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Abstract
The structure of the strategy is a hierarchy that links a general strategy to
more detailed details. An initial look at these structures reveals
similarities and differences. Today's existence of this diversity is the
source of new problems for strategic planners and managers.
Introduction
Diverse experts have explained the organizations’ general strategies and
each from his or her viewpoint has explained the structure of these
strategies. But the adaptive measures of the diverse strategy structures
have not been noted. The present research has been done so as to reduce
the ambiguity of the Iranian managers and planners which derive from
the different strategy structures.
The strategy concept is a hierarchy that binds a general strategy to more
detailed strategies. A preliminary look at these structures reveals their
similarities and differences.
In one type of organization, organizational strategies can be identified in
two types: general strategies and specialized strategies. Strategic
strategies are strategies that are monopolized by an organization, industry
or specific geographic range, and can never be a potential option for all
organizations. In contrast to the general strategies, there are strategies
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that can be placed on the management board of all organizations for
selection.
A common practice in strategic planning is to measure a valid pattern and
structure that has taken its credibility from its own opinion. For this
reason, for strategic planners whose practice is to use standardized
strategy structures, the complexity of the future structure may lead to
strategic pricing for their organization. The seemingly minor but
important differences in various strategies of the strategy may indicate
the existence of imperfections in these structures and their lack of
comprehensiveness.
Materials and Methods
In this research; the first step was to find out the most frequent general
strategy structures that have academic and executive usage in Iran. After
that these were compared and contrasted. Comparative comparison was
done through two phase. In the first phase, comparison between
structures was done pairwise. In the next phase, the results of pair
comparison summarized in the term of intersections, differences and
circumscriptions. Differences emerged at three subject: in the tilted of
strategy, in the concept of strategy and in structural position of strategy.
Intersections included strategies that have same title, concept and
position in different structures.
In this study, in order to increase the accuracy level, the study was
carried out in two stages: in the first stage, the comparison between the
structures was made in two ways, and in the next step, the results of
paired comparisons were summed up in the form of commons,
differences, and monopolies of the structures.
Discussion and Results
The purpose of this study was to provide an answer to the differences in
the various strategies of the strategy to make the options on the table
more transparent for strategic planners. To this end, valid and widely
applicable public sector structures in the developed country were
considered comparable. The main results of this comparison were as
follows: Integration and diversity strategies were common in all
structures. Competitive strategies, market development, product
development, partnership, reduction in two or more structures are
mentioned. The focus strategy has appeared in different structures with
the same name but different meanings. Growth strategies, horizontal
diversity, innovation, and stability are proposed only in a structure.
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At the end of the comparative survey results, a comprehensive structure
of public strategies was inferred, which could serve as a comprehensive
reference point for organizational strategies for strategic planners. This
structure states that strategies at the business level should include three
categories of growth, stability and reduction. The growth strategy will be
of two types: competitive and participatory. The stability strategy
consists of three types of profit, no change and stop. The strategy of
reduction is also based on four types of captivity, change of direction,
assignment and dissolution. But the strategy at the organization level
should include three types of growth, stability and reduction. Its growth
strategy focuses on four types of concentration, diversity, integration and
defensiveness. Stability strategies and similar reductions are defined as
defined at the business level.
Conclusion
The proposed structures can be a new reference point for choosing a
strategy between academics and strategic planners. Because in the design
of this structure, on the one hand, the differences in the known strategy
structures are reasonably summed up and, on the other hand, all the
strategies presented in these structures are in the right place. Structural
strategies of the comparative study in this research were limited to five
valid and widely used structures in the country. Undoubtedly, the
structures provided by leading and, at the same time, world-class experts,
are far more likely to be the subject of future research. finally, from the
compared and contrasted data a comprehensive structure of general
strategies that can be used as a comprehensive reference of general
strategies by strategic planners were obtained.
Key words: public strategy, comprehensive structure of strategy,
strategic planning, comparative comparison
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مقایسه تطبیقی ساختار استراتژیهای عمومی سازمان و ارائه
یک ساختار جامع
وحید قدیمی - دکتر ناصر مطهری فریمانی



