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 با تشکر از تمامی رپسنل دفتر مرکزی شرکت شعاع پنجره
  الرضا آاقی مهندس ابن، جناب مدریعاملوژيه  هب

  جناب آاقی مهندس حنیفی ،و معاونت ارشد اجرایی
 . اند هک کمک شایانی رد تهیه این ارث کرده
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 مقدمه. 1

ای در محیط  گسترده که تغییراتاین مسأله به ویژه در دو دهه اخیر . ای وسعت یافته است به طور قابل مالحظه های اخیر در سال 1مفهوم مزیت رقابتی

یکی از زوایای مهم برای بررسی مزیت رقابتی، چارچوب . آید ایجاد شده است، به چشم می کنند یها در آن رقابت م ی که شرکتکسب وکار

 .حوزه داردتر در این  قگیری هرچه دقی با این وجود خلق ارزش نیاز به رصد مسیرهای متعددی برای تصمیم. است 2استراتژی رقابتی و خلق ارزش

سپاری به منظور نیل به مزیت رقابتی و یا حفظ  استفاده از برونتواند مورد بررسی قرار گیرد،  یترین مسیرهایی که برای خلق ارزش م یکی از مهم

 . قدرت رقابت در بازار یا صنعت مورد نظر است

یابی به مزیت  دست. ها گسترش یافته است به طور وسیعی در سازمانسپاری  یابی به مزیت رقابتی از طریق برون به همین دلیل است که امروزه دست

 .های مدیریتی به آن دست یابند ی جدید و کسب مهارتها یی است که باید با افزایش کارایی، استفاده از فناورگرقابتی چالش بزر

 SPACEزی استراتژیک، یکی از بهترین ابزارها، ماتریس تر صنعت مورد نظر و بررسی ابعاد آن به منظور ایجاد یک برنامه ری برای رصد هرچه دقیق

به همین منظور در کیس مورد . ها کند ها و حتی صنعت ها و بنگاه تواند کمک شایانی به دست یافتن به موقعیت استراتژیک شرکت است که می

ه وسیله آن وضعیت کنونی شرکت را ارزیابی کرده و ـ شرکت شعاع پنجره ـ ما به سراغ این ماتریس رفتیم و ب UPVCمطالعه در صنعت در و پنجره 

آیند، همین موضوع را تشریح  های دیگری که در ادامه این پژوهش می بخش. در نهایت به استراتژی مورد نظر در شرایط کنونی دست یافتیم

 . کند می

 معرفی صنعت و شرکت. 2

ترسیم شده و سپس به معرفی کوتاهی از ... سی، فضای کلی و  وی های یوپی هها، درب و پنجر و اجزای آن نظیر پروفیل UPVCدر این بخش صنعت 

 . شود گروهی صنعتی شعاع و شرکت شعاع پنجره در این صنعت پرداخته می

ای را  ترین صنایع کشور بوده و با حجم عظیمی از تولیدکنندگان و سازندگان فضای بسیار گسترده الزم به ذکر است که این صنعت، از جمله رقابتی

 . در حوزه رقابتی ایجاد نموده است

                                                           
 . Competitive Advantage 
 . Value Creation 
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 سی وی پی صنعت یو. 2-1

از جمله صنایعی است که هم در بُعد تولید پروفیل و هم ساخت درب و پنجره، به شدت رقابتی است و البته این رقابت در درجه  upvcصنعت 

که هم ایرانی و هم ... ، همارشتن، سیندژ، تروکال، وِکا و های تولیدکننده پروفیل نظیر ویستابست، وین تک نخست در سطح نام و برند شرکت

 . گیرد هستند، قرار می( به ویژه ترک و آلمانی)خارجی 

 : در ادامه به توضیحات مختصری در باب چیستی پی وی سی و بنیان های علمی و عملی آن می پدازیم

PVC های پنجره درو پروفیل سخت اولیه ماده که باشد می کلر %57 و وینیل% 43 شامل و گردد می تشکیل کلراید وینیل منومر پلیمریزاسیون از 

UPVC باشد می. 

