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ترجوه هقاله ” “What is Strategy?, By Michael E.Porter,1996.
.I

اثرتخشی عولیاتی استراتژی هحسوب نویشود

ظؼ ظّ ظَُی گػنتَ هعیؽاى ثب لْاًیي خعیعی قبؾهبى ضْظ ؼا هعیؽیت هیکٌٌع .نؽکتُب ثبیع آىلعؼ اًؼطبفپػیؽ ثبنٌع
کَ ثتْاًٌع ثَ تغییؽات ثبؾاؼ ّ ؼلبثت ثَ قؽػت ّاکٌم ًهبى ثعٌُع .ثؽای ایٌکَ ثِتؽیي کبؼ ؼا اًدبم ظٌُع ثبیع ثطْؼ هعاّم
هسکؾًی کٌٌع .آًِب ثؽای ایٌکَ ثَ ثبؾظُی ثیهتؽی ظقت پیعا کٌٌع ثبیع ثؽّىقپبؼی کٌٌعُ ّ .وچٌیي ثبیع ظؼ چٌع خٌجَ ،ضْظ
ؼا ؼنع ثعٌُع تب ظؼ ؼلبثت ثب ؼلیجبى پیهگبم ثبنٌع .تثجیت هْلؼیت نؽکت کَ ؾهبًی هِنتؽیي اقتؽاتژی نؽکت هسكْة
تکٌْلْژی اهؽّؾی کٌبؼ گػانتَ هینْظ .ثؽ اقبـ ايْل ّ لْاػع خعیع ،ؼلجب ثَ
هینع ،ظؼ ثبؾاؼُبی پْیب ّ ثب تغییؽ
ِ
قؽػت هیتْاًٌع هْلؼیت نوب ظؼ ثبؾاؼ ؼا ثؽای ضْظ ایدبظ کٌٌع ّ ظؼ ثِتؽیي زبلت هؿیت ؼلبثتی ثؽای نؽکتُب اهؽی
هْلتی هسكْة هینًْع .اهب ایي ِؽؾ فکؽ اؾ خولَ زمبیك ًبلى ّ ضطؽًبکی ُكتٌع ّ ،ثبػث هینًْع کَ نؽکتُبی
ت هطؽة ،اؾ ثیي ثؽًّع .ظؼ زمیمت ،ثؽضی اؾ هْاًغ ثب آقبى نعى همؽؼات ّ خِبًی
ثیهتؽ ّ ثیهتؽی ثب ّاؼظ نعى ثَ ؼلبث ِ
ً
نعى ثبؾاؼُب ظاؼًع اؾ ثیي هیؼًّع .نؽکتُب ًكجتب اًؽژینبى ؼا ظؼ کْچکتؽ نعى ّ ثیهتؽ چبالک نعى ،قؽهبیَگػاؼی
کؽظٍاًع .اهب ظؼ ثكیبؼی اؾ يٌبیغ ،آًچَ کَ ثؼُیُب ؼلبثت ثیم اؾ زع هؼوْل هیًبهٌع تٌِب خؽازبت زبيل اؾ ضْظؾًی
نؽکتُب اقتً ًَ ،تیدَی اختٌبةًبپػیؽ زبيل اؾ تغییؽ پبؼاظاینُبی ؼلبثت.
ػلت ایي ههکل ًبتْاًی ظؼ تفبّت لبئل نعى هیبى اثؽثطهی ػولیبتی ّ اقتؽاتژی اقت .هعیؽاى ثهعت ثَ ظًجبل
ثِؽٍّؼی ،کیفیت ّ قؽػت ثْظًع ،لػا تؼعاظ لبثلتْخِی اثؿاؼ ّ تکٌیک ایدبظ نعٍاقت؛ اؾ خولَ :هعیؽیت خبهغ کیفیت،
ػولیبتی ًتیدَثطم
هسکؾًی ،ؼلبثتُبی ؾهبًی ،ثؽّىقپبؼی ،ههبؼکت ،هٌِعقی هدعظ ،هعیؽیت تسْل .اگؽچَ ثِجْظ
ِ
اغلت تبثیؽ چهنگیؽی ظانتَ اقت ،اهب ثكیبؼی اؾ نؽکتُب ثطبِؽ ًبتْاًینبى ظؼ تجعیل ظقتآّؼظُب ثَ قْظآّؼی هكتوؽ،
فؼبلیتنبى هطتل نعٍاقت .غؼٍ غؼٍ ،اغلت ثطْؼ غیؽهسكْـ ،اثؿاؼُبی هعیؽیتی خبی اقتؽاتژی ؼا گؽفتَاًع .ؾهبًیکَ
هعیؽاى ثؽای ثِجْظ توبم خٌجَُب تالل هیکٌٌع ،آًِب ظؼ ّالغ ظاؼًع اؾ هْلؼیتُبی هٌبقت ؼلبثتی فبيلَ هیگیؽًع.

