشتري و حوزه هاي نارضایتي آنان. -5

رهاي كلیدي كیفیت،بنچ ماركینگ كه از طریق مقایسه با سایر شركتها در داخل و خارج صنعت مورد نظر و همچنین پیگیري معیا -6



  داخل و خارج كشور ایجاد مي شود.

  در گیري عرضه كنندگان در سیستم با بازرسي عرضه كننده،درجه بندیها و تشخیص آن. -7

  ري تعریف مي شود.كیفیت براساس رضایت مشت–تمركز بر روي مشتري  -8

 

  تمركز بر روي مشتري:

دراصل، انتخاب كیفیت به منظور افزایش رضایت مشتري در نظر گرفته مي شود. انتخاب كیفیت براي اثبات این موضوع است كه 

یت ظاهري، تمركز بر روي مشتري ،چیزي است كه بسیاري ازسازمان ها ادعا مي كنندكه آن را دارند.اما مساله برسرتمایز میان حما

  فرهنگ و مجموعه اي از برنامه هایي است كه با هم معرف یك مزیت رقابتي پایدار سودمند مي باشند.

یكي از نشانه هاي تمركز بر مشتري،مشاركت مدیریت ارشد در مسائل مربوط به رضایت مشتري مي باشد. یك مشخصه سازمانهایي 

  جرایي ارشد با مشتریان ،ارتباطي فرد به فرد ،منظم و هدفمند دارند.كه بسیار مشتري مدار هستند این است كه مدیران ا

  نشانه دیگر برقراري رابطه میان سیستم حقوق و دستمزد و سیستم ارزیابي است.

  نشانه سوم تمركز بر مشتري ،آگاهي از این مساله است كه چه چیزي ،انتخاب،رضایت و یا نارضایتي مشتري را برمي انگیزد.

 

  گشت سرمایه:نرخ باز

كیفیت ادراكي تاثیر بسزایي بر بازگشت سرمایه دارد كه با نرخ بازگشت سرمایه ارزیابي مي شود.با این فرض كه نرخ بازگشت 

سرمایه تاثیر تثبیت شده و پذیرفته شده اي بربازگشت سرمایه دارد كه دراینصورت عملكرد كیفیت ادراكي قابل مالحظه خواهد بود 

ست كه سرمایه گذاران توانایي تشخیص و واكنش نسبت به برنامه هایي كه بردارایي هاي محسوس نظیر كیفیت این بدان معني ا

  ادراكي تاثیر مي گذارند را دارند.

  ایجاد نام هاي تجاري شناخته شده:

  افزایش كیفیت ادراكي -

  آگاهي و شناخت نسبت به نام تجاري -

  هویت نام تجاري -

  نام تجاريوفاداري نسبت به  -

  یكي دیگر از وجوه تمایز ایجاد نام هاي تجاري شناخته شده و نیز ایجاد ارزش ویژه براي یك نام تجاري مي باشد .

  احتمال استراتژي كه مبتني بر نام هاي تجاري شناخته شده باشد،ثبات بیشتري خواهد داشت چرا كه موانع رقابتي به وجود مي آورد.

راي مشتري ،ارزش ایجاد مي كند كه این امر مي تواند به صورت قیمت باال یا به صورت افزایش وفاداري ارزش ویژه نام تجاري ب

نسبت به نام تجاري ،پدیدار شود. نام هاي تجاري به روش هاي مختلفي براي مشتري ارزش ایجاد مي كنند . نام هاي تجاري مي 

  توانند :

 

  .به تفسیر و پردازش اطالعات كمك مي كنند -1

  در تصمیم گیري براي خرید ،جلب اعتماد مي كنند. -2

  به محصول معنا و احساس مي بخشد. -3

 

  ارزش ویژه نام تجاري:

ارزش ویژه نام تجاري عبارت است ا ز مجموعه اي از دارایي ها و مهارتها یي كه با نام و نشان تجاري تجاري در ارتباط است. به 

طریق یك محصول یا ارائه خدمات ،ارزش شركت و یا مشتریان ،اضافه یا از ارزش آنها كم مي این ترتیب ، با ایجاد ارزش از 

  شود.

  آگاهي و شناخت نسبت به نام تجاري -1

آگاهي و شناخت نسبت به نام تجاري ،اغلب امري بدیهي است اما در واقع مي تواندیك دارایي كلیدي استراتژیك مي باشد.در برخي 

  مشابهي دارند،آگاهي و شناخت نسبت به نام تجاري ،یك مزیت رقابتي پایدار را ایجاد مي كند.صنایع كه محصوالت 

  هویت نام تجاري: -2

یك دارایي پایدار و كلیدي مي تواند هویت یك كسب و كار را تداعي كند. تداعي یك نام تجاري در ذهن شامل هر چیزي است كه به 

  ري در ارتباط است .طور مستقیم یا غیر مستقیم با نام تجا

عالوه بر عوامل تداعي كننده اي براي ویژگي محصول و امتیاز براي مشتري بیان شد ،نام هاي تجاري از طریق عوامل تداعي كننده 



  دیگر زیر مي توانند موقعیت استراتژیك كسب كنند:

  استفاده و كاربرد -الف

  طبقه محصول -ب

  سبك زندگي و احساسات -ج

  شخصیت -د

  نماد -ه

  مصرف كنندگان محصول -ي

  وفاداري نسبت به نام تجاري: -3

گرایش مشتري به یك نام تجاري منجر به توجه مشتریان فعلي به آن نام و برنامه هایي براي ایجاد وفاداري نسبت به آن نام تجاري 

  داري مشتریان مي باشد.خواهد شد.یك دارایي پایدار و اساسي براي برخي از كسب و كارها مبنا قراردادن وفا

وجود مشتریان وفادار مزایاي رقابتي پایدار متعددي را ایجاد مي كند.اول این كه ،معموال حفظ مشتریان فعلي ،كار نسبتا آساني است 

ث مي شوند زیرا مشتریان نسبت به آنچه كه با آن آشنایي دارند ،راحت تر هستند و اطمینان بیشتري به آن دارند و به این تر تیب ،باع

  كه هزینه هاي بازاریابي كسب و كارها كاهش یابد.

