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استراتژي چیست؟

هاي سازمان را تعیین یابد. این سطح، ارادي یا غیر ارادي، هدفاستراتژي در باالترین سطح سازمان تکوین می
گیرد. هرچند نیروهاي متعدد دیگري هم بر استراتژي ها و توزیع منابع تصمیم میگذاريکند و درباره سرمایهمی

تاثیر گذارند، ولی تدوین استراتژي وظیفه مدیریت عالی است. هر کسب و کار فعالی، خود آگاه یا ناخودآگاه، 
تژي غیر مدون، غیر رسمی و بدون برنامه باشد، و حتی اگر کسبو کار یک استراتژي دارد. حتی اگر این استرا

اطالع و ناخودآگاه باشد و یا مطلقا آن را تکذیب نماید، باز استراتژي وجود دارد. هیچ سازمانی نسبت به آن، بی
یابند، حتی یر میها تعدیل و تغیماند. بیشتر سازماناز شرو ع تا پایان کار خود کامال غیر قابل انعطاف باقی نمی

اي نیستند. هنگامی که این استراتژي به طور آگاهانه ها تغییرات روزمرهشوند. با این حال اینبرخی دگرگون می
شود.هاي آتی تبدیل میاي از رهنمودهاي فعالیتو رسمی تعریف و پیاده شود، به مجموعه

ها:سلسله مراتب استراتژي

گذارياستراتژي سرمایه)1
ها)(متشکل از تعدادي از شرکتي سططح هلدینگاستراتژ)2
شود)استراتژي سطح شرکت (که شامل واحدهاي کسب و کار متعددي می)3
)SBUاستراتژي سطح کسب و کار ()4
هاي اطالعات، بازاریابی و ... )اي (وظایفی از قبیل امور مالی، سیستماستراتژي بخشی یا وظیفه)5

ها، باالترین و کار هستند، و از اینرو استراتژي واحد کسب و کار آنها، یک واحد کسببسیاري از سازمان
هایی مرکب از چند رشته از هاي بزرگ، شرکتها است. از سوي دیگر، بسیاري از سازمانسطح استراتژي آن

بازار یا با -ها استراتژي سطح شرکت با انتخاب محصولصنعت یا واحدهایی با چند محصولند. در این شرکت
ها، سر و کار دارد.هاي صنایع و تخصیص منابع بین آنخاب رشتهانت



استراتژي سطح شرکت:

بازار متعددي دارند؛ یعنی چندین -اي هستند یا واحدهایی هستند که محصولهاي سهامی یا چند رشتهشرکت
کار را توسط واحدهاي کنند، بلکه اینها، مستقیما در بازار رقابت نمیواحد کسب و کار دارند. این شرکت

دهند. کسب و کارشان انجام می

گر هاي جدید، با کسب و کارهاي دیتواند در خرید، ادغام یا تسلط بر یک شرکت، یا شروع فعالیتشرکت می
هاي دیگر از طریق مشارکت، همکاري نماید. ماهیت استراتژي تواند با شرکترقابت نماید. شرکت همچنین می

یبی از واحدهاي کسب و کار آن است. استراتژي سطح شرکت، فلسفه و ایدئولوژي و ترکسطح شرکت، آمیزه
اي از رهنمودهاي اساسی مرتبط با کسب و گیرد. این فلسفه و ایدئولوژي، مجموعهکسب و کار را در بر می

:شود. این رهنمودهاکارهاي شرکت را شامل می

صنایع و تکنولوژي
محصوالت و خدمات
مواد اولیه
هاي کارکنانمهارت
کشورها و مناطق جغرافیایی
بازارها و مشتریان
 کیفیت و قیمت
هاي سود و ارزش افزودهحاشیه
سود و جریان نقدي
حجم و اندازه
هاي صادراتیمقررات دولتی و فرصت



منظور تامین منطق گیرد. بنابراین، رهنودها به شرکت را در بر می1و یا هر نوع از قوه به فعل در آوردن دیدگاه
شوند. الزم براي ترکیب مشخصی از واحدهاي کسب و کار تشکیل دهنده شرکت، تنظیم و به کار گرفته می

سپس این رهنمودها، هنگام به دست آوردن یا شروع واحدهاي کسب و کار جدید، واگذار کردن واحدهاي 
شوند.استفاده مدیران عالی شرکت واقع میکسب و کار موجود و انتقال منابع بین واحدهاي کسب و کار، مورد 

واحدهاي کسب و کار شرکت مجبور نیستند به یک رشته از صنعت و بازار متعلق باشند، یا تکنولوژي مشابهی 
هاي موردنیاز داشته باشند. با این وجود، استراتژي یک شرکت موفق، معموال دامنه کسب و کارها و تخصص

کند. استراتژي مناسب سطح شرکت به ترکیبی از واحدهاي کسب و کار د میمدیریت عالی را به طریقی محدو
شود. از منظر اقتصادي و اجتماعی، افزایی منجر میتر از جمع اجزاي آن است، یعنی به همکه کل آن بزرگ

شرکت باید ارزش افزوده داشته باشد. ارزش افزوده ممکن است حاصل روابط متقابل بین واحدهاي کسب و 
هاي ناشی از مقیاس، یا جوییمختلف (از قبیل منابع مشترك، محل کار یا تسهیالت حمل و نقل، صرفهکار 

هاي تحقیق و توسعه)، یا حاصل روابط خود شرکت و واحدهاي کسب و کار آن (مدیریت، امور مالی، فعالیت
تواند بهتر عمل ي خود میهاي اطالعاتی) باشد. در موارد دیگر هر واحد کسب و کار به خودیا خدمات سیستم

کند.

