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 پورتفوليومفهوم 

جلد شيرازه دار يا كيف قابل انعطافي براي حمل اوراق كاغذ، تصاوير «واژه پورتفوليو در فرهنگ و بستر چنين تعريف مي شود: 
يا » اوراق بهاداري است كه توسط سرمايه گذار نگهداري مي شود«كاربرد اين واژه در دنياي كسب و كار به معني ». و جزوات

 ».ه توسط شركت مالي (مثل بانك) نگهداري مي شودآن اوراق تجاري است ك«
در يك پورتفوليوي مالي، سرمايه گذاري هاي افراد، به عنوان اجزاي يك طرح سرمايه گذاري كلي، تلقي مي شوند. بازده مورد 

ه عنوان وزن آن انتظار يك پورتفوليو، ميانگين وزني بازده مورد انتظار سرمايه هاي جزئي آن است كه ارزش هاي نسبي آن ها ب
 ها در نظر گرفته مي شود. 

 
 كاربرد پورتفوليو در شركت

در سازمان هاي كسب و كار، تجزيه و تحليل پورتفوليو، بيش از همه در تدوين استراتژي سطح شركت و كمك به بازبيني 
تجزيه و تحليل پورتفوليو به ي رقابتي رشته هاي صنايع مختلف. ژواحدهاي كسب و كار آن، كاربرد دارد تا در تدوين استرات

منظور نمايش شركتي با چند واحد كسب و كار، ترسيم يا طبقه بندي كسب و كارهاي مختلف پورتفوليوي شركت و تعيين 
اثرات آن براي مديريت عالي شركت از تكنيك هاي متفاوتي استفاده مي كند. بر حسب آميزه كسب و كارهاي ايجاد شده و در 

ي دروني بين ايجاد نقدينگي و مصرف آن، راهنمايي هاي عمده درباره خريد واحدهاي كسب و كار، سرمايه حال ايجاد، سازگار
گذاري در حركت هاي جديد و واگذاري كسب و كارهاي موجود، شركت مي تواند در پورتفوليوي خود با سعي و تالش، توازن 

بين گروه ها، بخش ها و واحدهاي كسب و كار، بر روابط بين ايجاد كند. در نتيجه، از طريق تصحيح عدم توازن تخصيص منابع 
 واحدهاي موجود اثر گذارد.

سطوح مختلف سازمان نيز مي توانند از رويكرد پورتفوليو استفاده كنند: مديران خطوط توليد در متوازن كردن محصوالتشان؛ 
ارشان؛ و شركت ها، گروه شركت ها، يا بخش واحدهاي كسب و كار در متوازن كردن خطوط توليد يا واحدهاي محصول ـ باز

 هاي مختلف شركت در متوازن كردن واحدهاي كسب و كارشان. 

 

 ماتريس بي سي جي

ماتريس رشد ـ سهم كه معموال با نام ماتريس بي سي جي (گروه مشاوران بوستون) شناخته مي شود، نخستين ماتريس مدون 
واحد كسب و كار، كه با نرخ رشد بازار و سهم نسبي بازار تعيين مي شود،  پورتفوليو است. اين نمايش دو بعدي از وضعيت

 تاثيري عميق و آني بر تدوين استراتژي در اياالت متحده آمريكا و جهان به جا گذاشت.
ماتريس بي سي جي از همه نمونه هاي جهش يافته بعدي آن، ساده تر است. كاربرد و سنجش هاي آن كه ساده و ارزان تمام 

شود، به عنوان ابزاري جهت معرفي يافته ها و تشريح آثار استراتژيك آن ها در جلسات هيات مديره، به سادگي قابل درك  مي
است و در حد مقدورات، بر شالوده اي تئوريك و بنياني تجربي، استوار است. از اين رو، به معروف ترين و رايج ترين مدل 

 ، بيش از ساير مدل ها مورد انتقاد قرار مي گيرد.پورتفوليو تبديل شده است، و در عين حال



 كانون برنامه ريزي: جريان نقدي

ي كسب و ا دريافت شده از هر يك از واحدهاكانون برنامه ريزي ماتريس پورتفوليوي بي سي جي، جريان نقدي فراهم آمده ي
سهم نسبي بازار است. نرخ رشد واحد كسب و كار شركت است. تحصيل و مصرف وجوه نقد، تابع نيرومندي از نرخ رشد بازار و 

كار بر نرخ مصرف وجوه نقد، تاثيري آني دارد. موقعيت رقبا روي منحني تجربه، بر حاشيه هاي سود و نرخ تحصيل وجوه نقد 
وازن كرد. گذار است. منابع وجوه و نياز به آن ها را بايد بدون به مخاطره افكندن موقعيت بازار، مت توسط واحد كسب و كار اثر

زمان، تطبيق با  متوازن كردن هدف هاي رشد شركت و به طور هم ،جهت گيري ماتريس بي سي جي، در تجويزات نهايي آن
 نيازهاي نقدي آن هاست.

فرض بي سي جي اين است كه رشد و سودآوري، اهداف مقدم سازمان هستند كه با توجه به رشد بازار و  ،در سطح كسب و كار
 به چهار گزينه استراتژيك منجر مي شوند:  ،كسب و كار استراتژيك سهم بازار واحد

 ـ افزايش سهم بازار 1
 ـ حفظ سهم بازار 2
 ـ برداشت 3
 ـ واگذاري 4
 

 ابعاد ماتريس

بازار) را نشان مي دهد.  نرخ رشد بازار است و جذابيت صنعت (جذابيت محصول/عمودي،  / در مدل بي سي جي، محور خارجي
 دليل اهميت دارد:رشد به سه 

ـ هنگامي كه بازار (صنعت) با نرخ بااليي رشد مي كند، افزايش سهم بازار آسان تر است. سهم بازار را بدون آن كه رقبا  1
 مجبور شوند زير ظرفيت خودشان كار كنند، مي توان افزايش داد.

 بخشي خواهند داشت. سرمايه گذاري اميدبازده  ،ـ باور عمومي بر اين است كه كسب و كارهاي رو به رشد، در آينده 2
ـ به طور كلي، بازار داراي نرخ رشد باال، حتي زماني كه سودآوري آن باال باشد، بر جريان نقدي كسب و كار اثر معكوس  3

درصد  ،دارد. از اين رو، نرخ كلي رشد بازار مربوطه، يكي از متغيرهاي استراتژيك شبكه بي سي جي است. در مدل بي س جي
%ـ 10از  ،نرخ رشد كلي ساالنه بازار مربوطه، روي محور عمودي ترسيم مي شود. اين بعد معموال بر حسب مقياس درصد خطي

 % درجه بندي مي شود. 30تا 
افقي، قدرت نسبي رقابت واحد كسب و كار را نشان مي دهد و با سهم نسبي بازار، به عنوان نسبت حجم فروش  / محور داخلي

 به حجم فروش بزرگ ترين رقيب بازار مورد نظر، اندازه گيري مي شود كه مقياسي لگاريتمي است. رواحد كسب و كا



 
 شبكه

شبكه اي دو در دو است كه در آن واحدهاي كسب و كار به صورت دايره هايي بر سطح دو بعدي نرخ رشد  ،مدل بي سي جي
بازار و سهم نسبي بازار ترسيم مي شوند. هر دايره نشان دهنده يك كسب و كار است. بنابراين شبكه حاصل چهار قسمت 

 متمايز دارد:
 ـ نرخ باالي رشد بازار / سهم نسبي باالي بازار 1
 ـ نرخ پايين رشد بازار / سهم نسبي باالي بازار 2
 ـ نرخ باالي رشد بازار / سهم نسبي پايين بازار 3
 بازار پايينـ نرخ پايين رشد بازار / سهم نسبي  4

مدل بي سي جي يك گام به پيش مي نهد. به تمام واحدهاي كسب و كار واقع در هر يك  ، »باغ وحش بي سي جي«با معرفي 
از چهار قسمت شبكه، يك اسم عام تخصيص مي دهد. البته يك واحد كسب و كار ممكن است نزديك يا باالي خط فاصل اين 

 طبقه بندي ها قرار گيرد. بنابراين و به ترتيب فوق الذكر، طبقات زير را داريم:
 ـ ستاره ها 1
 ـ گاوهاي شيرده 2
 آن ها ياد مي شود) زا» بچه هاي مساله ساز«گاهي با عنوان ـ عالمت هاي سوال ( 3
 ـ سگ ها 4

 نوع به اختصار شرح داده مي شوند: راين چها

واحدهاي كسب و كاري هستند كه سهم بازار نسبتا بزرگي دارند و در بازارهاي داراي رشد سريع، فعاليت مي  ،ستاره ها

آن ها رهبران صنايع شان هستند  .كنند. اين كسب و كارها معموال واحدهاي جديد صنايع رو به رشد و با سودهاي باال هستند



زيرا به سرمايه گذاري  ؛اين وجود غالبا در موازنه نقدينگي مشكل دارندو از فروششان، درآمد نسبتا زيادي كسب مي كنند، با 
 ز دارند تا از رشد باال در يك بازار رو به رشد، اطمينان حاصل كنند.اقابل توجهي در دارايي هاي ثابت و جاري ني

يعي فعاليت مي كنند كه نرخ در گذشته، سهم بزرگي از بازار را به دست آورده اند، اما در حال حاضر در صنا گاوهاي شيرده

رشدشان كاهش يافته است. آن ها معموال ستاره هاي زمان گذشته اند كه در حال حاضر، سود كافي براي توسعه را تامين مي 
كنند تا بتوانند موقعيت جاري خود را در بازار حفظ كنند. ايجاد نقدينگي آن ها خوب است و نيازشان به وجه نقد در حداقل 

كسب و كارها مي توانند وجوه نقد اضافي زيادي را توليد كنند. آن ها با فراهم نمودن جريان نقدي الزم براي است. اين 
 پيگيري هدف هاي استراتژيك ديگر، اساس شركت را تشكيل مي دهند.

به سرمايه  در بازارهاي رشد يافته رقابت مي كنند، ولي سهم بازار نسبتا كوچكي دارند. اين تركيب ها عالمت هاي سوال

گذاري هنگفتي نياز دارند تا بتوانند از سهم بازار كوچك خود دفاع كنند و به حيات خود ادامه دهند. رشد باالي آن ها نيازمند 
وجه نقد براي حمايت از آن هاست، اما عالمت هاي سوال به دليل سهم پايين بازارشان نمي توانند وجه نقد توليد كنند. آن ها 

م بازارشان بهبود نيابد، همان طور باقي خواهند ماند. درباره اين واحدها ترديد هو تا زماني كه س قدينگي اندمصرف كنندگان ن
بسياري وجود دارد؛ آن ها ممكن است بسيار سودآور يا بسيار زيان بخش باشند. بدون سرمايه گذاري قابل توجه، آن ها به 

 احتمال زياد به سگ تبديل مي شوند.