دوم اینكه وفاداري مشتریان فعلي بیانگر موانع اساسي ورود رقبا به بازار مي باشد. براي ورود به بازاري كه مشتریان فعلي این 

  مورد نیاز است. بازار به نام تجاري دیرینه اي وفادار هستند و یا حتي از آن رضایت دارند ،منابع زیادي

  سوم اینكه وفاداري نسبت به نام تجاري ، یك نیروي تجاري ایجاد مي كند.

چهارم اینكه گروه نسبتا بزرگي از مشتریان راضي ، تصویري از یك نام تجاري پذیرفته شده ، موفق و بادوام ارائه مي دهند كه این 

  شد.امر شامل ارائه خدمات پس از فروش و بهبود محصول خواهد 

در نهایت وفاداري نسبت به نام تجاري ، زمان الزم را براي واكنش نسبت به حركت رقبا فراهم مي كند و در حقیقت به شركت 

  ،فرصت نفس كشیدن مي دهد.

 

  استراتژي حداقل هزینه

  كنند.شركتهایي كه این استراتژي را دنبال مي كنند،سعي دارند كاال و خدمات را با پایین ترین قیمت عرضه 

  استراتژي حداقل هزینه این امكان را به شركت مي دهد كه بدون متضرر شدن قیمتهاي خود را در جریان رقابت پایین بیاورد.

  كاهش هزینه اغلب از طریق حذف ضایعات ودر نتیجه كاهش هزینه شكست صورت مي گیرد.

  ایجاد این موقعیت،یك یا چند عامل زیر را به كار مي گیرند:شركتهایي كه استراتژي حداقل هزینه را دنبال مي كنند عمدتا براي 

 

 

 

 

  عوامل ایجاد استراتژي حداقل هزینه

   استفاده از حداكثر ظرفیت 

هنگامي كه تقاضاي مشتریان باال بوده و ظرفیت شركت)فضا،كاركنان،تجهیزات( به طور كامل مورد استفاده قرار مي گیرد،هزینه 

  بیشتري از محصول سر شكن مي شوند ولذا مجموع هزینه هاي واحد محصول پایین تر مي آید.هاي ثابت روي واحدهاي 

   صرفه جویي به مقیاس 

عامل اصلي دیگر كه توان ایجاد مزیت هاي هزینه را دارد،صرفه جویي به مقیاس مي باشد. این عامل یك مزیت هزینه است كه به 

  تسهیالت بزرگتر مربوط مي شود.جاي بهره گیري بیشتر از تسهیالت موجود،به 

   پیشرفتهاي تكنولوژیكي 

شركتهایي كه در تكنولوژیهاي كاهنده هزینه سرمایه گذاري مي كنند،با افزایش در هزینه هاي ثابت به دنبال پایین آوردن هزینه هاي 

كارخانه ارتباط مي یابند،اما شركتهاي بسیار متغیر خود مي باشند.در حالیكه این نوع سرمایه گذاري ها عمدتا با فعالیتهاي تولیدي یك 

  دیگري نیز وجود دارندكه در زمینه اتوماسیون اداري و خدماتي اقدام به چنین سرمایه گذاریهایي مي نمایند.

 ندكه تاثیرات یادگیري وتجربه عامل نهایي تاثیر گذار بر ساختار هزینه شركت،اثرات یادگیري مي باشد. منحني یادگیري بیان مي ك 

  زمان مورد نیاز براي انجام یك كار با تعداد دفعات تكرار آن كاهش مي یابد.

براساس این تئوري در هر مرتبه كه میزان تولید تجمعي دوبرابر مي شود،زمان مورد نیاز براي انجام كار بادرصد نسبتا یكنواختي 



  ینه منجر مي گردد.كاهش مي یابد.صرفه جوییهاي قابل توجه در زمان به صرفه جویي در هز

تاثیرات تجربه نیز مشابه تاثیرات یادگیري است،در سازمانهاي امروزي تاثیرات تجربه حتي مهمتر از تاثیرات یادگیري نیروي كار 

است،نیروي باتجربه در مذاكرات و قراردادهاي خود اثربخش تر و كارامد تر عمل مي كندكه این موجب افزایش سطح كارایي و 

  زمان با تعداد كمتري نیروي كار مي شود.اثربخشي سا

 

  مؤلفه هاي استراتژیك كاهش هزینه

   ارائه محصول یا خدمات غیر تجملي 

  یك راه ساده براي دستیابي به هزینه پایین،حذف كلیه تجمالت و چیزهاي اضافي از محصول یا خدمات است.

نیز مي باشد وجوددارد؛ اول این كه رقبا نمي توانندبه سادگي خدمات دالیل مختلفي براي یك مزیت هزینه اي غیر تجملي كه پایدار 

پیشنهادي را كه مشتریان انتظار دارند،متوقف سازند.دوم اینكه،عملیات وتسهیالت رقبا با توجه به چنین خدماتي طرح ریزي شده است 

  و به راحتي قابل تغییر نیست.

   طراحي محصول 

  دصرفه جویي هایي در هزینه ایجاد كند.طراحي یا ساخت یك محصول مي توان

روش دیگر،استفاده از وسایل جانبي یا اضافي براي یك محصول است تا بتوان ارزش ادراكي بیشتري براي مشتري فراهم 

  كرد.تعدادي از شركتهاي كامپیوتري،سیستمهاي كم هزینه اي نظیر نرم افزارها یا چاپگرها را به دستگاههاي خود اضافه مي كنند.

هنگامي كه فشارهاي قیمتي وجود دارد،كوچك كردن محصول،راه حل دیگري مي باشد.این راه حل،به )راه حل هرشي (معروف 

است؛زیراشركت هرشي براي اولین بار از آن استفاده كرد.هرشي هنگامي قیمت كاكائو افزایش یافت،شكالت هاي خود را كوچك 

  ساخت.