 -دکتر علیرضا پویا



چکیذُ
صاحبًظزاى ساسهاًی هختلفی بِ تبییي استزاتژیّای ػوَهی ساسهاىّا پزداختِاًذ ٍ ّزکذام اس
ساٍیِ خَد ساختاری اس ایي استزاتژیّا را بزضوزدُاًذ ٍلی بزرسی هیشاى اًطباق ساختارّای هختلف
استزاتژی ،هَرد تَجِ قزار ًگزفتِ است .پژٍّص حاضز بذیي هٌظَر صَرت گزفت تا ابْام هَجَد بزای
هذیزاى ٍ بزًاهِ ریشاى را کِ هٌبؼث اس تفاٍتّای هَجَد در ساختارّای هختلف استزاتژی بَد کوتز
ًوایذ .در هزحلِ ًخست ایي پژٍّص ،پزکاربزدتزیي ساختارّای استزاتژی ػوَهی کِ در هحیط ػلوی ٍ
اجزایی کطَر هَرد استفادُ ّستٌذ ضٌاسایی ضذًذ ٍ در هزحلِ بؼذ بِ بزرسی تطبیقی آىّا اقذام
گزدیذ .بزرسی تطبیقی طی دٍ گام صَرت پذیزفت .در گام ًخست هقایسِ بیي ساختارّا بِ صَرت دٍ
بِ دٍ صَرت پذیزفت ٍ در گام بؼذی ًتایج هقایسات سٍجی در قالب اضتزاکات ،اختالفات ٍ اًحصارات
ساختارّا جوغ بٌذی گزدیذ .اختالفات ساختارّا در سِ هَضَع ظَْر داضت :در ػٌَاى استزاتژی ،در
هفَْم استزاتژی ٍ در جایگاُ ساختاری استزاتژی .اضتزاکات ساختارّا ًیش ،استزاتژیّایی را ضاهل
ضذ کِ در ساختارّای هختلف با ػٌَاى یکساى ،هفَْم یکساى ٍ جایگاُ یکساى هَرد استفادُ قزار
گزفتِاًذ .در پایاى اس ًتایج بزرسی تطبیقی ،ساختار جاهؼی اس استزاتژیّای ػوَهی پیطٌْاد گزدیذُ
است کِ هیتَاًذ بِ ػٌَاى هزجؼی جاهغ اس استزاتژیّای ساسهاًی در اختیار بزًاهِریشاى استزاتژیک
قزار گیزد.
واژههای کلیدی :استزاتژی ػوَهی ،ساختار جاهغ استزاتژی ،بزًاهِریشی استزاتژیک ،بزرسی تطبیقی