ند. خالص جريان نقدي ا ي كسب و كار داراي سهم كوچك بازار در صنايع بدون رشد و محكوم به سود اندكواحدها سگ ها

آن ها معموال اندك و غالبا منفي است. هر تحركي از طرف آن ها براي به دست آوردن سهم بازار با حمله متقابل و پرقدرت 
 ،با سود كم و غالبا بازنده هايي هستند كه براي ادامه حياترقباي مسلط پاسخ داده مي شود. سگ ها واحدهاي كسب و كاري 

 به صرف وقت و مهارت فراوان مديريت عالي نيازمندند.

 

 متغيرهاي استراتژيك

 بايد تعيين شود: زيربراي استفاده از مدل بي سي جي، مقدار متغيرهاي 
 ها)Yـ نرخ رشد بازار (روي محور  1
 ها)Xـ سهم نسبي بازار (روي محور  2

نرخ رشد بازار مربوط به سال جاري و بر مبناي داده هاي دو يا سه سال متوالي قبلي تعيين مي شود: كل فروش جاري در برابر 
 كل فروش سال گذشته يا سال قبل از آن.

 يك متغير خطي ـ لگاريتمي از نسبت فروش واحد كسب و كار استراتژيك به فروش رقيب عمده است.  ،سهم نسبي بازار
 

 كاربرد مدل

 ند، نيازي نيستا كاربرد عمده ماتريس بي سي جي در متوازن كردن نقدينگي است. چون همه شركت ها در بازار مالي فعال



كه پورتفوليوهاي آن ها به طور دائم و كامل، متوازن باشند. وجوه اضافي كوتاه مدت به محض وصول در زمينه هاي مناسب  
سرمايه گذاري مي شوند. براي شركتي هم كه با تغيير دائمي نيازهاي نقدي مواجه است، استراتژي مالي پذيرفته شده اي 

از وام هاي بلند مدت و انتشار سهام براي تامين وجوه مان و فرصت هاي بازار، وجود دارد. با توجه به سطح ريسك پذيري ساز
 بيشتر استفاده مي شود. 

مدت قابل تحمل نيست. از آن جا كه هدف  با وجود تمام ابزارهاي مالي و استراتژي ها، عدم توازن جريان نقدي شركت در بلند
جريانات نقدي است، بيشترين كاربرد را در شركت هايي دارد كه منابع ماتريس رشد ـ سهم بازار به طور بنيادي ايجاد توازن 

 نقدي محدودي دارند.
ليكن اين وضع، نيازمند جريان ثابتي از سرمايه گذاري در  ؛وفور ستاره ها در پورتفوليو ممكن است بسيار جذاب به نظر برسد

بازار / محصول براي يك كسب و كار، از نوآوري تا كاربرد  چند سال آينده خواهد بود. به خاطر وجود فاصله زماني ( بين ايجاد
نج تا ده سال طول مي كشد، آن هم پيش از آن كه واحد كسب و كار بتواند جريانات نقدي پپديد آمدن يك بازار) كه  و تا

 نند.قابل توجهي را ايجاد كند، بيشتر شركت ها نمي توانند يك پورتفوليوي نامتوازن پر از ستاره را تحمل ك
زماني كه پورتفوليويي متمايل به گاو شيرده باشد، آينده سازمان نامعلوم است. با وجود آن كه وجوه نقد بسياري در دسترس 

زيرا گاوهاي شيرده سرانجام پايان مي پذيرند. شركت هايي  ؛فروپاشي قريب الوقوع دارداست، چنين پورتفوليويي، حكايت از 
شيرده بسياري دارند و براي آينده، راهكارهاي مناسبي ندارند، محكوم به كسادي و ادغام در كه در پورتفوليوي خود گاوهاي 

ساير شركت ها هستند. به همين خاطر، شركت هايي كه با وفور گاوهاي شيرده روبرو هستند، معموال به طور سرسام آوري در 
سيار زياد خود را بدهند تا براي تامين رشد و ثبات مي آيند. آن ها حاضرند بخش عمده اي از درآمد ب جستجوي ستاره ها بر

 آينده خود، ستاره هايي را به دست آورند. نخستين هدف چنين پورتفوليوهايي، حفظ موقعيت گاوهاي شيرده و به طور هم
حاصل زمان، مقاومت در مقابل سرمايه گذاري اضافي در اين واحدهاي كسب و كار است. اولويت نخست به كارگيري نقدينگي 

ايجاد ستاره كوشش در جهت  ،از گاوهاي شيرده، پشتيباني از ستاره هايي است كه قادر به تامين خود نيستند. اولويت دوم
وان مت هاي سوال خوش آتيه است تا بتهاي آتي است. اولويت سوم براي اين نقدينگي، تامين وجه الزم براي تعدادي از عال

 در صنايع شان راند. آن ها را به موقعيت هاي ستاره مسلط
عالمت هاي سوال كه نبايد يا نتوان وجوه نقدي آن ها را تامين كرد، نامزد واگذاري اند. ممكن است كه يافتن خريداران 

و ممكن است مدارا كردن با آن،  عالقمند به يك عالمت سوال دشوار باشد. در اين صورت، قيمت آن پايين خواهد بود
 منابع مديريتي شركت داشته باشد،  بهتر باشد. مخصوصا اگر نياز اندكي به

سگ ها را گاهي مي توان با تخصصي كردن واحد كسب و كار در جايگاه محفوظي كه بتواند به آن تسلط يابد، ماندني كرد. در 
يعني قطع  ،كارهاي ديگر غير اين صورت، افزايش قابل توجه سهم بازار، ممكن است پيشنهاد بسيار پرهزينه اي باشد. هدف راه

 كامل سرمايه گذاري يا واگذاري، اداره كسب و كار و تامين نقدينگي است. 
استراتژي كلي، ايجاد موازنه به شكلي است كه نقدينگي حاصل از گاوهاي شيرده به عالوه آن چه كه از واگذاري عالمت سوال 

 مسلط در صنايع شان، كفايت كند. ها و تامين وجوه الزم براي راندن عالمت سوال هاي باقي مانده به موقعيت



 هر يك از خانه هاي شبكه بي سي جي انتخاب هاي استراتژيك خود را دارند:
 ستاره ها: سهم بازار را حفظ كنيد (حتي گاهي افزايش دهيد).

 عالمت سوال ها: سهم بازار را افزايش دهيد يا آن را واگذار كنيد.
 ن را افزايش دهيد.گاوهاي شيرده: سهم بازار را حفظ كنيد يا آ

 سگ ها: بفروشيد يا واگذار كنيد يا منحل كنيد.

 

 انتقادها

 استفاده از ماتريس رشد ـ سهم بازار به عنوان يكي از ابزارهاي تدوين استراتژي به شرح زير مورد انتقاد قرار گرفته است:
است. هر تغيير جزئي در اين تعريف مي تواند ـ تعريف بازار  و متعاقبا سهم بازار براي محصوالت واحد كسب و كار، مبهم  1

 تغيير مهمي در سهم بازار پديد آورد و از اين طريق، نمايش ماتريس را دگرگون كند.
ـ بر اهميت سهم بازار، به عنوان مسبب اصلي جريان نقدي و سود و مزيت رقابتي، نسبت به ديگر متغيرها، بيش از حد  2

 ي، بسياري از متغيرهاي اثرگذار بر سودآوري كال ناديده گرفته مي شوند.تاكيد مي شود. در ماتريس بي سي ج
 چنان كه از بازارهاي رقابتي با حجم باال به طرف انواع ديگر بازارها مي رويم، اثر منحني تجربه، كمتر و كمتر مي شود. ـ هم 3
 ـ نرخ رشد باال فقط يكي از مقياس هاي جذابيت بازار است. 4
مي انگيزد كه در حقيقت ممكن  ساده و تجويزي ماتريس، اقدام در جهت سرمايه گذاري از نوع پورتفوليو را برـ ويژگي هاي  5

است مفيد باشد يا نباشد. اين امر عمدتا به اين دليل است كه مدل بسيار محدود است و ديدي نزديك بينانه نسبت به شقوق و 
 موقعيت استراتژيك فراهم مي كند.

 

 كنزي مدل جي ئي / مك

توسط جنرال الكتريك و شركت مك كنزي و شركا ابداع  1970ماتريس جي ئي / مك كنزي، كه نخستين بار در اوايل دهه 
 به پرطرفدارترين رويكرد پورتفوليوي چند عاملي در برنامه ريزي استراتژيك تبديل شد. 1980شد، در اوايل دهه 

نمايش موقعيت واحدهاي كسب و كار و مقايسه تعداد زيادي از كسب و كنزي براي  اي جي ئي / مكطرح دو بعدي و نه خانه 
كارهاي مختلف و متنوع ابداع شد. يكي از جنبه هاي مهم اين رويكرد، اين است كه نه تنها عوامل عيني (از قبيل فروش، سود 

ورد مي شوند (مانند عدم ثبات سهم و بازده سرمايه گذاري) را مورد مالحظه قرار مي دهد، بلكه به عواملي كه به طور ذهني برآ
 بازار، تكنولوژي، وفاداري كاركنان، وضعيت رقابت و نياز اجتماعي) نيز وزن و اهميت مي دهد.

 

 كانون برنامه ريزي: سرمايه گذاري

 ريزيزده سرمايه است. به عبارت ديگر، پيشران اصلي برنامه اتي يا بآكانون برنامه ريزي ماتريس جي ئي / مك كنزي، سود 



 ماتريسي، سود بيشتر حاصل از سرمايه گذاري كوتاه مدت در هر يك از واحدهاي كسب و كار استراتژيك است.  
 