   تولید/عملیات 

  زینه مواد اولیهصرفه جویي در ه -1

  دسترسي یك شركت به مواد اولیه مي تواند مزیت هزینه پایداري را براي آن شركت ایجاد كند.

 

  توزیع با هزینه پایین -2

هنگامي كه هزینه عمده ما هزینه توزیع است استفاده از یك كانال توزیع متفاوت مي تواند مزیت هزینه پایداري را براي ما به همراه 

  اشد.داشته ب

  صرفه جویي در هزینه نیروي كار -3

در برخي صنایع پرقدرتي كه برنیروي كار تمركز دارند،مزیت هزینه پایدار حداقل با توجه به برخي از گروههاي استراتژیك،مي 

  تواند ما را به استفاده از نیروي كار ارزان هدایت كند.

  یارانه دولت -4

هیالت ویژه دیگري را دریافت مي دارند كه به طور مؤثر مزیت هزینه پایداري را به صورت برخي شركتها،یارانه هاي دولتي یا تس

  مستقیم ویا غیر مستقیم براي آنها فراهم مي كند.

  مزیت در هزینه تعیین مكان -5

مي شوند كه براي یافتن  بعضي مواقع بهترین مكانها در دراختیار افرادي است كه از قبل وارد بازار شده اند.رقبا در این حالت متوجه

  مكان بهتر باید هزینه بیشتري صرف كنند.به طور حتم یكي ازدال یل موفقیت مك دونالد سیاست دیرینه در خرید امالك بوده است.

  خرید تجهیزات سرمایه اي ارزان قیمت -6

  جایگزیني یا ارزش دفتري آن رها كنند.شركتها گاهي اوقات تشویق مي شوندتا یك كسب وكاررا حتي با قیمتي پایین تر از هزینه 

  كاهش هزینه سربار -7

یك شركت،خصوصا در یك صنعت رشد یافته و بالغ،در طي مراحل رشد با افزایش تقاضا براي هزینه نیروي كار وهزینه 

داراییهاي ارزان را سربارمواجه خواهد شد كه مي تواند از میزان آن بكاهد.صنایع وایت مثال خوبي از شركتي است كه در ابتدا 

  خریداري كردو سپس هزینه سربار و هزینه نیروي كار اضافي راكاهش داد.

   صرفه جویي به مقیاس 

عامل اصلي دیگر كه توان ایجاد مزیت هاي هزینه را دارد،صرفه جویي به مقیاس مي باشد. این عامل یك مزیت هزینه است كه به 

  ،به تسهیالت بزرگتر مربوط مي شود.جاي بهره گیري بیشتر از تسهیالت موجود



 

   منحني تجربه 

این منحني بیان مي دارد كه یك شركت در ساخت یك محصول،تجربه مي اندوزد كه این تجربه باعث مي شود هزینه هایش با یك نرخ 

  قابل پیش بیني كاهش یابد.

 

  فرهنگ كاهش هزینه

في دارد كه هزینه ها تمایل دارند از جنبه هاي مختلف با آن مواجه شوند و یك استراتژي موفق كاهش هزینه،معموال جنبه هاي مختل

معموال این استراتژي توسط فرهنگ كاهش هزینه حمایت مي شود.مدیریت ارشد ،نظام پاداش ها،سیستم ها،ساختارو فرهنگ ،همه و 

  همه باید بر كاهش هزینه تاكید كنند.

مقایسه با آن استراتژي باشد كه توسط شركتهایي كه به صورت موفق مدیریت كیفیت  همچنین به یك تمركز جدي نیاز است كه قابل

  جامع را به كار گرفته اند ،حاصل شده است.

 

  ریسكهاي همراه در استراتژي حداقل هزینه

اخت شركتهایي كه استراتژي حداقل هزینه را دنبال مي كنندممكن است به علت توجه صرف به كاهش هزینه ها،موفق به شن

محصوالت مورد نیاز مشتریان یا تغییرات بازار نشوند.ثانیا شركتها انجام سرمایه گذاریهاي بزرگ در ماشین آالت و تجهیزات را تنها 

به دلیل پیشرفتهاي تكنولوژیكي رقبا مي پذیرندو این سرمایه گذاریها آنها را نسبت به انطباق با تغییراتي كه با تكنولوژیهاي آنها 

ست،بي میل سازد.نهایتا تالش براي كاهش هزینه ها ممكن است با نادیده گرفتن اهمیت عناصري چون ایمني،كیفیت و سازگار نی

  خدمات به بیراهه برود.

 

  ساختار سازماني

 ساختار سازماني چهارچوب روابط حاكم بر مشاغل، سیستم ها و فرایندهاي عملیاتي و افراد و گروههایي است كــه بــراي نیل به

آن مجموعه راههایي است كه كار را به وظایف مشخص تقسیم مي كند و هماهنگي  .Barney and Griffinهــدف تـالش مي كنند ))

ساختــار، توزیــع قــدرت در سازمان را نشــان مي دهد و صرفاً یك سازوكار  .(Mintzberg 1979,2میان آنها را فراهم مي كند )

سازماني را تحت تأثیر قرار مي دهد. ساختار سازماني به الگوهاي روابط دروني سازمان، اختیــار و  هماهنگي نیست بلكه فرایندهاي

  ارتباطات داللت دارد .

(Fredrickson 1986, 282)  و روابط گزارش دهي، كانالهاي ارتباط رسمي، تعیین مسؤولیت و تفویض اختیار تصمیم گیري را

سازد )روشن مي Hodge and Anthony 1991,303).  بــوسیله ساختار سازماني عملیات و فـعالیتـهاي داخل سازمان، آرایش مي

دهد كه مسؤول سرپرستي چه كساني هستند و به یابد و خطوط مسئولیت واختیار مشخص مي شود. ساختار به مدیران نشان مي

ه جریان اطالعات نـیز از تسهیـالتي اسـت كه ساختار مدیراني را مي شناساند كه از آنها آموزش و دستور مي گیرند. كمك ب كاركنان،

ساخـــتار ســازماني بــاید تــوان تسریـع و تسهــیل تصمیم  (Arnold and Feldman 1986, 241براي سـازمان فراهـم مـي كنـد. )

لي سازمان وهماهنگي بین گیري، واكنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین اركان اص

 ,Daft 1991فعالیتهاي آن وبیان ارتباطات درون سازماني از نظر گزارش دهي و گزارش گیري، از وظایف ساختار سازماني است )

210).  