اثرتخشی عولیاتی :الزم است ولی کافی نیست
اثؽثطهی ػولیبتی ّ اقتؽاتژی ُؽ ظّ ثؽای ظانتي ػولکؽظی ثؽتؽ الؾم ُكتٌع ،کَ ُعف ايلی ُؽ نؽکت هیثبنع .اهب
آًِب اؾ ِؽق هتفبّت اؾ یکعیگؽ ػول هیکٌٌع.
یک نؽکت اگؽ ثتْاًع تفبّتی ایدبظ کٌع کَ لبظؼ ثَ زفع آى ثبنع هیتْاًع ػولکؽظی ثِتؽ اؾ ؼلجب ظانتَ ثبنع .آى تفبّت
ثبیع ثؽای ههتؽی اؼؾل ثبالتؽی ظانتَ ثبنع یب اؼؾل یکكبًی ؼا ثب لیوت پبییيتؽ ایدبظ کٌع ّ ،یب ُؽ ظّ ثب ُن .آًگبٍ زكبة
قْظآّؼی ثؽتؽ نؽکت ثَ ایي نکل اقت :اؼائَ اؼؾل ثیهتؽ ثَ نؽکت ایي اخبؾٍ ؼا هیظُع کَ هتْقّ لیوت ُؽ ّازع ؼا
افؿایم ظُع ،ثبؾظُی ثیهتؽ ًیؿ هٌدؽ ثَ کبُم هتْقّ ُؿیٌَ ُؽ ّازع هینْظ.
ًِبیتب ًُ ،وَی تفبّتُبی هیبى نؽکتُب ظؼ ُؿیٌَ ّ لیوت ،اؾ يعُب فؼبلیت ًبنی هینْظ .فؼبلیتُبیی کَ ثؽای ضلك،
تْلیع ،فؽّل ّ ،اؼقبل هسًْالت ّ ضعهبت ،هبًٌع ضعهتؼقبًی ثَ ههتؽیبى ،هًْتبژ هسًْالت ًِبیی ّ ،آهْؾل
کبؼکٌبى ،الؾم هیثبنعُ .ؿیٌَُب ثَ ضبِؽ اًدبم فؼبلیتُب ایدبظ هینًْع ّ ،هؿیتُبی زبيل اؾ ُؿیٌَ کؽظىُب اؾ اًدبم
کبؼاهعتؽ ثؽضی فؼبلیتُب ًكجت ثَ ظیگؽ ؼلجب ًهبت هیگیؽظ .ثَ ِْؼ ههبثَ ،توبیؿ نؽکتُب اؾ یکعیگؽ اؾ اًتطبة فؼبلیتُب
ّ ِؽیمَ اًدبم آًِب ًبنی هینْظ .پف ،فؼبلیتُب یگبىُبی اقبقی هؿیت ؼلبثتی ُكتٌع .لػا هؿیتُب ّ یب َّغ ًبهكبػع یک
نؽکت اؾ توبم  ًَ -فمّ ثطهی اؾ -فؼبلیتُبی نؽکت ًبنی هینْظ.
اثؽثطهی ػولیبتی ثَ هؼٌی ثِتؽ اًدبم ظاظى فؼبلیتُبی ههبثَ ًكجت ثَ آًچَ کَ ؼلجب اًدبم هیظٌُع ،اقت .اثؽثطهی
ػولیبتی نبهل ثبؾظُی هینْظ ّلی تٌِب هسعّظ ثَ ثبؾظُی ًیكت .ثلکَ ثَ توبم فؼبلیتُبیی ثؽهیگؽظظ کَ ثَ نؽکت ایي
اهکبى ؼا هیظُع کَ ،هثالً ،ثب کبُم لطؼبت هؼیْة ظؼ هسًْالت ّ یب تْقؼَی قؽیغتؽ هسًْل ثِتؽ ،اؾ ّؼّظی ضْظ
ثِتؽ اقتفبظٍ کٌع .ثؽػکف ،خِتگیؽیُبی اقتؽاتژیکی ثَ هؼٌی اًدبم فؼبلیتُبی هتفبّت اؾ ؼلجب ّ یب اًدبم فؼبلیتُبی
هتهبثَ ثب ؼلجب اهب ثَ ؼّنی هتوبیؿ هیثبنع.
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تفبّت ظؼ اثؽثطهی ػولیبتی ظؼ هیبى نؽکتُب فؽاگیؽ اقت .ثؽضی نؽکتُب ًكجت ثَ ثمیَ لبظؼًع کَ اؾ ّؼّظیُبیهبى
ضؽّخیُبی ثیهتؽی زبيل کٌٌع؛ ؾیؽا فؼبلیتُبی ؾائع ؼا زػف هیکٌٌع ،تکٌْلْژیُبی پیهؽفتَتؽی ؼا ثکبؼ هیگیؽًع ،ظؼ
کبؼکٌبى ثِتؽ اًگیؿٍ ایدبظ هیکٌٌع ،یب افك ّقیغتؽی ظؼ هعیؽیت فؼبلیتُبی ضبو ّ یب هدوْػَای اؾ فؼبلیتُب ظاؼًع .ایي
توبیؿُب ظؼ اثؽثطهی ػولیبتی ،ػبهلی هِن ظؼ تفبّت قْظآّؼی ؼلجب هیثبنع ،ؾیؽا آًِب هكتمیوبً َّؼیتُبی ُؿیٌَ ًكجی ّ
قطْذ توبیؿ ؼا تست تبثیؽ لؽاؼ هیظٌُع.
تفبّتُب ظؼ اثؽثطهی ػولیبتی ػلت ايلی چبلم ژاپٌیُب ثب نؽکتُبی غؽثی ظؼ ظَُی  0891ثْظ .ژاپٌیُب ظؼ
اثؽثطهی ػولیبتی ًكجت ثَ ؼلجبیهبى ثكیبؼ خلْتؽ ثْظًع .تب ایي زع کَ آًِب لبظؼ ثْظًع ُؿیٌَ کن ّ کیفیت ثؽتؽ ؼا ُوؿهبى ثب
ُن ثَ ثبؾاؼ اؼائَ ظٌُع .ایي هَْْع اؼؾل هجبؼؾٍکؽظى ؼا ظانت( .ثكیبؼی اؾ تفکؽات خعیع ظؼ آى ؾهبى ظؼثبؼٍی ؼلبثت
ثَ ایي هَْْع ّاثكتَ ثْظ ).ثؽای یک لسظَ هؽؾ ثِؽٍّؼی ؼا ظؼ ًظؽ ثگیؽیع کَ هدوْع ُوَی ثِتؽیي فؼبلیتُبی هْخْظ
ظؼ ُؽ ؾهبًی ؼا تهکیل هیظُع .هؽؾ ثِؽٍّؼی ؼا ایٌطْؼ تًْؼ کٌیع :ثیهتؽیي اؼؾنی کَ یک نؽکت -کَ هسًْل یب
ضعهتی ضبو ؼا اؼائَ هیظُع -هیتْاًع ظؼ ُؿیٌَای هؼیي ،ثب اقتفبظٍ اؾ ثِتؽیي تکٌْلْژیُبی هْخْظ ،هِبؼتُب،
تکٌیکُبی هعیؽیتی ّ ،هْاظ اّلیَ ضؽیعاؼی نعٍ ،ایدبظ کٌع .هفِْم هؽؾ ثِؽٍّؼی ،هیتْاًع ظؼ فؼبلیتُبی هدؿا ّ ،ظؼ
هدوْػَای اؾ فؼبلیتُبی هؽتجّ ثَ ُن -هبًٌع فؽایٌع قفبؼلظُی ّ تْلیع ّ -ظؼ توبم فؼبلیتُبی نؽکت ثکبؼ ؼّظّ .لتی یک
نؽکت اثؽثطهی ػولیبتی ؼا ثِجْظ هیثطهع ثعیي هؼٌی اقت کَ ظاؼظ ثَ قوت هؽؾ ثِؽٍّؼی زؽکت هیکٌع .اًدبم ایي کبؼ
هوکي اقت ثَ قؽهبیَگػاؼی ،پؽقٌل هتفبّت ،یب ؼاٍُبی قبظٍ ّ خعیع هعیؽیتی ًیبؾ ظانتَ ثبنع.
ؾهبًیکَ ؼّیکؽظُبی هعیؽیتی ّ تکٌْلْژیُبی خعیع تْقؼَ ظاظٍ نًْع ّ ُوچٌیي ؾهبًیکَ هْاظ اّلیَ خعیع هِیب نًْع،
ت ثیؽّى زؽکت هیکٌع .ثَ ػٌْاى هثبل کبهپیْتؽُبی لپتبپ ،اؼتجبِبت هْثبیلی،
هؽؾ ثِؽٍّؼی ثطْؼ پیْقتَ ثَ قو ِ
ً
ایٌتؽًتً ّ ،ؽم افؿاؼُبیی هبًٌع  Lotus Notesهؽؾُبی ثِؽٍّؼی ؼا ظؼ ؾهیٌَ ػولیبت  Sales-forceهدعظا تؼؽیف
کؽظٍاًع؛ ّ ُوچٌیي ازتوبل ایدبظ اؼتجبِ هیبى فؽّل ثب ایٌچٌیي فؼبلیتُب –هبًٌع فؽایٌع قفبؼل ّ ضعهبت پف اؾ فؽّل -ؼا
ّؼی تْلیع ّ
ثبال ثؽظٍاًع .ثطْؼ ههبثَ ،تْلیع ًبة ،کَ نبهل ضبًْاظٍای اؾ فؼبلیتُب هیثبنع ،اهکبى ثِجْظ لبثلتْخِی ظؼ ثِؽٍ ِ
ثکبؼگیؽی تدِیؿات ؼا فؽاُن آّؼظٍاًع .ظقت کن ظؼ یک ظَُی گػنتَ ،هعیؽاى ههغْل ثِجْظ اثؽثطهی ػولیبتی نعٍاًع.
هعیؽاى اؾ ِؽیك ؼّلُبیی هبًٌع  ،TQMؼلبثت ؾهبًی ّ ،هسکؾًی ،ؼّل اًدبم فؼبلیتُب ؼا تغییؽ ظاظٍاًع تب ثتْاًٌع
ًبکبؼاهعیُب ؼا زػف کٌٌع ،قطر ؼَبیت ههتؽی ؼا ثبال ثجؽًع ّ ،ثَ ثِتؽیي ػول ظقتیبثٌع .هعیؽاى ثؽای ایٌکَ ثب تغییؽ ظؼ
هؽؾ ثِؽٍّؼی ُوگبم ثبنٌع ،ثِجْظ هكتوؽ ،تْاًوٌعقبؾی ،تغییؽ ظؼ ؼّل هعیؽیت ّ ،ثَ ايطالذ قبؾهبى آهْؾنی ؼا
پػیؽفتَاًع .ؼایح نعى ثؽّىقپبؼی ّ نؽکتُبی هدبؾی ًهبى هیظُع نؽکتُب ثَ ایي ظؼک ؼقیعٍاًع کَ اًدبم ُوَی
فؼبلیتُب ثَ هبًٌع فؼبلیتُبی پؽزبيلی کَ هتطًًبى اًدبم هیظٌُع قطت اقت.
ٌُگبهیکَ نؽکتُب ثَ قوت هؽؾ ثِؽٍّؼی گبم ثؽهیظاؼًع ،اغلت ثَ ِْؼ ُوؿهبى ثَ ثِجْظ چٌع ثؼع اؾ ػولکؽظ
هیپؽظاؾًع .هثالً ،نؽکتُبیی کَ هوبؼقت ژاپٌیُب ظؼ تغییؽات قؽیغ ظؼ ظَُی  0891ؼا فؽاگؽفتٌع ،لبظؼ ثْظًع کَ ثطْؼ
ُوؿهبى ُن لیوت ؼا کبُم ظٌُع ّ ُن توبیؿُب ؼا ثِجْظ ثجطهٌع .آًچَ کَ ؾهبًی ثؼٌْاى یک هْاؾًَ ) (Trade offظؼ غُي
ثْظ
نعٍ
پػیؽفتَ
هعیؽاى
–هثالً ثیي فبکتْؼُبی ُؿیٌَُب ّ تؼعاظ لطؼبت هؼیْة -ثؼعُب هؼلْم نع کَ ػلتم اثؽثطهی ػولیبتی َؼیف ثْظٍ؛ ّ هعیؽاى
یبظگؽفتٌع کَ ایي چٌیي تْاؾىُبی انتجبُی ؼا ًپػیؽًع.
ً
ثِجْظ هكتوؽ ظؼ اثؽثطهی ػولیبتی الؾم اقت تب قْظآّؼی ثیهتؽی زبيل نْظ .اهب ایي هؼوْال کبفی ًیكت .تؼعاظ
ؾیبظی اؾ نؽکتُب ًتْاًكتٌع ثؽ پبیَ اثؽثطهی ػولیبتی ظؼ ِی ؾهبى ؾیبظی ثب هْفمیت ظؼ ثبؾاؼ ؼلبثت کٌٌع ّ ،ایٌکَ خلْتؽ
اؾ ظیگؽ ؼلجب هبًعى ُن ُؽ ؼّؾ قطتتؽ هینعّ .اَرتؽیي ظلیل آى ُن گكتؽل قؽیغ ثِتؽیي فؼبلیتُب ّ فؽاگیؽی آًِب
تْقّ ؼلجب ثْظ .ؼلجب ثَ قؽػت هیتْاًكتٌع کَ تکٌیکُبی هعیؽیتی ،تکٌْلْژیُبی خعیع ،ثِجْظ هْاظ اّلیَ ّ ،ؼاٍُبی کكت
ًیبؾ ههتؽیبى ؼا اؾ ُن تملیع کٌٌع .ػوْهیتؽیي ؼاٍزلُب –آًِب کَ هیتْاًكت ظؼ چٌعیي هْلؼیت اقتفبظٍ نًْع -قؽیغتؽ
فؽاگیؽ هینع .نبُع ایي هعػب ،گكتؽل تکٌیک  OEکَ ثب زوبیت ههبّؼاى نتبة گؽفت.
ؼلبثت ثؽ اقبـ ( OEاثؽثطهی ػولیبتی) هؽؾ ثِؽٍّؼی ؼا ثَ ضبؼج اؾ آى قْق هیظُع ّ ،ثؽای ُؽ فؽظی ثطْؼ
چهنگیؽی کبؼ ّ هكئْلیت ؼا ؾیبظ هیکٌع .اگؽچَ ایٌچٌیي ؼلبثتی ثِجْظ کبهلی ؼا ظؼ اثؽثطهی ػولیبتی ثبػث هینْظّ ،لی
ثؽای ُیچکف ظاؼای اُویت ًهع .يٌبیغ چبپ تدبؼی آهؽیکب ؼا ثب ثیم اؾ  5هیلیْى ظالؼ قؽهبیَ ظؼ ًظؽ ثگیؽیع .غبلت
يٌؼت
ایي
ثبؾیگؽاى
–  -R.R. Donnelley & Sons company, Quebecor, World color press, Big flower pressظاؼًع نبًَ ثَ
نبًَ ُن ؼلبثت هیکٌٌع ،ثَ ُوَ ًْع ههتؽی ضعهبت هیظٌُع ،قؽی ههبثِی اؾ تکٌْلْژیُبی چبپ ؼا اؼائَ هیظٌُع ،ثَ
همعاؼ ؾیبظی ظؼ یک ظقتگبٍ خعیع قؽهبیَگػاؼی هیکٌٌع ،فهبؼ کبؼینبى ؼا ثیهتؽ هیکٌٌع ،تؼعاظ ضعهَنبى ؼا کوتؽ هیکٌٌع.
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اهب ثِؽٍّؼی ثبالتؽی کَ زبيل هینْظ اؾ زفع هْلؼیت قْظآّؼی ثؽتؽ ًتیدَ ًوینْظ ،ثلکَ ثْاقطَ ههتؽیبى ّ
ػؽََکٌٌعگبى تدِیؿات ثعقت هیآیع .زتی قْظ ًِبیی  Donnelleyثؼٌْاى پیهؽّ ظؼ ایي يٌؼت ،کَ ثطْؼ پیْقتَ ظؼ
ظَُی  0891ثبالتؽ اؾ  7%ثْظ ،ظؼ قبل  0885ثَ کوتؽ اؾ  4/6%کبُم یبفت .ایي الگْ اؾ يٌؼتی ثَ يٌؼت ظیگؽ ًوبیبى
هینْظ .زتی ژاپٌی ُب کَ ظؼ نؽایّ ؼلبثت خعیع پیهگبم ثْظًع ،ثطْؼ هعاّم اؾ قْظُبی کن آؾاؼ ظیعٍاًع( .ثَ "نؽکتُبی
ژاپٌی ثَ ًعؼت اقتؽاتژی ظاؼًع" هؽاخؼَ کٌیع).
یکی ظیگؽ اؾ ظالیلی کَ اثؽثطهی ػولیبتی ثِجْظ یبفتَ کبفی ًیكت ُ-وگؽایی ؼلبثتی -آى اقت کَ ثكیبؼ ؾیؽکبًَ ّ پؽ
اؾ تِْئَ اقتُ .ؽ چَ نؽکتُب ثیهتؽ هسکؾًی هیکٌٌع ثیهتؽ نجیَ ثَ یکعیگؽ هینًْعُ .ؽچَ کَ ؼلجب فؼبلیتُب ؼا ثؽای