 ابعاد

ماتريس جي ئي / مك كنزي به ترتيب معيارهاي جذابيت بازار و تسلط نسبي بازار را نشان مي دهند. بر  Yو   Xمحور هاي
 ؛خالف ماتريس بي سي جي، مدل جي ئي / مك كنزي، هر محور را به عنوان تركيبي از چندين جنبه و معيار به كار مي گيرد

 ها را بسيار واقعي تر نشان مي دهد.SBUايگاه بنابراين بسيار تواناتر از مدل بي سي جي است و موقعيت و ج
يا اصال تحت كنترل شركت نيستند  Yكمي هستند، ليكن متغيرهاي محور  چه دو محور، تركيبي از متغيرهاي كمي و غير اگر

 ند.ا تحت كنترل شركت Xدر حالي كه عناصر محور  ؛يا شركت كنترل اندكي بر آن ها دارد

 
 شبكه

است.  3*3مدل بي سي جي به شبكه اي  2*2يكي از ويژگي هاي برجسته مدل جي ئي / مك كنزي، گسترش شبكه 
ها با جزئيات بيشتر را امكان پذير مي سازد و از همين رو، استراتژي هاي مشخص تري را SBUگسترش شبكه، طبقه بندي 
ضاي دو بعدي جذابيت بازار در مقابل تسلط نسبي بازار ها به صورت دايره هايي در فSBU، 3*3فراهم مي نمايد. در شبكه 

در آن فعاليت دارد، نشان مي دهد، در حالي  SBUترسيم مي شوند. هر دايره يا حباب روي شبكه، كل فروش بازار را كه يك 
 با يك برش روي هر دايره مشخص مي شود.  SBUكه سهم نسبي بازار 

 

 



 خانه ها

 را معرفي مي كند، كه هر كدام با يك نام مشخص مي شوند:چنين ماتريس، رنگ هاي زير  هم
 ـ سبز: برنده ها 1
 ـ زرد: سودآورها، كسب و كارهاي متوسط و عالمت سوال ها 2
 ـ قرمز: بازنده ها 3

 

 برنده ها يا سبزها

SBU داده مي شود. اين  قلمداد شده و نام برنده به آن ها» سبز«هايي كه در سه خانه باالي سمت چپ ماتريس قرار مي گيرند
 ند.ا روي يك محور، باال و روي محور ديگر، باال يا متوسطهايي هستند كه SBUها 

، مثل نزديك شدن به چراغ سبز راهنمايي، به معناي يك تلقي مثبت به سمت سرمايه گذاري در آن SBUسبز قلمداد كردن 
SBU  است. انتظار مي رود كه اين نوعSBU .ها رشد كنند و در اين صورت بازده سرمايه گذاري آتي بااليي را نويد مي دهند

است. براي هر خانه » سرمايه گذاري«يا » حركت«ها كه در ناحيه سبز واقع مي شوند، SBUتصميم استراتژيك راجع به اين 
 جزئيات زير شرح داده مي شود:

 ـ نام خانه و جايگاه آن روي شبكه 1
 ف ها، فرصت ها و تهديداتـ قوت ها، ضع 2
 SBUـ استراتژي ممكن براي  3

 

 بازنده ها يا قرمزها

SBU ،قلمداد شده و بازنده ناميده مي شوند. اين ها » قرمز«هايي كه در سه خانه گوشه اي پايين سمت راست قرار دارند
SBU هايي هستند كه روي محورهايX  وYدر سطح باالتر قرار به هاي آن ها ، حداقل يك امتياز كمتر دارند و هيچ يك از رت

ها با آمادگي براي تعطيلي و توقف سرمايه گذاري نزديك شد. آن SBUندارد. همان طور كه از رنگ قرمز بر مي آيد بايد به اين 
 ،ها هنوز درآمد ايجاد مي كنند، اما سرمايه گذاري بيشتر براي آن ها توجيه ندارد. تصميم استراتژيك براي اين بازندگان

 يا محدوديت شديد سرمايه گذاري است.» توقف«

 

 هاي منطقه زردSBUسودآورها، كسب و كار متوسط و عالمت سوال ها يا 

SBU هاي واقع در سه خانه باقي مانده در ناحيه گوشه پايين سمت چپ، اريب به طرف ناحيه گوشه باالي سمت راست
هايي با رتبه هاي متوسط يا آميزه اي از رتبه هاي باال ـ SBUناميده مي شوند. اين ها » خط مرزي«يا » منطقه زرد«ماتريس، 

هايي SBU ،احتمال رشدشان به اندازه احتمال عدم رشدشان استهايي كه SBUها هستند. آن Yها و Xپايين روي محور 



هايي كه SBUاز اين رو برخورد با واحدهايي كه سرمايه گذاري در آن ها نيازمند تصميم هاي جداگانه اي است.  هستند با زير
پيچيده تر است و به ها SBUدر منطقه زرد واقع مي شوند بايد با احتياط بيشتري صورت گيرد، زيرا تصميم مربوط به اين 

 توجه ويژه اي نياز دارد.

 

 متغيرهاي مهم و استراتژيك مربوط

 15اين تعداد را به  1980تشكيل مي داد. در سال  SBUمتغير براي هر  40مبناي اوليه تجزيه و تحليل جنرال الكتريك را 
مانده، به منظور تشريح تسلط نسبي  باقي مورد 9ها) و Yمتغير براي جذابيت بازار (محور  15مورد از اين  6مورد كاهش دادند. 

ند. هنگام استفاده از مدل وها) به كار برده مي شود. موقعيت بازار و قدرت رقابتي، با دو عامل گروه بندي مي شXبازار (محور 
 جي ئي / مك كنزي، بايد مقادير متغيرهاي زير تعيين شوند:

 ها):Xـ متغيرهاي قوت كسب و كار (محور  1

 نسبي بازارسهم  •
 رشد سهم بازار •
 گستره شبكه توزيع •
 اثربخشي شبكه توزيع •
 شايستگي كاركنان •
 وفاداري مشتري •
 مهارت هاي فني •
 حق اختراعات  •
 قوت و مهارت هاي بازاريابي •
 انعطاف پذيري •

 ـ متغيرهاي جذابيت بازار 2

 نرخ رشد بازار •
 تمايز محصول •
 ويژگي هاي رقابت •
 سودآوري نسبي صنعت •
 مشتريارزش از ديد  •
 وفاداري مشتري به نام و نشان •



 كاربرد مدل

روي ماتريس، الگويي ظاهر مي  SBUتمركز اصلي ماتريس جي ئي / مك كنزي بر ايجاد توازن در پورتفوليو است. با ترسيم هر 
موقعيت از ماتريس جي ئي بايد هم براي نشان دادن را در پورتفوليو نشان مي دهد.  SBUشود كه بازده سرمايه گذاري هر 

 هاي شركت و هم براي پيش بيني موقعيت آينده آن ها استفاده شود. SBUفعلي 
اين ماتريس نمي تواند به اين سوال اجتناب ناپذير كه چگونه بايد پورتفوليو را بازسازي كرد، پاسخ دهد. اين سوالي است كه 

حداكثر مي تواند راهنمايي هاي استراتژيكي را در قالب استراتژي هاي اصلي ارائه  ،بايد مدير شركت به آن پاسخ دهد. مدل
 كند. 

 

 انتقادها

به عنوان يك مدل مركب چند متغيره، به ماتريس جي ئي / مك كنزي، انتقادات كمتري وارد شده است تا به ماتريس رشد ـ 
حال  ؛را به يك متغير كمي صرف، محدود مي كند SBUسهم بي سي جي. رويكرد تك متغيره بي سي جي، تجزيه و تحليل 

را واقعي تر توصيف مي كند، چرا كه متغيرهاي فراواني، از جمله ارزيابي هاي كيفي تر،  SBUآن كه اين رويكرد چند متغيره، 
حصول ـ بازار، و م SBUبه طور هم زمان در نظر گرفته مي شوند. انتقادات وارده بر مدل جي ئي / مك كنزي، بيشتر به تعاريف 

 و جنبه هاي ماتريس معطوف است.استراتژي هاي اصلي 
 

 مدل شل / دي پي ام

، توسط شركت شيميايي انگليسي ـ هلندي شل، به عنوان پاسخ مستقيمي به 1975ماتريس خط مشي جهت نما، در سال 
بازار، كاهش شديد قيمت نفت خام و تغييرات محيطي زمانه طراحي شد. اين تغييرات عبارت بودند از: وفور نفت خام در 

كاهش سود صنعت. به عبارت ديگر اين مدل نتيجه نياز فوري به ابزاري قابل اعتماد براي برنامه ريزي استراتژيك در دوران 
 آن ها استوار مي كرد. نتيجه اين كار تورم لجام گسيخته و تغييرات غير قابل اعتمادي شود كه صنعت نفت استراتژي خود را بر

مدلي شد كه واقعا كمتر از مدل هاي قبلي، از جمله ماتريس جي ئي / مك كنزي، به عملكرد مالي گذشته و پيش بيني هاي 
 مالي متكي بود.

نشان كرد. مدل هاي جي ئي  اگر چه مدل دي پي ام شبيه مدل جي ئي / مك كنزي است با اين حال، تفاوت ها را بايد خاطر
ستند ه 3*3يك عاملي بي سي جي، مدل هايي دو بعدي، با ماتريس هاي  2*2ت از ماتريس / مك كنزي و دي پي ام متفاو

كه بر مبناي چند مقياس، مركب از متغيرهاي كمي و كيفي ساخته شده اند. هر دو مورد توسط شبكه بي سي جي، امكانات 
 هاي عام از وضوح بيشتري برخوردارند. استراتژيك بيشتري را به همراه دارند. روي هم رفته در مدل دي پي ام، استراتژي 

ها را با محصوالت آن ها در مراحل مختلف چرخه عمر، مورد مالحظه SBUيكي از ويژگي هاي برجسته دي پي ام اين است كه 
 قرار مي دهد. لذا در نظر گرفتن عنصر تغيير ناشي از مرور زمان، يك خصوصيت مكمل براي مدل است.



 نقدي و بازده سرمايه گذاري كانون برنامه ريزي: جريان

همان گونه كه ذكر شد، دي پي ام داراي كانون برنامه ريزي دوگانه اي است: جريان نقدي بلند مدت، مشابه مدل بي سي جي 
و بازده سرمايه گذاري بلند مدت، مشابه ماتريس جي ئي / مك كنزي. هنگام استفاده از دي پي ام، هدايت نقدينگي كافي از 

هايي با بازده سرمايه گذاري باال، SBUهاي رو به زوال شركت به سمت سرمايه گذاري در SBUاي مولد نقدينگي و هSBUناحيه 
 كانون توجه يك مدير را تشكيل مي دهد.

 

 ابعاد

آن به ترتيب، قوت شركت (موقعيت  Yو  Xشبكه اي دو بعدي است كه محورهاي  ،همانند ساير مدل هاي پورتفوليو، دي پي ام
يا قابليت آن را در  SBUها صالحيت Xرقابتي) و جذابيت صنعت (محصول ـ بازار) را نشان مي دهند. به عبارت دقيق تر، محور 

استفاده از موقعيت هاي پديد آمده در بخشي كه در آن قرار گرفته است، نشان مي دهد. اين محور به اندازه گيري مشخص 
 ها در درون صنعت شان مربوط است.SBUبي رقابت كشش نس

در آن فعاليت مي كند، نشان مي دهد. لذا اين محور به سنجش كلي وضعيت فعلي و  SBUجذابيت بخشي را كه  Yمحور 
 سالمتي و دورنماي صنعت مربوط است. 