PVC  مکان دو هر در. شد کشف بومان اوگن توسط 1۳72 در و( ریو) رگنالت ویکتور هنری توسط 1۳35 سال در کوچک مکان دو در بار اولین 

 .گرفت قرار آفتاب نور معرض در رایدکل وینیل فالسک داخل رنگ سفید جامد که شد دیده زمانی پلیمر

UPVC  کلمات مخفف و است طعام نمک و خام نفت اصلی مشتقات از متشکل ای ماده unplasticised poly vinyl chloride  که باشد می 

 مثال عنان به. نمود ایجاد را مشکالتی صنعت این برای UPVC توسعه در بعدی حرکت این وجود با شده،  ساخته آلمان در 196۱ دهه اوایل در

 وجود به را متخلخلی ماده و گردید می خارج سی وی پی از شد می اضافه آن به پایین دمای در پذیری انعطاف ایجاد برای که کننده نرم عوامل

 ضربه مثل مختلفی مواد افزودن با که دادند ارائه را جدیدی فرموالسیون خام مواد کنندگان تولید ها سال از بعد. نبود نیاز کننده برطرف که آورد می

 و سفت سرد، شرایط در حتا را تولیدی های پروفیل که شدند موفق pvc به ها کننده کمک و ها کننده روان احتراق، ضد مواد ها، کننده نرم ها، گیر

 شدن، زرد سایش، عدم از اطریخ اطمینان داد، نشان مدت دراز های آزمایش در که طور همان مناسب، فرموالسیون انتخاب. دارند نگاه محکم

 .نمود ارایه کنندگان مصرف به UPVC های پنجره پوسیدگی و خوردگی

 با. بود ساده نیز ها پروفیل طراحی. بودند ابتدایی UPVC های پروفیل تولید تجهیزات سایر و کالیبراتورها و ها قالب اکسترودرها، مواد، زمان آن در

 .یافت می گسترش سرعت به نیز ها آن از استفاده و شدند می تولید سرعت به  ها پنجره این وجود

 آالت ابزار آوری فن بهبود با. پیوست وقع به صنعت این در توجهی قابل پیشرفت مخروطی پیچه دو های اکسترودر معرفی با ،1965 سال حدود در

 .شد تولید بیشتر دوام و بهتر کیفیت با محصوالتی ها، پروفیل طراحی استفاده مورد
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 سال در مثال عنوان به. است بوده آلومینیومی یا چوبی های پنجره از بیش آلمان در شده فروخته UPVC های پنچره تعداد میالدی، 9۱ دهه شروع در

 ازینوس و یافتن توسعه دنبال به اما بوده غربی اروپای در ها آن تر بیش که شد فروخته اروپا در UPVC پنجره واحد میلیون 5۸۳3 حدود 1997

 حال در شرقی اروپای بازار بزرگترین. یافت گسترش سرعت به نیز شرقی اروپای کشورهای در ها پنجره این از استفاده شرقی، اروپای های کشور

 .هستند( پنجره واحد میلیون ۳۸1) چک جمهوری و( پنجره واحد میلیون 7۸1)لهستان حاضر

 در ساخت در اولیه مواد ترین پرمصرف و ترین مطمئن از یکی و یافته رواج اروپا در UPVC یها پنجره از استفاده که است سال 5۱ به نزدیک حال،

 .است شده ها ساختمان کیفیت بهبود و زیبایی باعث و باشد می استحکام و زیبایی مشخصه دارای که باشد می ها ساختمان پنجره و

 سال در و شد شروع ایران pvc صنایع شرکت توسط محدود بسیار صورت به که گردد می بر 1357 سال از قبل به نیز ایران در UPVC تاریخچه

 کننده مصرف سوی از محصول، شناخت عدم دلیل به لیکن. کرد آغاز را تولید مجددا 7۱-75 های سال در سپس و شد تعطیل کارخانه این 1357

 19 مبحث با ارتباط در دولت های العمل دستور و سوخت مصرف سازی بهینه سازمان پشتیبانی و حمایت با 13۳۱ سال از. نگرفت قرار استقبال مورد

 .گردید بیشتر روز به روز محصول این از استفاده باشد، می ساختمان در انرژی جویی صرفه العمل دستور آن موضوع که

 اخیر های سال در آن اقتصادی مزایای و UPVC پروفیل از شده ساخته های پنجره ارزنده خواص از عموم و پیمانکاران و مشاور مهندسین آگاهی

 شده بندی عایق های پنجره گرفتن کار به در دولت اجباری و تشویقی های سیاست. است گردیده محصوالت نوع این از استفاده فزاینده رشد موجب

 .باشد می موثر آن از استفاده رشد در صوتی و حرارتی

 شرکت شعاع پنجره. 2-2

 مستمر و پیگیر کوشش و تالش .نمود آغاز روشنایی و الکتریک صنایع زمینه در تولید با را خود فعالیت 1365 سال در شعاع صنعتی گروه

 و درب تولید خطوط اندازی راه همانا که دیگری بزرگ موفقیت به دستیابی به منجر روز، تکنولوژی و دانش با شدن همگام و متخصصان

 .گردید بود، سی وی پی یو های پنجره

 صنعتی آالت ماشین و ها دستگاه ترین مدرن خرید با گسترده، مطالعات انجام از پس و نموده صنعتی واحد این توسعه و گسترش به اقدام رهپنج شعاع