ثبال ثؽظى کبؼایی ثَ گؽٍّ ظیگؽی ثؽّىقپبؼی هیکٌٌع ،کَ الجتَ ایي فؼبلیتُب اغلت یکكبىاًع ،ایي فؼبلیتُب ثیهتؽ ظؼ هیبى
ؼلجب ػوْهیت پیعا هیکٌعُ .ؽچَ ؼلجب اؾ ثِجْظ یکعیگؽ ظؼ ؾهیٌَُبی کیفیت ،هعت ؾهبى چؽضَ ،یب ههبؼکت ػؽََکٌٌعگبى
تملیع کٌٌع ،اقتؽاتژیُب ُوگؽاتؽ هینًْع ّ ؼلبثت ثَ هكبثمَای ظؼ یک هكیؽ یکكبى تجعیل هینْظ کَ ُیچ یک ًویتْاًٌع ظؼ
آى پیؽّؾ نًْع .ؼلبثت فمّ ثؽ اقبـ اثؽثطهی ػولیبتی ثؽای ؼلجبی یک ثبؾاؼ هطؽة ّ ؾیبىثبؼ اقت ّ ،هٌدؽ ثَ
ثؽضْؼظُبیی ثیي ؼلجب هینْظ کَ تٌِب ثْقیلَ هسعّظ کؽظى ؼلبثت هیتْاى اؾ آى خلْگیؽی کؽظ .هْج اضیؽ تثجیت يٌؼت اؾ
ِؽیك اظغبم نعى چٌع نؽکت ثب یکعیگؽ ،خؽیبًی ؼا ظؼ ؾهیٌ َ ؼلبثت اثؽثطهی ػولیبتی ایدبظ کؽظٍ اقتّ .لتی نؽکتُب
ُیچگًَْ ظیع اقتؽا تژیکی ًعانتَ ثبنٌع ّ تٌِب ثب پبفهبؼی ثؽ ػولکؽظ ثَ ؼلبثت ثپؽظاؾًع ،ظّؼ اؾ غُي ًیكت کَ نؽکتُب
ایعٍای ثِتؽ اؾ ضؽیعى نؽکتُبی ؼلیت ًعانتَ ثبنٌع .ؼلجبیی کَ ظؼ ثبؾاؼ ؼلبثت ثبلی هبًعٍاًع ،اغلت آًِبیی ُكتٌع کَ اؾ
ظیگؽاى ثیهتؽ ػوؽ کؽظٍاًع ًَ ،آًِبیی کَ هؿیت ّالؼی ًكجت ثَ ثمیَ ظانتَاًع.
ثؼع اؾ گػنت ظَُای اؾ ظقتبّؼظُبی هْثؽ ظؼ اثؽثطهی ػولیبتی ،ثكیبؼی اؾ نؽکتُب ثب کبُم ظؼ ًؽش ثبؾگهت
قؽهبیَ هْاخَ هی نًْع .ثِجْظ هكتوؽ ظؼ غُي هعیؽاى زک نعٍ اقت ،اهب اثؿاؼل ثطْؼ ًبضْاقتَ نؽکتُب ؼا ثكْی تملیع
ّ یکدْؼ نعى قْق هی ظٌُع .ثتعؼیح هعیؽاى اخبؾٍ ظاظًع کَ خبی اثؽثطهی ػولیبتی ثب اقتؽاتژی خبیگؿیي نْظ .لػا ًتیدَ
ایٌچٌیي نع :کٌبؼ ؼفتي ؼلبثتُبی آًچٌبًی ،پبیعاؼی ،یب کبُم لیوتُب ّ ،توؽکؿ ثؽ ؼّی ُؿیٌَُبیی کَ تْاًبیی نؽکت ؼا ثب
قؽهبیَ گػاؼی ظؼ ثبؾاؼ ظؼ ظؼاؾ هعت هٌطجك ّ ُوكْ هیکٌع.
.II
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اقتؽاتژی ؼلبثتی ؼاخغ ثَ هتفبّت ثْظى اقت .ثَ هؼٌبی اًتطبة آگبُبًَ هدوْػَی هتفبّتی اؾ فؼبلیتُب ثَ خِت اؼائَ
کؽظى هدوْػَی یکتبیی اؾ اؼؾل.
ثؽای هثبل نؽکت ُْاپیوبیی خٌْة غؽثی گؿیٌَُبیی چْى هكبفؽتُبی ثب هكبفت کْتبٍُ ،ؿیٌَی پبییي ،ضعهبت ًمطَ
ثَ ًمطَ هیبى نِؽُبی هتْقّ ّ فؽّظگبٍُبی غیؽ ايلی نِؽُبی ثؿؼگ ؼا پیهٌِبظ هیظُع .نؽکت خٌْة غؽثی ثعًجبل
ُْاپیوبُبی ثؿؼگ ًیكت ّ هكبفتُبی ِْالًی ؼا قؽّیف ًویظُع .هكبفؽاًم ؼا ضبًْاظٍُب ،ظاًهدْیبى ّ هكبفؽاى تدبؼی
تهکیل هیظٌُع .قفؽُبی ؾّظ ثَ ؾّظ ّ کؽایَُبی پبییي ُْاپیوبُبی نؽکت خٌْة غؽثی ،ههتؽیبى زكبـ ثَ لیوت ؼا کَ
ظؼ غیؽایًٌْؼت ثب اتْثْـ ّ یب هبنیي قفؽ هیکٌٌع ّ ،هكبفؽاى آقبیمِلت هكیؽُبی ظیگؽ کَ ُْاپیوبُبیی ثب اهکبًبت
کبهل ؼا ثؽای قفؽ ضْظ اًتطبة هیکٌٌع ،ؼا خػة هیکٌع.
اغلت هعیؽاى هْلؼیت اقتؽاتژیکی ؼا اؾ هٌظؽ ههتؽیبًهبى تْيیف هیکٌٌع :هثالً "نؽکت ُْاپیوبیی خٌْة غؽثی ثَ
هكبفؽاى زكبـ ثَ لیوت ّ آقبیمِلت ضعهبت اؼائَ هیکٌع" .اهب اُویت اقتؽاتژی ظؼ فؼبلیتُبقت -اًتطبة اًدبم هتفبّت
فؼبلیتُب ّ یب اًدبم فؼبلیتُبیی هتفبّت ًكجت ثَ آًچَ کَ ؼلجب اًدبم هیظٌُع .ظؼ غیؽایًٌْؼت ،اقتؽاتژی فمّ یک نؼبؼ
ثبؾاؼی اقت کَ ؼلبثت ؼا ُن تسول ًطْاُع کؽظُْ .اپیوبُبی ظؼثكتی ثعیي هٌظْؼ ایدبظ هینًْع کَ هكبفؽاى ؼا اؾ ُؽ
ًمطَای هبًٌع  0ثَ ُؽ ًمطَای هبًٌــع  2ثجؽًع .ثؽای ؼقیعى ثَ همبيع ؾیبظ ّ قؽّیـف ظاظى هكبفؽاى ثب پؽّاؾُبی پیْقتـَ،
قیكتن
ظؼثكتی
ُْاپیوبُبی
 hub-and-spokeؼا کَ ظؼ غبلت فؽّظگبٍُب اقتفبظٍ هینع ،ثکبؼ گؽفتٌـعُ .وچٌیي ثؽای خػة هكبفؽاًی کَ ضْاقتـبؼ
ؼازتی ثیهتؽی ثْظًع ،آًِب کالـُبی ظؼخَ یک ّ تدبؼی ؼا اؼائَ ظاظًع .ثؽای تطجیك ظاظى هكبفؽاًی کَ ثبیع ثؽای اظاهَ
هكیؽ ُْاپیوب ػٌْ هیکؽظًع ،آًِب ؾهبثٌعیُبی ظّ پؽّاؾ ؼا ثؽؼقی ّ ُوبٌُگ هیکؽظًع ّ چوعاىُبی هكبفؽاى ؼا ثَ
ُْاپیوبی ثؼعی هٌتمل هیکؽظًع .چْى ثؼُی اؾ هكبفؽیي ثؽای قبػبتُبی ِْالًی ظؼ ُْاپیوب هكبفؽت هیکؽظًع ،ظؼ
ُْاپیوبُبی توبم اهکبًبت ّػعٍُبی غػایی ُن قؽّ هیکؽظًع.
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ثؽػکف نؽکتُبی ظیگؽ ،نؽکت خٌْةغؽثی ُوَی فؼبلیتُبیم ؼا ثؽای اؼائَی لیوت پبییي ،ضعهبت ؼازت ّ
هٌبقت ظؼ ُؽ هكیؽ ضبو هٌطجك کؽظٍاقت .اؾ آًدبیی کَ هعت تْلف ُْاپیوبُبی نؽکت خٌْةغؽثی ًِبیتبً  05ظلیمَ اقت
لػا ایي نؽکت ًكجت ثَ ؼلجب ثیهتؽ هیتْاًع ُْاپیوبُبیم ؼا ثؽای پؽّاؾُبی ثیهتؽ آهبظٍکٌع ّ هیتْاًع پؽّاؾُبی ؾّظ ثَ
ؾّظی ثب ُْاپیوبُبی کوتؽ ثؽای ههتؽیبى فؽاُن آّؼظ .نؽکت خٌْةغؽثی ضعهبت ّػعٍی غػایی ،ؼؾؼّ يٌعلی ،چک
ظؼّىضطی چوعاىُب ّ ،یب کالـ هوتبؾ اؼائَ ًویظُع .ثلیّ فؽّنی اتْهبتیک ظؼ ّؼّظی ثَ ُْاپیوب ههتؽیبى ؼا ثَ
کٌبؼگػانتي آژاًفُبی هكبفؽتی تؽغیت هیکٌع ّ اخبؾٍ هیظُع کَ نؽکت خٌْةغؽثی هدجْؼ ًهْظ کَ ثَ آژاًفُبی
هكبفؽتی زك کویكیْى ثعُعُ .وچٌیي ًبّگبى ُْاپیوبُبی ِْ 737ل ػوؽ هفیع ضعهبت ؼا ثبال هیثؽظ.
نؽکت خٌْةغؽثی هْلؼیت اقتؽاتژیکی اؼؾنوٌع ّ یکتــبیی ثب اًدبم هدوْػَای اؾ فؼبلیتُبی هٌبقت ثؽای ضْظ
فؽاُن کؽظٍ اقت .ظؼ هكیؽُبیی کَ نؽکت خٌْةغؽثی ضعهبت هیظُعُ ،ؽگؿ پؽّاؾ ظیگؽی ثب توبم اهکبًبت کَ ُن ؼازت
ثبنع ّ ُن اؼؾاى لیوتً ،ویتْاًع ثبنع.
ُوچٌیي نؽکت  ،Ikeaفؽّنٌعٍ هجلوبى ظؼ قطر خِبًی اقت کَ ظؼ کهْؼ قْئع لؽاؼ ظاؼظ ،هَْغگیؽی اقتؽاتژیکی
ؼّنٌی ظاؼظ .ایي نؽکت ضؽیعاؼاى خْاى ؼا کَ ثعًجبل قجکُبی اؼؾاى لیوت ُكتٌع ،هْؼظ ُعف لؽاؼ هیظُع .اًتطبة
ظقتَای اؾ فؼبلیتُبی ظؼقت ثبػث تجعیل ایي هفِْم ثبؾاؼیبثی ثَ یک هَْغگیؽی اقتؽاتژیکی هینْظُ .وبًٌع نؽکت
خٌْةغؽثی ،نؽکت ُ Ikeaن تًوین گؽفتَ کَ فؼبلیتُب ؼا ثَ ِؽؾ هتفبّتی اؾ ؼلجبیم اًدبم ظُع.
یک فؽّنگبٍُبی هؼوْلی فؽّل هجلوبى ؼا ظؼ ًظؽ ثگیؽیع .ظؼ قبلي ًوبیم ًوًَُْبی کبالُب ًوبیم ظاظٍ هینًْع .ظؼ
یک هسَِْ زعّظ ِ 25قت ؼازتی ثؽای ًوبیم لؽاؼ ظاظٍ نعٍ اقت ،هسَِْ ظیگؽ نبهل  5هیؿ ًِبؼضْؼی اقت .اهب ایٌِب
تٌِب ثطهی اؾ اًتطبةُبی هْخْظ ثؽای ههتؽیبى هیثبنٌع .ظٍُب کتبة ،کَ ًوًَْ پبؼچَ یب ًوًَْ چْة یب قجکُبی هتٌْػی
ؼا ًهبى هی ظٌُع ،ثَ ههتؽیبى ُؿاؼاى هسًْل هتٌْع ؼا ثؽای اًتطبة ظؼ اضتیبؼ ههتؽی لؽاؼ هیظٌُع .ههبّؼٍ ظٌُعٍُبی
فؽّنگبٍ اغلت ههتؽیبى ؼا ظؼ فؽّنگبٍ ُوؽاُی هیکٌٌع ،ثَ قْالُبیهبى خْاة هیظٌُع ّ ،ثَ اًتطبة آًِب اؾ هیبى
هسًْالت ثكیبؼی کَ ّخْظ ظاؼظ خِت هیظٌُعٌُ .گبهیکَ یک ههتؽی اًتطبثم ؼا اًدبم هیظُع ،قفبؼنم ثَ ثطم قْم
کبؼگبٍ تْلیع فؽقتبظٍ هینْظ .ثب ضْلنبًكی ،ثیي  6الی ُ 9فتَ قفبؼل ههتؽی ثَ ظؼة هٌؿلم اؼقبل هینْظ .ایي یک
ؾًدیؽٍی اؼؾنی اقت کَ قفبؼنیقبؾی ّ ضعهبت ؼا ؾیبظی اؼائَ هیکٌع ّلی ثب ُؿیٌَی ثبال.
ثؽػکف ،نؽکت  ،Ikeaثَ ههتؽیبًی قؽّیف هیظُع کَ ثَ ظًجبل تؼبظلی ثیي ُؿیٌَ ّ هسًْلی کَ ظؼیبفت هیکٌٌع،
ُكتٌع .ثَ خبی ظانتي فؽّنٌعگبًی ظؼ هسَِْ هغبؾٍ کَ ههتؽیبى ؼا ُوؽاُی کٌٌع ،ایي نؽکت اؾ قجک قلف قؽّیف
اقتفبظٍ هیکٌع .ثَ ایًٌْؼت کَ ظؼ اتبقُبی ًوبیم کَ ظؼ فؽّنگبٍ تؼجیَ نعٍ هسًْالت ضْظ ؼا ظؼ یک ظکْؼاقیْى ظؼ
کٌبؼ ظیگؽ ّقبیل ثَ ًوبیم هی گػاؼظ کَ ظیگؽ الؾم ًجبنع ههتؽیبى ثب کوک یک فؽّنٌعٍ ظؼ غُي ضْظ هجلوبى ضْظ ؼا ظؼ
کٌبؼ ظیگؽ ّقبیل تًْؼ کٌٌع .ایي نؽکت ثؽای تثجیت هْلؼیت اقتؽاتژیکی ضْظ اقبـهٌؿلُبیی ؼا کَ ُن کن لیوت ُكتٌع،
ُن هطبثك هیل ضؽیعاؼًعُ ّ ،ن قبظٍ هًْتبژ هینًْعِ ،ؽازی هیکٌع .ظؼ هدبّؼت اتبقُبی هجلَ نعٍ ،ثطم اًجبؼ کبالُب
ّخْظ ظاؼظ کَ ظؼ آى هسًْالت ظؼ ثكتَ ثٌعیُبیی ثؽای فؽّل آهبظٍ نعٍاًع .اؾ ههتؽیبى اًتظبؼ هیؼّظ کَ ضْظنبى کبالی
هعًظؽنبى ؼا ثؽظاؼًع ّ ثَ ضبًَ ثجؽًع ،زتی ایي نؽکت یک ثبؼثٌع هبنیي ثؽای زول ثبؼ ثَ ههتؽیبى هیفؽّنع ّ ثَ آًِب
اخبؾٍ ظاظٍ هینْظ کَ ظؼ هؽاخؼَ ثؼعی ثَ نؽکت آًؽا پف ظٌُع.
اگؽچَ ایي ثؽضْؼظ نؽکت ثب ههتؽیبى ظؼ فؽایٌع ضؽیع ،ثیهتؽیي تبثیؽ ؼا ظؼ ظقتیبفتي نؽکت ثَ هَْغ لیوت پبییي
ظانتَ اقتّ ،لی ایي نؽکت ضعهبت ظیگؽی ثَ ههتؽیبًم اؼائَ هیظُع کَ ؼلجبیم ایي لبظؼ ثَ اؼائَ آى ًیكتٌع .یکی اؾ آًِب
ًگِعاؼی کْظکبى ههتؽیبى ظؼ فؽّنگبٍ اقت .ظیگؽی ثبؾٍ ِْالًـی ؾهبى اؼائـَ ضعهبت اقت .ایي ضعهبت ثطْؼ هٌسًـؽ
ثفؽظی ثؽ اقبـ ًیبؾ ههتؽیبًم ایدبظ نعٍ اقت .ههتؽیبًم افؽاظ خْاى ُكتٌع ،ثؽّتوٌع ًیكتٌع ،ظّقت ظاؼًع کَ ثچَ ظانتَ
ثبنٌع (ّلی ًَ پؽقتبؼ ثچَ) ّ ،چْى آًِب ثؽای گػؼاى هؼیهت ضْیم کبؼ هیکٌٌعً ،یبؾ ظاؼًع کَ ظؼ قبػبت غیؽهؼوْل ضؽیع
کٌٌع.