ولي اگرچه مفهوم ساختار سازماني یك حقیقت است و بر هر كسي در ســازمــان اثـر مي گذارد و همه به نوعي با آن سروكار دارند، 

  كم و بیش مفهومي انتزاعي است

(Kast and Rosenzwieig,1985,234).  

سنگ زیرین ساختار، نقشهاي افراد در سازمان و الگوي روابط میان نقشها، ساختار سازماني را شكل مي دهد، بنابرایــن ساخــتــار 

ا اغلب بوسیله شرح پستها و شرح شغلها و اسناد مكتوب را مي توان انتظارات موجود از هر نقش و ارتباط میان آنها دانست. این نقشه

  كه حوزه مسؤلیت و دامنه فعالیت هر شغل را مشخص مي كنند، جنبه قانوني مي یابد.

(Danic Robey 1986, 18).  

بوسیله نمودار تري اسـت، صاحبنظران بین ساختار سازماني و نمودار سازماني تمایز قایل مي شوند. ساختار سازماني كه مفهوم كلـي

  سازماني نشان داده مي شود

(Kast and Rosenzwieig 19 85,115.)  



در نمودار ســازماني، روابط اختــیار، كانالهاي ارتباط رسمي و گروههاي كاري رسمي و خطوط رسمي پاسخگویي نمایــان است 

(Hodg and Anthony 1991,290). جایگاه  رویه ها، استانداردها، اي قواعد، مقررات،بنابراین مي توان گفت ساختار آیینه تمام نم

تصمیم گیري، نحوه ارتباطات، تفكیك بخشها مشاغل و تلفیق آنها و سلسله مراتب اختیارات است. مفهوم نسبتاً ساده و ملموس از 

هاي ارتباطي و فرآیندهاي سازماني شیوه  شود كه یك نماد قابل رؤیــت از كــل فعـالیتها،ساختار به شكل نمودار سازماني، نمایان مي

  است. پس مي توان اینگونه استدالل كرد كه نمودار سازماني، تلخیص و تجریدي از واقعیت ساختار سازماني است.

 

  [2ابعاد ساختار سازماني ]

اراي تنوع زیادي است. شاید عوامل زیادي را شمرده اند و این عوامل با توجه به دید و نگرش اندیشمندان د در تعیین ابعاد ساختاري،

  از تنوع و تعدد این ابعاد كاسته خواهد شد شمارند، جزو ابعاد ساختاري است،اگر محققین در نظر بگیرند كه چرا عواملي كه برمي

(Blackburn 1982,59).  ،از جمله این عوامل مي توان به اجزاي اداري، استقالل، تمركز، پیچیدگي، تفویض اختیار، تفكیك

سمیت، تلفیق، حرفه اي گرایي، حیطه نظارت، تخصص گرایي، استاندارد سازي و تعداد سطوح سلسله مراتب عمودي اشاره كرد ر

(Robbins 1987,54) كه اكثر نظریه پردازان سازماني از میان آنها روي سه بعد؛ تمركز، رسمیت و پیچیدگي اتفاق نظر دارند  

 (Fry and Slocum 1984,225). اختاري بیانگر ویژگي هاي دروني سازمان هستند و شدت یا ضعف هر كدام از این سه ابعاد س

بعد در شكل گیري كلي ساختار سازماني مؤثر است. الزم به ذكر است كه عوامـل فوق الذكر بطور مستقیم یا غیرمستقیم در این سه 

  ف عملیاتي آنان نشأت مي گیرد.بعد مستتر هستند و عدم توافق اندیشمندان روي این عوامل از نحوه تعاری

 

  الف( پیچیدگي

[ درجه اي از تخصصي كردن افراد برحسب متخصصین شغلي در داخل سازمان است ) 3پیچیدگي ] Fry and Slocum 

كه  و ممكن است بوسیله؛ تعداد مكانهایي كه كار در آنجا مي شود، تعداد مشاغلي كه انجام مي شود و تعداد سلسله مراتبي (1984,226

  وظایف مختلف را انجام مي دهند، تعریف و اندازه گیري شود.

پیچیدگي، مشكالت كنترل و هماهنگي را افزایش مي دهد و سازمان براي حفظ موقعیت خود در مقابل رقبا باید نوآوري را افزایش 

د چرخشي، محیط پیچیده و متغیر پیچیـدگي حاصــل عــدم اطمینان محیطي است و بطور فراین .(Damanpour 1996,694-5دهــد )

با افزایش پیچیدگي و تنوع در محیط، سازمان براي تطبیق با آن، در خود پیچیدگي  موجب افزایش عدم اطمینان محیطي مي شود،

 ایجاد مي كند. سازماني كه به طور همزمان داراي سطوح سلسله مراتب زیاد )تفكیك عمودي(، حیطه نظارت گسترده )تفكیك افقي( و

  مكانهاي جغرافیایي چندگانه باشد، بسیار پیچیده است.

 دهند و تحصیالت و آموزشي كه دارند،كاري كه انجام مي [: به درجه اي از تفكیك بین واحدها براساس افراد،4( تفكیك افقي ]1الف.

مي یابد، ارتباطات بین افراد مشكل داللت مي كند. وقتي سازمان به دانش و مهارتهاي تخصصي زیادي نیاز دارد، پیچیدگي افزایش 

تخصص  شده و هماهنگي مشكل تر مي شود. تخصصي كردن مشاغل این معضل را شدت مي بخشد. دو نوع شناخته شده تفكیك افقي،

  .((Robbins 1987,56-58گرایي و تقسیم سازمان به بخشهاي مختلف است كه افزایش هر كدام موجب افزایش پیچیدگي مي شود 

[: به عمق ساختار داللت دارد و افزایش این نوع تفكیك، تعداد سطوح سلسله مراتب را افزایش مي دهد. 5( تفكیك عمودي ]2الف .

