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  سازمان  يها استراتژي در  هاشنهادينظام پگاه يجا

  

 

 1جيكردنائ.. .دكتر اسد ا

  

  چكيده  

، ظهور، عوامل محيطي نامطمئن، رواج تكنولوژيهاي برتر جهان در قرن بيست و يكم آكنده از رقابت، توسعه بازارهاي نو

ري از فرصـتها و اسـتقبال از چالشـهاي    در اين ميدان بهره گي سازمان ها شرط توفيق. و گسترش تجارت است يرونوآ

تمام اين موارد ايجاب مي كند كه محيط داخلي و خارجي سازمان بخوبي شـناخته شـود تـا بتـوان بـا      . پيش روي است

ـ تهدبرخـورد بـا    ياما برا. انتخاب استراتژي مناسب در دنياي رقابتي امروز باقي ماند و  ل آنهـا بـه فرصـت   يدها و تبـد ي

ن بردن نقاط ياز ب يبرا ييها ين استراتژيتدوو  يرونيط بيسازمان در مح يش رويپاز فرصت ها  يبهره بردار نيهمچن

افـرادي بـا    توسـط  افرادي با هوش باال بلكه توسط تنها نه هايد .از استينو ن يده هايجاد فكر و ايت و ايخالقبه ضعف 

ايده هاي نو در استراتژي هاي سازمان همواره از اينرو خالقيت  خلق فكرها و . گردد  يم در سازمان خلق هوش متوسط

 متـوان از نظـا   يمـ  در دسـترس و ارزان  ،ميعظـ  يذهنـ  يروين نيااستفاده از  يبرا. مد نظر مديران ارشد سازمان است

به عنوان فرايندي رسمي تعريف مي شود كه كاركنان را به خالقانه فكر كـردن   هانظام پيشنهاد. استفاده كرد هاشنهاديپ

گـاه نظـام   يجا يده است تا به بررسـ ين مقاله تالش گردينرو در اياز ا .كند يمكارشان و محيط كاريشان تشويق  درباره

  .سازمان پرداخته شود يرقابت يها ين استراتژيدر تدو يديكل يها ياز ورود يكيشنهادها به عنوان يپ
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  :ه مقدم -1

در . كننـد  كه رفتار و ساختارهاي آنها را شكل مي دهد فعاليـت مـي   يء زندگي نمي كنند بلكه در محيطسازمانها در خال

ـ برد امـا در دن  يشد به آن پ يم يار با ثبات بود و به راحتيبس يطيط محيگذشته شرا  امـروز شـرايط محيطـي كـه     ياي

رقابتي امروز، پويـا و بـه شـدت غيرقابـل      محيط. است حال تغيير  دربسياري از سازمانها با آن مواجه هستند به سرعت 

. تصميم گيري و سياست گذاري براي حفظ بقا و يا كسب موفقيت پيچيده تر شده اسـت  جهيدر نتاست شده پيش بيني 

(Taylor & Wright, 2003, pp: 97-113; Lopez, 2005, pp:661-669; Hays, 2002; Acur & Englyst, 2006, pp.69-

9; Akhter, 2003, pp: 19-24; Tanabe, Felisoni & Alexander, 2004, Andersen, , 2004) 

از اينرو براي اداره اين سطح بي سابقه تغيير، برنامه ريزي استراتژيك و انتخـاب اسـتراتژي مناسـب و اثـربخش بـراي      

كه الزمه آن  ) Akhter, 2003, pp: 19-24؛Acur & Englyst, 2006, pp.69-91 ( سازمانها اهميت خاصي پيدا كرده است

مديريت نمي تواند كاري را انجام دهد بدون اينكه كوچك ترين  باشد در واقع يم يوخارج يط داخلياز مح يدرك درست

يران مجبورند از اطالعاتي كه به وسيله گزارشـات بـه آنهـا داده مـي شـود       دم). Marx, 1992 (چيزي درباره آن بداند 

( فرستاده شود تا اطالعات الزم را جمـع آوري كنـد   يكارشناساگر اطالعات كافي وجود نداشته باشد بايد . استفاده كنند

De Cenzo, 1988, 312 (ـ به دل يكارشناسنه هم راه است و ممكن است كه آن ين امر با هزيكه ا  يريـ ل عـدم درگ ي