خاستگاه هوقعیت استراتژیکی

هَْغگیؽیُبی اقتؽاتژیکی اؾ قَ هٌجغ هتوبیؿ قؽچهوَ هیگیؽًع ،کَ ًكجت ثَ ُن هٌسًؽ ثفؽظ ًیكتٌع ّ هؼوْالً
ُوپْنبًی ظاؼًع .اّلی ػجبؼتكت اؾ ،اقتؽاتژی هیتْاًع ثؽاقبـ تْلیع ؾیؽهدوْػَای اؾ هسًْالت ّ یب ضعهبت یک
يٌؼت ثبنع .هي ایي ًْع ؼا اقتؽاتژی تٌْع هیًبهن ،ؾیؽا آى ثؽ اقبـ اًتطبة هسًْالت ّ ضعهبت هتٌْع اقت تب ثؽاقبـ
ثطمُبی ههتؽی .اقتؽاتژی تٌْع ؾهبًی تْخیَ التًبظی ظاؼظ کَ یک نؽکت هیتْاًع ثب اقتفبظٍ اؾ فؼبلیتُبی هتفبّت،
هسًْالت ّ ضعهبت ضبيی ؼا ثب کیفیت ثبال اؼائَ ظُع.
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ثَ ػٌْاى هثبل ،نؽکت  Jiffy Lube Internationalظؼ ؾهیٌَ ؼّغي هْتْؼ هتطًى هیثبنع ّ ظیگؽ ضعهبت
تؼویؽ ّ ًگِعاؼی هبنیيُب ؼا اؼائَ ًویظُع .ؾًدیؽٍ اؼؾنی ایي نؽکت ،ثدبی تؼویؽگبٍُبیی ثب ضطِْ گكتؽظٍتؽ ،ضعهبتی
قؽیغتؽ ؼا ظؼ لیوتُبی پبییي ایدبظ هیکٌع .ثكیبؼی اؾ ههتؽیبى اثتعا اؾ ایي نؽکت ؼّغي ؼا هیضؽًع ّ ثؽای ثبلی ضعهبت
ثَ ؼلجبی ظیگؽ هؽاخؼَ هیکٌٌع.
نؽکت  ، Vanguard Groupثؼٌْاى یکی اؾ ؼُجؽاى يٌؼت يٌعّقُبی قؽهبیَگػاؼی ،یکی ظیگؽ اؾ ًوًَُْبی
اقتؽاتژی تٌْع هیثبنع .ایي نؽکت یک قؽی اؾ قِبمُبی ػوْهی ،اّؼاق لؽََ ّ ،ثبؾاؼُبی قؽهبیَگػاؼی پْلی کَ
ػولکؽظُبی لبثلپیمثیٌی ظاؼًع ؼا اؼائَ هیکٌٌع .ؼّیکؽظ قؽهبیَگػاؼی نؽکت ػوعاً ػولکؽظ نگفتاًگیؿ ازتوبلی ظؼ ُؽ
قبل ؼا فعای ػولکؽظ ًكجی ضْة ُؽ قبلَ ظؼ ثلٌع هعت ،هیکٌع .ایي نؽکت ثطبِؽ نبضى قؽهبیَگػاؼیم ههِْؼ اقت.
آًِب اؾ نؽِثٌعی ثؽ ؼّی ًؽش ثِؽٍ اختٌبة هیکٌٌع ّ گؽٍُّبی ثب قِبم هسعّظ ؼا ثب نفبفیت پیم هیثؽًع .هعیؽاى يٌعّق
قطْذ هؼبهالت ؼا پبییي ًگَ هیظاؼًع چْى ایي کبؼ اؾ افؿایم هطبؼج خلْگیؽی هیکٌع .ثؼالٍّ ،نؽکت ههتؽیبى ؼا اؾ
ضؽیع ّ فؽّل قؽیغ هًٌؽف هیکٌع ،ؾیؽا ایي کبؼ ثبػث ثكؽػت ثبال ؼفتي ُؿیٌَُب هینْظ ّ هیتْاًع یک هعیؽ يٌعّق
ؼا هدجْؼ کٌع ثؽای افؿایم قؽهبیَُبی خعیع ّ ثبال ثؽظى ًمعیٌگی ثؽای ثبؾپؽظاضتُب ،هؼبهلَ کٌـعُ .وچٌیـي ایي نؽکت
ؼّیـکؽظ کن ُؿیٌَ ثْظى فؼبلیـتُب ؼا ظؼ اًدبم هعیؽیـت تْؾیـغ قِبمُب ،ضعهتؼقبًی ثَ ههتؽیبى ّ ،ثبؾاؼیبثی اتطبغ کؽظٍ
اقت .ثكیبؼی اؾ قؽهبیَگػاؼاى یک ّ یب تؼعاظ ثیهتؽی اؾ يٌعّقُبی قؽهبیَگػاؼی  Vanguardؼا ظؼ قجع قِبهینبى
لؽاؼ هیظٌُع ،ظؼزبلیکَ ثَ نعت ضؽیعُب هعیؽیت هینًْع ّ يٌعّقُب ثطبِؽ ًْع فؼبلیتُبنبى اؾ ؼلجب هتوبیؿ نعٍاًع.
ههتؽیبى نؽکتُبی  Jiffy Lube ّ Vanguardثَ ًْع ضبيی اؾ ضعهبت کَ ًبنی اؾ ؾًدیؽٍی اؼؾنی ثؽتؽی
اقت ،پبقص هیظٌُع .اقتؽاتژی تٌْع هیتْاًع ثَ ِیف گكتؽظٍای اؾ ههتؽیبى ضعهتؼقبًی کٌع ،اهب ثب ّخْظ ایي اغلت آًِب
تٌِب ثطهی اؾ ًیبؾُبیهبى هؽتفغ هیکٌٌع.
ًْع ظیگؽی اؾ خِتگیؽی اقتؽاتژیکی ،هؽتفغ قبضتي اغلت ًیبؾُب ّ یب ُوَی ًیبؾُبی گؽٍّ ضبيی اؾ ههتؽیبى
هیثبنع .هي ایي ظقتَ ؼا اقتؽاتژی ًیبؾ هسْؼ هیًبهن ،چًْکَ ثَ تفکؽات قٌتی یؼٌی ُعف لؽاؼ ظاظى ثطهی اؾ ههتؽیبى
ًؿظیکتؽ اقت .ایي اقتؽاتژی ؾهبًی اتطبغ هینْظ کَ گؽٍُّبی هطتلفی اؾ ههتؽیبى ثب ًیبؾُبی هتفبّت ّخْظ ظانتَثبنٌع،
ّ هدوْػَای اؾ فؼبلیتُبی هٌبقت ثتْاًع آى ًیبؾُب ؼا ثَ ثِتؽیي نکل ثؽِؽف کٌع .ظقتَای اؾ ههتؽیبى ثَ لیوت کبال
ًكجت ثَ ظیگؽاى ثیهتؽ زكبـاًعّ ،یژگیُبی هتفبّتی اؾ هسًْالت ؼا تمبَب ظاؼًع ّ ،ثَ همعاؼ ؾیبظی اِالػبت ،پهتیجبًی
ّ ضعهبت ًیبؾ ظاؼًع .ههتؽیبى نؽکت  Ikeaهثبل ضْثی اؾیي ظقتَ ههتؽیبى ُكتٌع .ایي نؽکت ثَ ظًجبل ایٌكت کَ توبم
ًیبؾُبی ههتؽیبى ُعفم ؼا ظؼ ؼاثطَ ثب اقبـهٌؿل ثؽِؽف کٌع ًَ ،تٌِب ثطهی اؾ آًِب ؼا.
اقتؽاتژیُبی ًیبؾ هسْؼ ؾهبًی هْؼظ اقتفبظٍ لؽاؼ هیگیؽًع کَ ههتؽیبى ًیبؾُبی هتفبّتی ظؼ هْالغ هطتلف ،یب ًیبؾ
ثَ اًْاع هؼبهالت هط تلف ،ظاؼًع .ثؽای هثبل یک فؽظ هوکي اقت ًیبؾُبیم ظؼ هكبفؽت کبؼی ثب ًیبؾُبیم ثب هكبفؽت
تفؽیسی ثب ضبًْاظٍ تفبّت ظانتَثبنع .هثالً ضؽیعاؼا ِى هسًْالت نؽکتُبی تْلیعکٌٌعٍ ًْنبثَ ثَ فؽم لِْی ،ازتوبالً ًكجت ثَ
ػؽََکٌٌعٍُبی ظیگؽ ،اؾ ػؽََ کٌٌعٍی ايلینبى ظؼضْاقتُبی هتفبّتی ظاؼًع.
ثؽای اغلت هعیؽاى ایي چیؿ لبثل زكی اقت کَ تدبؼتنبى ؼا ُوبى ؼفغ ًیبؾ ههتؽی تًْؼ کٌٌعّ .لی یک ػبهل
اقبقی ظؼ هْؼظ اقتؽاتژی ًیبؾ هسْؼ آًكت کَ اثعاً زكی ًیكت ّ اغلت هْؼظ غفلت هعیؽاى لؽاؼ هیگیؽظ .ثؽای ایٌکَ
ًیبؾُبی هتفبّت ثَ هْلؼیتُبی هؼٌبظاؼی ثؽقع ثبیع هدوْػَی ثِتؽیي فؼبلیتُب ثؽای تبهیي آًِب ُن هتفبّت ثبنٌع ّ .اگؽ
غیؽ ایي ثبنع ُوَی ؼلجب هیتْاًٌع آى ًیبؾُبی یکكبى ؼا ثؽآّؼظٍ کٌٌع ّ ،ظیگؽ چیؿ یکتب ّ اؼؾنوٌعی ظؼثبؼٍ تثجیت هْلؼیت
ّخْظ ًطْاُع ظانت.
ثؼٌْاى هثبل ظؼ ثبًکعاؼی ضًْيی ،نؽکت  Bessemer Trustضبًْاظٍُبی ثب زعالل ظاؼایی لبثل قؽهبیَگػاؼی 5
هیلیْى ظالؼی ؼا هْؼظ ُعف ضْظ لؽاؼ هیظُع کَ هیضْاٌُع ُن اؾ قؽهبیَُبیهبى هسبفظت نْظ ّ ُن ثَ آًِب افؿّظٍ نْظ .ثب
اضتًبو ظاظى یک کبؼهٌع زكبثعاؼی هبُؽ ثَ ُؽ  04ضبًْاظٍ ،ایي نؽکت فؼبلیتُبیم ؼا ثؽای اؼائَی ضعهبت ضًْيی
نکل ظاظٍ اقت .ثؽای هثبل ،ظیعاؼُب ثب ازتوبل ؾیبظ ظؼ لبیكُبی تفؽیسی ّ یب هؽاتغ قؽقجؿ ثؽگػاؼ هینًْع تب ظؼ ظفبتؽ
اظاؼی نؽکت .ایي نؽکت گكتؽٍی ّقیؼی اؾ ضعهبت قفبؼنی ؼا ،اؾ خولَ هعیؽیت قؽهبیَگػاؼی ّ اظاؼٍی اهالک،
پیمثیٌی قؽهبیَگػاؼی ظؼ زْؾٍ ًفت ّ گبؾ ّ ،پػیؽفتي هكئْلیت اقتُبی هكبثمَای ّ ُْاپیوب ،اؼائَ هیظُع .پؽظاضت ّام
کَ یکی اؾ ايْل ثبًکُبی ضًْيی اقت ،ثٌعؼت هْؼظ ظؼضْاقت ههتؽیبى نؽکت  Bessemerاقت ّ ّامُب ػوالً
ثطم کْچکی اؾ تؽاؾًبهَ ّ ظؼآهعُبی ههتؽیبًم ؼا خجؽاى هیکٌٌع .ػلیؼغن ایٌکَ زكبثعاؼاى ایي نؽکت ؾیبظتؽیي همعاؼ
هؿظ ؼا ّ ُوچٌیي ثیهتؽیي ُؿیٌَی پؽقٌل ؼا ثؼٌْاى کبؼهؿظ ظؼیبفت هیکٌٌع ،توبیؿ ایي نؽکت ثب ضبًْاظٍُبی ُعفم ػعالت
ّ اًًبف ظّ ِؽفَای ایدبظ هیکٌع کَ قطر آى اؾ ُؽ ثبًک ضًْيی ؼلیت ظیگؽی ثبالتؽ تطویي ؾظٍ هینْظ.

5
www.hajarian.com

Translate by z.mobarakabadi , 1393

allameh University of management

اؾ ِؽفی ظیگؽ ثبًکُبی ضًْيی نؽکت  Citibankثَ ههتؽیبى ثب زعالل قؽهبیَ ُ 251ؿاؼ ظالؼ ضعهبت هیظُع
کَ آًِب ثؽ ضالف ههتؽیبى  Bessemerضْاقتبؼ ظقتؽقی آقبى ثَ ّام ُكتٌع .هعیؽاى زكبثعاؼی نؽکت  Citibankػوعتبً
ّام ظٌُعٍ ُكتٌعٌُ .گبهیکَ ههتؽیبى ضعهبت ظیگؽی ؼا ظؼضْاقت هیکٌٌع ،هعیؽاى زكبثعاؼی آًِب ؼا ثَ ظیگؽ هتطًًبى
 Citibankؼخْع هیظٌُع ،کَ ُؽ یک اؾ آًِب هسًْالت (ضعهبت) اؾ پیم تؼییي نعٍای ؼا اؼائَ هیظٌُع .قیكتن نؽکت
ً Citibankكجت ثَ  Bessemerکوتؽ قفبؼنی هیثبنع ّ ایي اخبؾٍ ؼا هیظُع ههتؽیبى ظؼيع کوتؽی ثَ ػٌْاى کبؼهؿظ ثَ
هعیؽاى ثپؽظاؾًع .ایي نؽکت ُؽ نم هبٍ یکجبؼ ثب ثؿؼگتؽیي ههتؽیبىنبى یک ظیعاؼ ثؽگؿاؼ هیکٌعُ .ؽ ظّی ایي نؽکتُب
فؼبلیتُبیهبى ؼا هٌبقت کؽظٍاًع تب ًیبؾُبی گؽٍُّبی هطتلف ههتؽیبى ثبًکُبی ضًْيی ؼا ثؽِؽف کٌٌع .یک ؾًدیؽٍ
اؼؾنی یکكبى ًویتْاًع ًیبؾُبی ُؽ ظّ گؽٍّ ههتؽیبى ؼا ثطؽؾ قْظهٌعی ثؽآّؼظٍ کٌع.
قْهیي پبیَ تثجیت هْلؼیت تمكین کؽظى ههتؽیبًی اقت کَ اؾ ؼاٍُبی هطتلف لبثل ظقتؽقی هیثبنع .اگؽچَ
ظؼضْاقتُبیهبى ثب ظیگؽ ههتؽیبى یکكبى ُكتٌع ،اهب ثِتؽیي پیکؽثٌعی فؼبلیتُب ثؽای ؼقیعى ثَ آى ههتؽیُب هتفبّت
اقت .هي ایي اقتؽاتژی ؼا اقتؽاتژی ظقتؽقی (ظقتیبثی) هیًبهن .ظقتیبثی هیتْاًع تبثؼی اؾ هْلؼیت هکبًی ههتؽیبى ،یب
همیبـ ههتؽیبى ثبنع -یب ایٌکَ تبثؼی اؾ ُؽچیؿی کَ ثَ هدوْػَی هتفبّتی اؾ فؼبلیتُب ًیبؾ ظاؼظ کَ ثَ ههتؽیبى اؾ ثِتؽیي
ؼاٍ ظقتؽقی ظانتَ ثبنع.
تمكینثٌعی ثؽ اقبـ ظقتؽقی کوتؽ هؼوْل اقت ّ ًكجت ثَ ظّتبی لجلی کوتؽ هٌبقت ظؼًظؽ گؽفتَ هینْظ .ثؼٌْاى
هثبل نؽکت  Carmike Cinemasثطْؼ گكتؽظٍ ظؼ نِؽُبی ثؿؼگ ّ کْچک ثب خوؼیت کوتؽ اؾ ُ 211ؿاؼ ًفؽ فیلن
اکؽاى هیکٌع .چطْؼ ایي نؽکت ظؼ ثبؾاؼُبیی کَ ًَ تٌِب کْچک ُكتٌع ثلکَ اؾ لیوتُبی ثلیّ پبییيتؽ ًكجت ثَ نِؽُبی
ثؿؼگ ثؽضْؼظاؼًع ،کكت ظؼآهع هیکٌع؟ ایي نؽکت ایي کبؼ ؼا اؾ ِؽیك هدوْػَای اؾ فؼبلیتُبیی کَ ثَ قبضتبؼ کن
ُؿیٌَ هٌدؽ هینْظ ،اًدبم هیظُع .ایي نؽکت ثَ ههتؽیبى ظؼ نِؽُبی کْچک اؾ ِؽیك هدوْػَُبی کن ُؿیٌَ ّ
اقتبًعاؼظ کَ ثَ تکٌْلْژیُبی يفسَ ًوبیمُبی کوتؽ ّ پؽّژکتْؼ قبظٍتؽ اؾ قیٌوبُبی نِؽُبی ثؿؼگ ًیبؾ ظاؼًع،
ضعهتؼقبًی هیکٌٌع .قیكتن اِالػبتی ّ فؽایٌع هعیؽیت نؽکت ثَ ِؽیمی اقت کَ ًیبؾ ثَ کبؼهٌعاى اخؽایی هسلی ؼا
هٌتفی هیکٌع ّ ظؼ ًِبیت تٌِب ثَ یک هعیؽ پطم فیلن ازتیبج ضْاُع ثْظُ .وچٌیي  Carmikeثْقیلَ فؽّل ثلیّ ظؼ
هسل اکؽاى ،اخبؼٍ ّ يْؼتُبی پؽظاضت پبییيتؽ (ثطبِؽ هکبًم) ،تٌِب ثب  2%هطبؼج ثبالقؽی (هتْقّ يٌؼت )5%
هؿیت ُبی ؾیبظی ؼا ثؽای ضْظ ایدبظ کؽظٍ اقتُ .وچٌیي فؼبلیت ظؼ خْاهغ کْچک ثَ  Carmikeاخبؾٍ ثبؾاؼیبثی ثَ نکل
کبهالً نطًی ؼا هیظُع کَ ظؼ آى هعیؽ تئبتؽ اؾ ِؽیك توبـ چِؽٍ ثَ چِؽٍ ،ههتؽیبى ؼا هینٌبقع ّ هؽاخؼبى ثیهتؽی ؼا
تؽغیت هیکٌع .ثطبِؽ هكلّ ثْظى ثؽ ثبؾاؼ زتی اگؽ ُن تٌِب نؽکت پطم فیلن ظؼ ثبؾاؼ ًجبنع ،ایي نؽکت ػالٍّ ثؽ ایي
لبظؼ اقت زك اًتطبة فیلنُبیم ؼا ثعقت آّؼظ ّ ثب تْؾیغ کٌٌعٍُب ظؼهْؼظ نؽایّ ثِتؽی هػاکؽٍ کٌع.
ههتؽیبى ؼّقتبیی ظؼ همبثل ههتؽیبى نِؽی هثبلی اؾ تفبّتُبی ظقتؽقی هبنیٌی ظؼ فؼبلیتُب هیثبنع .ضعهت ؼقبًی
ثَ تؼعاظ کوی اؾ ههتؽیبى ظؼ همبثل تؼعاظ ؾیبظ آًِب ظؼ نِؽُب ،یب ههتؽیبى هتؽاکن ّالغ نعٍ ظؼ همبثل ههتؽیبى ظّؼ اؾ ُن
ّالغ نعٍ هثبلُبیی ظیگؽی ُكتٌع کَ ظؼ آًِب فؼبلیتُبیی اؾ خولَ :ثِتؽیي ؼاٍ ثبؾاؼیبثی کؽظى ،فؽایٌع قفبؼلظُی،
پهتیجبًی ّ ،ضعهبت پف اؾ فؽّل ،اغلت هتفبّت ضْاٌُع ثْظ.
تثجیت هْلؼیت تٌِب ظؼثب ؼٍ ایدبظ یک خبی پبی هسکن ًیكت .یک هْلؼیت کَ اؾ ُؽ هٌجؼی ظِْؼ هیکٌع ،هیتْاًع
هسعّظ ّ یب گكتؽظٍ ثبنع .یک ؼلیت هتوؽکؿ ،هبًٌع نؽکت ً ،Ikeaیبؾُبی ضبيی اؾ ؾیؽهدوْػَای اؾ ههتؽیبى ؼا ُعف
لؽاؼ هیظُع ّ ثؽ ِجك آًِب فؼبلیتُبی ضْظ ؼا ِؽازی هیکٌع .ؼلجبی هتوؽکؿ تْقّ گؽُّی اؾ ههتؽیبًی ؼًّك هییبثٌع.
کَ ایي ههتؽیبى آًِبییاًع کَ ثطْؼ گكتؽظٍ تْقّ ؼلجبی ظیگؽ تبهیي هینًْع ،یب ایٌکَ اؾ ضعهبت ؼلجبی ظیگؽ هسؽّم
هبًعٍاًع .نؽکتی کَ ثكیبؼ هْؼظ تْخَ لؽاؼگؽفتَ ثبنع ،هثالً  Vanguardیب  ّ ، Delta Air Linesثَ گكتؽٍی ّقیؼی اؾ
ههتؽیبى ضعهتؼقبًی هیکٌع ،هدوْػَای اؾ فؼبلیتُبیی ؼا کَ ثؽای ثؽِؽف کؽظى ًیبؾُبی هؼوْل ههتؽیبى ِؽازی
نعٍ ،اًدبم هیظُع ّ .ایٌکَ تٌِب ثًْؼت خؿئی ًیبؾُبی هٌسًؽ ثفؽظ گؽٍُّبی ضبيی اؾ ههتؽیبى ؼا تبهیي هیکٌع ّ یب اؾ
ثؽضی اؾ آى ًیبؾُب چهنپْنی هیکٌع .اقتؽاتژی پبیَ ثؽای تثجیت هْلؼیت ُؽ چَ کَ ثبنع -تٌْعً ،یبؾهسْؼی ،ظقتؽقیّ ،
یب تؽکیجی اؾ ایي قَ ًْع -ثَ هدوْػَای اؾ فؼبلیتُبی هٌبقت ًیبؾ ظاؼظ چًْکَ آى ُوْاؼٍ تبثؼی اؾ تفبّتُبی ثطم
ػؽََ هیثبنع؛ کَ ایي ثَ هؼٌی تفبّت ظؼ فؼبلیتُب هیثبنع .اهب تثجیت هْلؼیت ُویهَ تبثؼی اؾ تفبّت ظؼ لكوت تمبَب یب
ههتؽیبى ًیكت .ثطْؼ ضبو اقتؽاتژیُبی تٌْع ّ ظقتؽقی ثَ ُیچ یک تفبّتُبی ههتؽیبى اتکب ًویکٌٌع .ثب ایي ّخْظ ،ظؼ
ػول تفبّتُبی اقتؽاتژیُبی تٌْع ّ ظقتؽقی اغلت ثب تفبّت ظؼ ًیبؾُب ُوؽاٍ ُكتٌع .ثؽای هثبل قلیمَُبی ههتؽیبى
نؽکت  Carmikeظؼ نِؽُبی کْچک ثیهتؽ ثَ قوت فیلنُبی کوعیّ ،قتؽى ،اکهي ،ضبًْاظگی قؽگؽم کٌٌعٍ گؽایم ظاؼظ.
ّ ایي نؽکت فیلنُبی غیؽ اؾ ایٌِب ؼا پطم ًویکٌع.