دي پي ام، از نوع مركب چند عاملي بوده و به همين خاطر نسبت به ابعاد يك عاملي بي سي جي  Yو  Xهر يك از محورهاي 
 مبناهاي گسترده تري دارند. 

 
 



 خانه ها

، نه خانه حاصل مي شود كه همان گونه كه در زير شرح داده مي شود، هر يك داراي 3*3از تقسيم دي پي ام به شبكه 
 استراتژي خاص خود هستند.

 زير به هر خانه اختصاص داده مي شود: جزئيات
 ان يابي آن در شبكهكـ نام خانه و م 1
 ـ نقاط قوت، فرصت ها، تهديدات و ضعف ها 2
 SBUـ استراتژي هاي ممكن  3

 

 رهبر

 صنعت مربوطه، جذاب و كسب و كار، نيرومند است (خانه سمت چپ رديف اول)
رهبر يك صنعت جذاب است؛ بازار بالقوه، وسيع و نرخ رشد  SBUاين توصيف از مفهوم ستاره مدل بي سي جي كامل تر است. 

 باالست؛ و ضعف يا تهديدات آني وجود ندارد.
چه صنعت به رشد خود ادامه دهد، اقدام به سرمايه گذاري؛ به منظور دفاع از موقعيت رهبري،  استراتژي هاي ممكن: چنان

 سرمايه گذاري گسترده اي مورد نياز است. حداكثر جريان نقدي تجاري فعلي به منظور سودهاي آتي.

 

 رشد

 جذابيت صنعت، متوسط و كسب و كار، نيرومند است (خانه سمت چپ رديف دوم)؛ بين ستاره و گاو شيرده مدل بي سي جي.
SBU يه سود خوب و بدون رقيب مسلط است.يكي از رهبران يك بازار بالغ با رشد معتدل يا ثابت با حاش 

هايي كه در اين خانه قرار مي گيرند، منبع اصلي تامين وجوه نقد در مجموع پورتفوليو هستند؛ از SBUاستراتژي هاي ممكن: 
 آن جا كه هيچ بهبود آتي مورد انتظار نيست، سرمايه گذاري كم و حداكثر جريان نقدي مثبت، استراتژي مورد نظر است.

 

 نقدينگيمولد 

 جذاب و كسب و كار، نيرومند است (خانه پايين سمت چپ)؛ مشابه گاو شيرده بي سي جي. صنعت مربوطه، غير
SBU  اگر رهبر نباشد، يكي از رهبران است؛ بازار ثابت يا نزولي است، حاشيه هاي سود كاهش يافته اند، اما تهديد اندكي از

 ت و هزينه ها پايين اند.ناحيه رقبا وجود دارد، بهره وري شركت باالس
هايي كه در اين خانه واقع مي شوند، منبع اصلي وجوه پورتفوليوي شركت اند. از آن جا كه انتظار SBUاستراتژي هاي ممكن: 

 توسعه آتي وجود ندارد، استراتژي، سرمايه گذاري اندك يا حداكثر كردن جريان مثبت نقدي است.

 



 سخت كوش

قوت متوسطي برخوردار است (دومين خانه رديف اول)؛ بين ستاره و عالمت سوال مدل بي سي صنعت، جذاب و كسب كار از 
 جي.

چه سهم بازار، كيفيت محصول، شهرت و نظاير آن نسبتا باال باشند (شبيه به رهبر صنعت و يا حداقل با فاصله كم از آن)  چنان
مي تواند به يك رهبر تبديل شود. قبل از آن كه نخستين  SBUو در صورتي كه منابع به صورت مناسبي سرمايه گذاري شوند، 

 قدم استراتژيك برداشته شود، بايد مضرات هزينه (منحني تجربه و اثرات مقياس) مورد مالحظه قرار گيرند.
ا ارزش سرمايه گذاري و تجزيه و تحليل هاي تفصيلي الزم ر SBUاستراتژي هاي ممكن: اقدام به سرمايه گذاري در صورتي كه 

به مزيت  SBUچنانچه  در موقعيت رهبري، سرمايه گذاري وسيعي الزم خواهد بود. SBUبراي قرار گرفتن اين  داشته باشد؛
رقابتي متمايزي دست يابد از نظر سرمايه گذاري، با ارزش تلقي مي شود. سرمايه گذاري الزم از نقدينگي مورد انتظار مفروض 

 مبارزه گسترده بر سر سهم بازار، به سرمايه گذاري اضافه تري نياز باشد. ت به خاطر، بيشتر بوده و ممكن اسSBUو ايجادي 

 

 پيشروي محتاطانه يا نگهباني

 جذابيت صنعت، متوسط و قوت كسب و كار، متوسط است (خانه وسط رديف دوم).
نقاط قوت يا فرصت هاي ويژه اي وجود ندارد، بازار به كندي رشد مي كند، تنزل آن به كندي صورت مي گيرد يا ثابت مي 

 داراي چندين نقطه قوت و ضعف است، اما قطعا پشت سر رهبر قرار دارد. SBUماند، حاشيه هاي سود صنعت متوسط است. 
 دقت در تجزيه و تحليل.، حصول اطمينان از بازخورد سريع، استراتژي هاي ممكن: سرمايه گذاري محتاطانه و كم

 

 كناره گيري مرحله اي

 صنعت، غير جذاب و قوت كسب و كار، متوسط است (خانه وسط رديف سوم).
و  نه نقاط قوت ويژه اي وجود دارد و نه فرصتي؛ بازار غير جذاب (حاشيه سود كم، ظرفيت خالي احتمالي، تراكم باالي سرمايه)

 ي است.نزول
هايي كه در اين خانه قرار مي گيرند، درآمدهاي مهمي را كسب كنند، SBUاستراتژي هاي ممكن: چون غير محتمل است كه 

بنابراين استراتژي پيشنهادي نه از نوع توسعه يا سرمايه گذاري، بلكه از نوع فروش دارايي هاي فيزيكي و سرقفلي و به 
 در ساير زمينه هاست.كارگيري منابع در چشم اندازهاي جذاب 

 

 مضاعف كردن يا خروج

 صنعت، جذاب و كسب و كار، ضعيف است (خانه سمت راست رديف اول)؛ قابل مقايسه با عالمت سوال مدل بي سي جي.
SBU .موقعيت رقابتي ضعيفي در يك بازار جذاب دارد 



هايي كه در SBUمايه گذاري يا خروج. از آن جا كه تالش همه جانبه به منظور ارتقاء موقعيت رقابتي راستراتژي هاي ممكن: س
اين خانه قرار مي گيرند، مستلزم سرمايه گذاري وسيع و توام با ريسك است، لذا اقدام به سرمايه گذاري بايد پس از تجزيه و 

قادر به رقابت در دستيابي به موقعيت رهبري است، در اين  SBUكه چه ثابت شود  تحليل بسيار دقيق مدنظر قرار گيرد. چنان
ها SBUفقط بعضي از  باشد.» خروج«مد نظر است. در غير اين صورت، استراتژي بايد از نوع » مضاعف كردن«صورت، استراتژي 

كه مي تواند جايگزيني  بايد سرمايه گذاري مضاعف را دريافت نمايند و بقيه حتما از بازار خارج شوند. استراتژي ديگري
است. چنانچه شركت بتواند جايگاه محفوظي را كه بتواند در آن » تعريف مجدد«احتمالي در بازارهاي با تجانس كمتر باشد، 
اين استراتژي مي تواند جايگزين كم  آن دفاع نمايد، براي خود تعريف كند، زارهبر بشود و بعدا در مقابل تهاجمات رقبا 

 خطرتري باشد.

 

 كناره گيري مرحله اي، پيشروي محتاطانه

 صنعت داراي جذابيت معتدل و موقعيت كسب و كار، ضعيف است (خانه سمت راست رديف دوم).
در موقعيت ضعيفي از كسب و كار بوده و كسب مقادير قابل توجه  SBUنقاط ويژه قوت وجود نداشته و فرصت ها محدودند؛ 

 محتمل است.  نقدينگي، نا
به منظور تامين جريان نقدي و حفظ موقعيت تا مرز  SBUاي ممكن: اجتناب از سرمايه گذاري بيشتر، اداره استراتژي ه

 سودآوري، فروش تدريجي واحد.

 

 واگذاري

؛ اين مدل توصيف روشن تري از سگ صنعت، غيرجذاب و موقعيت كسب و كار، ضعيف است (خانه سمت راست رديف سوم)
 مدل بي سي جي است.

 موقعيت ضعيفي در يك بازار ضعيف دارد. SBUقوت يا فرصت وجود ندارد؛  نقاط ويژه
هم رفته وجوه نقد را تلف مي كنند، لذا بايد تالش شود تا از  هاي واقع در اين خانه، رويSBUاستراتژي هاي ممكن: از آن جا 

هايي در اين SBUهايي، چنانچه باز طريق يك سرمايه گذاري متوازن، آن ها را از اين خانه دور كرد. علي رغم چنين تالش 
 خانه باقي بمانند، فروش هر چه سريع تر آن ها، استراتژي توصيه شده است.

 

 متغيرهاي استراتژيك مربوط

 به منظور استفاده از مدل دي پي ام / شل، بايد به متغيرهاي زير، مقدار داده شود:
 )Xـ متغيرهاي قوت كسب و كار (محور  1



 سهم نسبي بازار •
 پوشش شبكه توزيع •
 اثربخشي شبكه توزيع •
 مهارت هاي تكنولوژيكي •
 عمق و وسعت خط محصول •
 تسهيالت و مكان يابي •
 يي توليدآكار •
 منحني تجربه •
 يندآتامين مواد اوليه مورد نياز فر •
 كيفيت محصول •
 تحقيق و توسعه •
 صرفه جويي ناشي از مقياس •
 خدمات پس از فروش •

 )Yـ متغيرهاي جذابيت بازار (محور  2

 نرخ رشد بازار  •
 سودآوري نسبي صنعت •
 ارزش مورد نظر مشتري •
 وفاداري مشتري به نام و نشان •
 نسبت زمان تحويل رقابتي به تحويل •
 ثبات نسبي سودآوري صنعت •
 موانع فني ورود به بازار •
 نسبت توان چانه زني مشتري به توليد كننده •
 توان چانه زني تامين كننده •
 تاثير مقررات دولتي •
 ظرفيت صنعت استفاده از •
 قابليت جانشيني محصول •
 ايجاد كسب و كار پس از فروش •



 ظرفيت صنعت در پاسخگويي به تقاضاي جديد •
 تصوير ذهني صنعت •

 

 كاربرد مدل

دي پي ام مانند ساير مدل هاي سرمايه گذاري، مدلي توصيفي و تجويزي است. يعني، طبق متغيرهاي مربوطه، مدير ممكن 
هاي واقعي (مورد انتظار) و هم براي تجويز استراتژي ها از مدل استفاده كند. استراتژي SBUاست هم براي توصيف موقعيت 

هاي تجويزي، در هر حال بايد با احتياط مد نظر قرار گيرند. مدل، نقشي كمكي را ايفا مي كند و جانشين اتخاذ تصميمات 
 عميق نيست.