ار ياطالعـات را بسـ  ) كاركنان( سازمان  يعضاحال آن كه ا ،اورديرا بدست ن يقيمستمر با سازمان اطالعات درست و دق

 بـا  پيشـنهادها جـه سيسـتم   يدر نت .ق اسـت يار دقيبس يط داخليگذارند و اطالعات آنها درباره مح يار ميارزان تر در اخت

 يهـا  ياسـترات  يت بنـد يند انتخاب و اولوين حل مسئله بر فراينو يده ها و راه حل هايو ارائه افراهم كردن اطالعات 

كـالن   يها يشنهادها و استراتِژيپن مقاله ابتدا به موضوع نظام يدر ابا عنايت به مطالب فوق، . تاثير مي گذاردان سازم

گـاه نظـام   يجا يبه بررس يريجه گيو نت يدر قالب جمع بند سپس شود و يرداخته مپمجزا بصورت مختصر و  يسازمان

  .شود يسازمان پرداخته م يها يشنهادها در استراتژيپ

  

  

  

  

  : ينظر يمبان -2-2
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  : پيشنهادهانظام  -2-2-1

جهان در قرن بيست و يكم آكنده از رقابت، توسعه بازارهاي نو ظهور، عوامل محيطي نامطمئن، رواج تكنولوژيهاي برتر، 

ن مفهـوم  از ايـده   يا .ج گردديت رايريدر مد يدياست تا مفهوم جد هن امر باعث شديا. نوآوري و گسترش تجارت است

د از فراينـد نـوآوري پشـتيباني مـي كنـد و بـراي مـديريت        يـ ن ايده جديا .ته شده است گرف پيشنهادهايمي صندوق قد

از  يكـ ي؛ باشـد  يمدو جنبه  مهم  يدارا يهر كاردر واقع . (Nielsen, 2006,62)استراتژيك نوآوري بسيار مهم است 

به  يرد سازااستاند. بهبود است يبرا يت فعلين بردن وضعياز ب يگريت روزانه و ديت ها از وضعيا حمايآنها استانداردها 

 يسـاختار  ها، سازمانكه در ت دارد ين امر اهميا گرياز طرف د. مي باشد يفعل يكار يها يژگيحفظ سطح و و يمعنا

تعـادل   هسـتند كـه قادرنـد    ييها سازمانموفق  يها سازمان .اشته باشددود ي به هم ريختن روش هاي قديمي وجبرا

هر چيزي كه انسان ها دارند و  در واقع  .)Neagoe, Klleini, 2009(جاد كننديا يو نوآور يساز ن استاندراديب يموثر

افـرادي بـا   توسـط  بلكـه   افرادي با هوش باالتوسط ايدها نه تنها . افراد است يپردازدر آينده خواهند داشت نتيجه ايده 

 يج مديريت مدرن بهرعضي از شركت هاي بسيار پيشرو در تابن ين بيدر ا. گردند يدر سازمان خلق مهوش متوسط نيز 

آنها پي برده اند كه قدرت ايده  .شان پي برده اندبراي بهبود عملكرد عمومي سازمان كاركنان خوددر  پتانسيل بالقوه نيا

هـا بايـد    ايـن اسـت كـه ايـده    نكتـه مهـم    .)Seinworth, 1948, 3(ها بيشتر از نيروي هزاران انسان در جهان است 

 پيشنهادهاقابل اجرا است نه تنها سيستم  پيشنهادهااين كار به وسيله يك ابزار سازماني چون سيستم . سازماندهي گردد

كه مـي  بل به كاركنان فرصت ارائه پيشنهاد درباره تمام عوامل مي دهد كه اين امر بهره وري را تحت تاثير قرار مي دهد

الزمه ايجاد توانايي خالقيـت در هـر    در واقع .(Marx, 1995, pp. 16-18)اشته باشدنها دتواند منافع بيشماري براي آ

 ,Neagoe, Klein (كاركنـان شـناخته مـي شـود     پيشنهادهافرد ايجاد سيستم هاي مناسب است كه به عنوان سيستم 

ي كاركنان براي مسـئله  از فكر و انديشه هاله آن يبه وستوان  ، تكنيكي است كه مي پيشنهادهانظام يا سيستم  ).2009