 و توسعه های سیاست پی در و نمود آغاز تهران، آباد عباس صنعتی شهرک در پنجره، شعاع نام با 13۳5 درسال را خود فعالیت آلمانی های شرکت از
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 تحت کیفیت با و مرغوب بسیار پروفیل تولید خط اندازی راه به اقدام مشتریان رضایت جلب جهت محصول شده تمام قیمت و کیفیت بهترین بکس

 .است نموده شعاع نام

 فراهم را روز در UPVC پنجره 6۱۱ تولید ظرفیت مدرن و اتوماتیک تمام آالت ماشین بودن دارا دلیل به پنجره شعاع که است ذکر شایان همچنین

 و ساختمان تحقیقات مرکز همچون استانداردها کنترل معتبر مراکز تأیید به و بوده تولید کیفیت باالترین دارای شده تولید محصوالت و آورده

 .اند رسیده مسکن

 چارچوب ارزیابی استراتژیک. 3

  SPACEماتریس . 3-1

های موجود به شکل  های روش ی داشته و به منظور غلبه کردن بر محدودیتهای فرموله کردن استراتژی جا در مجموعه مدل SPACEمدل 

توان اظهار داشت که  می SWOTاز سوی دیگر، درباره تفاوت بین این ماتریس و ماتریس . ارائه شده است BCGتری از مدل ماتریس  یافته توسعه

SWOT  کند؛ اما ماتریس  تمرکز می( های بیرونی به عنوان شاخص)دهاها و تهدی و فرصت( های داخلی به عنوان شاخص)بر نقاط قوت و ضعف

SPACE برای ( های خارجی به عنوان شاخص)و ثبات محیط و استحکام صنعت ( های داخلی به عنوان شاخص)های مالی و مزیت رقابتی  بر قوت

 . ها متمرکز است فرموله کردن استراتژی

سازی استراتژیک است، اما شاید هنوز پختگی الزم را برای توسعه و بازبینی استراتژی  مدل ابزاری شناخته شده در حوزه SPACEاگرچه ماتریس 

بینی و یا به عنوان یک بررسی نهایی در پایان فرآیند  از همین رو، این ماتریس را بیشتر به منظور شروعی برای تمرین پیش. ها نداشته باشد بنگاه

 .  بینند می

محورهای ماتریس . شوند بندی می گیرند در دو گروه داخلی و خارجی دسته مورد بررسی قرار می SPACEاتریس متغیرهای استراتژیکی که در م

های صنعتی که شرکت در آن  جذابیت( بیرونی)در یک بُعد . دهنده دو بُعد بیرونی و درونی صنعت هستند ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک، نشان

 .گیرد توانایی شرکت در بازار هدف مورد بررسی قرار می( درونی)آید و در بُعد دیگر  در میپردازد به نمایش  به فعالیت می
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و موقعیت  5(SP)های خارجی شامل موقعیت پایداری  ؛ و شاخص4(CP)و موقعیت رقابتی 3(FP)های داخلی عبارتند از موقعیت مالی شاخص

قدرت مالی شرکت، در هنگام . عیین موقعیت استراتژیک کلی یک سازمان باشندترین معیار برای ت ها شاید مهم این شاخص. هستند 6(IP)صنعت

تر نمود خواهد  تر بیش در واقع، مشکالت مالی در رقبای ضعیف. آورد بروز مشکالت موقعیت مناسبی برای ایجاد تنوع در محصوالت را پدید می

آن در بازار مورد نظرش ارزش  های یتکه فعال کند یرا تجربه م یرقابت یتمز یبنگاه هنگام یک که نمودعنوان  توان یماز سوی دیگر، . داشت

شرکت در عملکرد بهتر  یک یتقابلتوان  میرا  یرقابت یتمز. را انجام دهند ها یتمشابه آن فعال یها از بنگاه یکند و تعداد کمتر یجادا یاقتصاد

ها حتی بدون قدرت مالی در مسیر رشد قرار  کند که شرکت ین را ایجاد میثبات محیط توانایی ا. دانستکه در آن قرار دارد،  ینسبت به صنعت

اما اگر یک سازمان در محیطی متالطم و بدون ثبات از وضعیت مالی مطلوب و مستحکمی برخوردار نباشد، در ادامه مسیر خود با مشکالت . گیرند

 .بسیاری روبرو خواهد شد

ادامه ( بهترین+ )7تا ( بدترین+ )1بخشی هستند که در جهت مثبت از  7قعیت استراتژیک دارای طیف هر یک از ابعاد ماتریس ارزیابی اقدام و مو