)SBUتعریف واحد کسب و کار استراتژیک (

را به عنوان یک بدنه سازمانی در نظر SBUتر، وجود دارد. تعریفی بسیطSBUتعاریف رسمی متعددي براي 
هاي الزم براي تحقق رسالت کسب و کار را داراست. تعریف دیگري با گیرد که به طور مستقل همه وظیفهمی

ي متمایزي از محصوالت را به گروه واحدي عملیاتی که مجموعه« را به عنوان SBUگرایش بازاریابی، 
کند.توصیف می» اي از رقباي کامال شناخته شده را داراست فروشد و مجموعهمشخصی از مشتریان می

ها در زیرا تعاریف آنکنیم،ریزي استراتژیک، الزم است واحدهاي عملیاتی موجود را مجددا تعریف در برنامه
سازگاري ندارند.SBUبسیاري از موارد با تعریف 

١ . Vision



ها، معیارهاي زیر یه عنوان رهنمودهایی براي مدیران شرکت ارائه SBUبه منظور تسهیل فرآیند تعیین و تعریف 
شوند.می

1(Strategy autonomy(استقالل استراتژي)
SBU دارد. مستقل از دیگر واحدها، باید بتواند رسالت ، در درون شرکت، استقالل استراتژیک

استراتژیک خود را دنبال کند.

2(External Market(بازار بیرونی)
SBU ،یک بازار محصول بیرونی دارد. چنانچه یک واحد سازمانی تامین کننده داخلی شرکت باشد
تعریف شود.SBUتواند به عنوان نمی

3(Distinct Customer Setگروه مشت)(ریان متمایز
هاست. چنانچه دو یا چند واحد کسب و SBU، متمایز و جدا از مشتریان دیگر SBUگروه مشتریان 

هستند.SBUکار، مشتریان مشترکی داشته باشند، به احتمال زیاد اجزاي یک 

4(Distinct Competitor Set(گروه رقباي متمایز)
SBU داراي گروهی از رقبا است که از دیگران متمایزند. این گروه رقبا صنعتی را کهSBU در آن قرار

با بیش از یک گروه از رقبا رقایت داشته باشد، به احتمال SBUکند. در صورتی که دارد، تعریف می
است.SBUزیاد بیش از یک 

تاثیر تعیین قیمت)5
سازد. ضروري میSBUهی را در قیمت سایر محصوالت ، تغییر مشابSBUتغییر قیمت هر محصول 

دهند.را نوید میSBUچنانچه سایر محصوالت از تغییر قیمت مصون بمانند، وجود بیش از یک 



تاثیر تغییر کیفیت)6
- ناگزیر میSBU، تغییر مشابهی را در دیگر محصوالت SBUهاي محصول تغییر در کیفیت یا ویژگی

سازد.

) محصولsubstituabilityقابلیت جانسینی ()7
قابل فروشد، قابیلت جانشینی دارد. چنانچه محصوالت یک واحد کسب و کارمیSBUمحصوالتی که 

هاي متفاوتی تعلق دارند.SBUتوان فرض کرد که به جانشینی با یکدیگر نباشند، می

8(Divestment or Liquidation(تاثیر واگذاري یا انحالل)
چنانچه واگذاري یا توقف محصول یا خط محصولی بر اثر بخشی بازاریابی یا فروش دیگر محصوالت 

است. در صورتی SBUتوان نتیجه گرفت که آن کسب و کار واقعا یک تاثیر بگذارد، میSBUمتعلق به 
ع بیش از توان نتیجه گرفت که واحد کسب و کار مورد نظر، در واقکه اثربخشی بدون تغییر یماند، می

است.SBUیک 

ایجاد درآمد واقعی)9
SBU درآمدي واقعی ایجاد هاهاي انتقالی بین بخشغیر واقعی ثبتی از قبیل پرداخت» وجوه«به جاي ،

کند.می

مدیر ارشد)10
SBUکند.آنقدر بزرگ است که استخدام مدیر ارشد را ایجاب می



، به میزان زیادي به بازار و SBUصنعت، آن است. ترسیم مرزهاي -در تعریف بازارSBUدشواري تشخیص 
با SBU، بازار SBUصنعتی که به آن تعلق دارد، مربوط است. در فهرست ارائه شده براي راهنمایی تعریف 