تـرين   كليه كاركنان از عـالي  پيشنهادهابر اساس نظام . جويي و حل مسائل و مشكالت سازماني بهره جست يابي، چاره

هـاي   ها ، ابتكارات و نظرات خود را بـراي رفـع نارسـايي    ، ايدهپيشنهادهاتوانند  رده سازماني تا پايين ترين سطح آن مي

فقط انتقاد  پيشنهادهاالبته نظام . بهبود روشهاي انجام كار و يا افزايش كيفيت توليد ارائه دهند موجود در روند كاري و يا

از اين طريق كاركنان مي توانند به همه امور و فعاليتهاي سازمان بپردازند  ،گردد نيست بلكه در آن راه چاره نيز ارائه مي

اسـتقرار نظـام پـذيرش و بررسـي     . وين و ارائـه نماينـد  و پيشنهادهاي اصالحي خود را بر اساس فرآيندي مشخص تـد 

يشتر كاركنان بيشتر كرده و باعث مشاركت ب يدر يك سازمان توجه و حساسيت كاركنان را به فرآيندهاي كار پيشنهادها
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افزايش مشاركت، خالقيت و روحيه كاركنان، راهكارهاي عملي بـراي حـل مسـائل و مشـكالت      و در سازمان مي شود

نظام پيشنهادها ابزاري براي برقراري ارتباطي زنده، سالم و مستمر بين مـديريت ارشـد و مـديران     .شود يدا ميسازمان پ

گيرد، ايجادكننده حس مسئوليت و تعلق در  مياني با كاركنان است و از آنجا كه به صورت داوطلبانه و اختياري انجام مي

ترين ابزار دستيابي بـه مشـاركت عبـارت اسـت از      در واقع شناخته. ميان كاركنان نسبت به موارد بهبود در سازمان است

ها كه يكي از عوامل مؤثر در تغيير شـرايط كـار و ايجـاد زمينـه مناسـب بـراي        سيستم پيشنهادها يا طرح بسيج انديشه

وجـود   هاي فردي و گروهي در بـين كاركنـان بـراي بـه     گاه ابتكارات و خالقيت مشاركت كاركنان بوده و در واقع تجلي

آوردن و گسترش روحيه مشاركت در ميان آنان در جهت ايجاد پويايي و بهبود فرآيند و كيفيت محصول يا ارائه خدمات 

به عبارت ديگر، سيستم پيشنهادها، فرمانبرداري از دانايي و به گردش انداختن انديشه و باالخره پرهيـز از تـرويج   . است

بسياري . كند مان آمادگي ورود به دوره بلوغ و ترويج روحيه مشاركت را پيدا ميروحيه استبداد است و از اين رهگذر، ساز

ردد ك نصب گردد و به صورت منظم خالي گدر يك موقعيت استراتژي پيشنهادهااز مديران بر اين باورند كه اگر صندوق 

يـك سيسـتم    .غير رسمي استاما اين امر در بيشتر موارد يك سيستم . رسمي دارد پيشنهادهاسازمان يك برنامه نظام 

ي تعريف مي شود كه كاركنان را به خالقانه فكر كردن درباره كارشـان و  مرسمي به عنوان فرايندي رس پيشنهادهانظام 

و اگر ايده قابل قبول بود ومزايايي براي سازمان داشت به آنها بابت ايده هايشان براسـاس   محيط كاريشان تشويق كند 

   .)Marx, 1992, 3 (د مبنايي  خاصي پاداش ده

  :براي اينكه يك سيستم رسمي براي اين كار وجود داشته باشد بايد تمام عوامل زير در نظر گرفته شود

  سيستم بايد توسط مديريت ارشد تاييد و حمايت  شود •

يك مشكل بالقوه يا فرصتي براي بهبود يك فرايند يا وضعيت , بايد نشان دهند يك مشكل پيشنهادهاسيستم  •

  لي باشدفع

انجام شـود و  با روش هاي ممكن زي يمعني آن است كه پيشنهاد گردد كه چينده به در واقع انجام كاري در آ •

 . )Goshi, 1993( ن تعهد وجود داشته باشدآبه 

سيك . موثر بستگي به سبك مديريتي فرد فرد مديران و فرهنگ سازماني دارد يپيشنهادهاجو كلي براي سيستم نظام 