ترسيم سرمايه گذاري شركت و هم در ترسيم سرمايه گذاري رقيب  مدل هاي پورتفوليو، از جمله دي پي ام، مي توانند هم در
و سرمايه گذاري رقيب، ديد گسترده تر و مورد استفاده قرار گيرند. نوع آخرالذكر با مجاور قرار دادن سررمايه گذاري شركت 

ويري، مدير را قادر خواهد جامع تري از شرايط پيچيده را فراهم مي كند. دي پي ام مدل ساده شده اي است كه با نمايشي تص
 كرد تا تاثير هر تصميم استراتژيك متخذه شركت را در ارتباط با رقيب يا بالعكس، در نظر بگيرد.

 

 مدل تكامل محصول ـ بازار

ماتريس تكامل محصول ـ بازار دنباله رو ماتريس هاي بي سي جي و جي ئي بود. ابتكار اين مدل به چارلز دبليو هوفر، مرجع 
باصالحيتي در زمينه خط مشي كسب و كار منتسب است كه احساس مي كرد هيچ يك از مدل هاي بي سي جي و جي ئي 

كارها و بازارهاي جديد، يعني آن كسب و كارهايي كه تازه در آغاز مقياس مناسب و الزمي را براي تجزيه و تحليل كسب و 
 مسير رشد قرار مي گيرند، در اختيار قرار نمي دهند. 

ماتريس تكامل محصول ـ بازار چشم انداز جديدي راجع به متوازن كردن پورتفوليوها ارائه كرد. در اين مدل عالوه بر استراتژي 
هر يك از واحدهاي استراتژيك كسب و كار، براي هر يك از مراحل چرخه عمر،  هاي اختصاصي دسته بندي شده براي

 معيارهاي تفصيلي مختلفي معرفي مي شوند.
هوفر و شندل از سه سطح مجزاي تدوين استراتژي سخن به ميان آوردند: سطح شركت، سطح كسب و كار و سطح وظيفه اي. 

 نج اصل اشاره مي كنند.به طور كلي آن ها در فرايند تدوين استراتژي به پ
 ـ تفكيك فرآيندهاي تدوين آرمان و تدوين استراتژي از يكديگر 1
 ـ تقسيم تدوين استراتژي به دو سطح: شركت و كسب و كار 2
 گنجاندن تجزيه و تحليل هاي اجتماعي و سياسي در فرآيندـ  3
 ـ تاكيد بر ضرورت عمده برنامه ريزي اقتضايي 4
 ودجه بندي و برنامه ريزي اجرايي در فرآيند تدوين استراتژيـ ممانعت از مداخله ب 5



 كانون برنامه ريزي: مديريت چرخه عمر

هاي موجود در ماتريس تكامل محصول ـ بازار، تعيين پورتفوليوي مطلوب آتي بر اساس ماتريس و تعيين SBUتعيين موقعيت 
نون برنامه ريزي مدل را تشكيل مي دهند. اين امر هم مي استراتژي هايي به منظور دستيابي به اين پورتفوليوي مطلوب، كا

 ها تحقق يابد.SBUها و هم با تغيير يا تقويت استراتژي هاي فعلي SBUتواند با تصاحب يا فروش 
بر اساس بلوغ بازار و قدرت آن نسبت به رقبا تعيين مي شود. مطابق با مرحله چرخه عمر محصول ـ بازار  SBUموقعيت هر 

SBUتراتژي هاي مختلفي در سطح كسب و كار مي توانند بنا شوند.ها، اس 
 هوفر و شندل در مدل خود، سه نوع پورتفوليوي مطلوب در سطح شركت را پيشنهاد مي كنند: پورتفوليوي رشد، پورتفوليوي

وت است، لذا ممكن سود و پورتفوليوي متوازن. از آن جا كه اهداف، آرمان ها و سطوح منابع مورد نياز شركت ها با هم متفا
و خود را به سناريوهاي متفاوتي ، جد و جهد نموده »مطلوب«است كه آن ها در جهت دستيابي به يكي از اين سه پورتفوليوي 

هاي متعددي را در مراحل اوليه چرخه عمر آن ها داراست. آرمان هاي آن جنبه بلند SBUهدايت نمايند. پورتفوليوي نوع رشد، 
هاي متعددي را SBUمدت داشته و در كوتاه مدت، مواجهه آن با معضالت جريان نقدي، محتمل است. پورتفوليوي نوع سود، 

ليو، چنانچه محصول ـ بازار در آينده آغاز به در مرحله بلوغ آن ها دارا بوده و سود آرماني آن كوتاه مدت است. اين نوع پورتفو
افول كند، ممكن است با معضالتي مواجه گردد. پورتفوليوي نوع متوازن، همچنان كه از نام آن به ذهن متبادر مي شود، 

قايسه ، كامال با رقبا مSBU» مطلوب«هاي تمام مراحل را داراست. در تمامي اين سه نوع، پورتفوليوي SBUتركيب متوازني از 
 هاي ضعيف يا متوسط را شامل نمي شود. SBUمي شود. پورتفوليوي نوع مطلوب، 

 

 ابعاد

 : مرحله محصول ـ بازارYمحور 
مفروض را مجسم مي كند. مدل اصلي هوفر ـ شندل پنج گروه عمده را  SBUاين محور، مرحله محصول ـ صنعت مرتبط با يك 

شامل مي شود: ايجاد بازار، رشد صعودي، رشد نزولي، بلوغ و اشباع. اشباع هم به سه مرحله جزئي تقسيم مي شود: اشباع، 
، رشد صعودي، رشد نزولي، مدل هوفر ـ شندل از پنج مرحله تشكيل شده است: ايجاد Yنزول و بي تفاوتي. در بحث زير، محور 

 بلوغ و نزول.
 : موقعيت رقابت نسبيXمحور 

را در درون صنعت خود نشان مي دهد. اين محور به سه گروه تقسيم مي شود: قوي،  SBUاين محور موقعيت رقابت نسبي 
 را نيز شامل مي شود.» حذف«متوسط و ضعيف. مدل اصلي، موقعيت رقابتي چهارمي موسوم به 

 



 
 شبكه

)، از چپ به راست (ضعيف به قوي)، نشان دهنده قوت كسب و كار و محور X، با محور افقي ( 3*5شكلي ماتريس داراي 
 ) از باال به پايين (ايجاد در باال و نزول در پايين)، نشان دهنده چرخه عمر است.Yعمودي (

ريس استنباط گردد. يك استراتژي عام ممكن در مات SBUمي تواند از موقعيت آن  SBUاستراتژي عام مورد توصيه براي يك 
 است براي بيش از يك خانه ماتريس مناسب باشد.

 

 استراتژي هاي عام

 استراتژي هاي افزايش سهم

هدف بنيادي استراتژي هاي افزايش سهم، افزايش سهم بازار كسب و كار مربوطه به صورتي با اهميت و دائمي است. به اجرا 
 مستلزم سطح باالتري از سرمايه گذاري نسبت به متوسط صنعت است. گذاشتن اين استراتژي ها 

% يا بيشتر هم 50به  به طور همزمان به افزايش فروش جاري خود با حداقل نرخ رشد بازار كه ممكن است SBUبه اين خاطر، 
داراي موقعيت رقابتي متوسط يا ضعيفي باشد و قرار باشد به موقعيتي قوي دست يابد،  SBUبرسد، نيازمند خواهد بود. چنانچه 

افزايش هاي با اهميت سهم بازار،  درصدي يا حتي بيشتر، تبعيت كند. 150تا  100افزايش مذكور ناگزير خواهد شد از سطوح 
منحصر به فرد به دست مي آيند. در هر يك از مراحل  معموال يا به وسيله ادغان هاي افقي بنگاه ها و يا با ايجاد مزيت رقابتي



محصول ـ بازار، ممكن است فرصت هاي گوناگوني براي مزيت رقابتي فراهم شود. در مرحله ايجاد، مزيت رقابتي ممكن است از 
طريق طراحي محصول، ظاهرآرايي محصول يا كيفيت محصول به دست آيد. در مرحله رشد صعودي، ممكن است از طريق 
ويژگي هاي محصول، تفكيك بازار، تغيير قيمت، بهبود خدمات يا توزيع موثر به دست آيد. مراحل ديگر، فرصت هاي 
معدودتري را عرضه مي كنند: اين مزيت هاي رقابتي به طور عمده يا از اشتباهات رهبر صنعت و يا انتفاع از يك موفقيت قابل 

 و ناگهاني در تكنولوژي به دست مي آيند.توجه 

 

 استراتژي هاي رشد

هدف اين استراتژي ها تامين موقعيت رقابتي در بازارهايي با رشد سريع است كه در آن سطح مطلق پورتفوليو، باالست، اما 
نيازمند  SBUنسبت به صنعت مربوطه، در سطح متوسط است. در مراحل اوليه، بازارها سريعا رشد مي كنند و به همين خاطر، 

دچار ركود نشود، در اين صورت به تحكيم   SBUباشدمنابع قابل توجهي براي حفظ سرعت خود است. به عالوه، چنانچه قرار 
موقعيت مزيت رقابتيخود در مرحله قبل از ركود احتياج خواهد داشت. يكي از تله هاي عمده اين استراتژي ها اين است كه 

 منابع خود، نتوانند به يك موقعيت رقابتي قابل دوام دست يابند.ها علي رغم مصرف SBUامكان دارد 

 

 استراتژي هاي سود

ها بايد از رشد به SBUدر مرحله رشد چرخه عمر، هنگامي كه رقابت تثبيت مي شود و نرخ رشد پايين مي آيد، آرمان اوليه 
سودآوري تغيير جهت دهد. پورتفوليو بايد در سطوح نگهداري حفظ شده و بازده منابع و مهارت هاي موجود به حداكثر خود 
برسد. سودآوري مي تواند از طريق تفكيك ماهرانه بازار و به كارگيري كارآمد دارايي هاي موجود تامين شود. به منظور افزايش 

بايد قسمت هايي را كه بايد هزينه هاي آن ها قطع شود، درآمدهاي آن ها افزايش يابد و هم افزايي هاي  SBUكارآيي منابع، 
بالقوه كشف شود، شناسايي كند. استراتژي موفق از نوع سود بايد از طريق كاهش شديد نقدينگي در زمينه هاي فوق به جريان 