سلسله مراتب زیـاد، فاصلــه بــیــن مدیریت عالي با عملیات واقعي و همچنین تحریف ارتباطات را افزایش مي دهد و هماهنگي بین 

بر عملیات را براي مدیریت عالي مشكل مي سازد. تفكیك افقي و عمودي وابسته به هم هستند،  تصمیمات پرسنل مدیریتي و نظارت

 Robbinsافزایش تخصص گرایي وظایف هماهنگي را افزایش مي دهد و افزایش نیاز به هماهنگي موجب تفكیك عمودي مي شود 

1987,56-58)).  

در نواحي جغرافیایي مختلف، پیچیدگي افزایش مي یابد. تفكیك جغرافیایي به [: با وجود مكانهاي مختلف 6( تفكیك جغرافیایي ]3الف .

پراكندگي ادارات، كارخانه ها و كاركنان سازمان در مناطق جغرافیایي مختلف اشاره دارد. تفكیك جغرافیایي، تفكیك افقي و عمودي 

كند، ممكن است این واحد بازاریابي در چندناحیه مي را گسترش مي دهد. یك سازمان وقتي واحد تولید و بازاریابي را از هم تفكیك

شود)تر شدن سازمان ميموجب پیچیدهجغرافیایي فعالیت كندكه Robbins 1987,61-63) .  

  ب( رسمیت

رویه ها، توصیه هاي آموزشي و ارتباطات در سازمان است بجـاي اینكــه  مقررات، قوانین، [ اندازه اي از مكتوب بودن،7رسمیت ]

هاي مهم ساختار سازماني است تا جائي كه عده اي رسمیت یكي از جنبه .(Marsh and Mannari 1981,50شفاهــي بــاشد )

  ابزار كنترل و رویه هاي انجام كار مي دانند. مقررات تعامل، ساختار سازماني را چهارچوب سازمان،

(Willmott 1981,427).  



ا در سازمان اشاره دارد. اگر رسمیت زیاد باشد، متصدي شغل اختیار كمي براي چگونگي رسمیت به درجه استاندارد بودن كاره

انجام كار دارد. رسمیت ممكن است بصورت صریح و روشن بیان شود یا اینكه ضمني باشد یعني آن هم مي تواند بصورت مكتوب 

ن مورد تأكید سازمان است. مشاغل ساده و تكراري و باشد و هم اینكه شامل ادراك كاركنان از مقررات نیز باشد ولي نوع مكتوب آ

یكنواخت درجه باالیي از رسمیت را بالقوه پذیرا هستند، در مقابل مشاغلي كه به مهارتهاي چندگانه نیاز دارند رسمیت كمي دارند. 

دیگر نیز متفاوت است. كتابداران از آن جمله اند. رسمیت از سطحي به سطح  وكالي دادگستري، مهندسین، كاركنان اجتماعي،

ریزي شده سروكار دارند داراي رسمیت كمي هستند در مقابل كاركنان در سطح پائین كاركنان سطوح بــاال كه با كارهاي غیر برنامه

  .(Robbins 1987,64-67و در قسمت تولید داراي رسمیت زیادي هستند )

ي كند. از مزایاي رسمیت باال این است كه ابهام را ازبین مي رسمیت براي كاهش تنوع صورت مي گیرد و هماهنگي را تسهیل م

كند )بـــرد ولــي در عــوض اختیــار تصمیم گیري را از افراد سلب مي Fredrickson 1986,283).  

 

  ج( تمركز

[ به درجه خشكي در تصمیم گیري و ارزیابي فعالیتها بصورت متمركز 8تمركز ] Fredrickson 1986,282)) درجـه اي از  و بــه

تمــركز به توزیع اختیار در سازمان برمي گردد  .((Robbins 1987, 73متمركز بودن تصمیمات در یك نقطه از سازمان اشاره دارد 

اختــیار یك حق ذاتي در پستهاي مدیرتیي  .(Fry and Slocum 1984,225و تعیین مي كند كه چه كسي حق تصمــیم گــیري دارد )

مبناي آن مي توانند دستوراتي را صادر كنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت شود )است كه بر  Robbins 1987, 73).  

تمركز با تفویض اختیار رابطه معكوسي دارد. اگر تفویضي اختیار بیشتري صورت گیرد حالت مقابل تمركز، یعني عدم تمركز رخ 

  پائین سازمان است.مي دهد. در اینصورت نقطه تصمیم گیري در سطوح 

مدیران در هر سطح سازماني، تصمیاتي را اتخاذ مي كنند. گرفتن تصمیمات احتیاج به گردآوري اطالعات دارد. از آنجا كه توانایي 

مدیر در جمع آوري و پردازش اطالعات محدود است و ممكن است اطالعات بیشتر از حد، مدیر را سردرگم كند، یكسري از 

در كل  اینجاست كه نقطه تصمیم گیري در سازمان بجاي یك فرد یا یك واحد یا یك سطح، ط دیگران گرفته شود،تصمیات باید توس

چون جزئیات  گیري را افزایش دهد،سازمان پرداكنده مي شود و عدم تمركز ایجاد مي شود. عدم تمركز مي تواند دقت در تصمیم

محل وقوع مشكل نزدیك تر باشد بهتر و اثربخش تر است. آن مشاركت در بیشتري قابل بررسي است و هر چه تصمیم گیري به 

سازد و مي تواند بصورت عامل انگیزش مطرح شود. عدم تمركـز موجــب تقویــت تــوان تصمیم گیري را براي افراد فراهم مي

بستگي به موقعیت دارد و وجود  گیري مدیران سطوح پائین تر مي شود ولي باید اذعان كرد كه خوبي یا بدي عدم تمركزتصمیم