  . )De Cenzo, 1988, 312(  باشد yبراساس سبك  1يران بايد با توجه به تئوري مك گروگرمديريت مد

                                                        

1  McGregor 
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چيزهاي بسيار مهمي است كه . مديريت نمي تواند كاري را انجام دهد بدون اينكه كوچك ترين چيزي درباره آن بداند

سيله گزارشات به آنها داده مي شود  مديران مجبورند از اطالعاتي كه به و ).Marx, 1992 (مديران ارشد بايد بدانند 

اگر , ندبايمديران ارشد بايد كامالً از مباني و سيستم هاي آگاه . براي برنامه ريزي كنش گرا براي آينده استفاده كنند

 ,De Cenzo(  فرستاده شود تا اطالعات الزم را جمع آوري كند يكارشناسبايد  شته باشداطالعات كافي وجود ندا

  .بر فرايندهاي تصميم گيري با فراهم كردن اطالعات تاثير مي گذارد پيشنهادهاجه سيستم يدر نت) 312 ,1988

 

  : سازمان يها ياستراتژ -2-2-2

هر سازماني معموالً راهها يا روش هاي مختلفي براي فعاليت هاي خود در پيش رو دارد و مي خواهد مناسب ترين آنها 

اين الگوها و شيوه ها را گزينه هاي استراتژيك مي گويند كه مديران و برنامه  .را براي هدايت عمليات انتخاب نمايد

 ريزان سازمان بايد به تجزيه وتحليل و ارزيابي آنها پرداخته و در نهايت يكي را به منزله استراتژي سازمان بر گزينند

(Yoginder, 1990). 

بارت است از الگويي تصميمات سازمان كه بيانگر و كوئين و گوشال مطرح مي كنند استراتژي سازمان ع, مينتزبرگ 

مشخص كننده هدف ها و مقاصد سازمان و منشا سياست هاي اصلي و برنامه هاي سازمان براي نيل به هدف هاست 

)Mintzberg, 1998,p.51 .( تعريف ديگر مديريت استراتژيك عبارت از روش منطقي ، عيني و سيستماتيك براي  در

در مديريت استراتژيك سعي مي شود اطالعات كمي و كيفي به گونهاي .  استزرگ در يك سازمان اتخاذ تصميمات ب

همچنين انسف معتقد  .(David, 1993,25) تنظيم گردند كه بتوان در شرايط نامطمين تصميماتي اثربخش اتخاذ كرد

افزون مديريت عمومي كه  خطير و روز يمسئوليترش يپذمديريت استراتژيك برداشت جامعي است در جهت  است كه

آن را تامين كند و مانع  مرجايگاه خود را طوري تعيين مي كند كه موفقيت مست, بموجب آن سازمان در ارتباط با محيط 

  )12انسف، ، (از غافلگيري آن در چالش ها شود 

ي متفاوتي طراحي و اما نكته مهم در تمامي تعاريف اين است كه سازمان ها براي پاسخگويي به محيط استراتژي ها

براي مثال اسنو و مايلز در گونه . در خصوص انواع استراتژي نيز دسته بندي هاي مختلفي وجود دارد. اجرا مي كنند

شناسي خود استراتژي هاي كالن را به چهار نوع تحت عنوان استراتژي تهاجمي يا آينده نگر ، استراتژي تدافعي يا 

در حالي كه پورتر  ).Miles, 1987(لي و استراتژي انفعالي يا واكنشي تقسيم كردند دفاعي، استراتژي تحليلگر يا تحلي
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استراتژي تمايز و استراتژي تمركز تقسيم بندي مي , استراتژي ها را به سه نوع تحت عنوان استراتژي رهبري در هزينه 

  .شدكه در ادامه به توشيح بيشتر اين دو مدل پرداخته خواهد  ).Porter, 1980(كنند 

  

  1گونه شناسي اسنو و مايلز

، استراتژي  2ينده نگرآاسنو و مايلز در گونه شناسي شان استراتژي ها را به چهار نوع تحت عنوان استراتژي تهاجمي يا 

  ).Miles, 1978(تقسيم مي كنند  5يا واكنشي و استراتژي انفعالي 4، استراتژي تحليلي  3تدافعي يا دفاعي