رمايه گذاري گردد، منجر شود. اين سودها ممكن است كه مجددا در نقدي مثبت بااليي كه در كسب و كارهاي رو به رشد، س
در آستانه يك  SBUسرمايه گذاري گردند، منتهي فقط در زماني كه مشاهده گردد كه رهبر به خواب رفته است يا  SBUهمان 

 ي قرار گيرد. و ديده بانموفقيت قابل توجه تكنولوژيكي قرار دارد. به خاطر اين روندها، محيط بايد تحت نظارت 

 

 ي هاي تمركز بازار و كاهش دارايياستراتژ

هدف اين استراتژي ها، تعريف مجدد آرايش دارايي ها به منظور بهبود سودهاي كوتاه مدت و افزودن بر تعداد فرصت هاي بلند 
صد فعاليت در آن مدت است. اين امر از طريق تخصيص مجدد منابع و مهارت ها به بخش هاي جديد بازاري كه كسب و كار ق

را دارد، تحقق مي يابد. برخي از دارايي هاي كسب و كار، همزمان با سرمايه گذاري هاي ماليم و تمركز مجدد بر بقيه دارايي 
 است. SBUها، بال استفاده مي شوند. اين امر معموال به معناي قلمرو كوچك تر و سطح پايين تري از سرمايه گذاري در 



 استراتژي هاي برگشت

هدف اين استراتژي ها، متوقف كردن هر چه سريعتر فرآيند سقوط فروش است. اين استراتژي ها گاهي نيازمند به سرمايه 
هايي كه SBUگذاري وجوه نقد و منابع از بيرون و گاهي از نظر مالي خود ـ تامين هستند. اين استراتژي ها بايد صرفا در 

هايي كه نسبت به دارايي فروش رفته، واحد فعال يا در دست راه اندازي SBUسودآوري بالقوه بلند مدتي دارند و در آن 
محسوب شده و ارزش بيشتري را عايد كنند، به كار گرفته شوند. پاسخ مناسب به اين مشكل در ارزيابي جذابيت بازار نهفته 

آن، كم و كاست در استراتژي  است. قبل از اتخاذ يك استراتژي برگشت، تجزيه و تحليل علت سقوط ضروري است. آيا دليل
چهار جايگزين خواهد داشت: افزايش درآمدها، كاهش  SBUقبلي است يا اجراي ضعيف آن؟ پس از اتخاذ تصميم برگشت، 

 هزينه ها، كاهش دارايي ها يا تركيبي از اين سه.

 

 استراتژي هاي برچيدن و واگذاري (فروش)

زمان با عقب نشيني تدريجي يا سريع از كسب و كار است. هوفر و شندل هدف، ايجاد هرچه بيشتر و ممكن تر نقدينگي، هم
 استدالل مي كنند كه تالش براي حفظ موقعيت ضعيف در يك بازار غيرجذاب، فايده اي ندارد.

هنوز تا حدودي نفوذ و توان مذاكره را داراست، به اجرا درآيند، در غير  SBUاستراتژي هاي برچيدن و واگذاري، بايد زماني كه 
نخواهد بود. اين استراتژي مي تواند فروش تجهيزات بالاستفاده، رها كردن مشترياني كه پرداخت » قابل دوشيدن«اين صورت 

ازمند موجودي باال را شامل شود. هايشان طوالني است، و رها كردن محصوالتي با حاشيه سود پايين تر از سطح متوسط و ني
حتي اگر عقب نشيني به نفع رقابت موجود باشد، خروج از بازار و تمركز منابع بر فرصت هاي بهتر، داراي اهميت بيشتري 

 است.

 

 متغيرهاي استراتژيك مربوط

 ه شود:هنگام استفاده از ماتريس پورتفوليوي تكامل محصول ـ بازار، بايد به متغيرهاي زير مقدار داد
 ):Xـ متغيرهاي قوت كسب و كار (محور  1

 سهم نسبي بازار •
 رشد سهم بازار •
 پوشش شبكه توزيع •
 اثربخشي شبكه توزيع •
 عمق و وسعت خط توليد •
 مكان يابي و تسهيالت •



 كارآيي توليد •
 منحني تجربه •
 دسترسي به مواد اوليه •
 كيفيت محصول •
 تحقيق و توسعه •
 مزيت حساب كليدي •
 قدرت تبليغاتي •
 عموديادغام  •
 تصوير كلي ذهني •

 )Yـ متغيرهاي مرحله چرخه عمر (محور  2

 مرحله چرخه عمر •
 نرخ رشد بازار •
 تغييرات رشد بازار •
 نرخ تغيير تكنولوژيكي محصول •
 نرخ تغيير تكنولوژيكي فرآيند •
 تفكيك بازار •
 وظيفه اصلي •

 

 كاربرد مدل

مدل هوفر ـ شندل مي تواند به صورت مفيدي در متوازن كردن پورتفوليوي شركت و تخصيص استراتژي هاي كسب و كاربه 
به كار مي رود. هوفر و شندل بين سطح شركت و سطح كسب و كار تمايز روشني قائل مي شوند. اين مدل رويكردي   SBUهر 

تعاملي و از باال به پايين را به منظور تجزيه و تحليل شركت هاي چند رشته اي ارائه مي كند. تهيه نيم رخ سرمايه گذاري 
به طور جداگانه است. متعاقبا،   SBUاتژي هاي ويژه كسب و كار براي هر مطلوب شركت، گام اول است. گام بعدي، تدوين استر

و سطح شركت از طريق مشورت بين مديران سطوح فوق الذكر، پر مي   SBUشكاف هاي موجود بين استراتژي هاي سطح 
 شوند.

وفر و شندل كسب كاربرد ديگر مدل، تجزيه و تحليل رقبا در هر دو سطح شركت و كسب و كار است. در سطح شركت، ه
را كه از لحاظ آسيب پذيري و قصد غلبه بر آن ها، مورد اطالعات كامل از وضعيت رقبايي كه مورد تحقيق هستند، يا رقبايي 



توجه اند، توصيه مي نمايند. در سطح كسب و كار، آن ها اكيدا توصيه مي كنند كه واكنش هاي احتمالي رقبا نسبت به 
 جه قرار گيرند.استراتژي هاي خاص، مورد تو

 

 متوازن كردن پورتفوليو

ـ استراتژي  1مطابق با نظر هوفر و شندل، سه نوع استراتژي فرعي از نتايج حاصل از استراتژي هاي شركت به دست مي آيد: 
 ـ استراتژي هاي سياسي شركت. 3ـ استراتژي هاي تهيه و تدارك منابع و  2هاي پورتفوليوي شركت 
هستند: چگونه مي توانيم از طريق تخصيص منابع محدود،  SBUوي شركت، مشابه استراتژي هاي استراتژي هاي پورتفولي

آرمان هاي شركت را تحقق بخشيم. همان طور كه در بخش كانون برنامه ريزي ذكر شد، ماهيتا سه نوع اصلي پورتفوليوي 
اين انواع سه گانه به صورت ترسيمي در شكل زير مطلوب وجود دارد: پورتفوليوي رشد، پورتفوليوي سود و پورتفوليوي متوازن. 

 مجسم شده اند. 
پورتفوليوهاي سود با رشد كم و سود باال مشخص مي شوند. اين پورتفوليوها تعداد زيادي از برندگان بزرگ رو به رشد را دارا 

وار، سود سهام بااليي را مي  هستند كه معموال داراي نسبت هاي پايين بدهي به حقوق صاحبان سهام بوده و به صورتي نمونه
پورتفوليوهاي رشد با رشد باال و سود متوسط مشخص مي گردند. اين ها به قدر كافي صاحب برندگان جا افتاده پردازند. 

هستند تا بتوانند از تعدادي از برندگان رو به رشد حمايت نمايند. آن ها معموال نسبت هاي باالي بدهي به حقوق صاحبان 
 ا بوده و به صورتي نمونه وار، سود سهام پاييني را مي پردازند. سهام را دار

پورتفوليوهاي متوازن با توزيع يكنواختي از برندگان نوظهور مرحله ايجاد و برندگان جا افتاده و پا برجاي مرحله بلوغ، مشخص 
مي شوند. در اين حالت، شركت همزمان، با استفاده از برندگان جا افتاده در حمايت از برندگان نوظهور، در صدد تدارك آينده 

ندگان جديد است. الگويي وجود دارد كه مطابق آن برندگان نوظهور امروزي ما همپاي پيشروي از طريق سرمايه گذاري در بر
 در مراحل چرخه عمر به برندگان جا افتاده و پا برجاي آينده، تبديل خواهند شد. 

 

 مدل چرخه عمر اي دي ال

يج ماساچوست كه در شركت مدل چرخه عمر اي دي ال توسط گروهي از مشاورين مديريت كامال مشهور دانشگاه كمبر
آرتوردي ليتل تشكل يافته اند، ابداع شده است. اين مدل كه از يك روش شناسي ساختار يافته تجزيه و تحليل استراتژي فعلي 
و برنامه ريزي استراتژيك برخوردار است، به عنوان يك ابزار پرقدرت در تجزيه و تحليل سرمايه گذاري شركت هاي متنوع 

 احدي، هم در سطح شركت و هم در سطح واحد كسب و كار، محسوب و قابل اجراست. چند والمحصول 
مطابق مفهوم چرخه عمر اي دي ال، يك صنعت به طور نمونه واري چهار مرحله زماني جنيني، رشد، بلوغ و پيري را از سر مي 

مراحل مختلف چرخه عمر محصول گذراند. پيش فرض اساسي مدل اين است كه هر واحد استراتژيك كسب و كار در يكي از 
 خود واقع است، لذا بايد مطابق با آن مورد تجزيه و تحليل واقع شود.



شبكه جداگانه اي نمايش داده مي شود. اي دي ال بر اساس  درشركت  هايSBUبا موقعيت ساير  SBUموقعيت مشخص هر 
 تژيك در سطح كسب و كار را ارائه مي كند.در ماتريس، مجموعه مبسوطي از امكانات برنامه ريزي استرا SBUموقعيت 

از طريق موقعيت آن در  SBU» پيشران طبيعي«برنامه ريزي استراتژيك در سه مرحله پشت سر هم انجام مي شود. ابتدا 
ماتريس اي دي ال به طور جداگانه اي تعيين مي شود. پيشران طبيعي شماري از خانه ها را در بر مي گيرد. بعد، در درون هر 

به «معين مي شود. چنين پيشران خاصي، يك راهنماي بسيار كلي از قبيل » پيشران خاص«يشران طبيعي، موقعيت خانه پ
است. مرحله سوم كه كمك منحصر به فرد اي دي ال به برنامه ريزي » منظور رشد به طور ويژه اي سرمايه گذاري كنيد

از برنامه ريزي استراتژيك به برنامه ريزي عملياتي » تقليل«ك ، انتخاب استراتژي عمومي است. اين امر يپورتفوليو است
 محسوب مي شود.