6
www.hajarian.com

Translate by z.mobarakabadi , 1393

allameh University of management

ثب تؼؽیفی کَ اؾ تثجیت هْلؼیت نعٍ اقت ،هب اکٌْى هیتْاًین قْال "اقتؽاتژی چیكت؟" ؼا پبقص ثعُین .اقتؽاتژی،
ضلك یک هْلؼیت یکتب ّ اؼؾنوٌعی اقت کَ نبهل هدوْػَای اؾ فؼبلیتُبی هتفبّت هیثبنع .اگؽ فمّ یک هْلؼیت ایعٍآل
ّخْظ ظانتَ ثبنع ،ظیگؽ ًیبؾی ثَ اقتؽاتژی ًطْاُع ثْظ .نؽکتُب هؼوْال ثب یک ظقتْؼ الؼول قبظٍ ؼّ ثَ ؼّ ُكتٌع – ظؼ
ؼلبثت پیؽّؾ نْ تب آًؽا ثیبثی ّ پیمظقتی کٌی .اُویت هَْغگیؽی اقتؽاتژیکی اًتطبة فؼبلیتُبیی اقت کَ ثب فؼبلیتُبی
ؼلیجبى هتفبّت اقت .اگؽ تٌِب یک هدوْػَ اؾ فؼبلیتُب ثؽای تْلیع ُوَی هسًْالت ّ ،ثؽآّؼظٍ کؽظى ُوَی ضْاقتَُب ّ
ظقتؽقی ثَ ُوَی ههتؽیبى ثِتؽیي فؼبلیتُبی هْخْظ ثبنٌع ،نؽکتُب ثؽازتی هیتْاًٌع ظؼ ؼلبثت ثب یکعیگؽ اؾ ُن پیهی
ثگیؽًع ّ ػولکؽظ آًِب ؼا تٌِب اثؽثطهی ػولیبتی تؼییي ضْاُع کؽظ.
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ترای تذاوم یک هوقعیت استراتژیک ته جایگسینی نیاز است.