در نهایت با جمع جبری میانگین هریک از ابعاد ماتریس ـ که بر اساس نظر . یابد تداوم می( بدترین) -7تا ( بهترین) -1یافته و در جهت منفی از 

: این چهار بخش عبارتند از. گردد ایجاد می SPACEیک محاسبه شده و در یکی از چهار بخش ماتریس شود ـ ، جهت استراتژ خبرگان ایجاد می

 .1۱و رقابتی 9، تدافعی۳کارانه ، محافظه7تهاجمی
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 تصویر کلی از ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک(: 1)شکل 

 سازی استراتژی در شرکت شعاع پنجره پیاده. 3

 راتژیکمعیارهای است. 3-1

ها و کتب دیگر به  نامه های نویسنده از برخی پایان و برداشت( 2۱11)های پیشنهادی کتاب دیوید  در این بخش با استفاده از نظرات خبرگان، مدل

 . دست یافته شده است UPVCها برای ارزیابی موقعیت استراتژیک شرکت شعاع پنجره در صنعت درب و پنجره  ای مؤلفه مجموعه

و بر بنیان چهار محوری آن به چهار دسته موقعیت صنعت، موقعیت پایداری، موقعیت مالی و موقعیت  SPACEها بر مبنای منطق ماتریس  هاین مؤلف

 :اند این عوامل به صورت خالصه در زیر فهرست شده. گردند رقابتی شرکت تقسیم می
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 موقعیت ثبات محیط. 3-1-1

 کشور در اقتصادی ثبات میزان

 تجارت و صنعت در قانونی تثبا میزان

 آن از ناشی نوسانات و سیاسی ثبات میزان

 سی وی یوپی پنجره و درب بازار در تقاضا نوسانات

 بازار شده تمام قیمت نوسانات

 آالت ماشین و تجهیزات قیمت نوسانات

 تکنولوژی و فناوری تغییرات شتاب و نوسانات

 سی وی یوپی صنعت در موجود ریسک

 موجود تورم نرخ

 صنعت در موجود رقابتی فضای شدت میزان

 موقعیت و استحام صنعت. 3-1-2

 (رقبا و فروش تخمین مبنای بر) بازار رشد پتانسیل

 (ها قیمت و گذشته مبنای بر) سودآوری پتانسیل

 صنعت در موجود خریداران قدرت

 صنعت تکنولوژیک و فنی دانش سطح
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 بازار به ورود برای سهولت میزان

 بازار از خروج برای سهولت میزان

 صنعت در موجود های ظرفیت از وری بهره میزان

 جایگزین محصوالت تولید برای صنعت انعطاف

 صنعت تولیدکنندگان زنی چانه قدرت

 (کنندگان تأمین یا مشتریان قولی خوش و بدقولی برپایه)مالی ثبات

 موقعیت مالی شرکت. 3-1-3

 نمشتریا از مبالغ دریافت برای سهولت میزان

 شرکت در سودآوری روند

 شرکت در مالی پشتوانه

 بازار از خروج برای شرکت سهولت میزان

 ... و ها بانک به شرکت کنونی مالی تعهدهای میزان

 مالی فرآیندهای در موجود ریسک

 سرمایه بازده تحقق منظور به شعاع شرکت توان

 اولیه مواد انبار موجودی میزان

 تولید و ریادا منابع در جویی صرفه میزان
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 شرکت مالی وضعیت از شرکت پرسنل رضایت

 موقعیت رقابتی شرکت. 3-1-4

 شرکت محصوالت کیفیت

 سابق مشتریان وفاداری میزان

 رقبا برابر در بازاریابی کیفیت

 رقبا قیاس در تجهیزات و آالت ماشین سطح

 بازار به جدید و متمایز محصوالت ارائه

 رقابتی های ظرفیت کارگیری به در شرکت توان

 رقبا با برابر در مؤثر رسانی اطالع و تبلیغات میزان

 ...( و پشتیبانی مشاوره، نصب،) خدمات کیفیت

 مشتریان در تأثیرگذاری میزان و شرکت برند

 رقبا با قیاس در پنجره شعاع شرکت بازار سهم

 ایجاد فرآیند نظرسنجی . 3-2

. نظران قرار گیرد الزم است که فرم نظرسنجی مهیا شده و در اختیار صاحب SPACEاساس روش ماتریس  به منظور ارزیابی معیارهای استراتژیک بر

این سؤاالت . به همین منظور فرمی مشتمل بر چهار گروه پرسش در اختیار اعضای هیئت مدیره، مشاورین و معاونین شرکت شعاع پنجره قرار گرفت