 

 )RONAكانون برنامه ريزي: بازده خالص دارايي ها (

ر و موقعيت رقابتي آن مفهوم اصلي مدل اي دي ال اين است كه پورتفوليوي شركت ـ همان گونه كه با مرحله چرخه عم
 بايد متوازن گردد. مطابق مدل اي دي ال، پورتفوليوي متوازن داراي مشخصات زير است: مجسم مي شود ـ

 ها تمامي مراحل چرخه عمر را مي پوشانند.SBUـ  1
هاي واقع در مراحل جنيني و رشد)، نقدينگي SBUـ جريان نقدي مثبت است: حداقل به اندازه مصرف نقدينگي (توسط  2

 اد مي شود. هاي بالغ و پير) ايجSBU(توسط 
خالص دارايي هاي كليه  ـ عاملي كه آرمان ها و اهداف بلند مدت شركت را تحقق مي بخشد، ميانگين موزون بازده 3

SBU.هاست 
 هاي مسلط تر، قدرتمندتر و مطلوب تر، بيشتر باشد، پورتفوليوي بهتري وجود خواهد داشت.SBUـ هر چه تعداد  4

هاي بالغ يا پير با موقعيت هاي قابل تداوم رقابت را شامل باشد، محتمال جريان نقدي مثبت و SBUصرفا پورتفوليويي كه 
سودهاي بااليي را در حال حاضر ايجاد مي كند، اما ضمنا از ميزان اندك جريانات نقدي در آتيه نيز خبر مي دهد. پورتفوليويي 

ده اي نويد بخش، اما با جريان نقدي منفي در زمان حال هاي جنيني و رو به رشد را شامل مي شود، با آينSBUكه صرفا 
 مواجه خواهد شد.

از يك  RONAاستفاده مي كند. نمودار » رونوگراف«اي دي ال به منظور متوازن كردن پورتفوليو از نموداري كمكي موسوم به 
 RONAاست. مفهوم تجزيه و تحليل  (پورتفوليوي مجدد) تشكيل شده بعد به عنوان درصد و از بعد ديگر به عنوان توزيع وجوه

در مقابل جريان نقدي، منحصرا به مدل اي دي ال اختصاص دارد كه يكي از مساعدت هاي اين مدل به تجزيه و تحليل 
 پورتفوليو است.

 

 



 ابعاد

 Xا بر محور ر SBUو موقعيت رقابتي  Yمحور  ماتريس اي دي ال، بلوغ صنعت را بربه منظور ايجاد سازگاري با ساير مدل ها، 
 نشان مي دهد.

نيستند، هر چند كه امكان دارد، تحت شرايط خاصي به عنوان مثال، از طريق ظاهرآرايي  SBUاين نيروها معموال تحت كنترل 
 محصول در دوره بلوغ آن ها، يا معرفي محصول جديدي كه منطبق بر تكنولوژي هاي جديد باشد، بر آن ها تاثير گذارد.

 عمر يك صنعت با توسعه تدريجي فروش، جريانات نقدي و سود كلي آن صنعت، مشخص مي شود. مراحل مختلف چرخه
 مراحل چهارگانه چرخه عمر صنعت مي توانند به شرح زير توصيف گردند:

 
 جنيني

در پاسخ به نياز گروه معيني از مشتريان با توسعه يك محصول ـ بازار بر اساس تكنولوژي  كه صنعت جنيني، صنعتي است
هاي جديدي كه قبال وجود نداشته يا به كار گرفته نشده، و يا صنعتي كه جديدا ايجاد شده است. ويژگي هاي عمده چنين 

در ». سهم هاي پراكنده بازار و تغييرات آنجديد،  تغييرات در تكنولوژي، تقالي زياد براي جلب مشتريان«صنعتي عبارتند از: 
 اين مرحله، فروش سريعا افزايش مي يابد، سود منفي مي شود و جريانات نقدي حتي منفي تر مي شوند.

 

 رشد

توسعه «در مرحله رشد، محصوالت، مورد قبول مشتريان رو به افزايش، واقع شده، و رقبا بر سر تصاحب سهم هاي بيشتر از 
 افتاده ترند و شدت با يكديگر مبارزه مي كنند. در مرحله رشد، مفاهيمي از قبيل مشتريان، سهم ها و تكنولوژي، جا هب» سهم



 ورود به صنعت مشكل تر است.  
فروش با سرعت خيلي زيادي رو به رشد است. سود، مثبت و سريعا در حال رشد است، اگر چه ممكن است كه جريانات نقدي 

 هنوز منفي باشند.

 

 بلوغ

بلوغ، مرحله اي از اشباع بازار را بيان مي كند كه همه يا بيشتر مشتريان بالقوه از قبل و در فواصل نسبتا منظم زماني، محصول 
را تهيه مي كنند. بلوغ با ثبات مشتريان شناخته شده، تكنولوژي و ثبات سهم بازارها مشخص مي شود. هر چند كه ممكن 

بتي باشد. فروش به خاطر رشد كندتر به حداكثر خود مي رسد و بعد از آن تثبيت مي شود، سود به است بازار هنوز از نوع رقا
حداكثر خود رسيده و ثابت مي شود يا به كندي شروع به تنزل مي كند، در حالي كه جريانات نقدي مثبت مي شوند يا مثبت 

 باقي مي مانند.

 

 پيري

به دليل جانشين هاي جديد و بهتري كه همان نيازها را برآورده مي سازند، يا به بازار پير، بازاري است كه مشتريان آن، يا 
 كاهش تقاضا،«دليل تغيير نياز و ذائقه، عالقه خود را به محصوالت از دست مي دهند. ويژگي هاي عمده اين مرحله عبارتند از: 

در اين مرحله، فروش و سود افت ». محصول كاهش تعداد رقبا، و در بسياري از اين قبيل صنايع، محدوديت، محدوديت خط
 ؛ جريانات نقدي هم با كندي افت مي كنند و همگي به سمت صفر ميل مي كنند.ي بيشترمي كنند ولي فروش با شدت

 در صنعت SBU: موقعيت رقابتي  Xمحور 
كه در همان بازار به  هاي ديگريSBUنسبت به  SBUمفهوم موقعيت رقابتي از مسلط تا ضعيف، بيشتر به عنوان قدرت يك 

در انتخاب استراتژي خود به عالوه ميزاني از كنترل كه بر  SBUند، تعبير مي شود. اين قدرت، با درجه آزادي ا رقابت مشغول
 هاي ديگر داراست، نشان داده مي شود.SBUاستراتژي هاي 

 گروه هاي پنج گانه موقعيت رقابتي مي توانند به شرح زير توصيف گردند:

 

 مسلط

مي تواند به شرط وجود، موقعيت مسلط را كسب كند. اين موقعيت غالبا از رهبري نيمه يا  SBUدر يك بازار مفروض، فقط يك 
استانداردهايي را در صنعت مقرر نموده  SBUشبه انحصاري يا رهبري تكنولوژيكي شديدا مورد حمايت، ناشي مي شود. اين نوع 

 مسلط از دامنه وسيعي از انتخاب هاي استراتژيك برخوردار است. SBUو رفتار رقباي ديگر را كنترل مي نمايد. 

 

 



 قدرتمند

ني قدرتمند، معموال مي تواند صرف نظر از اقدامات رقبايش، از استراتژي انتخابي خود پيروي كرده و از امتياز معي SBUيك 
رقيب رو در روي خود است، اما برابر سهم بزرگ ترين  1.5نسبت به رقباي خود برخوردار باشد. سهم نسبي بازار آن حداقل 

 قلمرو بازار را به طور كامل در اختيار ندارد.

 

 مطلوب

با در اختيار داشتن چيزي انحصاري در كسب و كار، نوع مطلوب محسوب مي شود. در صنعتي با تمركز يافتگي  SBUيك 
رهبراني است كه در آن هيچ رقيبي، برجستگي يا تسلط مشهودي نسبت به ديگران ندارد. در جايگاه هاي  ءجز SBUكمتر، اين 

 عموال نسبت به بهبود وضعيت رقابتي خود، تواناست.از تهاجم ديگران در امان بوده و م SBUمحفوظ، اين نوع 

 

 معقول

كه موقعيت سودآوري خود را از طريق تخصصي كردن جايگاه محدودي كه معقوالنه از آن محافظت مي شود، حفظ  SBUآن
از موقعيت معقول  SBUكند و به عنوان جزئي از اجزاء بازار تخصصي، باقي بماند، از نوع معقول محسوب مي شود. هر چند يك 

 رقابتي خود محافظت مي نمايد، ليكن بعيد است كه بتواند آن را بهبود ببخشد.

 

 ضعيف

SBU  ضعيف دچار ضعفي جدي است كه در بلند مدت از تبديل آن به نوع سود آور، جلوگيري مي كند. اين ضعف ممكن است
 ذاتي باشد يا از اشتباهات گذشته ناشي شده باشد. 

 با توجه به اوضاع اقتصاد رقابتي مفروض صنعت، در هيچ يك از موارد، قادر به زندگي مستقل نيست. SBUاين نوع 

 

 غير قابل رشد

كه هيچ قدرتي، نه در حال حاضر و نه در آينده را نداشته باشد، از نوع غير قابل رشد محسوب مي شود. تقلي براي  SBUآن 
 است.  SBUبقا، صرف نظر از استراتژي واگذاري كسب و كار، تنها واكنش متصور براي اين 

 

 توصيف خانه هاي ماتريس ال دي ال

هاي شركت، مطابق با مرحله چرخه عمر صنعت و موقعيت رقابتي شان مي SBUال دي ال به شكلي است كه همه  5*4شبكه 
 توانند بر آن واقع شوند.