اًتطبة یک َّؼیت هٌسًؽثفؽظ تُویٌی ثؽای یک ثؽتؽی پبیعاؼ ًیكت .یک هْلؼیت اؼؾنوٌع ًبگؿیؽ هٌدؽ ثَ
تملیع ّ کپی ثؽظاؼی تْقّ قبیؽ افؽاظ ثَ یکی اؾ ظّ ؼّل ؾیؽ هی نْظ .ظؼ ؼّل اّل ،یک نؽکت هی تْاًع هْلؼیت
ضْظل ؼا ثؽای تطجیك ثب ؼلیت ثؽتؽ تغییؽ ظُع.
ؼّل ظّم تملیع ،کَ ث كیبؼ ؼایح تؽ اقت ،گكتؽل ظاظى اقت .یک گكتؽل ظٌُعٍ ثَ ظًجبل تطبثك هؿایبی یک
هْلؼیت هْفك اقت ظؼزبلی کَ هْلؼیت هْخْظ ؼا ًیؿ زفع کٌع .ثب ایي کبؼ ،ضًْيیبت ،ضعهبت ،یب تکٌْلْژی ُبی
خعیع ثَ فؼبلیت ُبیی لجال اًدبم هی ظاظ پیًْع هی ؾًع.
ثؽای کكبًی کَ فکؽ هی کٌٌع ؼلجب هی تْاًٌع ُؽ هْلؼیت ثبؾاؼی ؼا کپی ثؽظاؼی کٌٌع ،يٌؼت ُْاپیوبیی ثِتؽیي
هكئلَ ثؽای ثؽؼقی اقت .ایٌطْؼ ثَ ًظؽ هی ؼقع کَ یک نؽکت ُْاپیوبیی هی تْاًع تمؽیجب فؼبلیت ُبی ُؽ نؽکت
ُْاپیوبیی ظیگؽی ؼا تملیع ًوبیع .هثال ثب ضؽیعى ُْاپیوبُبی یکكبى ،یب تطًیى گیتِب ّ یکی کؽظى لیكت پؽّاؾُب ّ
قیكتن ؼؾؼّ ثلیّ ّ ضعهبت زول ثبؼ هكبفؽاى.
نؽکت ُْاپیوبیی  Continentalثب ظیعى ػولکؽظ ضْة نؽکت  ، Southwestتًوین ثَ تملیع اؾ ًْع گكتؽل
گؽفت .یؼٌی ثب زفع هْلؼیتم ثَ ػٌْاى یک ایؽالیي ثب قؽّیف کبهل ،ثؽضی اؾ ّیژگی  Southwestؼا تطبثك هی ظاظ.
 Continental Liteظؼ قؽّیف خعیع ّػعٍ غػایی ّ قؽّیف ظؼخَ یک ؼا زػف کؽظ ،فبيلَ ثیي قفؽُب ؼا ًؿظیک
کؽظ ،کؽایَ ُب ؼا کبُم ظاظ ّ هؿیت يٌعلی اضتًبيی ؼا ثؽظانت.
اهب چْى یک نؽکت ُْاپیوبیی ثب ضعهبت کبهل ثْظ ُوچٌبى ثَ ُوکبؼی ثب آژاًف ُبی هكبفؽتی ثؽای اقتفبظٍ اؾ
ًبّگبى هطتلّ ّ ثبؾؼقی چوعاى ُب اظاهَ هی ظاظ.
اهب یک هْلؼیت اقتؽاتژیک تب ؾهبًی کَ ثب قبیؽ هْلؼیت ُب خبیگؿیٌی ًعانتَ ثبنع پبیعاؼ ًطْاُع ثْظ .خبیگؿیٌی
ُب ؾهبًی اتفبق هی افتٌع کَ فؼبلیت ُب ًبقبؾگبؼ ثبنٌع .ثَ ػجبؼت قبظٍ تؽ یک خبیگؿیٌی ثَ ایي هؼٌی اقت کَ همعاؼ ؾیبظ
یک چیؿ هكتلؿم همعاؼ کوتؽ چیؿ ظیگؽ اقت .یک نؽکت ُْاپیوبیی هی تْاًع غػا قؽّ کٌعُ ،ؿیٌَ ُب ؼا افؿایم ظُع،
ظؼ ػجْؼ ّ هؽّؼ اؾ گیت ُب کٌع ثبنع ّ یب ایٌکَ ُیچ یک اؾ ایي هْاؼظ ؼا ًعانتَ ثبنع اهب ًوی تْاًع ُؽ ظّ ؼا ثب کبؼایی
الؾم ظانتَ ثبنع.
يبثْى  Neutrogenaؼا ظؼ ًظؽ ثگیؽیع .هْلؼیت تٌْع هسْؼ نؽکت  Neutrogenaثؽ پبیَ" ،لطیف ثؽای
پْقت" قبضتَ نعٍ اقت .يبثْى ثعّى تفبلَ ثؽای تؼبظل  .Phاقتؽاتژی ثبؾاؼی  ، Neutrogenaثب ظانتي هتطًًیي
پْقت ،ثیهتؽ نجیَ یک نؽکت ظاؼّقبؾی ثْظ تب یک نؽکت تْلیع يبثْى .ظؼ هدالت پؿنکی تجلیغبت هی کؽظ ،ثب
پؿنکبى هکبلوَ هی کؽظ ،ظؼ کٌفؽاًف ُبی پؿنکی نؽکت هی کؽظ ّ ظؼ آؾهبیهگبٍ ُبی ضْظل تسمیمبتی ثؽای
هسبفظت اؾ پْقت اًدبم هی ظاظ .ثؽای هكتسکن کؽظى هْلؼیت ضْظل Neutrogena ،تْؾیغ هسًْالتم ؼا فمّ ظؼ
ظاؼّضبًَ ُب هتوؽکؿ کؽظ ّ اؾ افؿایم لیوت اختٌبة کؽظ Neutrogena .اؾ یک فؽایٌع قبضت آُكتَ ّ گؽاًتؽ ثؽای
لبلت ؼیؿی يبثْى ُبی لطیفم اقتفبظٍ کؽظ.
ثب اًتطبة ایي هْلؼیت Neutrogena ،يبثْى ُبی ثْ ؾظا ّ لطیف کٌٌعٍ پْقت ؼا کَ ثكیبؼی اؾ ههتؽیبى
ضْاقتبؼ آًِب ثْظًع ،ؼظ کؽظ .فؽّل زدن ثبالی يبثْى ُبیم ظؼ قْپؽ هبؼکت ُب ّ ُوچٌیي اقتفبظٍ اؾ افؿایم لیوت ؼا
ؼُب کؽظ Neutrogena .کبؼایی قبضت ؼا لؽثبًی ؼقیعى ثَ ضًْيیبت هطلْة يبثْى کؽظNeutrogena .
خبیگؿیٌی ُبی ؾیبظی اًدبم ظاظ کَ نؽکت ؼا ظؼ ثؽاثؽ تملیع کٌٌعٍ ُب هسبفظت کٌع.
خبیگؿیٌی ُب اؾ قَ ػلت ًبنی هی نًْع .اّلً ،بقبؾگبؼی ظؼ تًْیؽ غٌُی یب نِؽت .نؽکتی کَ ثَ اؼائَ ًْػی
اؼؾل هؼؽّف اقت ،اگؽ ثطْاُع ًْع ظیگؽی اؾ اؼؾل یب ظّ چیؿ ًبقبؾگبؼ ؼا اؼائَ ظُع ،هوکي اقت اػتجبؼل ؼا اؾ
ظقت ثعُع یب ههتؽیبى قؽظؼگوی ظانتَ ثبنع .یب زتی نِؽتم اؾ ثیي ثؽّظ .ثَ ػٌْاى هثبل ثؿای يبثْى  Ivoryثب
هْلؼیت پبیَ يبثْى ؼّؾاًَ اؼؾاى لیوت ،هطبثمت ثب نِؽت ثؽتؽ ِجی ثْظى  Cظنْاؼ ضْاُع ثْظ .تالل ثؽای یک
تًْیؽ غٌُی خعیع ظؼ یک يٌؼت ثؿؼگ ،ظٍ ُب یب زتی يعُب هیلیْى ظالؼ ُؿیٌَ ظؼثؽضْاُع ظانت کَ یک هبًغ ثؿؼگ
ثؽای تملیع ثَ زكبة هی آیع.
ػلت ظّم ّ هِوتؽ ثَ ّخْظ آهعى خبیگؿیٌی ُب ضْظ فؼبلیت ُب ُكتٌع .هْلؼیت ُبی هطتلف ثب فؼبلیت ُبی قبؾهبى
ظُی نعٍ ضْظنبى ًیبؾ ثَ پیکؽثٌعی ،تدِیؿات ،ؼفتبؼ کبؼکٌبى ،هِبؼت ُب ّ قیكتن هعیؽیتی هتوبیؿ ظاؼًع .ثیهتؽ
خبیگؿیٌی ُب اًؼطبف ًبپػیؽی هبنیي ُب ،افؽاظ ّ قیكتن ُب ؼا ثبؾتبة هی ظٌُع.
ُؽچَ  Ikeaقؼی هی کؽظ تب ثب قپؽظى فؼبلیت ُبیی هثل هًْتبژ ّ تسْیل ثَ ضْظ ههتؽیبىُ ،ؿیٌَ ُب ؼا کن کٌع ،ظؼ
ثعقت آّؼظى ؼَبیت ههتؽیبًی کَ قطْذ ثبالیی اؾ ضعهبت ؼا هی ضْاقتٌع ًبتْاى تؽ ثْظ .خبیگؿیٌی ُب هی تْاًٌع
ثیهتؽ پبیَ ای ثبنٌع .ظؼ کل ،اؼؾل یک فؼبلیتّ ،لتی ثیهتؽ یب کوتؽ اؾ زعّظ کبؼثؽظی ال ِؽازی نعٍ ثبنع ،اؾ ثیي
هی ؼّظ .ثَ ػٌْاى هثبل ّلتی یک فؽّنٌعٍ ثتْاًع قطْذ ثبالیی اؾ ضعهبت ؼا ثَ ههتؽی اّل اؼائَ ظُع ظؼزبلی کَ ثؽای
ههتؽی ظّم چیؿی ثؽای اؼائَ ظؼ ظقت ًعانتَ ثبنع ،اقتؼعاظ فؽّنٌعٍ ّ لكوتی اؾ ُؿیٌَ ُب ظؼ هْؼظ ههتؽی ظّم تلف
هی نْظ .ثَ ػجبؼت ظیگؽ ثِؽٍ ّؼی ؾهبًی اؼتمب هی یبثع کَ تٌْع فؼبلیت ُب هسعّظ ثبنع .ثؽآّؼظٍ نعى ُویهگی ضعهبت
ثبػث هی نْظ فؽّنٌعٍ ّ کل فؼبلیت فؽّل ثَ یبظگیؽی ّ همیبـ کبؼآهعی ظقت یبثٌع.
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ػلت آضؽ ثَ ّخْظ آهعى خبیگؿیٌی ُب ،هسعّظیت ُبی ُوبٌُگی ّ کٌتؽل ظاضلی اقت .ثب اًتطبة ظلیك يؽفب یک
هكیؽ ؼلبثتی ه عیؽیت اؼنع اّلْیت ُبی قبؾهبى ؼا ثَ ِْؼ ّاَر تؼییي هی کٌع .ظؼ همبثل نؽکت ُبیی کَ قؼی هی
کٌٌع ثَ ُوَ ًیبؾ ُبی ُوَ ههتؽیبى پبقص ظٌُع ثبػث قؽظؼگن نعى کبؼهٌعاى ّ گؽفتي تًویوبت ُؽؼّؾٍ ّ قبضتبؼ
ًیبفتَ تْقّ آًبى هی نًْع.
ّخْظ خبیگؿیٌی ُب ثَ ٌُگبم هْلؼیت یبثی ظؼ ؼلبثت فؽاگیؽ ّ ثؽای اقتؽاتژی َؽّؼی اقت .آًِب ًیبؾ ثَ اًتطبة
ؼا ثَ ّخْظ آّؼظًع ّ ضعهبتی کَ نؽکت اؼائَ هی ظاظ ؼا ثَ ِْؼ ُعف ظاؼ هسعّظ کؽظًع .آًِب اؾ تملیع تغییؽ هْلؼیت ّ
گكتؽل ظاظى ظّؼی هی کؽظًع ،چْى ؼلجبیی کَ ظقت ثَ تملیع هی ؾًٌع اقتؽاتژی ُبی ضْظنبى ؼا اؾ ثیي هی ثؽًع ّ اؾ
اؼؾل فؼبلیت ُبیهبى هی کبٌُع.
خبًهیٌی ُب قؽاًدبم  Continental Liteؼا ؾهیي ؾظ .نؽکت يعُب هیلیْى ظالؼ َؽؼ کؽظ .ؼییف نؽکت
قوتم ؼا اؾ ظقت ظاظُْ .اپیوب ُب ظؼ فؽّظگبٍ ُبی نلْؽ تبضیؽ هی کؽظًع .نؽکت ُؽ ؼّؾ ُؿاؼاى نکبیت ثَ ظلیل
پؽّاؾُبی تبضیؽ ظاؼ ّ کٌكل نعٍ ظؼیبفت هی کؽظً Continental Lite .وی تْاًكت اؾ ػِعٍ ُؿیٌَ ُبیم ثؽآیع ّ ظؼ
ػیي زبل کبؼهؿظ اقتبًعاؼظ هبهْؼیي آژاًف ُبی هكبفؽتی ؼا ثپؽظاؾظُ .وچٌیي ثؽای اؼائَ ضعهبت توبم قؽّیف ضْظ ثَ
ایي هبهْؼیي ازتیبج ظانت .نؽکت ثب لطغ ُوَ کبؼهؿظُبی پؽّاؾُبی  Cتًوین ثَ ػمت ًهیٌی گؽفت .ثَ ِْؼ ههبثَ،
ثَ ظلیل ػعم تْاًبیی ظؼ پؽظاضت هؿایبی "هكبفؽ ُویهگی" ثَ هكبفؽاى ،کل پبظال ُبی ثؽًبهَ "هكبفؽ ُویهگی" ؼا
کبُم ظاظً .تیدَ چیؿی خؿ آژاًف ُبی هكبفؽتی ػًجبًی ّ ههتؽیبى (ضعهبت توبم قؽّیف) ًبؼاَی ًجْظ.
 Cقؼی ظؼ ؼلبثت ُوؿهبى ظؼ ظّ هكیؽ ظانت .کن ُؿیٌَ ثْظى ّ توبم قؽّیف ثْظى C .یک انتجبٍ ثؿؼگ
گكتؽنی هؽتکت نع .اگؽ ُیچ خبیگؿیٌی ثیي ظّ هْلؼیت ّخْظ ًعانت  Cهی تْاًكت هْفك نْظ .اهب ًجْظ خبیگؿیٌی ُب
یک زمیمت ًبلى ضطؽًبک اقت کَ هعیؽاى ثبیع اؾ یبظ ثجؽًع .کیفیت ُویهَ ؼایگبى ًیكت .تكِیالت  ، Southwestکَ
ًْػی کیفیت ثبال هسكْة هی نْظ ،ثب کن ُؿیٌَ ثْظى قبؾگبؼ اقت چْى پؽّاؾُبی هکؽؼ ثب اًدبم یک قؽی کبؼُبی
کن ُؿیٌَ هبًٌع قؽػت ؾیبظ ػجْؼ ّ هؽّؼ اؾ گیت ُب ّ قیكتن ؼؾؼّ ثلیّ اتْهبتیک آقبى نعٍ اًع .اهب اثؼبظ ظیگؽ کیفیت
نؽکت ُبی ُْاپیوبیی هبًٌع اؼائَ يٌعلی اضتًبيی ،غػا یب زول ثبؼ ثؽای تسمك یبفتي ،هكتلؿم ُؿیٌَ ُكتٌع.
ظؼ کل ،خبیگؿیٌی ُبی انتجبٍ ثیي ُؿیٌَ ّ کیفیت ايْال ؾهبًی اتفبق هی افتع کَ تالل ؾایع ّ تلف نعٍ ،یب کٌتؽل ّ
ظلت کن ّ ،یب ُوبٌُگی َؼیف ّخْظ ظانتَ ثبنع .ثِجْظ ُوؿهبى ُؿیٌَ ّ توبیؿ ًیؿ فمّ ؾهبًی اهکبى پػیؽ اقت کَ
نؽکت ضیلی لجل تؽ اؾ قؽ زع کبؼایی آغبؾ کٌع یب ایي قؽ زع ثَ ثیؽّى نیفت پیعا کٌع .قؽ زع ثَ ًمطَ ای گفتَ هی نْظ
کَ نؽکت ُب ثَ ثِتؽیي نیٍْ فؼلی ؼقیعٍ ثبنٌعً ،مطَ ای کَ خبیگؿیٌی ثیي ُؿیٌَ ّ توبیؿ ّالؼب زمیمی ثبنع.
ثؼع اؾ یک ظَُ اقتفبظٍ اؾ هؿیت ُبی ثِؽٍ ّؼی ثبال ،نؽکت ُبی ًُْعا ّ تْیْتب ظؼ همبثل قؽ زع ثَ ههکل
ضْؼظًع .ظؼ قبل  0885ظؼ زبلی کَ تؼعاظ ههتؽیبًی ظؼ همبثل افؿایم لیوت ضْظؼُّب همبّهت هی کؽظًعًُْ ،عا ثَ ایي
ًتیدَ ؼقیع کَ تٌِب ؼاٍ تْلیع هبنیي ُبی اؼؾاى لیوت ثؽیعى اؾ ضًْيیبت هبنیي ُبقت .پف ثب اهیع ثَ ایٌکَ ههتؽیبى
هتْخَ تغییؽات ًوی نًْع ظیكک تؽهؿُبی ػمت هعل  Cؼا ثب تؽهؿُبی اقتْاًَ ای اؼؾاى تؽ ػٌْ کؽظ ّ اؾ پبؼچَ
اؼؾاى تؽ ثؽای يٌعلی ػمت اقتفبظٍ کؽظ .تْیْتب ُن قؼی کؽظ پؽفؽّل تؽیي هعل  Cظؼ ژاپي ؼا ثب قپؽُبی ؼًگ ًهعٍ
ّ يٌعلی ُبی اؼؾاًتؽ ثَ فؽّل ثؽقبًع .ظؼ هْؼظ تْیْتب ههتؽیبى اػتؽاٌ کؽظًع ّ نؽکت قؽیؼب تْلیع هعل خعیع
ضْظل ؼا هتْلف کؽظ.
ظؼ ظَُ گػنتَ ظؼ زبلی کَ هعیؽاى ظؼ زبل افؿایم ثِؽٍ ّؼی ػولیبتی ثْظًع ،ایي ایعٍ ؼا ظؼ غُي ضْظ ایدبظ کؽظًع
کَ زػف خبیگؿیٌی ُب چیؿ ضْثی اقت .اهب اگؽ خبیگؿیٌی ُب ّخْظ ًعانتَ ثبنٌع نؽکت ُب ُؽگؿ ثَ یک هٌفؼت پبیعاؼ
ًطْاٌُع ؼقیع .ظؼ ایي زبلت ثبیع تب هی تْاًٌع قؽیغ تؽ ثعًّع تب زعالل ظؼ خبی لجلی ضْظ ثبلی ثوبًٌع.
زبل اگؽ ثطْاُین ظّثبؼٍ ثَ قْال اقتؽاتژی چیكت ثؽگؽظین هی ثیٌین کَ خبیگؿیٌی ُب ثؼع تبؾٍ ای ثَ پبقص هب
اَبفَ هی کٌٌع .اقتؽاتژی اًدبم خبیگؿیٌی ُب ثؽای ؼلبثت اقت .ػًبؼٍ اقتؽاتژی اًتطبة کبؼُبیی اقت کَ ًجبیع اًدبم
ظاظ .ثعّى خبیگؿیٌی ُب ،ظیگؽ ًیبؾی ثَ اًتطبة ّ ظؼ ًتیدَ اقتؽاتژی ًطْاُع ثْظُ .ؽ ایعٍ ضْثی زتوب ثَ قؽػت تملیع
هی نْظ .ػولکؽظ کبهال ثَ اثؽثطهی ػولیبتی ثكتگی ظاؼظ.
.IV