شود.ي رقباي آن، معین میمجموعه مشتریان آن، و صنعت با مجموعه

کند:پنج نیروي اصلی ساختاري تعریف میصنعت را برحسب-پورتر بازار

تهدید ورود)1
گذارد. موانع کوچک ورودي، صنعت تاثیر می-سطح موانع ورود به یک صنعت بر دامنه تعریف بازار

شود، این تازه واردین بالقوه نیز دهند. هنگامی که بازار تعریف میتهدید رقباي جدید را افزایش می
کنند، از اینرو به محدودیت ع بزرگ از ورود رقباي جدید جلوگیري میباید در نظر گرفته شوند. موان

شوند.صنعت منجر می- حیطه بازار

هاجانشین)2
ها، محصوالتی کند. جانشیندسترسی به جانشین، عامل دیگري است که وسعت بازار را محدود می

د نظر از سطح قابل قبولی کنند. زمانی که قیمت محصول مورهمان نیاز مشتري را برآورده میهستند که 
ها تعیین یابند؛ بنابراین سقف قیمت محصوالت را جانشینها گرایش میباالتر رود، مشتریان به جانشین

-تواند تخصصی عمل کند، تعریف بازارش را محدود کند و به تبع آن تعداد جانشینمیSBUکنند. می

هاي بالقوه را کاهش دهد.

کنندگانزنی تامینچانهقدرت )3
کنندگان را به حداقل برساند. به اي تعریف کند که تاثیر تامینتواند صنعت خود را به گونهمیSBUیک 

کنندگان را در تواند تعریف بازارش را آنچنان گسترش دهد که تعداد بیشتري از تامینعنوان مثال، می



ي پرقدرت کنندهگی آن به یک تامینهاي جانشین بیشتري را در بر گیرد تا از وابستو وروديبر گیرد
کاسته شود

زنی خریدارانقدرت چانه)4
SBUاي که در آن تاثیر خریداران متمرکز نشود.تواند بازار خود را به گونهمی

فشردگی رقابت)5
کند، فشردگی رقابتی را که با آن مواجه خواهد شد، محیط خود را با آن تعریف میSBUروشی که 

رقیب و مستحکم قرار دهد. از سوي را در جایگاهی بیSBUکند. تعریف محدود ممکن است تعیین می
العاده قدرتمند را مستقیما در تقابل و مواجهه با رقیبی فوقSBUدیگر، تعریف محدود، ممکن است 

قرار دهد.

مدیریت پورتفولیو

کیف قابل انعطافی براي حمل اوراق کاغذ، دار یاجلد شیرازه«شود: واژه پورتفولیو در فرهنگ چنین تعریف می
.»تصاویر و جزوات

هاي کسب و کار، تجزیه و تحلیل پورتفولیو، بیش از همه در تدوین استراتژي سطح شرکت و کمک در سازمان
ي کسب وکارهاي ایجاد شده و در حال به بازبینی واحدهاي کسب و کار آن، کاربرد دارد. بر حسب آمیزه

هاي عمده درباره خرید واحدهاي کسب و درونی بین ایجاد نقدینگی و مصرف آن، راهنماییایجاد، سازگاري
تواند در پورتفولیوي هاي جدید و واگذاري کسب وکارهاي موجود، شرکت میگذاري در حرکتکار، سرمایه

خود با سعی و تالش، توازن ایجاد کند.



لیو استفاده کنند: مدیران خطوط تولید در متوازن کردن توانند از رویکرد پورتفوسطوح مختلف سازمان نیز می
بازارشان؛ و -شان؛ واحدهاي کسب و کار در متوازن کردن خطوط تولید یا واحدهاي محصولمحصوالت

رکت، در متوازن کردن واحدهاي کسب و کارشان. هاي مختلف شها، یا بخشها، گروه شرکتشرکت

عنوان یک کل مورد ارزیابی قرار گیرد. کثرت واحدهاي کسب وکار در سطح کالن، استراتژي شرکت باید به 
کند. این امر موجب گرایش به تدوین هاي بزرگ اندیشه تدوین استراتژي جداگانه را تقویت میشرکت

شود که تمرکز آن عمدتا بر مشکالت و نیازهاي کلیدي جاري است. استفاده استراتژي جداگانه و اختصاصی می
کند.ریزي این گرایش را مهار میتفولیو به عنوان یک ابزار برنامهاز ماتریس پور

ریزيکانون برنامه

ترین جنبه ریزي مهمکانون برنامهریزي دارد. ریزي به عنوان ابزار برنامههر رویکرد پورتفولیو یک کانون برنامه
هر رویکرد پورتفولیو، شود میریزياستراتژیکی است که توسط ماتریس پورتفولیو، تجزیه و تحلیل و برنامه

ریزي عبارتند هاي کانون برنامهدهد. نمونهواحدهاي کسب وکار را به صورتی متفاوت در ماتریس خود نشان می
از:

جربان نقدي
oریزي آنهاست، بین هایی که جریان نقدي، کانئن برنامهمدلSBU هایی که مازاد نقدینگی دارند