  .(Robbins 1987,73-78تمركز یا عدم تمركز و درجه آن را عوامل اقتضایي تعیین مي كند )

 

  تعیین كننده هاي ساختار

نگرش اقتضایي كه یك تفكر غالب در تئوري سازمان است، بر این نكته تأكید دارد كه اعتبار، اثربخشي و كارایي و بهره وري 

ازماني به عوامل اقتضایي؛ استراتژي، تكنولوژي، محیط و طرح سازماني بستگي دارد. باید توجه داشت كه آنچه امروز یك ساختار س

عامل مهم اقتضایي براي سازمان تلقي مي شود، در آینده ممكن است با عامل دیگري جایگزین شود و یك ساختار سازماني اثربخش و 

ي )رسمیت، تمركز، پیچیدگي( و سازگاري خارجي )اندازه، تكنولوژي، استراتژي، محیط( سازمان كارا باید بتواند بین سازگاري داخل

تعادل برقرار كند. توجه به عوامل اقتضایي در محیط متالطم امروزي امري حیاتي است و در مواردي بقاي سازمان را رقم مي زند. 

تا بــتواند زمــینه تحــقق اهــداف و استــراتژیهاي سـازمان را فراهم  از اینرو ساختار باید با در نظر داشتن این عوامل طراحي شود

  .(Baligh and Others 1996,1650كند )

 

  الف( استراتژي

[ مي تواند به عنوان فرآیند تعیین اهداف بنیادي بلندمدت، اتخاذ شیوه كار و تخصیص منابع الزم براي تحقق این اهداف 9استراتژي ]

استراتژي به معناي اعمالي است كه سازمان براي پاسخ یا پیش بیني تغییرات محیط خارجي  .(Robbins 1987 ,86تعریف شود ) 

نخستین بار پذیرش اهداف و استراتژي به عنوان عوامل تعیین كننده ساختار  .Horwits and) (Nevile 1996, 483طراحي مي كند 

اعتقاد پیتر دراكر، ساختار وسیله اي است براي حصول اهداف بلندمدت و  سازماني در مفروضات اقتصاد كالسیك مطرح گردید. به

 ,Robbins 1987كوتاه مدت سازمان، از اینرو هر نوع بحث و بررسي پیرامون ساختار باید با اهداف و استراتژي آغاز گردد ) 

86).  

ي توان به تحـــقیقـــات چنــدلر )از مهمترین تحقیاتي كه در رابطه با تأثیر استراتژي بر ساختار صورت گرفته، م Alfred 



Chandler)  و تحقیـقات مــایــلزواسنــو ) 1960در اوایــل دهـــه miles and snow)  ( اشاره كردRobbins 1987,88).  

 

  [10ب( اندازه سازمان ]

اندازه و ساختار نظرات متفاوتي ارائه  اندازه یكي از عوامل اثرگذار روي ساختار سازمان و فرآیندهاي آن است. در مورد رابطه بین

شده است و عده اي آن را از علل ساختار و بعضي نتیجه ساختار مي دانند. ولي آنچه مسلم است اندازه یكي از عوامل اثرگذار بر 

ندازه یكي از مباحث بسیار جدي پیرامون اهمیت ا .(Arnold and Feldman 1986,361ساختار در كنار سایر عوامل مي باشد )

مطرح گردیده است. وي براساس تحقیقاتش  (Peter Blauسازمان به عنوان عامل تعیین كننده ساختار سازماني بوسیله پیــتر بـالو )

 Robbinsدر مورد مؤسسات دولتي، دانشگاهها و فروشگاهها دریافت كه اندازه سازمان مهمترین عامل مؤثر ساختار سازمانهاست )

1987,106).  

ین به تعیین كننده بودن اندازه سازمان مي توان به كریس آرجریس )از منتقد C.Argyris) هیو )مي ، May hew)(( آلدریش ،Aldrich 

  .(Robbins 1987,108,110اشاره نمود ) (Hallو هال )

 

  ج( تكنولوژي

ه ها اطالق مي شود )[ به اطالعات، تجهیزات، فنون و فرآیندهاي الزم براي تبدیل نهاده ها به ستاد11تكنولوژي ] Robbins 1987 

,125).  

مطالعات نشان مي دهد كه تكنولوژي روي پرسنل سازمــان، وظـایف، طراحي سیستم هاي كنترل، هزینه ها و دستمزدها، تفكیك 

در  مطالعــات متعددي .(Singh 1986,800مدیریت از مالكیت، حیطه نظارت مدیران و ساختار سازمان بطور كلي تأثیر دارد )

در اواســـط دهــه  (Joan Woodwardرابطـه با تأثیر تكنولوژي بر ساختار صورت گرفته است كه مي توان به تحقیقات وودوارد )

، چارلز پرو )1960 Charles Perrow) ( و مطالعات تامسونJames Tompson) .اشاره كرد  

 

  د( محیط

بخشي عملیات روزمره و رشد بلندمدت سازمان را تحت تأثیر قرار مي [ به معناي عوامل خارج از سازمان است كه اثر12محیط ]

 Arnold and Feldmanدهند و سازمان كنترل كمي روي آنها دارد و یا اصالً آن عوامل قابل كنترل بوسیله سازمان نیستند. )

1986,284).  

مي همه چیز را در بر مي گیرد؛ چیزهایي نظیر در یك تقسیم بندي محیط را به محیط عمومي و اختصاصي تقسیم مي كنند. محیط عمو

عوامل اقتصادي، شرایط سیاسي، محیط اجتماعي، ساختار حقوقي، وضعیت زیست بومي و شرایط فرهنگي. محیط عمومي همه 

شرایطي كه بر سازمان تأثیراتي داشته ولي وابستگي آنها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست را در بر مي گیرد، محیط 

اصي، بخشي از محیط سازمان بوده كه بطور مستقیم با سازمان در تحقق اهدافش مرتبط مي شود )اختص Robbins 1987,152).  