 کبرضٌبسی ارضد هدیریت ،داًطگبُ فردٍسی هطْد ،هطْد ،ایراى
ًَ یسٌدُ هسئَل -استبدیبر گرٍُ هدیریت داًطکدُ علَم اداری ٍ اقتػبد داًطگبُ فردٍسی هطْد ،هطْد ،ایراى
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هقذهِ
در ضرررای پرررطم ن اهرررٍ ی سررب هبىّررب در یرر هحرری غیرقبثرر پرریصثیٌرری
ّوررراُ ثررب ثحررراىّرربی هتٌررَ هججررَر ثررِ فعبلیررت ّسررتٌد .ال هررِ هَفتیررت در ٌرریي
هحرری ّرربیی ،اًجرربم فعبلیررتّرربی ٌررد ثعرردی ٍ پیسیرردُ اسررت .ثرررای ادارُ ایرري گًَررِ
فعبلیررتّررب ،هرردیراى ًیررب دارًررد ا اسررتراط ی هٌبسررجی ثْرررُهٌررد ثبضررٌد (Asemipour,
 .)1993ثِ ّویي جْرت اسرت کرِ گ ترِ هری ضرَد هردیریت هٌبسرت ثرب یر اسرتراط ی
هٌبست ضرٍ هیضَد (.)Gopal and Gagnon, 1995
اًسرربى در جْرربًی پررر ا هحرردٍدیت ًرردگی هرریکٌررد .هحرردٍدیت هٌرربث هرربلی،
هحدٍدیت ّبی هربًی ٍ هحردٍدیت ّربی قرَای فکرری ثرخری ا ٍجرَُ ثربر ایري ضررای
ّستٌد .ه ْرَم اسرتراط ی اییردُ «فضربی رقربثتی» ٍ «هحردٍدیت هٌربث » اسرت .غرر
هٌبث هحردٍد ثرر هَضرَعبت غیرر اغرلی ،جریورِ اش ٍاگرااری هیرداى رقبثرت ثرِ رقیجری
اسررت کررِ هٌرربث (هحرردٍد) خررَد را ثررر رٍی هَضررَعبت اغررلی هتورکرر کررردُ اسررت.
هبّیت استراط ی ططرییع فرغرتّربی اغرلی ٍ طورکر ثرر هٌربث هحردٍد ثررای طحتر
آىّبست طب ثرِ ثربالطریي هٌربف هوکري در هتبثر رقجرب دسرتیبفترِ ضرَد (Masoumi et
) .al. ,2014اسررتراط ید در هعٌرربی خرربظ آى ،ثررِعٌررَاى اثرر اری ثرررای دسررتیبثی ثررِ
اّرردا ثلٌدهرردت سررب هبى طعریرر هرریضررَد (Ghaffarian and Emadzadeh,
). 2006
در ی ًرَ دسرتِ ثٌردی ،هریطرَاى اسرتراط یّربیی سرب هبًی را ثرر دٍ ًرَ داًسرت:
اسرررتراط یّررربی عورررَهی ٍ اسرررتراط یّررربی طیػػر ری .اسرررتراط یّررربی طیػػررری
استراط ی ّربیی ّسرتٌد کرِ اًحػربر ثرِ یر سرب هبى ،غرٌعت ٍ یرب هحردٍدُ جغرافیربیی
خبظ دارد ٍ ّری گربُ ًوری طَاًرد گ یٌرِ ثربلتَُ ثررای ّورِ سرب هبى ّرب ثبضرد .در هتبثر
اسررتراط یّرربی عوررَهی اسررتراط یّرربیی ّسررتٌد کررِ هرریطَاًٌررد ثررر هیر هرردیریت طورربم
سب هبى ّب جْرت اًتیربة قررار گیرًرد .ثرِعٌرَاىهثربل اسرتراط ی یکپربر گی عورَدی ثرِ
ثرربال اغررحم بً ی ر اسررتراط ی عوررَهی ثررَدُ ٍ ثرررای ّوررِ سررب هبىّررب هرریطَاًررد ًرربه د
اًتیبة ثبضرد ٍلری ایري اسرتراط ی در ّرر ًرَ سرب هبًی هػرداقی خربظ دارد ثرِ عٌرَاى
ًوًَررِ ،طػرروین ضرررکت پبکرربرد ثر 1هجٌرری ثررر عرضررِ هسررتتین رایبًررِّرربی ضیػرری ثررِ
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هطرتریبى طجرربری ،هػرردا اسررتراط ی یکپرربر گی عورَدی ثررِ ثرربال در ایرري ضرررکت ثررَدُ
است).(David, 1999
در قرررى گاضررتِ ،غررب تًظررراى سررب هبًی هیتل رری ثررِ طجیرریي اسررتراط یّرربی
عوَهی سرب هبىّرب پرداخترِاًرد ٍ ّرکردام ا اٍیرِ خرَد سربختبری ا ایري اسرتراط یّرب
را ثرضرروردُاًررد ( Pearce and Robinson, 2009; hunger and Wheelen,
;Thompson Gamble, 2007; Hax and Majluf, 2007; David,1999
;kaplan and norton, 2001, porter, 1947; Harrison & 1995
.)and Caron,2014, Ralph and Stacey, 2010; Aaker,2010