مانند ماتریس بی سی جی.کنند.نقدینگی هستند، توازن برقرار میهایی که نیازمند SBUو 

گذاري (بازده سرمایهROI(
oهایی را براي سرمایهگذاري هدف عملکرد آنهاست، استراتژيرویکردهایی که بازده سرمایه-

مانند مدل جی ئی/ مکنزيگذاري را به حداکثر برسانند.گزینند که بازده سرمایهگذاري برمی



ت بازده ریسکنسب

توزیع مرحله چرخه عمر
oبازار- مانند مدل تکامل محصول

گیري چندمنظوره تصمیم
oریزي دارند، در حالی که، بعضی دیگر بر ترکیبی از بعضی از رویکردها یک کانون برنامه

مستلزم آن است که مدیر شرکت، ریزي چند معیاره یا چند هدفی اند. برنامهها بنا شدههدف
ام که داراي کانون پیمانند مدل شل / ديهاي مختلفی را به طور همزمان ارزیابی کند.کانون
گذاري است.ریزي دوگانه جریان نقدي و بازده سرمایهبرنامه

بازار، -ام، مدل تکامل محصولپیکنزي، شل/ ديئی/ مکجی، جیسیهاي مختلفی از جمله ماتریس بیمدل
کنزي و ئی/ مکها وجود دارد. در اینجا دو مدل جیSBUجهت تجزیه و تحلیل ال و ... ديي عمر الچرخه

گیرند.ام؛ مورد بررسی قرار میپیشل/ دي

کنزيئی/مکمدل جی

کنزي و شرکا توسط جنرال الکتریک و شرکت مک1970کنزي، نخشتین بار در اوایل دهه ئی/مکماتریس جی
واحدهاي کسب و کار و مقایسه کنزي براي نمایش موقعیتئی/مکیاي جابداع گردید. طرح دو بعدي نه خانه

هاي مهم این رویکرد، این است که نه تعداد زیادي از کسب وکارهاي مختلف و متنوع، ابداع شد. یکی از جنبه
لی دهد، بلکه به عوامگذاري) را مورد ملبالحظه قرار میتنها عوامل عینی (از قبیل فروش، سود و بازده سرمایه

شوند (مانند عدم ثبات سهم بازار، تکنولوژي، وفاداري کارکنان، وضعیت رقابت و که به طور ذهنی برآورد می
دهد.نیاز اجتماعی) نیز وزن و اهمیت می



کنزي، سود آتی یا بازده سرمایه است. به عبارت دیگر، پیشران اصلی ئی/مکریزي ماتریس جیکانون برنامه
گذاري کوتاه مدت در هر یک از واحدهاي کسب وکار سود بیشتر حاصل از سرمایهریزي ماتریسی، برنامه

استراتژیک است.

100

جذابیت 
بازار

صفر

100صفر                                        تسلط نسبی بازار                                               

ها)xمتغیرهاي قوت کسب و کار (محور 

نرخ رشد سهم بازار
o قابلیتSBU در حفظ سهم فعلی بازار با در نظر گرفتن بازاریابی و ظرفیت تولیدي حال و

آینده.

ي شبکه توزیعگستره

1برنده 2برنده عالمت سوال

3برنده کسب و کار متوسط1بازنده 

سود آور2بازنده 3بازنده 



oهایی که ها و محلتعداد فروشندگان/ نمایندگیSBU به منظور برآوردن تقاضا و رساندن سریع
و کارآمد محصول به مشتري، در اختیار دارد.

اثر بخشی  شبکه توزیع
o عناصر تشکیل دهنده اثر بخشی عبارتند از قوت ارتباط شبکه توزیع موجودSBUبا خرده-

هاي فروش و امکانات هاي نیروفروشان، شهرت و اعتبار آن در بازار، مهارتفروشان و عمده
ي این عوامل هستند.نیز از جملههاي توزیعظرفیت و طول کانالفیزیکی توزیع؛

شایستگی کارکنان

وفاداري مشتري
o وفاداري مشتري با احتمال اینکه، یک مشتري برند شما، در خریدهاي بعدي هم، برند شما را

شود.گیري میبه برند رقباي دیگر ترجیح دهد، اندازه

هاي تکنولوژیکی (تولید)مهارت
حق اختراع
ها و توان بازاریابیمهارت
پذیريانعطاف

متغیرهاي جذابیت بازار

صولتمایز مح
oمشتریان در قبال کیفیت و برند چقدر مایلند هزینه کننند؟



هاي رقابتویژگی
o ،شدت: تعداد کل و کیفیت رقبا برحسب قوت مالی، توانایی تولید و بازاریابی، کیفیت محصول

هاي استراتژیک از دید سایر رقبا و یا تازه واردهاي سهم بازار، سودآوري و ثبات حرکت
بالقوه.