آنها جسورانه . سازمان ها در توليد كاال يا ارائه خدمات و نيز توسعه بازار نوآور هستند, آينده نگر  در استراتژي تهاجمي يا

سازمان هايي كه از اين استراتژي استفاده مي كنند، از . به دنبال فرصت هاي بازار جديد و آماده پذيرش خطر هستند

در . سخ به محيط بشدت در حال تغيير برخوردارندانعطاف پذيري اداري، ساختاري و تكنولوژيكي بااليي براي پا

در اين نوع استراتژي بر . استراتژي تدافعي يا دفاعي، سازمان ها به دنبال ايجاد يك محيط و فضاي با ثبات هستند

در استراتژي دفاعي . ي شودكارآيي تكنولوژيكي بوسيله كاهش مستمر در هزينه هاي اداري، توليد و توزيع تاكيد م

در استراتژي تحليلي  .اقدامات استراتژيك آنها در راستاي حفظ سهم بازار يا كاهش تاثير حركات تهاجمي رقبا مي باشد

يا تحليلگر سازمان ها در محيطي متغير فعاليت مي كنند و همواره منتظر نتايج حاصل از معرفي كاال يا خدمت جديد در 

بعبارت ديگر سازمان هايي كه استراتژي  تحليلي را دنبال مي كنند به ميزان قابل توجهي تغييرات و  .بازار جديد هستند

عدم اطمينان محيطي را درك مي كنند، اما منتظرند تا رقبا پاسخ قابل اعتماد و پايدار نسبت به موضوع بدهند تا آنها 

آنها تالش مي كنند تا جايگاه خود را در . دهند بسرعت آن را پذيرفته و بر طبق آن در برابر محيط واكنش نشان

رقيب را دنبال مي ، بازارهاي موجود حفظ نمايند و سپس هنگاميكه فرصت ها براي موفقيت واضح تر و روشن تر  گرديد

سازمان هايي كه اين استراتژي را انتخاب مي كنند بدنبال به حداقل رساندن ريسك و حداكثر نمودن فرصت . نمايند

آنها به تقاضاي . در استراتژي انفعالي يا واكنشي، سازمان ها تمركز استراتژيك روشني ندارند. وددهي هستندهاي س

سازمان هايي كه از نوع . نوع محيط در اين استراتژي محيط با ثبات است. محيطي بصورت ناكارا پاسخ مي دهند

                                                        
1 Snow & Miles category 
2 Prospective 
3 Defensive 
4 Analytical 
5  Reactive 
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طي به كندي عمل مي كنند و تا هنگامي كه تحت استراتژي استفاده مي كنند نسبت به واكنش در برابر تغييرات محي

  .فشار نيروهاي محيطي قرار نگيرند، تعديالت اساسي را ايجاد نمي كنند

  

  1گونه شناسي مايكل پورتر

تحت عنوان استراتژي رهبري در هزينه، استراتژي  ياصلمايكل پورتر در دسته بندي خود استراتژي ها را به سه نوع 

مزيت كسب طبق اظهارات پورتر، سازمان ها با استفاده از دو روش بدنبال . ز تقسيم كرده استتمايز و استراتژي تمرك

ايجاد قيمت پايين تر نسبت به ساير رقبا با  - 2ايجاد تمايز در كاالها و خدمات نسبت به ساير رقبا و  - 1رقابتي هستند 

ازمان ها دامنه رقابتي خود را نيز در دو حالت تعيين س. از طرف ديگر دامنه رقابت شركتها نيز مهم است. رعايت استاندارد

  .دامنه رقابتي محدود -2دامنه رقابتي گسترده و  - 1مي كنند 

، 3در هزينه يي كلرهبر، 2شامل تمايزپورتر استراتژي هاي  ،بنابراين با توجه به دو عامل مزيت رقابتي و دامنه رقابتي

 ر به آنها اشاره شده است يگردد كه در شكل ز يم 5بر تمركز ين، رهبري در هزينه مبت4بر تمركز يتمايز مبتن

(proter,1980).  