هٌظررَر ا سرربختبر اسررتراط ی ،سلسررلِ هراطجرری اسررت کررِ یرر اسررتراط ی کلرری را ثررِ
استراط ی ّبی ج ئی طر پیًَرد هری ًردً .گربّی هتردهبطی ثرِ ایري سربختبرّب ضرجبّت ّرب ٍ
ط بٍت ّبی آى ّب را آضرکبر هریکٌرد .ثرِ رَر هثربل جترِ ثٌردی کرِ پیرر ٍ راثیٌسرَى
()Pearce and Robinson, 2009ثرررای اسررتراط ی طورک ر ارائررِ هرریدٌّررد ،هت رربٍت
اسرت ا جترِ ثٌردی کرِ جری دیَیرد ّربى گرر ( )Hanger and Wilen, 2007ثررای
ّورریي اسررتراط ی ثیرربى هرریکٌررد .پیررر ٍ راثیٌسررَى ( )2009ثرررای اسررتراط ی طورک ر
سررِ اسررتراط ی «افرر ایص ًرررر هػررر هطررتریبى فعلرری»« ،جرراة هطررتریبى رقجررب» ٍ
«جرراة دیگررراى ثررِ خریررد هحػررَل» را ارائررِ هرریکٌررد در رربلی کررِ ّرربًگر ثرررای ایرري
استراط ی دٍ یر اسرتراط ی «رضرد عورَدی» ٍ «رضرد افتری» را پیطرٌْبد هریدّرد .ایري
ًوًَِ ای ا ط بٍت ّبسرت کرِ فتر در ضربخِ ای ا سربختبر اسرتراط ی ٍ فتر ثرر اسرب
ًظرات دٍ ً ر ا غب ت ًظراى پدید آهدُ است.
طَجِ ثرِ ه ْرَم اسرتراط ی سرب هبًی ٍ اسرت بدُ هکررر ا آى ا ثردٍ هْرَر ،هَجرت
ضرردُ اسررت طررب طعرربری هتعرردد ،رٍیکردّرربی هیتلرر ٍ سرربختبرّبی هتٌررَ ثرررای آى
ایجرربد ضررَد ) .(Davari and Shanehsazzadeh, 2001اهرررٍ ُ ٍجررَد ّورریي طٌررَ
ٍ اخررتم خررَد هٌطرر هطررکمت جدیرردی ثرررای هرردیراى ٍ ثرًبهررِ ریرر اى اسررتراط ی
گطررتِ اسررت .اٍلرریي ضررر ال م ثرررای کی یررت یر طػرروین ،ا ویٌرربى ا لحررب ًوررَدى
طورربهی گ یٌررِّرربی هوکرري ٍ قبث ر ػررَل در هرربى طػرروینگیررری اسررت .طػررویوبت
استراط ی ًیر ا ایري هَضرَ هسرتثٌی ًیسرتٌد ٍ هربًی کرِ یر هردیر یرب ثرًبهرِ ریر
استراط ی (اعن ا فررد یرب کویترِ) ثرِ دًجربل اًتیربة اسرتراط ی ّسرتٌد ضردیداً طوبیر
دارًد کِ ا ویٌربى یبثٌرد طوربهی اسرتراط ی ّربی هوکري را پریص رٍ دارًرد ٍ گ یٌرِ ای را
ثیدلی ا ًٌوَدُاًد.
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ا سَی دیگرر ،رٍیرِ رایر در ثرًبهرِریر ی اسرتراط ی  ،هعیربر قررار دادى یر الگرَ
ٍ سرربختبر هعتجررر اسررت کررِ اعتجرربر خررَد را ا غررب ت ًظرررش گرفتررِ اسررت .ثررِ ّورریي
جْررت ثرررای ثرًبهررِری ر اى اسررتراط ی کررِ رٍیررِ عولرری آىّررب اسررت بدُ ا سرربختبرّبی
اسررتبًدارد اسررتراط ی اسررت جرربه ًجررَدى سرربختبر پرریص رٍ هوکرري اسررت ثرررای سررب هبى
آىّب هٌجر ثِ ثْبیی راّجردی ضَد .ط بٍت ّربی ّربی ثرِ هربّر ج ئری اهرب ثرِ ٍاقر هْرن
در سرربختبرّبی هیتل ر اسررتراط ی هرریطَاًررد ثیرربًگر ٍج رَد ًتررع در ایرري سرربختبرّب ٍ
دٍری آىّب ا جبهعیت ثبضد.
ّوِ پ ٍّص ّربیی کرِ در ثیرص پیطریٌِ ًظرری هرَرد اضربرُ قررار گرفترِ اًرد ثرِ
ثررسرری هرردلّرربی طرردٍیي اسررتراط ی یررب رٍشّرربی اًتیرربة اسررتراط ی پرداختررِ اًررد ٍ
ثررسی هیر اى اًحجرب سربختبرّبی هیتلر اسرتراط ی ،هرَرد طَجرِ قررار ًگرفترِ اسرت.
ثررِ ّورریي جْررت ثررَد کررِ اجرررای پ ٍّطرری ثررِ هٌظررَر طحجی ر سرربختبرّبی هیتل ر
اسررتراط یّرربی عوررَهی ٍ ارائررِ ی ر سرربختبر جرربه ا ثرآیٌررد آىّررب ضرررٍری ثررِ ًظررر
رسرریدّ .ررد پرر ٍّص بضررر رفرر اثْرربم هرردیراى ٍ ثرًبهررِ ریرر اى ایراًرری هٌجعررا ا
ط بٍتّبی هَجَد در سبختبرّبی هیتل استراط ی ثَد.
پیطیٌِ ًظزی
پ ٍّصّبیی کِ طبثِ ربل در هیٌرِ اسرتراط ی اًجربمضردُاًرد ا ٍایربی هیتلر ثرِ
ثررسرری رٍشّرربی اًتیرربة اسررتراط ی ٍ ،سرربختبرّرربی اًتیرربة اسررتراط ی پرداختررِ اًررد.
خربجی ٍ ّوکرربراى ( )2014پ ٍّطری ثررب «عٌررَاى ارائرِ الگررَی ًظرربم هٌرد ثرررای اًتیرربة
راّجرررد اسررتَار ثررب رٍیکرررد آیٌرردُ پ ٍّبًررِ» اًجرربم دادًررد .جع ررری ٍ آ ر ( )2013در
پ ٍّطی ثب عٌرَاى « درخرت طػروین فرب ی ،رٍیکرردی ًرَیي در طردٍیي اسرتراط ی» ،یر
رٍش جدیرررد ثررررای طررردٍیي اسرررتراط ی ارائرررِ دادًررردً .ػررررطی ٍ طکلرررَی ( )2010در
پ ٍّطرری طحررت عٌررَاى «ثررسرری طحجیترری هرردلْبی ثرًبهررِ ری ر ی اسررتراط ی دیَیررد ٍ
ّکررو ٍ هجلررَ ثررب طکٌیکْرربی »MADMثررِ ثررسرری طحجیترری هرردلّرربی طرردٍیي
اسررتراط ی پرداختٌرردّ ٍ ٍٍ .وکرربراى ( )2010پ ٍّطرری ثررب عٌررَاى «اًتیرربة اسررتراط ی
ثب اریررربثی ثرررب اسرررت بدُ ا  »ANP ٍTopsisاًجررربم دادًرررد .لررریي ٍ لررری ( )2010در
پ ٍّطررری ثرررب عٌرررَاى «پیگیرررری اسرررتراط یّررربی رقررربثتی ثب اریررربثی ثرررب اسرررت بدُ ا
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طػرروینگیررری فررب ی در هررَرد ّت ر ّررب در طرربیَاى» ثررِ ثررسرری اسررتراط یّرربی رقرربثتی
پرداختٌد.
رٍشضٌاسی پژٍّص
ایرري پرر ٍّص ا ًظررر ّررد  ،ثٌیرربدیي ٍ ا یررا رٍش ،طحلیلرری اسررت .فرآیٌررد
پ ٍّص کِ هحبث ثب ضرک ً 1وربیص دادُ ضردُ اسرت هطرتو ثرر ْربر هر لرِ اغرلی
اسرت .در هر لرِ ًیسررت هردلّرربی هعتجرر ٍ پرکرربرثرد در کطرَر ضٌبسرربیی ضردُ اسررت.
در هر لِ دٍم ًسجت ثرِ اسرتیراس سربختبر اسرتراط ی ّربی عورَهی ّرر یر ا هردلّرب
اقرردام ضرردُ اسررت .در هر لررِ سررَم هتبیسررِ طحجیترری سرربختبر اسررتراط یّرربی عوررَهی
غررَرت پایرفتررِ اسررت ٍ در هر لررِ ْرربرم ًترربی هررَرد طحلی ر قرررار گرفتررِ ٍ سرربختبر
جبه استراط یّبی عوَهی سب هبى استٌتبس ٍ پیطٌْبد گردیدُ است.
گام  – 1ضٌاسایی هذل ّای استزاتژی ػوَهی ٍ پزکاربزد در کطَر