 Burns andدر مورد تأثیرات محیط روي ساختار مطالعاتي صورت گرفته است كه مي توان به تحقیقات برنز و استــاكـر )

Stalker)( امــري و تـریســت ،Emery and Trist) ( ( و الرنـس و لــــورشLawrence and Lorch   اشاره نمود.

 

  [13كنترل ] -ه( قدرت

اندازه، تكنولوژي و محیط به عنوان عوامل تعیین كننده مستقل ساختار سازماني اشاره شد اما آنچه كه مسلم  تاكنون به استراتژي،

اختار نیستند. هر كدام از آنها در تشریح بخشي از ساختار، نقش كننده ساست، هیچكدام از این متغیرهاي اقتضایي، بطور كامل تعیین

دارند. در بهترین شرایط، این عوامل چهارگانه فقط پنجاه تا شصت درصد تغییر پذیري در ساختار را تشریح مي كنند. دیدگاه قدرت 

تبیین و تشریح نماید. براساس این دیدگاه در كنترل مطرح مي كند كه قدرت و كنترل مي تواند آنچه را كه مبهم مانده به نحوي شایسته 

هر زمان ساختار یك سازمان تا حد زیادي نتیجه اقدامات صاحبان قدرت آن سازمان در انتخاب ساختاري است كه مي خواهند به مدد 

  .(Robbins 1987آن كنترل خود را حداكثر سازند )

 

  دو عنصر كلیدي ساختار، تفكیك و تلفیق

ن این است كه آنها باید وظایفي را بصورت مؤثر و كارا انجام دهند كه افراد به تنهایي قادر به انجام آنها نیستند. از دلیل وجود سازما

شود و آنها را به واحدهاي مختلف واگذار مي كند و وضعیت [ سازمان به وظایف كلي و فرعي تقسیم مي14طریق فرآیند تفكیك، ]

این فرآیند تكفیك، سازمان را قادر مي سازد كه وظایف كلي پیچیده را به وظایف تخصصي  افراد را در هر واحد مشخص مي كند.



تولید انبوه را به دنبال  تفكیك و تقسیم كار، .(Hodge and Anthony 1991,298تقسیم كند تا بطور اثربخش و كارا انجام گیرند )

چون تولید انبوه حاصل تخصصي شدن كارهاست و كارها هر چه  دارد و هر چه تفكیك بیشتر انجام شود، كارایي افزایش مي یابد،

گیرد. این تخصصي كردن وابستگي سازمان را به فرد كم مي كند چون وظایف تخصصي را تخصصي تر شــود كــاراتــر انجـــام مي

  توان در مدت كم و با چند بار تكرار به افراد آموزش داد.مي

دم اطمینان محیطي است هر چه محیط سازمان پیچیده باشد، باید تفكیك بیشتري صورت گیرد تفكیك در سازمان، نوعي واكنش و ع

(Daft 1991,58).  .اســاس تفكــیك بـــراي شناخت است و پیچیدگي را كاهش مي دهد. تفكیك بیشتر نشانگر پیچیدگي سازمان است

ود نمي توان رفتار آن را پیش بیني كرد، از اینرو درمواردي نیز تفكیك براي كنترل صورت مي گیرد چون كار تا تخصصي نش

سازمان به خرده سیستم هاي متوالي تقسیم مي شود تا جائیكه به سیستم جزئي برسد كه رفتار آن قابل پیش بیني شود تا بتوان آن را 

  كنترل كرد.

ز بین برود، یعني مثل تیغ دو لب از معایب تفكیك این است كه ممكن است در اثر تخصص گرایي، زبان مشترك بین متخصصین ا

است كه از یك طرف در نتیجه تقسیم كار و تخصص گرایي به كارایي مي انجامد و از طرف دیگر این متخصصین مجزا باعث تضاد 

  .(Hampton and Others 1987,523و استرس مي شوند )

كلي با هم تلفیق كرد. این مسؤولیت بدیهي و اولیه هر شخصي  همزمان با انجام فرآیند تفكیك، باید فعالیتها و وظایف را براي هماهنگي

است كه داراي پست مدیریتي است. همه وظایف مدیریت بطور ضمني، هماهنگي فعالیتها را در بر دارد تا مدیر بتواند وظایف تفكیك 

  كند یا به تعویق اندازدشده در سازمان را با هم تلفیق كند. ساختار سازماني مي تواند این فرآیند تلفیق را تسهیل 

(Hodge and Anthony 1991,298).  در محیطهاي پیچیده كه تفكیك بیشتري صورت مي گیرد باید تلفیق بیشتري نیز صورت

  گیرد ولي بدون توجه به ثبات محیطي نیز، تلفیق ضروري است.

تلفیقي نیاز دارد ) [ اظهار مي كنند كه تخصص گرایي و تنوع به كنترل و ابزارهاي15الرنس و لورش ] Miller 1987,19).  یــكي

ازاین ابــزارها رسمیت است براي اطمینان از همسویي كارهاي افراد، براي هر كاري قوانین، مقررات و رویه هایي تعیین مي شود. 

رد. لزوم تلفیق، رسمیت بیشتر و به تبع آن سعي بیشتري در جهت تلفیق صورت مي گی هر چه این قوانین و مقررات بیشتر باشد،

زماني بیشتر نمایان مي شود كه محیط آمیخته اي از عدم اطمینان و پیچیدگي باشد و تالطم محیطي موجب شود كه سازمان افراد 

  بیشتري را در پستهاي تلفیقي به كار گمارد. اگر میزان تفكیك و تلفیق مناسب باشد، عملكرد سازمان بهتر خواهد بود.