                                                        
1 Michael porter category 
2  Differentiation 
3  Overall cost leadership 
4  Focused differentiation 
5  Focused cost leadership 
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  عام پورتر يها ياستراتژ: 1شكل شماره 

در هزينه را انتخاب مي كنند سعي مي كنند تامين كننده كاال و خدمات با پايين  يكلسازمان هايي كه استراتژي رهبري 

سازمان هايي كه بدنبال . يري اين استراتژي مستلزم توجه به ساختار هزينه استبكارگ. ترين قيمت تمام شده باشند

استفاده از  - 2صرفه جويي در مقياس  -1استفاده از اين استراتژي هستند، معموالً يك يا چند عامل را به كار مي گيرند

. ات يادگيري و منحني تجربهتاثير - 4پيشرفت هاي تكنولوژيكي  - 3حداكثر ظرفيت توليد و پيش بيني دقيق تقاضا و 

در استراتژي تمايز ايجاد ارزش از طريق منحصر به فرد شدن كاال يا خدمات و متمايز شدن آن نسبت به كاال ها و 

منحصر به فردشدن از راههايي مانند نوآوري هاي توليد، كيفيت برتر يا راههاي ديگر بدست . خدمات رقبا صورت پذيرد

  .يعني استراتژي تمركز مبتني بر تمايز و تمركز مبتني بر هزينه, خود به دو نوع مي باشد استراتژي تمركز . مي آيد

  

  : يريجه گينت و يجمع بند -2-3

امـروزه  . سازمانها در خالء زندگي نمي كنند بلكه در محيطي كه رفتار و ساختارهاي آنها را شكل مي دهد فعاليت نمايند

محيط جهاني رقابتي امروز، پويـا  . ا آن مواجه هستند به سرعت تغيير يافته استشرايط محيطي كه بسياري از سازمانها ب

و به شدت غيرقابل پيش بيني است و تصميم گيري و سياستگذاري براي حفظ بقا و يا كسب موفقيت پيچيده تـر شـده   

سازمانها اهميت خاصي  از اين رو براي اداره اين سطح بي سابقه تغيير، انتخاب استراتژي مناسب و اثربخش براي. است

براي برخورد با تهديدها و تبـديل آنهـا بـه    ). 19، ص  2003؛ آختر، 69، ص  2006آكور و اينگليست، . (پيدا كرده است

ي هايي براي از بين  فرصت و همچنين بهره برداري از فرصت ها پيش روي سازمان در محيط بيروني و تدوين استراتژ

نيروي انساني به لحاظ برخورداري از قدرت انديشه، . جاد فكر و ايده هاي نو نياز استبردن نقاط ضعف به خالقيت و اي

خالقيت و نوآوري بزرگترين دارايي هر سازماني محسوب مي شود، چرا كه هرگونه بهبود و پيشرفت در سيستمهاي فني 

 گسترده

 محدود

 منحصر به فرد بودن هزنيه كمتر

 در هزينه يرهبري كل

  رهبري در هزينه

 مبتني بر تمركز

تمايز مبتني بر 

  تمركز

 

  تمايز

 
 يرقابت  دامنه 

 مزيت رقابتي
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سازمان به عنوان سرمايه نهفته  توان فكري و انديشه هاي كاركنان در. و سازماني توسط نيروي انساني صورت مي گيرد

بـه همـان انـدازه     نـد ينماهاي نهفته بيشترين استفاده را  د از اين سرمايهنبتوان ان آنهاباشد هر سازمان و مدير و راكد مي

نيروي انساني بر خالف ساير منابع با مصرف كردن كاهش و يـا  . ميسر خواهد شدسازمان آن  يبراامكان رشد وتوسعه 

بهبود مـي   آنهابهمان اندازه توانايي  گردداستفاده آنها از انديشه و فكر بيشتر  كه  يزانيبلكه به هر مود ش مستهلك نمي

رود كـه ريشـه در    به شمار ميازها يدر سلسله مراتب نانسانها  يسطح باالاز طرف ديگر مشاركت يكي از نيازهاي . يابد

در تعالي خويش نيز   ان شركت نمايند عالوه بر پيشرفت سازمانافرادي كه در امور و فعاليتهاي سازم. فطرت بشري دارد

 .گام برداشته اند

امروز ايجاب مي كند كه محيط داخلي و خارجي سازمان بخوبي شناخته شود تا بتـوان   يايت در دنيموفق گر،يطرف داز 