تناسة هن زهاى تاعث تقویت هسیت رقاتتی و پایذاری هی گردد.
گؿیٌَ ُبی تغییؽ هْلؼیت ًَ تٌِب فؼبلیت ُبی آتی یک نؽکت ّ ًسٍْ نکل گیؽی فؼبلیت ُبی افؽاظ ؼا ههطى هی
کٌع ثلکَ چگًْگی اؼتجبِ فؼبلیت ُب ؼا ثب یکعیگؽ ههطى هی کٌع .اثؽثطهی ػولیبتی قؼی ظؼ ثِتؽ اًدبم ظاظى فؼبلیت
ُب ّ ػولکؽظُبی فؽظی ظاؼظ ظؼ زبلی کَ اقتؽاتژی ثَ فؼبلیت ُبی تؽکیجی هی پؽظاؾظ.
قؽػت ثبالی ػجْؼ ّ هؽّؼ گیت ُبی  Southwestثبػث پؽّاؾُبی قؽیغ تؽ ّ اقتفبظٍ ثِتؽ اؾ ُْاپیوب هی نْظ
کَ اؾ خِت تبهیي آقبیم ثیهتؽ ّ ُویٌطْؼ لیوت کوتؽ هٌبقت اقت .اهب  Southwestچگًَْ ثَ ایي هْلؼیت ظقت
یبفت؟ لكوتی اؾ خْاة اؾ زمْق ثبالی کبؼکٌبى ّ هتطًًیي فٌی ُْاپیوب ُب کَ ثِؽٍ ّؼی آًِب اؾ ِؽیك لْاًیي
اًؼطبف پػیؽ اتسبظ فؽاُن نعٍ اقتً ،بنی هی نْظ .اهب لكوت اػظن خْاة چگًْگی اًدبم قبیؽ فؼبلیت ُب تْقّ
 Southwestاقت Southwest .اؾ اًدبم فؼبلیت ُبیی کَ قبیؽ نؽکت ُب ؼا ػمت ًگَ هی ظانت هبًٌع قؽّ غػا ،یب
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اؼائَ يٌعلی اضتًبيی ّ ،یب قیكتن زول ثبؼ ظاضلی ،اختٌبة هی کؽظ .فؽّظگبٍ ُب ّ هكیؽُبیی ؼا اًتطبة هی کؽظ کَ
اؾظزبم کوتؽی ظانتٌع تب اؾ تبضیؽُب خلْگیؽی کٌع .زعّظ اکیع  Southwestثؽای اًتطبة ًْع ّ ِْل هكیؽُبیی ثبػث
یکٌْاضت نعى ُْاپیوبُبی ایي نؽکت نع :ظؼ ًتیدَ توبم ُْاپیوبُبی  Southwestثب ثْئیٌگ  737تؼْیٍ نع.
ُكتَ ؼلبثتی  Southwestچَ ثْظ؟ ػبهل کلیعی هْفمیت آى چَ ثْظ؟ پبقص يسیر ایي اقت کَ ُوَ چیؿ اُویت
ظاؼظ .اقتؽاتژی  Southwestنبهل کل قیكتن فؼبلیت ُب هی نْظ ًَ فمّ ای اؾ ثطم ُب .هؿیت ؼلبثتی آى ًبنی اؾ
تٌبقت فؼبلیت ُبیم ّ ًسٍْ تمْیت آًِبقت.
تٌبقت ثب ؾًدیؽی ثَ هسکوی ُؽ یک اؾ زلمَ ُبیم ظقت هملعاى ؼا هی ثٌعظُ Southwest .ن هبًٌع ُوَ نؽکتِبی
هْفك ثب اقتؽاتژی ُبی ضْة ،ثب فؼبلیت ُبیی کَ هکول ُن ثْظًع اؼؾل التًبظی ایدبظ هی کؽظ .ثَ ػٌْاى هثبل ُؿیٌَ
یک فؼبلیت ثَ ایي ظلیل کبُم هی یبفت کَ قبیؽ فؼبلیت ُب ظؼقت اًدبم هی نعُ .وچٌیي اؼؾل یک فؼبلیت ثؽای
ههتؽیبى هی تْاًع ثب قبیؽ فؼبلیت ُبی نؽکت افؿایم یبثع .ثَ ایي يْؼت اقت کَ تٌبقت اقتؽاتژیک هؿیت ؼلبثتی ّ
ثؽتؽی قْظآّؼی ایدبظ هی کٌع.
اًْاع تٌبقت
اُویت تٌبقت ظؼ ثیي قیبقت ُبی اخؽایی یکی اؾ لعیوی تؽیي ایعٍ ُب ظؼ اقتؽاتژی اقت .کَ ثَ تعؼیح خبی اُعاف
هعیؽیتی ؼا گؽفتَ اقت .ثَ خبی ظؼ ًظؽ گؽفتي کل نؽکت ،هعیؽاى ثیهتؽ ثَ يالزیت ُكتَ ،هٌبثغ ثسؽاًی ّ ػْاهل
کلیعی هْفمیت هتوبیل نعٍ اًع .ظؼ زمیمت تٌبقت ،ثؽ ضالف آًچَ اکثؽ افؽاظ فکؽ هی کٌٌع ،ايلی تؽیي خؿ هؿیت ؼلبثتی
هسكْة هی نْظ.
تٌبقت اؾ ایي خِت هِن اقت کَ فؼبلیت ُبی هدؿا هؼوْال ثؽُن اثؽ هی گػاؼًع.
یک ضّ تْلیع ثب تٌْع هعل ثبال ّلتی کَ ثب یک قیكتن هْخْظی ّ قیكتن فؽایٌع قفبؼل تؽکیت نعٍ ثبنع. ،اؼؾل
ؾیبظی ظاؼظ .ایي قیكتن ُب ثَ یک اًجبؼ هسًْالت ًِبیی ،یک فؽایٌع فؽّل هدِؿ نعٍ ثؽای تؼؽیف ّ تهْیك ثِجْظ،
یک تن تجلیغبتی  -کَ تبکیعل قْظآّؼی تٌْع هسًْالتی اقت کَ ًیبؾُبی اقبقی ههتؽیبى ؼا ثؽآّؼظٍ هی کٌٌعً -یبؾ
ظاؼظ .فؼبلیت ُبی ایي چٌیٌی کَ هکول ُن ثبنٌع ظؼ اقتؽاتژی فؽاگیؽ ُكتٌع .اگؽچَ ثیهتؽ تٌبقت ُبی هیبى فؼبلیت ُب
ػوْهی ُكتٌع ّ ظؼ ثكیبؼی اؾ نؽکت ُب هی تْاًٌع اخؽا نًْع اهب ثب اؼؾل تؽیي تٌبقت تٌبقجی اقت کَ اؾ ؼّی ضْظ
اقتؽاتژی تؼییي نعٍ ثبنع .چْى ضبو ثْظى یک هْلؼیت ؼا ثبال هی ثؽظ ّ خبیگؿیٌی ُب ؼا تمْیت هی کٌع.
تٌبقت ُب ثَ قَ ًْع تمكین ثٌعی هی نًْع اگؽچَ ظّ ثَ ظّ هكتمل اؾ ُن ًیكتٌع .تٌبقت هؽتجَ اّل ثجبت قبظٍ ثیي
ُؽ فؼبلیت ّ کل اقتؽاتژی اقت .ثؽای هثبل ،نؽکت  Vanguardفؼبلیت ُب ؼا ثؽاقبـ اقتؽاتژی کن ُؿیٌَ ال هؽتت
هی کٌع .زدن هؼبهالت اقٌبظ ّ اّؼاق ثِبظاؼ ؼا زعالل کؽظٍ ّ ًیبؾی ثَ هعیؽاًی کَ اؾ لسبظ هبلی تمْیت نعٍ اًع ًعاؼظ.
نؽکت ظاؼایی ُبیم ؼا ثَ ِْؼ هكتمین ّ ثعّى ًیبؾ ثَ پؽظاضت کبؼهؿظ ثَ ّاقطَ ُب تْؾیغ هی کٌع .آى ُوچٌیي تجلیغبت
ؼا فمّ ثَ ؼّاثّ ػوْهی ّ پیهٌِبظات فؽظ ثَ فؽظ هسعّظ هی کٌع Vanguard .کبؼکٌبًم ؾا هلؿم ثَ يؽفَ خْیی ُؿیٌَ
هی کٌع.
قبؾگبؼی ،اتسبظ ّ اًجبنتگی هؿیت ُبی ؼلبثتی فؼبلیت ُب ثب یکعیگؽ ؼا تُویي هی کٌع .ایي قبؾگبؼی ثبػث هی
نْظ کَ هؿیت ُب اثؽ یکعیگؽ ؼا کن ّ یب کال ضٌثی ًکٌٌع .ایي ثبػث هی نْظ کَ اقتؽاتژی ثب ههتؽیبى ،کبؼکٌبى ّ قِبم
ظاؼاى ثَ ضْثی اؼتجبِ ثؽلؽاؼ کٌع ّ پیبظٍ قبؾی ّ اخؽا اؾ ِؽیك تک ظٌُی ثْظى ظؼ قبؾهبى ثِجْظ هی ظُع.
تٌبقت هؽتجَ ظّم ؾهبًی اتفبق هی افتع کَ فؼبلیت ُب تمْیت کٌٌعٍ ثبنٌع .ثؽای هثبلُ Neutrogena ،تل ُبی قطر
ثبال ؼا ثؽای ػؽََ هسًْالتم اًتطبة کؽظ .ایي ُتل ُب ًیؿ ههتبق اؼائَ يبثْى ُبیی ثَ ههتؽیبى ضْظ ثْظًع کَ
تْقّ پؿنکبى اهؽاٌ پْقتی تْيیَ هی نعّ .لتی کَ هِوبًبى يبثْى  Neutrogenaؼا ظؼ یک ُتل هدلل اهتسبى
کٌٌع ،ازتوبل ایٌکَ ضْظنبى ُن آى ؼا اؾ ظاؼّضبًَ ُب تِیَ کٌٌع ّ یب اؾ پؿنکهبى ظؼثبؼٍ آى اِالػبت کكت کٌٌع ثبال هی
ؼّظ .ثَ ایي تؽتیت ههطًبت ِجی  ّ Neutrogenaػؽََ ظؼ ثبؾاؼ ُتل یکعیگؽ ؼا اؾ ِؽیك کن کؽظى ُؿیٌَ ُبی
ثبؾاؼیبثی تمْیت هی کٌٌع.
ظؼ هثبل ظیگؽ نؽکت B
تٌبقت هؽتجَ قَ پب ؼا فؽاتؽ اؾ تمْیت کؽظى هی گػاؼظ کَ پْؼتؽ آى ؼا ثِیٌَ قبؾی تالل هی ًبهع ، Gap .ضؽظٍ
فؽّل لجبـ ُبی هؼوْلی ،ظؼ ظقتؽـ ثْظى هسًْالتم ظؼ فؽّنگبٍ ُب ؼا یک ػبهل هِن ظؼ اقتؽاتژی ال هی ظاًع.
 Gapهسًْالت ضْظل ؼا ُن هی تْاًكت ظؼ فؽّنگبٍ ًگَ ظاؼظ ّ ُن ایٌکَ اؾ اًجبؼُب خوغ آّؼی کٌع Gap .تالل
ثؽای فؼبلیت ُبیم ؼا اؾ ِؽیك خوغ آّؼی ؼّؾاًَ لجبـ ُبی ايلی اؾ قَ اًجبؼ ثِیٌَ قبؾی کؽظ .ثَ ایي تؽتیت
هْخْظی اًجبؼ نعٍ ظؼ فؽّنگبٍ ؼا زعالل کؽظ .اؾ ایي خِت ثیهتؽ تبکیع ؼّی خوغ آّؼی ثْظ کَ اقتؽاتژی تدبؼتی
 Gapثَ ِْؼی ًكجی ّاثكتَ یک قؽی الالم ايلی ثب ؼًگ ُبی هسعّظ ثْظ .ظؼ زبلی کَ قبیؽ ضؽظٍ فؽّنبى کَ لبثل
همبیكَ ثب  Gapثْظًع قبالًَ قَ تب چِبؼ ثبؼ ظؼ قبل هْخْظی نبى ؼا تغییؽ هی ظاظًع GAP ،قبالًَ ُفت ّ ًین ثبؼ
تؼْیٍ هی کؽظ .ػالٍّ ثؽ ایي ،خوغ آّؼی قؽیغُ ،ؿیٌَ اخؽای هعل ثب چؽضَ کْتبٍ  Gapؼا کَ نم تب ُهت ُفتَ
ِْل هی کهع ،کن هی کٌع.
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ُوبٌُگی ّ تجبظل اِالػبت هیبى فؼبلیت ُب ثَ هٌظْؼ زػف کبؼُبی اَبفی ّ زعالل کؽظى تالل تلف نعٍ ،اقبقی
تؽیي اًْاع ثِیٌَ قبؾی تالل ُكتٌع .اهب ظؼ ػیي زبل قطْذ ثبالتؽی ًیؿ ّخْظ ظاؼظ .ثَ ػٌْاى هثبل گؿیٌَ ُبی ِؽازی
کبال هی تْاًٌع ًیبؾ ثَ ضعهبت پف اؾ فؽّل ؼا ثؽِؽف ًوبیٌع یب اهکبى ایٌکَ ههتؽیبى ایي گًَْ ضعهبت ؼا ضْظنبى
اًدبم ظٌُع فؽاُن آّؼًع .ثَ ِْؼ ههبثَ ُوبٌُگی ثب ػؽََ کٌٌعگبى ّ کبًبل ُبی تْؾیغ کٌٌعٍ هی تْاًع ثؽضی اؾ فؼبلیت
ُب هبًٌع آهْؾل پبیبًی کبؼثؽ ،کَ ثبیع ظؼ ضبًَ ههتؽی اًدبم نًْع ؼا زػف کٌع.
ظؼ ُؽ قَ ًْع تٌبقت ،کل هدوْػَ ثیهتؽ اؾ تک تک افؽاظ (اػُب) اُویت ظاؼظ .ؼنع هؿیت ؼلبثتی اؾ کلیَ ثطم
ُبی قیكتن زبيل هی نْظ .ظؼ ّالغ تٌبقت ثیي فؼبلیت ُب ُؿیٌَ ُب ؼا کبُم ّ یب توبیؿ ؼا افؿایم هی ظُع .اؾ قْی
ظیگؽ اؼؾل ؼلبثتی فؼبلیت ُبی افؽاظ ّ یب هِبؼت ُبی ّاثكتَ ،نبیكتگی ُب یب هٌبثغ ،لبثل خعا نعى اؾ قیكتن یب
اقتؽاتژی ًیكتٌع .ثٌبثؽایي ظؼ نؽکت ُبی ؼلبثتی هی تْاًع ثَ یک تؼؽیف انتجبٍ اؾ هْفمیت ثَ ّقیلَ تؼییي تْاى افؽاظ،
نبیكتگی ُكتَ ّ ،یب هٌبثغ ثسؽاًی هٌدؽ نْظ.
ًمبِ لْت ،ؾهبى ضیلی اؾ ّظبیف ؼا کْتبٍ تؽ هی کٌع  .یک ًمطَ لْت ثب قبیؽ ًمبِ تؽکیت هی نْظ .ظؼ ًظؽ
گؽفتي ّیژگی ُبیی کَ ظؼ ثكیبؼی اؾ فؼبلیت ُب ّخْظ ظاؼًع هبًٌع ُؿیٌَ کن ،یب یک ًظؽ ضبو ظؼثبؼٍ ضعهت ثَ
ههتؽی ،یب یک هفِْم ضبو اؾ اؼؾل تسْیلی ،قْظهٌع اقت .ایي هَْْػبت ظؼ فؼبلیت ُبی ثَ نعت پیْقتَ تدكن
یبفتَ اًع.
تٌبقت ّ لبثلیت تعاّم
تٌبقت اقتؽاتژیک هیبى فؼبلیت ُب ًَ تٌِب ثؽای هؿیت ؼلبثتی ثلکَ ثؽای لبثلیت تعاّم آى هؿیت ًیؿ ًیبؾی ثٌیبظی
اقت .ثؽای یک ؼلیت تطجیك ظاظى فؼبلیت ُبی ثَ ُن پیْقتَ ثكیبؼ ظنْاؼتؽ اقت اؾ يؽفب تملیع یک نیٍْ فؽّل
ضبو ،یب تطجیك یک فؽایٌع تکٌْلْژی یب کپی کؽظى هدوْػَ ای اؾ ضًْيیبت هسًْل .هْلؼیت ُبیی کَ ثؽاقبـ
فؼبلیت ُبی کل قیكتن قبضتَ نعٍ اًع ضیلی پبیعاؼتؽ اؾ آًِبیی ُكتٌع کَ اؾ ؼّی فؼبلیت ُبی فؽظی قبضتَ نعٍ اًع.
ایي توؽیي قبظٍ ؼا ظؼ ًظؽ ثگیؽیع .ازتوبل ایٌکَ ؼلجب ثتْاًٌع ُؽ فؼبلیتی ؼا تطبثك ثعٌُع هؼوْال کوتؽ اؾ یک اقت.
ثؼع ازتـوبل ُب قؽیـؼب ثب ُـــن تؽکیت هی نًْــع تب تطبثــك ثب کــل قیكتن غیــؽهوکي هی نــْظّ 1/90=1/8*1/8( .
)... ّ 1/66=1/8*1/8*1/8*1/8
نؽکت ُبی هْخْظ کَ قؼی ظؼ تغییؽ هْلؼیت یب گكتؽل ظاؼًع هدجْؼ هی نًْع ثكیبؼی اؾ فؼبلیت ُبی ثبؾقبؾی
کٌٌع .زتی تبؾٍ ّاؼظاى ُن ثب ایٌکَ ثب خبیگؿیٌی ُبی نؽکت ُبی لعیوی هْاخَ ًهعٍ اًع ثبؾ ثب هْاًغ ؾیبظی ثؽای تملیع
ؼّثؽّ ُكتٌع.
ُؽچَ هْلؼیت یک نؽکت اؾ قیكتن ُبی فؼبلیت ثب تٌبقت هؽتجَ ظّم ّ قْم تهکیل نعٍ ثبنع ،هؿیت آى پبیعاؼتؽ
ضْاُع ثْظ .ظؼک ّ ظؼ ًتیدَ تملیع قیكتن ُبی ایي چٌیٌی اؾ ضبؼج قبؾهبى ظنْاؼ اقت .زتی اگؽ ؼلجب ثتْاًٌع ؼّاثّ
ظاضلی هؽتجّ ؼا نٌبقبیی کٌٌع ظؼ هؽزلَ کپی کؽظى آًِب ثَ ههکل ثؽضْاٌُع ضْؼظ .ظقتیبثی ثَ تٌبقت اؾ ایي خِت
ظنْاؼ اقت کَ ثَ یکپبؼچگی تًویوبت ّ کبؼُب اؾ ؼّی ثكیبؼی اؾ ؾیؽ ّازعُبی هكتمل ًیبؾ ظاؼظ.
ؼلیجی کَ ثَ ظًجبل تطبثك ظاظى یک قیكتن فؼبلیت اقت ثب تملیع يؽفب ثؼُی اؾ فؼبلیت ُب ّ ًَ تطبثك کل قیكتن،
ضیلی ثِتؽ ًوی نْظ .ػولکؽظ ثِجْظ ًوی یبثع .زتی هوکي اقت تٌؿل یبثع .تالل فبخؼَ آهیؿ نؽکت Continental Lite
ثؽای تملیع اؾ  Southwestؼا ثَ یبظ آّؼیع.
ظؼ ًِبیت ،تٌبقت ثیي فؼبلیت ُبی یک نؽکت فهبؼ ّ اًگیؿٍ الؾم ؼا ثؽای ثؽای ثِجْظ اثؽثطهی ػولیبتی ثْخْظ
هی آّؼظ ،کَ تملیع ؼا ظنْاؼتؽ هی کٌع .تٌبقت ثَ ایي هؼٌی اقت کَ ػولکؽظ َؼیف ظؼ یک فؼبلیت هْخت َؼیف نعى
ػولکؽظ قبیؽ فؼبلی ت ُب هی نْظ .ثَ ِْؼی کَ ًمبِ َؼف آنکبؼ نعٍ ّ ثیهتؽ هْؼظ تْخَ لؽاؼ هی گیؽًع .هتمبثال،
ثِجْظ یک فؼبلیت ،ثبال ؼفتي قْظ قبیؽ فؼبلیت ُب ؼا هْخت هی نْظ .نؽکت ُبیی کَ ظاؼای تٌبقت لْی هیبى فؼبلیت
ُبی ضْظ ُكتٌع ثَ ًعؼت ُعف گػاؼی هی کٌٌع .ثؽتؽی آًِب ظؼ اقتؽاتژی ّ اخؽا ،هؿایبی آى ُب ؼا تؽکیت ّ هْاًغ ؼا
ثؽای هملعاى افؿایم هی ظُع.
ّلتی فؼبلیت ُب هکول یکعیگؽ ثبنٌع ؼلجب هٌفؼت کوتؽی اؾ تملیع ثَ ظقت هی آّؼًع هگؽ ایٌکَ هْفك ثَ تطبثك کل
قیكتن نًْع .ظؼ چٌیي َّؼیت ُبیی گؽایم ثَ قْی تْقؼَ ؼلبثت "ثؽًعٍ ُوَ چیؿ ؼا هی ثؽظ" اقت .کبؼضبًَ ای
هثل  Toys R Uکَ ثِتؽیي قیكتن فؼبلیت ؼا قبضتَ اقت پیؽّؾ هی نْظ ،ظؼ زبلی کَ ؼلجبیی ثب اقتؽاتژی ههبثَ هبًٌع
 Lionel Leisure ّ Child Worldػمت هی هبًٌع .ثعیي گًَْ کَ یبفتي یک هْلؼیت اقتؽاتژیک خعیع هؼوْال تؽخیر
ظاظٍ هی نْظ ثَ ظّهیي ّ قْهیي تملیع یک هْلؼیت گؽفتَ نعٍ .پبیعاؼتؽیي هْلؼیت ُب آًِبیی ُكتٌع کَ قیكتن ُبی
فؼبلیتهبى ثَ ظلیل ّخْظ خبیگؿیٌی ُب ًبقبؾگبؼ ُكتٌع .هْلؼیت یبثی اقتؽاتژیک لْاًیي خبیگؿیٌی ؼا ثؽای تؼؽیف
چگًْگی نکل گیؽی ّ یکپبؼچَ قبؾی فؼبلیت ُبی فؽظی تؼییي هی کٌع .ثؽؼقی اقتؽاتژی ثؽزكت قیكتن ُبی فؼبلیت
يؽفب ثؽای ایي اقت کَ ػلت ًیبؾ قبضتبؼ قبؾهبًی ،قیكتن ُب ّ فؽایٌعُب ثَ اقتؽاتژی ؼا ثَ ِْؼ ّاَر ًهبى ظُع.
آهبظٍ قبؾی قبؾهبى ثؽای اقتؽاتژی ،هکول ُب ؼا اهکبى پػیؽ هی قبؾظ ّ ثَ تعاّم آى ُب کوک هی کٌع.
یک اقتٌجبِ ایي هی تْاًع ثبنع کَ هْلؼیت ُبی اقتؽاتژیک ثبیع یک افك ظٍ قبلَ یب ثیهتؽ ظانتَ ثبنٌع ًَ ،ایٌکَ
يؽفب یک چؽضَ قبظٍ ثؽًبهَ ؼیؿی ؼا ِی کٌٌع .اقتوؽاؼ ثبػث ؼنع ثِجْظ ظؼ فؼبلیت ُبی فؽظی ّ تٌبقت هیبى فؼبلیت
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ُب هی نْظ .اقتوؽاؼ قبؾهبى ؼا لبظؼ هی قبؾظ تب ثب ایدبظ لبثلیت ُب ّ هِبؼت ُبی هٌسًؽ ثَ فؽظ اقتؽاتژی ال ؼا
قبؾهبى ظُی کٌعُ .وچٌیي ُْیت یک قبؾهبى ؼا تمْیت هی کٌع.
ظؼ همبثل ،تغییؽات هکؽؼ هْلؼیت ُؿیٌَ ثؽ ُكتٌع .یک نؽکت ػالٍّ ثؽ تؼییي ظّثبؼٍ فؼبلیت ُبی فؽظی ثبیع کل
قیكتن ُب ؼا اؾ ًْ تٌظین ًوبیع .ثؽضی اؾ فؼبلیت ُب هوکي اقت ُؽگؿ ثَ اقتؽاتژی ًبپبیعاؼ ّ تغییؽ پػیؽ ًؽقٌعً .تیدَ
غیؽ لبثل اختٌبة تغییؽات هکؽؼ اقتؽاتژی یب ًتیدَ ًبتْاًی ظؼ اًتطبة یک هْلؼیت هتوبیؿ ظؼ ُّلَ اّل پیم آهعى
َّؼیت "هي ُن هثل ثمیَ ُكتن" یب َّؼیت نکل ظُی هًًْیتی فؼبلیت ُب یب ًبقبؾگبؼی هیبى ّظبیف ّ ًبُوبٌُگی
قبؾهبًی اقت.
اقتؽاتژی چیكت؟ زبال هی تْاًین پبقص ثَ ایي قْال ؼا تکویل کٌین .اقتؽاتژی ایدبظ تٌبقت هیبى فؼبلیت ُبی یک
نؽکت اقت .هْفمیت اقتؽاتژی ثكتَ ثَ اًدبم ظؼقت ثكیبؼی اؾ کبؼُب ظاؼظ ّ ُوچٌیي یکپبؼچَ قبؾی آًِب .اگؽ ُیچ
تٌبقجی هیبى فؼبلیت ُب ّخْظ ًعانتَ ثبنع ُیچ اقتؽاتژی هتوبیؿی ًیؿ ّخْظ ًطْاُع ظانت ّ پبیعاؼی کن ضْاُع ثْظ.
هعیؽیت ثَ ّظیفَ قبظٍ تؽ ّ اثؽثطهی ػولیبتی ػولکؽظ ًكجی یک قبؾهبى ؼا ههطى هی کٌع.
.V