پیطرریٌِ ،ضرربه اًجررَّی ا سرربختبرّرربی اسررتراط ی اسررت کررِ پرررداختي ثررِ ّوررِ آًْررب ٍ
هتبیسررِ طحجیترری آًْررب ثررِ غررَرت یکجرربرُ ًرربهوکي خَاّررد ثررَد .آًسررِ کررِ هرریطررَاى در
پ ٍّص ّربی هسرتت اًجربم داد هتبیسرِ طحجیتری هجوَعرِای هحردٍد ا ایري سربختبرّب
است طب در آیٌدُ ثتَاى در قبلرت پر ٍّصّربی دیگرری ًتربی ایري پر ٍّصّربی هسرتت
را طجویرر ًوررَد .پرر ٍّص بضررر ًوًَررِای ا ایرري پرر ٍّصّرربی هسررتت اسررت کررِ
هرردلّرربی هررَرد هتبیسررِ را هجتٌرری ثررر هعیبرّرربی اعتجرربر ٍ سررحو کرربرثرد در کطررَر
هحدٍد ًوَدُ است.
ا ایي رٍ در ًیسرتیي هر لرِ ،هردل ّربی اسرتراط ی عورَهی کرِ ا یر سرَ هعتجرر ثرر
ضرروردُ ضرردُاًررد ٍ ا سررَی دیگررر در کطررَر پرکرربرثرد هحسررَة هرریگردًررد ضٌبسرربیی
ضدُاًد .ططرییع اعتجربر ٍ سرحو کربرثرد هردل ّرب ثرر اسرب ًظررات خجرگربى پر ٍّص
طعییي ضدُ اسرت .ایري خجرگربى  ً 6رر ثرَدُ ٍ ثرِ رٍش ًوًَرِ گیرری گلَلرِ ثرفری ٍ ثرب
طَجررِ ثررِ ایرري ضرررای کررِ ررداق  5سرربل سرربثتِ آهررَ ش ،پر ٍّص یررب اجرررا در ررَ ُ
ثرًبهررِ ریرر ی اسررتراط ی را دارا ثبضررٌد اًتیرربة ضرردًد .پررو ا ثرگرر اری جلسرربت
هػرب جِ ثررب خجرگرربى ،در پبیربى ایرري هر لررِ  5هردل ا هیرربى هرردلّربی هیتلر ثرًبهررِ
ری ی اسرتراط ی کرِ ا لحرب اعتجربر ٍ کربرثرد هرَرد اجورب ّورِ خجرگربى یرب اکثریرت
قریت ثِ اط ب آىّب ثَد اًتیبة گردید.