آنهـا داده مـي شـود  اسـتفاده      مديران مجبورند از اطالعاتي كه به وسيله گزارشات به. دراستراتژي مناسب را انتخاب ك

 De( فرستاده شـود تـا اطالعـات الزم را جمـع آوري كنـد      يكارشناساگر اطالعات كافي وجود نداشته باشد بايد . كنند

Cenzo, 1988, 312 (به دليل عدم درگيري مستمر با  يكارشناسراه است و ممكن است كه آن نه همكه اين امر با هزي

اطالعات را بسيار ارزان تـر در  ) كاركنان(سازمان  قي را بدست نياورد حال آن كه اعضايسازمان اطالعات درست و دقي

بـر فراينـدهاي    پيشـنهادها جـه سيسـتم   يدر نت. اختيار مي گذارند و اطالعات آنها درباره محيط داخلي بسيار دقيق است

ـ  .مي گـذارد تاثير مناسب  يبا مطرح كردن راه حل ها و فراهم كردن اطالعات  تصميم گيري با مثـال در دسـته    يارب

، استراتژي تدافعي يـا دفـاعي ، اسـتراتژي    استراتژي تهاجمي يا آينده نگردسته  چهارها به  يلز استراتژياسنو و ما يبند

اسـتراتژي   كـه   ييسازمان هـا ن ين بيكه در ا )Miles, 1978(تحليلي و استراتژي انفعالي يا واكنشي تقسيم مي كنند 

آنهـا  . بپردازنـد  ديـ جدو نيز توسعه بـازار  د يجدتوليد كاال يا ارائه خدمات كنند تا به  يم يدارند سع نگرتهاجمي يا آينده 

 يده هـا ين كه بتواند به ايا ين سازمان ها برايا. جسورانه به دنبال فرصت هاي بازار جديد و آماده پذيرش خطر هستند

توانند از كاركنان خـود اسـتفاده    يابند ميدست د يجد يارهابه باز يابيا دستيد يا محصوالت جديجهت ارائه خدمات نو 

ايده نه تنها توسط افرادي با هوش باال بلكه توسط افـرادي بـا هـوش متوسـط در      ،ز گفته شديهمانطور كه قبالً ن .كنند

ت كمك ن جهيتوان از تك تك افراد سازمان در ا يده باشد و ميتواند خالق ا يم يپس هر فرد ،سازمان خلق مي گردد

 ييكـارا به دنبـال ايجـاد    هستند كه ييي، سازمان هادراند استراتژي تدافعي يا دفاعيكه  ييدر مقابل سازمان ها. گرفت

از  يانجام كار و موارد يندهايو بهبود در فراكاهش مستمر در هزينه هاي اداري، توليد و توزيع  قيكارآيي از طر .هستند

كاركنـان در جهـت    يشنهادهايده ها ، نقطه نظرات و پيشنهادها جهت استفاده از ايلذا از نظام پ. ديآ ين نوع بدست ميا
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ـ يتحل ياسـتراتژ  يكه دارا ييسازمان هان يهمچن. توان بهره برد يم ييبهبود مستمر كارا  ياسـتراتژ  يهسـتند دارا  يل

د يـ جد يخدمات و بازارها الت ،وصنو در جهت مح يده هايتوانند هم به دنبال ا يم يط سازمانيهستند با توجه به شرا

تحت  يپورتر استراتژي ها به سه نوع اصل كليما يگر در گونه شناسياز طرف د .باشند ييباشند و هم بدنبال بهبود كارا

ب آنها چهار نـوع  يكه حاصل ترك ،شده اندعنوان استراتژي رهبري در هزينه، استراتژي تمايز و استراتژي تمركز تقسيم 

  .باشد يبر تمركز م يبر تمركز، رهبري در هزينه مبتن يهزينه، تمايز مبتندر  يتمايز، رهبري كل

سازمان هايي كه استراتژي رهبري در هزينه را انتخاب مي كنند سعي مي كنند تامين كننده كاال و خدمات با پايين 

ان هايي كه بدنبال سازم. بكارگيري اين استراتژي مستلزم توجه به ساختار هزينه است. ترين قيمت تمام شده باشند