 :در زیر ارائه شده اند
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 (SP) موقعیت و ثبات محیط دسته های پرسش( آ

(های دسته آ  پرسش  SP(  (1)شروع طیف (7)پایان طیف           

 کامالً با ثبات 7 6 5 4 3 2 1 کامالً بی ثبات میزان ثبات اقتصادی در کشور 1

 کامالً با ثبات 7 6 5 4 3 2 1 کامالً بی ثبات میزان ثبات قانونی در صنعت و تجارت 2

و نوسانات ناشی از آنمیزان ثبات سیاسی  3  کامالً با ثبات 7 6 5 4 3 2 1 کامالً بی ثبات 

سی وی نوسانات تقاضا در بازار درب و پنجره یوپی 4  کامالً پایدار و بی نوسان 7 6 5 4 3 2 1 بسیار پر نوسان 

 کامالً پایدار و بی نوسان 7 6 5 4 3 2 1 بسیار پر نوسان نوسانات قیمت تمام شده بازار 5

آالت نوسانات قیمت تجهیزات و ماشین 6  کامالً پایدار و بی نوسان 7 6 5 4 3 2 1 بسیار پر نوسان 

 کامالً پایدار و بی نوسان 7 6 5 4 3 2 1 بسیار پر نوسان نوسانات و شتاب تغییرات فناوری و تکنولوژی 7

سی وی ریسک موجود در صنعت یوپی ۳ ون ریسککامالً بد 7 6 5 4 3 2 1 بسیار پر ریسک   

 بسیار ناچیز 7 6 5 4 3 2 1 بسیار باال نرخ تورم موجود 9

 عاری از رقابت 7 6 5 4 3 2 1 کامالً رقابتی میزان شدت فضای رقابتی موجود در صنعت 1۱
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 (IP) موقعیت و استحکام صنعت دسته های پرسش( ب

(های دسته ب  پرسش  IP(  (1)شروع طیف (7)پایان طیف           

(بر مبنای تخمین فروش و رقبا)پتانسیل رشد بازار  1  بسیار مستعد رشد 7 6 5 4 3 2 1 کامالً راکد 

(ها بر مبنای گذشته و قیمت)پتانسیل سودآوری  2  بسیار سودآور 7 6 5 4 3 2 1 فاقد سودآوری 

 قدرت خرید باال 7 6 5 4 3 2 1 قدرت خرید پایین قدرت خریداران موجود در صنعت 3

ح دانش فنی و تکنولوژیک صنعتسط 4  فناوری ساده 7 6 5 4 3 2 1 فناوری پیچیده 

 بسیار ساده و راحت 7 6 5 4 3 2 1 بسیار سخت و دشوار میزان سهولت برای ورود به بازار 5

 بسیار ساده و راحت 7 6 5 4 3 2 1 بسیار سخت و دشوار میزان سهولت برای خروج از بازار 6

های موجود در صنعت ظرفیت وری از میزان بهره 7 وری ناچیز بهره  وری بسیار باال بهره 7 6 5 4 3 2 1   

 بسیار منعطف 7 6 5 4 3 2 1 غیر قابل انعطاف انعطاف صنعت برای تولید محصوالت جایگزین ۳

زنی تولیدکنندگان صنعت قدرت چانه 9  بسیار گسترده 7 6 5 4 3 2 1 بسیار محدود 

(قولی مشتریان یا تأمین کنندگان ولی و خوشبرپایه بدق)ثبات مالی 1۱  بسیار پایدار و مطلوب 7 6 5 4 3 2 1 بسیار سخت و پرتنش 
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 (FP) موقعیت مالی شعاع پنجره دسته های پرسش( پ

(های دسته پ  پرسش  FP(  (1)شروع طیف (7)پایان طیف           

اربسیار دشو میزان سهولت برای دریافت مبالغ از مشتریان 1  بسیار ساده و روان 7 6 5 4 3 2 1 

 بسیار مطلوب 7 6 5 4 3 2 1 بسیار ضعیف روند سودآوری در شرکت 2

 داری پشتوانه مالی قوی 7 6 5 4 3 2 1 فاقد پشتوانه مالی پشتوانه مالی در شرکت 3

ه و سریعبسیار ساد 7 6 5 4 3 2 1 بسیاردشوار و طوالنی میزان سهولت شرکت برای خروج از بازار 4  

...ها و  میزان تعهدهای مالی کنونی شرکت به بانک 5  فاقد هرگونه تعهد 7 6 5 4 3 2 1 حجم بسیار سنگین 

 بسیار کم 7 6 5 4 3 2 1 بسیار زیاد ریسک موجود در فرآیندهای مالی 6

ایه باالبازده سرم 7 6 5 4 3 2 1 بازده سرمایه کم توان شرکت شعاع به منظور تحقق بازده سرمایه 7  