هاي شركت، اشارات مستقيم SBUوظايف متعددي به عهده نمايش ماتريس گذاشته شده است. عالوه بر ارائه كل تركيب 
 مناسب و متعددي براي هر خانه ماتريس در آن يافت مي شود:

 سودآوري و جريان نقدي نمونه واري مرتبط است.هر خانه با ـ  1
 ـ هر خانه بر رهنمودهاي استراتژيكي راجع به سهم بازار، موقعيت استراتژيك و سرمايه گذاري مورد نياز، داللت دارد. 2
ممكن و تعدادي از » پيشران هاي خاص«واقع مي شود كه به نوبه خود » پيشران طبيعي«ـ هر خانه در قلمرو يك  3
كه توسط دو (يا  . به خانه هاييمي تواند به اجرا گذاشته شود، تعيين مي كند SBUرا كه توسط » تراتژي هاي عمومياس«

بيشتر از دو) پيشران طبيعي پوشش داده مي شوند، دو (يا بيشتر از دو) پيشران خاص نيز مرتبط مي شوند. در اين موارد، ما 
 م كرد. تمامي رهنمودهاي استراتژيك را تشريح خواهي

 هر خانه موارد زير را در بر دارد: 

 سودآوري و جريان نقدي نمونه •
 پيشران هاي طبيعي كه به هر خانه تعلق دارد •
 رهنمودهاي استراتژيك مرتبط با پيشران هاي خاص •
 سرمايه گذاري نمونه مورد نياز براي پيگيري اين رهنودها •

گانه ماتريس اي دي ال است. همه خانه هايي كه به صورت مورب از هم  20آن چه در زير مي آيد، توصيفي از خانه هاي 
تفكيك شده اند، دو نيروي پيشران طبيعي يا بيشتر را دارا خواهند بود. بنابراين، به عنوان مثال، خانه قدرتمند/پير بين توسعه 

يك مدير ممكن است بعد از تجزيه و تحليل هاي مفصل، هر يك از انتخاب ها را به طبيعي و توسعه خاص تقسيم شده است. 
تناسب داشته باشد، مد نظر قرار دهد، زيرا كه اين ها جزء موارد خط مرزي محسوب مي  SBUعنوان بهترين انتخابي كه با 

 شوند.

 

 مسلط/جنيني

 احتماال سودآور، نه ضرورتا. وام گيرنده خالص نقدينگي.
 طبيعي در صورت تبعيت از موارد زير امكان پذير است: توسعه

 پيشروي با تمام قوا به سمت سهم بازار ـ رشد سريع يا تصرف موقعيت ـ راه اندازي
 سرمايه گذاري با شتاب اندكي سريع تر از تحميل هاي بازار.

 

 مسلط/رشد

 سودآور. احتماال مولد خالص نقدينگي، نه ضرورتا.



 از موارد زير امكان پذير است: توسعه طبيعي با تبعيت
 تصاحب موقعيت ـ دستيابي به رهبري هزينه

 تصاحب سهم بازار ـ دفاع از موقعيت
 سرمايه گذاري به خاطر حفظ نرخ رشد (سد كردن راه رقباي جديد و تازه واردين احتمالي)

 

 مسلط/بالغ

 سودآور. مولد خالص نقدينگي.
 ان پذير است:توسعه طبيعي يا تبعيت از موارد زير امك

 تصاحب سهم ـ رشد همپاي صنعت
 تصرف موقعيت ـ دفاع از موقعيت

 در صورت لزوم سرمايه گذاري مجدد.

 

 مسلط/پير

 سودآور. مولد خالص نقدينگي.
 توسعه طبيعي يا تبعيت از موارد زير امكان پذير است:

 تصرف موقعيت ـ دفاع از موقعيت
 در صورت لزوم سرمايه گذاري مجدد.

 

 قدرتمند/جنيني

 امكان دارد سودآور باشد. وام گيرنده خالص نقدينگي.
 توسعه طبيعي با تبعيت از موارد زير امكان پذير است:

 تالش در جهت بهبود موقعيت ـ راه اندازي 
 پيشروي با تمام قوا به سمت سهم بازار ـ رشد سريع

 سرمايه گذاري مطابق با تحميل هاي بازار.

 

 قدرتمند/رشد

 ال سودآور، احتماال وام گيرنده خالص نقدينگي.احتما
 توسعه طبيعي با تبعيت از موارد زير امكان پذير است:



 تالش در جهت بهبود موقعيت ـ دستيابي به رهبري هزينه
 پييشروي به سمت سهم بازار ـ رشد سريع

 سرمايه گذاري به منظور افزايش نرخ رشد (و بهبود موقعيت).

 

 قدرتمند/بالغ

 مولد خالص نقدينگي. سودآور،
 توسعه طبيعي (توسعه خاص) با تبعيت از موارد زير امكان پذير است:

 تصرف موقعيت ـ دفاع از موقعيت
 تصاحب سهم بازار ـ رشد همپاي صنعت

 در صورت لزوم سرمايه گذاري مجدد.

 

 قدرتمند/پير

 سودآور، مولد خالص نقدينگي.
 پذير است:توسعه طبيعي با تبعيت از موارد زير امكان 

 تصرف موقعيت ـ دفاع از موقعيت
 كاهش هزينه ها

 توسعه خاص با تبعيت از موارد زير امكان پذير است:
 حفظ بقا ـ محكم چسبيدن به جايگاه محفوظ

 حداقل سرمايه گذاري مجدد يا حفظ وضع موجود.

 

 مطلوب/جنيني

 احتماال غير سودآور. وام گبرنده خالص نقدينگي.
 عيت از موارد زير امكان پذير است:توسعه طبيعي با تب

 پيشروي خاص به سمت سهم بازار ـ تمركز، به دست آوردن تدريجي موقعيت
 پيشروي با تمام قوا به سمت سهم بازار ـ رشد سريع

 سرمايه گذاري گزينشي

 

 



 مطلوب/رشد

 سودآوري اندك. وام گيرنده خالص نقدينگي.
 پذير است:توسعه طبيعي با تبعيت از موارد زير امكان 

 تالش در جهت بهبود موقعيت ـ رهبري هزينه در بازار كنوني 
 توسعه خاص با تبعيت از موارد زير امكان پذير است:

 پيشروي خاص به سمت سهم بازار ـ تمايز (تدريجي)، تمركز
 سرمايه گذاري گزينشي به منظور بهبود موقعيت

 

 مطلوب/بالغ

 سودآوري متوسط. مولد خالص نقدينگي.
 توسعه طبيعي با تبعيت از موارد زير امكان پذير است:

 نگهباني يا محافظت ـ رشد كردن همپاي صنعت
 توسعه خاص با تبعيت از موارد زير امكان پذير است:

 يافتن جايگاه محفوظ و پشتيباني از آن
 اثبات كارآمدي

 حداقل و / سرمايه گذاري مجدد گزينشي

 

 مطلوب/پير

 قدي متوازن.سودآوري متوسط. جريان ن
 توسعه خاص با تبعيت از موارد زير امكان پذير است:

 كاهش هزينه ها ـ برداشت از جايگاه محفوظ
 حفظ بقا ـ محكم چسبيدن به جايگاه محفوظ

 عقب نشيني مرحله اي ـ عقب نشيني
 سرمايه گذاري جهت حفظ وضع موجود يا واگذاري كسب و كار

 

 معقول/جنيني

 خالص نقدينگي.غير سودآور. وام گيرنده 
 توسعه طبيعي يا توسعه خاص با تبعيت از موارد زير امكان پذير است:



 پيشروي گزينشي به سوي موقعيت ـ تمركز
 اثبات كارآمدي

 سرمايه گذاري كامال گزينشي

 

 معقول/رشد

 غير سودآور. وام گيرنده خالص نقدينگي يا جريان نقدي متوازن
 از موارد زير امكان پذير است:توسعه طبيعي يا توسعه خاص با تبعيت 

 پيشروي گزينشي به سوي موقعيت ـ تمركز، تمايز
 يافتن جايگاه محفوظ و حفظ آن

 اثبات كارآمدي از طريق:
 پيشروي تهاجمي به سمت سهم بازار ـ تصاحب

 سرمايه گذاري مجدد و خاص

 

 معقول/بالغ

 حداقل سودآوري. جريان نقدي متوازن.
 ارد زير امكان پذير است:توسعه خاص با تبعيت از مو

 يافتن جايگاه محفوظ، استقرار و محكم چسبيدن به آن
 چنانچه كارآمدي اثبات نشود، خارج شدن به روش هاي زير توصيه مي گردد:

 عقب نشيني مرحله اي ـ عقب نشيني
 حداقل سرمايه گذاري مجدد يا واگذاري

 

 معقول/پير

 حداقل سودآوري. جريان نقدي متوازن.
 كارآمدي اثبات نشود، خارج شدن به روش هاي زير توصيه مي گردد:چنانچه 

 عقب نشيني مرحله اي ـ عقب نشيني
 واگذاري

 عدم سرمايه گذاري يا واگذاري

 



 ضعيف/جنيني

 غير سودآور. وام گيرنده خالص نقدينگي.
 كارآمدي به روش هاي زير مي تواند اثبات شود:

 ارتقاء ـ تصاحب
 كارآيي:در صورت عدم اثبات 

 خارج شدن ـ عقب نشيني
 خارج شدن ـ فروش

 سرمايه گذاري يا واگذاري

 

 ضعيف/رشد

 غير سودآور. وام گيرنده خالص نقدينگي يا جريان نقدي متوازن.
 اثبات كارآمدي از طريق:

 برگشت
 تعويض

 در صورت عدم اثبات كارآمدي، خارج شدن از طريق:
 واگذاري

 سرمايه گذاري يا واگذاري

 

 الغضعيف/ب

 ود آن باشدسغير سودآور. ممكن است وام گيرنده خالص نقدينگي يا 
 اثبات كارآمدي از طريق:

 برگشت
 تعويض

 در صورت عدم اثبات كارآمدي، خارج شدن از طريق:
 عقب نشيني مرحله اي ـ عقب نشيني

 سرمايه گذاري گزينشي يا واگذاري

 

 



 ضعيف/پير

 غير سودآور (خارج از رده)
 خارج شدن

 واگذاري
 

 متغيرهاي استراتژيك مربوط

 ):X متغيرهاي قوت كسب و كار (محور

 موقعيت كلي رقابت •
 حق امتيازها و حق اختراعات •
 كارآيي توليد •
 خدمات پس از فروش •
 ادغام عمودي •
 طرز تلقي مديريت از ريسك •

 ):Y متغيرهاي مرحله چرخه عمر (محور

 مرحله چرخه عمر •
 نرخ رشد بازار •
 ويژگي هاي رقابت •
 وفاداري مشتريان به نام و نشان •
 ثبات سهم بازار •
 موانع غير تكنولوژيكي ورود •
 گستردگي خط محصول •
 توسعه تكنولوژي •

 

 كاربرد مدل

بر حسب موقعيت رقابتي و مرحله چرخه عمر بازارهاي محصول آن، متوازن  SBUمدل دي اي ال براي نشان دادن وضعيت هر 
 استراتژي هاي تخصيص منابع، و همچنين مرتبط كردن استراتژي هاي مشخص به هركردن پورتفوليوي شركت در ارتباط با 



 SBU .در سطح كسب و كار، مورد استفاده واقع مي شود 
 
 
 
 
 
 
 