oده و در میان رقبایی متعدد ولی در گروهی کوچک ولی بسیار قدرتمند، یا پراکننوع: رقابت
قدرت.کوچک و کم

oرو، یا ساختارهاي دیگرساختار: یک رهبر و تعدادي دنباله

سودآوري نسبی صنعت

ارزش از دید مشتري
o در اینجا، رضایت کلی مشتریان از محصوالت صنعت مورد نظر است و برند خاصی مطرح

- بندي شده که فقط باید آننیست. (برنامه آشپزي تلویزیونی در مقایسه با غذاهاي منجمد بسته

- ها را گرم کرد، معموال ارزش افزوده بیشتري براي مشتریان دارد. به همین دلیل، بازار برنامه

تر از بازار غذاهاي منجمد است. همچنین، صنعت ویدئوي هاي آشپزي تلویزیونی، جذاب
تر از صنعت سینما و تئاتر است)ابخانگی جذ

:1برنده 

oSBU.رهبر یا یکی از رهبران بازار است. امکان پیشرفت رقیب تهدیدي عمده است
oهاي ممکن:استراتژي

گذارياستفاده از امتیاز موفقیت و حفظ مزیت نسبی از طریق ادامه سرمایه

:2برنده 



oSBU .رهبر صنعت نیست اما خیلی هم از دیگران عقب نیست
oهاي ممکن:استراتژي

و سپس براي بهبود نقاط ضعف / یا استفاده از نقاط قوت، نقاط ضعف و قوت را معین کنید
گذاري کنید.سرمایه

:3برنده 

oهاي ممکن:استراتژي
گذاري کنیدها سرمایههاي بازار را تعیین و در آنترین بخشجذاب
ایجاد/ بهبود توانایی برخورد با رقبا
تاکید روز افزون بر رشد سودآوري به وسیله افزایش تولید از طریق افزایش سرمایه گذاري
گذاري صرفا به منظور حفظ موقعیت رقابتیبرداري/ برداشت از کسب وکار و سرمایهبهره

:1بازنده 

oمحدود، رشد اندك؛ بازار منصفانه.هاي رقابتی؛ جذابیت هاي خاص یا فرصتفقدان توانایی
oهاي ممکن:استراتژي

خطر را تعیین کنیدهاي کمهاي بهبود موقعیتامکان
 جاهایی را کهSBUدر آن مزیت آشکار دارد، توسعه دهید
شوند، برداشت کنیدهایی که در حال حاضر، قوت تلقی میاز ناحیه
رها کنید

:2بازنده 

oمحصول غیر جذاب؛ -هاي خاص؛ صنعت یا بازارها یا فرصتفقدان قوتSBU رهبر نیست،رقیبی
است که قادر به ادامه حیات است.

oهاي ممکن:استراتژي



گذاري را متمرکز کنید تا ریسک کاهش یابدسرمایه
 از موقعیتSBUها محافظت کنیددر سودآورترین بخش
 رها کنید (اگر خریدار مناسبی پیدا شدSBU(را بفروشید

:3زنده با

oهاي خاص؛ صنعت غیر جذاب؛ فاقد قوت یا فرصتSBUتر است.از رهبر بازار بسیار عقب
oهاي ممکن:استراتژي

برداري/ برداشت کنید: براي به دست آوردن سود فعلی تالش کنیدبهره
گذاري اجتناب کنیدهاي ثابت را کاهش دهید و از سرمایههزینه
ر واحد، بهتر از انتظار  کشیدن براي قیمت مناسب فروش است)ترها کنید (رها کردن هر چه سریع

عالمت سوال

o صنعت جذاب؛SBUتر استاز رهبران بازار بسیار عقب
oهاي ممکن:استراتژي

تان بهبود یابدهاي قدرتمندي ایجاد کنید تا موقعیت رقابتیناحیه
گذاري کنیدها سرمایههاي محفوظ را شناسایی و در آنجایگاه
هاي فوق الذکر نیز قابل کنید (چنانچه بهبود موقعیت رقابتی قریب الوقوع نباشد و استراتژيرها

را رها کنید)SBUاجرا نباشند، این 

کسب و کارهاي متوسط

o هیچ قوت یا فرصت خاصی وجود ندارد؛ جذابیت بازار محدود است؛SBU.رهبر بازار نیست
oهاي ممکن:استراتژي

خطر بازارهاي سودآور و کمدر بخشگذاري انتخابیسرمایه
هاي موجود را به دقت مورد بررسی قرار دهیدخط مشی



هایی را که ناحیهSBUها مزیت آشکار دارد، توسعه دهیددر آن

:سودآورها

oSBU.رهبر صنعت است؛ صنعت غیر جذاب است
oهاي ممکن:استراتژي

ها را کنترل کنیدگذاريمدت، سرمایهبه منظور تحصیل حداکثر سودهاي کوتاه
گذاري کنیدهاي جذاب بازار سرمایهمنابع را در بخش
از مزیت نسبی محافظت کنید

هایی که بازارشان جذاب است و بر بازار تسلط نسبی دارند، استراتژي مورد نظر SBUبه طور کلی، افزایش منابع 
شان ضعیف است، کاهش داده رقابتیهایی که جذابیت بازار ندارند و موقعیتSBUاست. بر عکس، منابع 