 

  استراتژي و ساختار

  دیدگاه چندلردر رابطه با ساختار و استراتژي:

چندلر دو نوع استراتژي را براي سازمانها معرفي مي كند ؛استراتژي تك محصولي و استراتژي تنوع محصول و ساختار مناسب 

  براي هركدام از آنها را به صورت زیر معرفي مي كند:

  ساختار كارآمد براي سازمان با استراتژي تك محصولي -

  ساختاري با تمركز زیاد،رسمیت و پیچیدگي كم -

  ساختار كارآمد براي سازمان با استراتژي تنوع محصول:

  تخصص گرایي باال،مسئولیت پذیري در قبال عملكرد و هماهنگي بین واحدها

  دیدگاه اسنو ومایلز در رابطه با استراتژي و ساختار:

  در نظر گرفته اند: نوع استراتژي را براي سازمانها 4اسنو و مایلز 

   استراتژي تدافعي 

   استراتژي آینده نگر 

   استراتژي تحلیلگر 

   استراتژي انفعالي 

 

  سازمان با استراتژي تدافعي:

مانع ورود رقبا شده و كارایي داخلي را جستجو مي كند، این سازمانها از تفكیك افقي باال، كنترل متمركز و سلسله مراتب رسمي براي 

  باشند.ارتباطات برخوردار مي ایجاد

 

 

  سازمانهاي آینده نگر:



نوآوري و بازارهاي جدید را جستجو مي كنند. در این سازمانها رسمیت كم، كنترل غیرمتمركز و ارتباطات افقي به اندازه ارتباطات 

  عمودي وجود دارد.

  سازمانهاي تحلیلگر:

  ـده نگر مي باشند.داراي خصوصیات هر دو سازمـــان تدافـــعي و آینـ

  سازمانهاي انفعالي:

  دهد.نوع غیرمؤثري است كه بسادگي منتظر مي ماند و به رویدادها پاسخ مي

نوع استراتژي را انتخاب كنند ، ویژگیهاي ساختاري متفاوتي را باید داشته  4طبق نظر آنها سازمانها با توجه به اینكه هر كدام از این 

  باشند:

  محیط ویژگیهاي ساختارياستراتژي اهداف 

  تدافعي ثبات و كارایي باثبات كنترل شدید،تقسیم كار زیاد،رسمیت باال،تمركز

 

 

 

  تحلیلگر ثبات و انعطاف پذیري متغیر كنترل متمركز تعدیل یافته،كنترل شدید بر فعالیتهاي جاري،كنترل كم بر فعالیتهاي جدید

 

  ر منعطف،تقسیم كار،رسمیت كم ،عدم تمركزآینده نگر)تهاجمي( انعطاف پذیري پویا ساختا

 

  انفعالي عدم كارایي و بدون هدف مشخص ضعیف در واكنش به محیط ساختار نامشخص

 

  مقایسه چهار نوع استراتژي اسنو و مایلز در تاثیر بر ساختار سازمان

 

  مقایسه دو استراتژي تمایز و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان

اسب براي سازمان بااستراتژي تمایز: وجود خالقیت و نوآوري،تمركز پایین ،كنترل بر خروجي محصول،رسمیت كم ساختار من• 

،عدم استانداردسازي ،هدف سازمان، افزایش out sourcing،پیچیدگي كم،نگرشهاي بلند مدت،خرید نیروهاي خالق از خارج سازمان،

  اثربخشي بیشتر.

استراتژي حداقل هزینه: تخصص گرایي،كنترل بر پروسه تولید،تمركز باال،پیچیدگي زیاد،رسمیت  ساختار مناسب براي سازمان با• 

  باال،نگرش میان مدت و كوتاه مدت،ساخت نیروبا آموزش نیروهاي درون سازمان،استاندارد سازي ،هدف سازمان افزایش كارایي

  زمان:مقایسه دو استراتژي تمایز و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سا

  ویژگیهاي ساختاري استراتژي تمایز استراتژي حداقل هزینه

  سطوح مدیریت كم زیاد

  حوزه كنترل محصول زیاد كم

  نسبت كل كاركنان به پرسنل زیاد كم

  سطح دانش پرسنل باال متوسط تا كم

  سرعت تصمیم گیري زیاد كم

  روشهاي رسمي كم زیاد

  ارتباطات شفاهي زیاد كم

  بي كم زیادارتباطات كت

  میزان تمركز كم زیاد

  ساختار كلي سازمان پویا ایستا

 

 

  تفاوت ارتفاع ساختاري سازمانها با استراتژي تمایز و حداقل هزینه

به طور كلي مي توان گفت كه سازمانها با استراتژي تمایز، ساختاري كوتاهتر یا تخت وسازمانهاي با استراتژي حداقل هزینه 

  ارند.ساختاري بلندتر د



 

  سازمان با استراتژي حداقل هزینه سازمان بااستراتژي تمایز

 

  مرتفع شكل هرم سازماني مسطح

  كم سرعت تصمیم گیري زیاد

  زیاد تعداد سطوح تصمیم گیري كم

  كم وسعت حیطه نظارت زیاد

 

  زیاد زیاد

  تمركز عدم تمركز كم

 

  كم درجه آزادي كاركنان زیاد

 

 

 

 

  گیري:جمع بندي و نتیجه 

همانطور كه از مباحث ذكر شده مشخص شد، مي توان نتیجه گرفت كه ساختار كلي سازمان متاثر از عوامل متعددي مي باشد 

،ازجمله عوامل مؤثر بر آن ،نوع استراتژي متخذه سازماني مي باشد ، بدین ترتیب كه نوع استراتژي كه توسط مدیریت ارشد سازمان 

یهاي ساختاري سازمان چون سطوح مدیریتي،نوع كنترل،ابعاد ساختاري، ارتباطات موجود در اتخاذ مي گردد بر همه ویژگ

سازمان،سرعت تصمیم گیریها، استفاده یا عدم استفاده از نیروهاي خارجي و در نهایت بر شكل و ساختار كلي سازمان اثر مي گذارد 

.  

ژیهاي مهم در كسب و كار مي باشند وضعیت به همین منوال است و در مورد استراتژیهاي تمایز و حداقل هزینه نیز كه از استرات

انتخاب هر كدام از آنها در سازمان تاثیر شدیدي بر ویژگیهاي ساختاري سازمان و شكل كلي آن و نیز برارتفاع ساختار سازمان 

  خواهد داشت.
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