هقایسِ تطبیقی ساختار استزاتژیّای ػوَهی ساسهاى ٍ...

گام  – 2استخزاج ساختار استزاتژیّای ػوَهی هذلّا

پو ا ضٌبسبیی هردلّربی هرَرد ثررسری ،ثرِ اسرتیراس سربختبر اسرتراط یّربی عورَهی
ا ّررر یر ا ایرري هرردلّررب اقرردام گردیررد .ثرردیي هٌظررَر سررعی ضررد اغرری طررریي هٌرربث
علوری کررِ هرردلّررب ری آىّررب ثررِ جبهعررِ علورری هعرفرری ضرردُاًررد ضٌبسربیی ضررًَد .ثررب
ثررسرریّرربی کتبثیبًررِای 5 ،هٌج ر علورری هتٌرربهر ثررب  5هرردل اًتیرربة ضرردُ ثررِ عٌررَاى
هجٌرربی اسررتیراس سرربختبر اسررتراط ی اًتیرربة ضررد .در پبیرربى ایرري هر لررِ  5سرربختبر
اسررتراط ی عوررَهی ثدسررت آهررد کررِ ثٌبسررت در هر لررِ ثعرردی پرر ٍّص ثررِ غررَرت
طحجیتی هَرد هتبیسِ قرار گیرًد.
گام – 4 ٍ 3هقایسِ تطبیقی ساختار استزاتژی ّای ػوَهی ٍ جوغ بٌذی ًتایج

در ایرري پرر ٍّص ثررِ هٌظررَر افرر ایص هیرر اى دقررت ،ثررسرری رری دٍ هر لررِ غررَرت
پررایرفت :در هر لررِ ًیسررت هتبیسررِ ثرریي سرربختبرّب ثررِ غررَرت دٍ ثررِ دٍ غررَرت
پررایرفت ٍ در هر لررِ ثعرردی ًترربی هتبیسرربت ٍجرری در قبلررت اضررتراکبت ،اختمفرربت ٍ
اًحػبرات سبختبرّب جو ثٌدی گردید.
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ضکل  : 1فزآیٌذ پژٍّص