تازیاتی (کشف دوتاره) استراتژی

ًبتْاًی ظؼ اًتطبة
چؽا ثكیبؼی اؾ نؽکت ُب ًوی تْاًٌع اقتؽاتژی ظانتَ ثبنٌع؟ چؽا هعیؽاى اؾ اًتطبة ُبی اقتؽاتژیک ِفؽٍ هی
ؼًّع؟ یب اگؽ ظؼ گػنتَ خٌیي اًتطبثی ظانتَ اًع چؽا هؼوْال اخبؾٍ هی ظٌُع تب اقتؽاتژی ُب َؼیف نعٍ ّ اؾ ثیي ثؽًّع؟
هؼوْال تِعیع ُب ،ثَ ظلیل تغییؽات تکٌْلْژی یب تغییؽ ؼفتبؼ ؼلجب ،اؾ ضبؼج اؾ نؽکت ًبنی هی نًْع .اگؽچَ هوکي اقت
ههکل ايلی تغییؽات ضبؼخی ثبنع ،اهب تِعیع ايلی ثؽای اقتؽاتژی هؼوْال اؾ ظاضل قبؾهبى اقت .یک اقتؽاتژی ظلیك
ّ ثی ًمى ثب یک ظیعگبٍ گوؽاٍ کٌٌعٍ اؾ ؼلبثت یب غفلت قبؾهبًی ّ یب ضًْيب ثب هیل ثَ ؼنع ،اؾ ظاضل ضؽاة هی نْظ.
هعیؽاى ظؼثبؼٍ َؽّؼت اًتطبة گؿیٌَ ُب قؽ ظؼ گن نعٍ اًعّ .لتی ثكیبؼی اؾ نؽکت ُب ثب کبؼایی ضیلی کوی
اظاؼٍ هی نًْع خبیگؿیٌی ُب غیؽَؽّؼی خلٍْ هی کٌٌع .ایٌطْؼ هوکي اقت ثَ ًظؽ ثؽقع کَ نؽکتی کَ ثَ ضْثی اظاؼٍ
هی نْظ ثبیع ثتْاًع توبم ؼلجبی غیؽ هؤثؽل ؼا ُوؿهبى ظؼ توبم اثؼبظ نکكت ظُع .ثب تْخَ ثَ گفتَ اًعیهوٌعاى هؼؽّف
هعیؽیت کَ اػوبل خبیگؿیٌی ُب الؿاهی ًیكت ،هعیؽاى ثَ ایي ًتیدَ ؼقیعًع کَ اًدبم خبیگؿیٌی ُب هی تْاًع ًهبًَ َؼف
یک قبؾهبى ثبنع.
ثَ ظًجبل پیم ثیٌی ُبی فؽاؼلبثتی ،هعیؽاى ازتوبل ّلْع ایي ؼلبثت ُب ؼا ثب تملیع ُوَ لكوت ُبی ؼلجبی ضْظ
افؿایم ظاظًع .اًعیهیعى ثؽ زكت اًمالة ،هعیؽاى ؼا هلؿم هی کٌع کَ ُؽ تکٌْلْژی خعیع ؼا تؼمیت کٌٌع.
پیگیؽی اثؽثطهی ػولیبتی گوؽاٍ کٌٌعٍ اقت چْى پیْقتَ ّ لبثل تؼمیت لبًًْی اقت .ظؼ ظَُ گػنتَ هعیؽاى فهبؼ ؼا
ثَ تعؼیح ثؽای ثِجْظ هلوْـ ّ لبثل اًعاؾٍ گیؽی ػولکؽظ افؿایم ظاظٍ اًع.
نؽکت ُب اًتطبة ُبی اقتؽاتژیک ؼا کن تبثیؽ یب کال اؾ اًدبم آًِب اختٌبة هی کٌٌع .ظاًم هتؼبؼف ظاضل یک
قبؾهبى هؼوْال لْی ُكتٌع ّ ثَ یک نکل ثَ ؼلبثت هی پؽظاؾًع .ثؼُی اؾ هعیؽاى توؽکؿ ؼّی ههتؽی ؼا ثب ثؽآّؼظٍ
کؽظى توبم ًیبؾُبی ههتؽی ُب یب پبقص ثَ ُوَ ظؼضْاقت ُبی کبًبل ُبی تْؾیغ انتجبٍ هی گیؽًع.
ّالؼیت ُبی قبؾهبًی ثؽ ضالف اقتؽاتژی ػول هی کٌٌع .خبیگؿیٌی ُب ضطؽًبک ُكتٌع ّ ثَ ُویي ػلت هعیؽاى
اًتطبة ًکؽظى ؼا ثَ پهیوبًی اؾ یک اًتطبة ًبظؼقت تؽخیر هی ظٌُع .نؽکت اؾ یکعیگؽ تملیع هی کٌٌع ثب ایي تفکؽ کَ
قبیؽ ؼلجب چیؿی هی ظاًٌع کَ ضْظنبى ًوی ظاًٌع .کبؼکٌبى تبؾٍ خب فتبظٍ کَ هلؿم ثَ یبفتي ُؽ ؼاُی ثؽای ثِجْظ ُكتٌع،
هؼوْال فبلع ظیعگبٍ کلی ًگؽ ثؽای تهطیى خبیگؿیٌی ُب ُكتٌع .گبُبً ،بتْاًی هعیؽاى یب کبؼکٌبى ثب اؼؾل ظؼ اًتطبة اؾ
ًبنی
ًباهیعی
ثؽاثؽ
ظؼ
همبّهت
هی نْظ.
تلَ ؼنع
اؾ هیبى ُوَ اثؽُب ،هی تْاى گفت هیل ثَ ؼنع ثعتؽیي تبثیؽ ؼا ؼّی اقتؽتژی ظاؼظ .ثَ ًظؽ هی ؼقع خبیگؿیٌی ُب
ّ زعّظ ؼنع ؼا هتْلف هی کٌٌع .ثؽای هثبل ،ظؼ ًظؽ گؽفتي گؽُّی اؾ ههتؽیبى ّ هسؽّم کؽظى ثمیَ ،یک هسعّظٍ
ّالؼی یب فؽَی ؼّی ؼنع ظؼآهع ایدبظ هی کٌع .اقتؽاتژی ُبی ثب ظاهٌَ ُعف ّقیغ کَ ثؽ پبییي ثْظى لیوت ُب تبکیع هی
کٌٌع ،ظؼ همبثل ههتؽیبى زكبـ ثَ ضًْيیبت ّ ضعهبت ثب فؽّل اؾ ظقت ؼفتَ هْاخَ هی نًْعِ .ؽفعاؼاى توبیؿ ُن
فؽّنهبى ؼا ظؼ همبثل ههتؽیبى زكبـ ثَ لیوت اؾ ظقت هی ظٌُع.
هعیؽاى ظائوب ظؼ ایي فکؽ ُكتٌع کَ چگًَْ پیهؽفت کٌٌع تب ثتْاًٌع اؾ زعّظ پیم ثبفتٌع اهب هْلؼیت اقتؽاتژیک
نؽکت ؼا کوؽًگ تؽ هی کٌٌع .ظؼ آضؽ فهبؼُبی ؾیبظ ثؽای ؼنع یب انجبع ظبُؽی ثبؾاؼ هْؼظًظؽ ثبػث هی نًْع کَ
هعیؽاى هْلؼیت نؽکت ؼا اؾ ِؽیك تْقؼَ ضطِْ تْلیع یب افؿّظى یک ضًْيیبت خعیع یب تملیع ضعهبت هسجْة ؼلجب ّ
یب تطبثك فؽایٌعُب گكتؽل ظٌُع .نؽکت  Maytagهْفمیت چٌعیي قبلَ ال ؼا هعیْى توؽکؿ ؼّی هبنیي لجبقهْیی
ُبی لبثل اػتوبظ ّ ثب ظّام کَ ثؼعُب نبهل هبنیي ُبی ظؽفهْیی ُن نع ،اقت.
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