 بسیار زیاد 7 6 5 4 3 2 1 بسیار کم میزان موجودی انبار مواد اولیه ۳

جویی در منابع اداری و تولید میزان صرفه 9  بسیار زیاد 7 6 5 4 3 2 1 بسیار کم 

 بسیار زیاد 7 6 5 4 3 2 1 بسیار کم رضایت پرسنل شرکت از وضعیت مالی شرکت 1۱
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 (CP) ت رقابتی شعاع پنجرهموقعی دسته های پرسش( ت

(های دسته ت  پرسش  CP(  (1)شروع طیف (7)پایان طیف           

 بسیار مطلوب 7 6 5 4 3 2 1 بسیار نامطلوب کیفیت محصوالت شرکت 1

 بسیار مطلوب 7 6 5 4 3 2 1 بسیار نامطلوب میزان وفاداری مشتریان سابق 2

 بسیار قوی 7 6 5 4 3 2 1 بسیار ضعیف کیفیت بازاریابی در برابر رقبا 3

آالت و تجهیزات در قیاس رقبا سطح ماشین 4  فناوری ساده 7 6 5 4 3 2 1 فناوری پیچیده 

 بسیار متنوع و گسترده 7 6 5 4 3 2 1 به هیچ وجه ارائه محصوالت متمایز و جدید به بازار 5

های رقابتی توان شرکت در به کارگیری ظرفیت 6  بسیار باال 7 6 5 4 3 2 1 بسیار پایین 

رسانی مؤثر در برابر با رقبا میزان تبلیغات و اطالع 7  بسیار زیاد 7 6 5 4 3 2 1 بسیار کم 

...(نصب، مشاوره، پشتیبانی و )کیفیت خدمات  ۳  بسیار مطلوب 7 6 5 4 3 2 1 بسیار نامطلوب 

سیار زیادب 7 6 5 4 3 2 1 بسیار کم برند شرکت و میزان تأثیرگذاری در مشتریان 9  

 بسیار گسترده 7 6 5 4 3 2 1 بسیار محدود سهم بازار شرکت شعاع پنجره در قیاس با رقبا 1۱

 

ها ارائه شده که بدترین یا بهترین حالت متناسب آن پرسش  تایی برای هریک از پرسش همان طور که در باال مشخص است، یک طیف هفت

 . گذاری شده است اندازه
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 رزیابی نتایجمحاسبه و ا. 3-3

 : شوندگان گردآوری شده است های پاسخ داده توسط پرسش در جدول زیر خالصه نتایج و میانگین پرسش

SP IP FP CP 

3.2 3.6 3 6.2 

4.6 2.6 2.4 5.2 

4.6 4.2 5.۳ 2 

2.6 3 3.2 5.4 

2.2 3 6.6 3.4 

3 2.4 4.۳ 2.2 

4.2 3.4 2.6 2.4 

3.2 3.6 5.۳ 4.2 

2.6 3.4 5 3.۳ 

1.6 2.6 4 2.2 

3.1۳ 3.1۳ 4.32 3.7 

22/4-  12/3  32/4  3/4-  

، اعداد به دست آمده آنها باید از در فرمول زیر قرار گرفته تا نتیجه صحیح به دست  CPو  SPالزم به ذکر است که با توجه به منفی بودن محورهای 

   8      : آید

 . آیند ول فوق به دست میبه این ترتیب اعداد نهایی مطابق سطر آخر جد

 :به شرح زیر خواهد بود SPACEبر این اساس مختصات حاصل در محورهای طول و عرض مختصات ماتریس 
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   4 3 3 88             4 88 4 38        

 

البته با میل به رویکردی محافظه  همان طور که در نمودار به دست آمده مشهود است، موقعیت استراتژیک شرکت شعاع پنجره در فضای تدافعی و

و « ریسک». دهد که این شرکت باید نگاه راهبردی خود را بر مواضع فعلی و نگهداری روند کنونی تداوم بخشد این مسأله نشان می. کارانه است

نیاز به تداوم روندی با ثبات  دهد که شرکت شعاع پنجره خطرپذیری در چنین شرایطی اصالً به صالح این مجموعه نیست و همین موضوع نشان می

 . روندی که عاری از هرگونه ریسک باشد چراکه موقعیت تدافعی آن را به شدت زیر سؤال خواهد برد. در آینده راهبردی خویش دارد
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 ارائه راهکار استراتژیک. 3-4

 های تدافعی  انواع استراتژی. 3-4-1

شامل استراتژی های زیر می  نیل نمودیم، ابتدا باید انواع این استراتژی را که استراتژی تدافعیبه    SPACEاز آنجا که بر اساس ارزیابی ماتریس 