تري هاي استراتژیک صریحگیرند انتخابی خواهد بود. مدلهایی که در وسط قرار میSBUخواهد شد. استراتژي 
پیشنهاد کرده SBUهاي مختلف هاي ذیل را براي موقعیتهم پیشنهاد شده است. مثال نایلور ترتیب استراتژي

است:

 گذاريسرمایه1برنده
 رشد2برنده
 رشد3برنده
درآمدعالمت سوال
درآمدکسب و کار متوسط
درآمدسودآور
 برداشتبهره برداري/ 1بازنده
 بهره برداري / برداشت2بازنده



 واگذاري3بازنده

ها یا حل مشکالتی که ممکن آني اجراي کند، ولی به نحوههاي کلی را پیشنهاد میهرچند مدل نایلور استراتژي
دهد. مدیر باید از این مشکالت بالقوه آگاه باشد. به عنوان مثال، رویکرد است در اجرا بروز کنند، پاسخی نمی

هاي گوشه سمت چپ باالي ماتریس قرار دارند، این خطر را هاي برنده که در خانهSBUبه جانب » حرکت«
تواند در بلند مدت انجام دهد، منجر منابع، فراتر از آنچه شرکت میگذاريدارد که تعهد بیش از حد سرمایه
آید، بلکه ها فورا به دست نمیSBUگذاري مورد انتظار قابل توجه و زیاد این شود. عالوه بر این، بازده سرمایه

باشد، در بعد از مدتی در آینده، به دست خواهد آمد. از این رو، چنانچه شرکت خیلی به برنده گرایش داشته 
کوتاه مدت ممکن است همه منابع را مصرف کند و با مشکالت جریان نقدي روبرو شود.

گیرند، تاکید بیش هایی که به صورت اوریب در سمت چپ به طرف راست باال قرار میSBUهمچنین نباید بر 
توجه داشت که این صرفا در رود، ولی بایدها انتظار بازده باالیی میSBUاز اندازه کرد. اگر چه از بعضی از این 

رود، اما بازده بعدي ها بشود، درآمد کوتاه مدت باال میSBUکوتاه مدت است. چنانچه توجه زیادي به این 
کاهش خواهد یافت.

هایی باشد که در امتداد خط اوریب SBUبه منظور اجتناب از چنین مسائلی، نخستین هدف، باید حفاظت از 
ها SBUگذاري حاصل از این ها باید خودداري کرد. بازده سرمایهگذاري اضافی در آنشوند و از سرمایهواقع می

هاي برنده سرمایه گذاري شود. این امر، بر هر دو درآمد کوتاه مدت و بلندمدت، تاکید دارد. SBUباید مجددا در 
هاي انتخاب SBUگذاري در هتواند با سرمایها به برنده باشد. یعنی، مدیر میهدف دوم، باید تبدیل عالمت سوال

هاي قدرتمند تبدیل کند.SBUها را به اي که در یک بازار قوي، موقعیت ضعیفی دارند، آنشده

گیري اي براي تصمیمکنزي غالبا دو کاربرد نادرست دارد. مدیران از آن به عنوان نسخهئی/ مکمدل جی
ا این مددل، توصیفی است و نه تجویزي. به کنند. این یک خطاي فاحش است، زیراستراتژیک استفاده می

حلی براي مشکل گیري استفاده شود، نه راهعبارت دیگر از این ماتریس باید به عنوان کمک در تصمیم
دهد را شرح میSBUدر واقع این ماتریس دو نقش متفاوت دارد؛ از طرفی وضعیت موجود استراتژیک موجود.
هاي دقیق آینده مفید واقع شود.بینیپیشتواند در انجام و از طرف دیگر می



هاي مدیریت به اعطاي امتیاز متوسط به اکثر عوامل، گرایش دارند. کند، سیستمثانیا همانطور که دي اظهار می
شود. هاي متوسط منجر میهاي مشخص، به ارزیابیکننده است و به جاي نشان دادن ارزیابیاین امر البته گمراه
ن امر، معلول مصالحه یا فقدان درك مسائل مربوطه است. نتیجه این امر، تجمع امتیاز کسب و دي معتقد است ای

کار در مرمز ماتریس و از دست رفتن قدرت تشخیص در تجزیه و تحلیل است. به همین دلیل به جاي توجه 
شوند.اهمیت جلب میهاي بیها به تفاوتبه مسائل حیاتی و خطیر، ذهن

هاي استراتژي«به ها ممکن استشود. نخست اینکه آنپیشنهادي این مدل، سه انتقاد عمده میهاي به استراتژي
اند و ممکن انگارانههاي عام بسیار سادهانگارانه بدل گردند. دومین انتقاد این است که استراتژيساده» خودکار

برند. امکان قیت را از بین میهاي واقعی را بگیرند. انتقاد سوم این است که خالاست جاي تجزیه و تحلیل
- گذاري در یک صنعت رو به افول که در یک وضعیت کلی، استراتژي برداشت/ واگذاري  را تجویز میسرمایه

- هایی میگذاريها چنین سرمایههایی وجود دارند که در آنئی وجود ندارد. در واقع موقعیتکند، در مدل جی

توانند بسیار ثمربخش باشند.