 -2 ،1مقياساز  يناشصرفه جويي  -1استفاده از اين استراتژي هستند، معموالً يك يا چند عامل را به كار مي گيرند

يادگيري و منحني ؛ تاثير - 4 و پيشرفت هاي تكنولوژيكي -3 ،د و پيش بيني دقيق تقاضا ياستفاده از حداكثر ظرفيت تول

د نتوان يم ينه برياز نظر هز ينه و نقاط بحرانيك بودن به مراكز هزيل نزديان به دلن راستا كاركنيكه در اتجربه 

ايجاد ارزش كند به دنبال  يرا انتخاب ماستراتژي تمايز كه  ييدر مقابل سازمان ها .را ارائه كنند يسازنده ا يشنهادهايپ

. كاال ها و خدمات رقبا صورت پذيرديا خدمات و متمايز شدن آن نسبت به ها از طريق منحصر به فرد شدن كاال 

ن راستا يدر ا هست مي آيد كهايي مانند نوآوري هاي توليد، كيفيت برتر يا راههاي ديگر بد منحصر به فردشدن از راه

  .ندنماياستفاده در قالب نظام پيشنهاد ها ت كاركنان سازمان يخالق يرويتوانند از ن يم

  

  

                                                        

1 Economies of  Scale 



 11

 : و مـĤخذ منابع

1- Acur, Nuran & Englyst, Linda (2006) “Assessment of strategy formulation: how to 

ensure quality in process and outcome”, International Journal of production 

Management, Vol 26, No.1, pp.69-91. 

2- Andersen, Torben Juul (2004) “Integrating the strategy formation process: An 

International  Perspective”, European Management Journal, Vol. 22, No.3, pp: 263-272. 

3- Akhter, syed H. (2003) “Strategic planning, hypercompetition, and knowledge 

management”, Business Horizons, January-February, pp: 19-24. 

4- david R. Fred (1993) strategy management, 4 th edition, new york: mcmillan publishing 

company. 

5- De Cenzo, D.C. and Robbins, S.P. (1988) Personnel/Human Resources Management, 

3rd ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 

6- Goshi, A. (1993) “Rebuilding the Japanese way”, Sunday Star. 

7- Hays, John (2002) Theory and Practice of Change Management, New York: Palgrave. 

8- Lopez, Salvado Vivas (2005) “Competitive advantage and Strategy formulation: the 

key role of dynamic capabilities”, Management Decision, Vol. 43, No.5, pp:661-669. 

9- Marx, A.E. (1992) A Practical Guide on Implementing Suggestion Systems, Juta & Co., 

The Rustica Press, Cape Town. 

10- Marx E.  Andrew (1995) Management commitment for successful suggestion systems 

Vol. 44 No. 3, pp. 16-18, 

11- Miles, Raymand E. and Charles C. Snow (1987) organizational strategy, structure, and 

process; New york; Mcgraw-hill. 

12- Mintzberg henry, Quinn Robert E. & Ghoshal James; (1998) the strategy process; 

Prentice-hall,p.51 

13- NEAGOE Nicoleta Lavinia, KLEIN MĂRĂSCU Vladimir  (2009) ‘Eemployee 

Suggestion system (KAIZEN TEIAN)’ The bottom-up approach for productivity 

improvement, Transilvania University of Brasov, Romania Vol. 10, no. 3(27), 

November 



 12

14- Nielsen, Joern (2006) Innovation for SMEs: How to manage ideas, TECH MONITOR. 

15- Porter, Michael (1980) competitive strategy; new york; Free press, pp. 30-35. 

16- Seinworth, H.W (1984) Getting Results from Suggestion Plans, 1st ed., McGraw-Hill, 

New York, NY. 

17- Taylor WA. & Wright, GH. (2003) “A longitudinal study of TQM implementation: 

factors influencing success and failure”, Omega, Vol. 31, No.2, pp: 97-113.  

18- Tanabe, Mario; Felisoni De Angelo, Claudio, & Alexander, Nicholas, (2004) “The 

effectiveness of strategic planning: Competitiveness in the Brazilian supermarket  

Sector”, Journal of Retailing and Consumer services, Vol.11, pp.51-59. 

19- Yoginder S. verma. (1990) university management and administration; New Dehli: 

Deep & Deep Publication, p.259 

 