 . بررسی کنیم باشند

 استراتژی مشارکت .1

 استراتژی کاهش .2

 استراتژی واگذاری .3

 استراتژی انحالل .4

 .کوتاه می کنیمدر ادامه به موقعیت هایی که اقتضاء می کند یکی از این استراتژی ها را برگزینید اشاره ای 

 استراتژی مشارکت( الف

 اقدام به مشارکت نماید( سهامی عام)هنگامی که یک موسسه خصوصی با یک شرکت عمومی  .1

این مزایا عبارتند از مالکیت خصوصی، . در این مشارکت وضع به گونه ای است که شرکت تازه تأسیس می تواند از مزایای زیادی برخوردار شود

بین مالکان، بهره مند شدن از مزایای ناشی از شرکت های عمومی مانند داشتن حق انتشار سهام جدید به عنوان منبعی برای تأمین رابطه بسیار نزدیک 

 .سرمایه

یعنی از یک سو دارای مالکیت خصوصی است و از . گاهی می توان در یک مشارکت خصوصی از امتیاز منحصر به فرد این شرکت ها استفاده کرد

 .حت تملک عموم است و این پدیده موجب هم افزایی بین این دو شرکت می شودسوی دیگر ت

 .هنگامی که یک شرکت محلی بتواند با یک شرکت خارجی مشارکت تشکیل دهد .2

ین طرف مشارکت می تواند در کشور خارجی از مدیریت محلی استفاده نماید و بدین گونه از خطرهای ناشی از اعزام مدیران کم تجربه در سطح ب

 .المللی بکاهد و از سوی دیگر از ضربه های ناشی از عداوت یا دشمنی کارکنان کشور میزبان مصون بماند
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 ضمنا این موقعیت می تواند در سطح کشوری نیز به وجود آید و اگر سازمانی دارای شرکت های گوناگون در استان های مختلف می باشد استفاده

 .ای مشابه در آن منطقه و همچنین مدیران بومی مزایای بهتری را به ارمغان خواهد آورداز استراتژی مشارکت با دیگر شرکت ه

 هم افزایی توانمندی های شرکت های رقیب .3

البته . این موقعیت پدیده ای کامل به وجود می آورد. هنگامی که شایستگی ها و ویژگی های برجسته دو شرکت رقیب می تواند در هم ادغام شود

 .اشید که این ویژگی ها باید مکمل یکدیگر باشند نه اینکه صرفا مشابه باشندتوجه داشته ب

 هنگامی که یک طرح به صورت بالقوه بسیار سودآور است .4

منطقی . تصور کنید که طرح توجیهی مناسبی تهیه شده اما به منابع بسیار سنگینی نیاز دارد و دارای ریسک های جدی و مخاطرات بسیار زیادی است

توصیه می شود که هم سود و هم زیان احتمالی ناشی از تحقق یافتن ریسک ها را با دیگران قسمت . و وسوسه سود زیاد را از خود دور کنیدباشید 

 .کنید

 .هنگامی که دو یا چند شرکت کوچک تر توان رقابت با یک شرکت بزرگ را نداشته باشند .5

ا بزرگ شدن، مقداری سخت است اما یک کاسه کردن دارایی ها و توانایی های دو یا تنه. یک استراتژی منطقی این است که شما هم بزرگ شوید

 .بیشتر سازمان های کوچکی که هم اکنون توان رقابت با یک شرکت بزرگ را ندارند آنها را بسیار قدرتمندتر خواهد نمود

 رعت عرضه شودهنگامی که در بازار به شدت احساس نیاز می شود که باید نوعی فن آوری جدید به س .6

 .در صورتی که شما توان مالی، مدیریتی و تکنولوژیکی تهیه یا ایجاد فن آوری جدیدی را ندارید از راه مشارکت آن را به دست آورید

 استراتژی کاهش( ب

 .هنگامی که یک سازمان دارای یک ویژگی بسیار مشخص و متمایز می باشد و کامیاب نبوده است .1

پس از چند سال به هدف های بلندمدت و یا کوتاه مدت خود دست یابد، در حالی که مزیت یا مزایایی خاص را دارا بوده  این سازمان نتوانسته است

 .است
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 .هنگامی که در یک صنعت، سازمانی از نظر رقابت در وضعی بسیار ضعیف قرار دارد .2

 .پرواضح است که باید سطح فعالیت های خود را کاهش دهد

 ت و با نقطه ضعف های زیادسازمانی بدون نقاط قو .3

هنگامی که عدم کارایی، سودآوری اندک، روحیه پایین کارکنان و فشارهای سهامداران برای بهبود عملکرد موجب فلج شدن سازمان شود، بهتر 