2امپی/ ديمدل شل

هلندي شل، به عنوان پاسخی مستقیم به -توسط شرکت شیمیایی انگلیسی، 1975در سال DPMماتریس 
تغییرات محیطی زمانه طراحی شد. این تغییرات عبارت بودند از: وفور نفت خام در بازار، کاهش شدید قیمت 

-فوري به ابزاري قابل اعتماد براي برنامهنفت خام و کاهش سود صنعت. به عبارت دیگر، این مدل نتیجه نیاز 

- بینیبینی بود، تا بتواند جانشین پیشریزي استراتژیک در دوران تورم لجام گسیخته و تغییرات غیر قابل پیش

کرد. نتیجه این کار، ها استوار میهاي خود را بر آنهاي مالی و غیر قابل اعتمادي شود که صنعت نفت استراتژي
کنزي، به عملکردهاي مالی گذشته و / مکئیهاي قبلی، از جمله ماتریس جیعا کمتر از مدلمدلی شد که واق

هاي مالی متکی بود.بینیپیش

٢ . The Shell/ DPM model



DPMجی و بازده سرمایهسیریزي دوگانه است: جریان نقدي بلند مدت، مشابه مدل بیداراي کانون برنامه-

کنزي.ئی/ مکگذاري بلندمدت، مشابه ماتریس جی

100

سالمتی و درونماي 
بخش کسب و کار

0

100ها    SBUقابلیت رقابتی 0

:ها)x(محور متغیرهاي قوت کسب وکار

عمق و وسعت خط محصول
o تنوع محصوالت مرتبط با کسب و کارتعدد و

یابیتسهیالت و مکان

کارایی تولید

رهبرکوشسختکردن یا خروجمضاعف

-اي/ پیشمرحلهگیريکناره

روي محتاطانه
رشدروي محتاطانه/ یا نگهبانیپیش

مولد نقدینگیاينشینی مرحلهعقبواگذاري



oظرفیت فعلی تولیدي کسب وکار و سطحی که به طور کارآمد و موثر مورد استفاده واقع می-

شود.

منحنی تجربه
oاثر انباشت تجربه هاي پایین تولید، توزیع و فروش محصول خاصی را که بر هاي هزینهمزیت

کند.شوند، ترسیم میحاصل می

ي موتد اولیه)تامین مواد اولیه (توانایی دسترسی و هزینه
کیفیت محصول
تحقیق و توسعه
جویی ناشی از مقیاسصرفه
خدمات پس از فروش

ها):yمتغیرهاي جذابیت بازار (محور 

زمان تحویل رقابتی
ثبات نسبی و سودآوري صنعت
 تکنولوژیکی ورود به بازار (از دید تولیدکنندگان فعلی)موانع
کنندهزنی مشتري نسبت به تولیدتوان چانه
کنندهکننده و تولیدزنی تامینتوان چانه
تاثیر مقررات دولتی
استفاده از ظرفیت صنعت
قابلیت جانشینی محصول
ظرفیت صنعت در برآوردن تقاضاي غیر منتظره



ها:جزئیات خانه

رهبر
oSBU رهبر یک صنعت جذاب است؛ بازار بالقوه، وسیع و نرخ رشد باالست؛ و ضعف و

تهدیدات آنی وجود ندارد
oهاي ممکن:استراتژي

گذاريچنانچه صنعت به رشد خود ادامه دهد، اقدام به سرمایه

رشد
oSBUیکی از رهبران یک بازار بالغ با رشد معتدل یا ثابت با حاشیه سود خوب و بدون رقیب

مسلط
oهاي ممکناستراتژي

گذاري کم و حداکثر جریان جا که هیچ بهبود آتی مورد انتظار نیست، سرمایهاز آن
توان گفت منبع اصلی تامین وجوه نقد نقدي مثبت، استراتژي موردنطر است؛ لذا می

در مجموع پورتفولیو است

مولد نقدینگی
oSBUهاي سود کاهش اگر رهبر نباشد، یکی از رهبران است؛ بازار ثابت یا نزولی است، حاشیه

-ها پایینوري شرکت باالست و هزینهاند، اما تهدید اندکی از ناحیه رقبا وجود دارد، بهرهیافته

اند.
oهاي ممکناستراتژي



جریان نقدي گذاري کم و حداکثراز آنجا که انتظار توسع آتی وجود ندارد، سرمایه
توان گفت منبع اصلی تامین وجوه نقد در ؛ لذا میمثبت، استراتژي موردنطر است

مجموع پورتفولیو است

کوشسخت
o چنانچه سهم بازار، کیفیت محصول، شهرت، و نظایر آن نسبتا باال باشند و در صورتی که منابع

تبدبل شود.تواند به یک رهبر میSBUگذاري شوند، به صورت مناسبی سرمایه
oهاي ممکناستراتژي

گذاري در صورتی که اقدام به سرمایهSBUگذاري و تجزیه و تحلیلارزش سرمایه-

در موقعیت رهبري، SBUهاي تفصیلی الزم را داشته باشد؛ براي قرار گرفتن این 
گذاري وسیعی الزم خواهد بودسرمایه

پیشروي محتاطانه یا نگهبانی
oکند، تنزل آن به کندي اي وجود ندارد، بازار به کندي رشد میویژههاي نقاط قوت یا فرصت

داراي چندین SBUهاي سود صنعت متوسط است. ماند، حاشیهگیرد یا ثابت میصورت می
نقطه قوت و ضعف است، اما قطعا پشت سر رهبر قرار دارد.

oهاي ممکناستراتژي
بازخورد سریع، دقت در تجزیه و گذاري محتاطانه و کم، حصول اطمینان از سرمایه

تحلیل.

ايگیري مرحلهکناره
oاي وجود دارد و نه فرصتی؛ بازار غیر جذاب و نزولی است.نه نقاط قوت ویژه
oهاي ممکناستراتژي



 چون غیر محتمل است کهSBUگیرند، درآمدهاي مهمی هایی که در این خانه قرار می
گذاري، بلکه از پیشنهادي نه از نوع توسعه و سرمایهرا کسب کنند، بنابراین استراتژي 

اندازهاي هاي فیزیکی و سر قفلی و به کارگیري منابع در چشمنوع فروش دارایی
هاست.جذاب در سایر زمینه

مضاعف کردن یا خروج
oSBU.موقعیت رقابتی ضعیفی در یک بازار جذاب دارد
oهاي ممکناستراتژي

گذاري یا خروجسرمایه

اي، پیشروي محتاطانهگیري مرحلهارهکن
oها محدودند؛ نقاط ویژه قوت وجود نداسته و فرصتSBU در موقعیت ضعیفی از کسب و کار

بوده و کسب مقادیر قابل توجه نقدینگی، نامحتمل است.
oهاي ممکناستراتژي

گذاري بیشتر، اداره اجتناب از سرمایهSBU به منظور تامین جریان نقدي و حفظ
موقعیت تا مرز سودآوري، فروش تدریجی واحد.

واگذاري
o نقاط ویژه قوت یا فرصت وجود ندارد؛SBU.موقعیت ضعیفی در یک بازار ضعیف دارد
oهاي ممکناستراتژي

کنند، باید تالش کرد تا از طریق یک از آنجایی که رویهم رفته وجوه نقد را تلف می
هایی، رغم چنین تالشعلیها را از این خانه دور کرد.گذاري متوازن، آنیهسرما

ها، استراتژي تر آنهایی در این خانه باقی بمانند، فروش هرچه سریعSBUچنانچه باز 
توصیه شده است.



DPM.یعنی طبق متغیرهاي مربوطه، مدیر ممکن است هم براي توصیف مدلی توصیفی و تجویزي است
هاي ها از مدل استفاده کند. استراتژيهاي واقعی (یا مورد انتظار) و هم براي تجویز استراتژيSBUموقعیت 

تجویزي، در هر حال باید با احتیاط مدنظر قرار گیرند.

دهیم:ئه میدر پایان تعریف استراتژي از دیدگاه مایکل پورتر را ارا

تعریف مایکل پورتر از استراتژي، تعریف توصیفی و تشریحی نیست بلکه منطبق با معیارها و اصول اساسی 
. تمرکز پورتر بر محتواست دهدباشد. به عبارتی، پورتر یک استراتژي خوب را از یک استراتژي بد تمیز میمی

چه موقعیت و جایگاهی داشته باشید و نه اینکه فرآیند و نه فرآیند. تمرکز مایکل پورتر بر این است که بایستی 
آورد که چگونه گیري رسیدن به چنین جایگاهی را به ما نشان دهد؛ پورتر در این باره حرفی به میان نمیتصمیم

ریزي استراتژیک را انجام دهید، یا اینکه چگونه استراتژي سازمان خود را در پنجاه کلمه فرآیند رسمی برنامه
اند ریزي استراتژیک پرداختهعلم استراتژي به تشریح فرآیندهاي مهم و قانونی برنامهه کنید. سایرین در خالص

ها به عبارت متداول خود در استراتژي تاکید داشته است:اما پورتر در تمامی این سال

اي براي خلق و حفظ مزیت رقابتی.شدهیعنی اصول کلی و پذیرفته

هر استراتژي خوب باید پنج آزمون را با موفقیت سپري کند:ازدیدگاه مایکل پورتر

ارزش پیشنهادي متمایز)1
زنجیره ارزش متناسب)2
هاي متفاوت نسبت به سایر رقباموازنه)3
تناسب در سراسر زنجیره ارزش)4
استمرار و یکپارچگی در سراسر زمان )5