 .است استراتژی کاهش در دستور کار قرار گیرد

 ز نظر سرمایه دچار کمبود باشدهنگامی که سازمان برای رویارویی با عوامل بیرونی و یا مسائل درونی ا .4

قاط هنگامی که سازمان به دلیل کمبود منابع مالی نمی تواند از فرصت های خارجی بهره برداری کند، تهدیدات خارجی را به حداقل برساند، از ن

 .قوت داخلی سود ببرد و یا به کم کردن و کاهش دادن نقاط ضعف خود بپردازد

سازمان نتوانسته اند ظرف چندین سال از عهده حل مسائل فوق برآیند، می توانید کاهش سطح فعالیت ها را در  تصور کنید که مدیران استراتژیک

ی شایسته پیش بگیرید ضمن آنکه همیشه راه های دیگری نیز پیش روی شما می باشد مانند اینکه می توانید آن ها یعنی مدیران ارشد فعلی را با افراد

 .های برون رفت دیگری را نیز امتحان کنید تر جایگزین نمایند و راه

 هنگامی که رشد سازمان دارای چنان سرعتی بوده است که ناگزیر به کاهش می گردد .5

 همیشه به دلیل شرایط نامناسب نیست که باید کاهش را برگزینید، بعضی مواقع آنقدر سازمان به سرعت در حال رشد کردن و بزرگ شدن می باشد

 .ه را قدری کنترل کرد و آن را منطقی نمود تا بتوان ابعاد مختلف رشد و توسعه سازمان را متناسب نمودکه باید روند توسع

 استراتژی واگذاری( پ

هنگامی که سازمان از استراتژی مبتنی بر کاهش استفاده کرده است ولی در این راه ناتوان مانده و نتوانسته به هدف های اصالحی مورد  .1

 .نظر دست یابد

 ی که یکی از بخش های شرکت به منابع زیادی نیاز داردهنگام .2

 .بسیار بیشتر از آنچه شرکت می تواند تأمین نماید
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 هنگامی که یک بخش شرکت، مسئول عملکرد ضعیف کل شرکت قلمداد شود .3

 هنگامی که یکی از بخش های شرکت با بقیه سازمان سازگار نباشد، یعنی وصله ناجور باشد .4

 .، مشتریان، مدیران، کارکنان، ارزش ها یا نیازهای متقابل چنین وضعی به وجود خواهد آمدبه سبب وجود بازارها

 هنگامی که شرکت به سرعت، نیاز به مقدار زیادی پول نقد داشته باشد .5

بخش یا بخش هایی از زمانی که سازمان نمی تواند مقدار زیادی پول نقد را به سرعت از منابع دیگر تهیه کند چاره ای جز این نخواهد داشت که 

 .شرکت را واگذار نماید

 استراتژی انحالل( ت

 هنگامی که یک سازمان به صورت همزمان از دو استراتژی کاهش و واگذاری بخش هایی از شرکت استفاده کرده است .1

 .و این در حالی است که هیچ یک از این دو، به تنهایی موفق نبوده اند

 باقی مانده است این است که اعالن ورشکستگی کند هنگامی که تنها راهی که برای شرکت .2

که در آن حالت انحالل شرکت بدان معنی است که می توان به صورتی منظم و برنامه ریزی شده از محل فروش دارایی های شرکت به مقدار قابل 

تأمین سرمایه مورد نیاز، بخش هایی از  شرکت می تواند از نظر قانونی اعالم ورشکستگی کند و سپس برای. مالحظه ای پول نقد دست یافت

 .شرکت را به فروش برساند

 هنگامی که سهامداران شرکت چنین بپندارند که از طریق فروش دارایی های شرکت، زیان حاصل به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید .3

 استراتژی پیشنهادی برای شرکت شعاع پنجره. 3-4-2

تواند به وسیله مشارکت با  پنجره و واحد تولیدی پیشرفته آن در شهرک صنعتی عباس آباد، این شرکت میبا توجه به سرمایه گسترده شرکت شعاع 

این . های خویش را متوقف ننموده و هم شرایط کاری جدید و مثبتی ایجاد نماید برندهای مشهوری نظیر ویستابست یا وین تک، هم فعالیت

تواند با استفاده  اما در درازمدت می( که برند تروکال، اصلی ترین پروفیل این شرکت بوده است چرا)استراتژی اگرچه یک استراتژی تدافعی است 

 .کرده و از الک تدافعی بیرون آیدها و حرکت بر موج تبلیغات آنها، موفقیت خویش را تضمین  از برندسازی سایر شرکت