اضتراکبت سبختبرّب ،استراط ی ّبیی را ضبه هیضرد کرِ در سربختبرّبی هیتلر ثرب
عٌَاى یکسبى ،ه َْم یکسبى ٍ جبیگبُ یکسبى هَرد است بدُ قرار گرفتِاًرد .ثرب ایري طَضریو
هی طَاى دریبفت کِ هٌط هَْر اختمفبت در سرِ هَضرَ اهکربى هْرَر داضرت :در عٌرَاى
استراط ی ،در ه َْم استراط ی ٍ در جبیگبُ سبختبری استراط ی .در هتبیسرِ ّرر دٍ سربختبر
ثرای ّر ی ا استراط یّبی کر ضدُ در آىّب یکی ا بلتّربی  6گبًرِ جردٍل  1قبثر
رح ثَدُ است .ا ایي بلتّبی  6گبًرِ ،بلرت آخرر ثرِ هعٌربی اضرتراا دٍ سربختبر در
استراط ی هَرد ثررسی ثَدُ است ٍ سبیر بلتّب ثِ هعٌبی اخرتم در دٍ سربختبر .طرطیرت

هقایسِ تطبیقی ساختار استزاتژیّای ػوَهی ساسهاى ٍ...

طجییي اًَا اختم در ایي جدٍل ثِ گًَِ ای است کِ اختم ًَ  1ثیبًگر ضدیدطریي ًرَ
اختم ٍ اختم ًَ  5ثیبى کٌٌدُ خ ی طریي ًَ اختم است.
جذٍل  :1اًَاع حالتّایی کِ ًتیجِ هقایسِ یک استزاتژی در دٍ ساختار هیتَاًست ایجاد کٌذ
حالتّا

ضزح :استزاتژی  Aکِ در ساختار الف پیطٌْاد ضذُ است ...

اختالف در
هفَْم

ػٌَاى

جایگاُ

اختم ًَ  1در سبختبر ة اغمً کر ًطدُ است





-

اختم ًَ  2در سبختبر ة ثب ّوبى عٌَاى ٍ Aلی ثِ ه َْم دیگری کر ضدُ است





-

اختم ًَ  3در سبختبر ة ثب عٌَاى ٍ Bلی در ّوبى جبیگبُ کر ضدُ است
















اختم ًَ  4در سبختبر ة ثب عٌَاى  ٍ Bدر جبیگبُ هت بٍطی کر ضدُ است
اختم ًَ  5در سبختبر ة ثب ّوبى عٌَاى ٍ ثِ ّوبى ه َْم ٍلی در جبیگبُ هت بٍت کر ضدُ است
اضتراا

در سبختبر ة ثب ّوبى عٌَاى ٍ ثِ ّوبى ه َْم ٍ در ّوبى جبیگبُ کر ضدُ است

ضررک خبغرری ا اختمفرربت پٌجگبًررِ عجرربرت ثررَد ا اختمفرری کررِ هٌط ر هْررَر آى،
پیطررٌْبدی ثررَدُ اسررت کررِ فت ر ٍ فت ر طَس ر یکرری ا سرربختبرّب ارائررِ ضرردُ اسررت ٍ
سرربیر سرربختبرّب در آى هَضررَ د رربر اختمفرری ًجررَدُ اًررد .ایرري اضررکبل خرربظ ا
اختمفبت ،ثرِ عٌرَاى «اًحػربرات» ضٌبسربیی گردیرد .در هر لرِ پبیربًی پر ٍّص ،طرمش
ضد طب ًتبی ثررسی طحجیتی طحلی گرردد طرب هٌجرر ثرِ ارائرِ هردلی جربه ثررای سربختبر
اسررتراط یّرربی عوررَهی گررردد .ثرردیي هٌظررَر اضررتراکبت کررِ در طورربهی سرربختبرّب هررَرد
طَاف ثَد ثِ عٌَاى اٍلیي ثیص ا ثدًِ سبختبر جبه هَرد است بدُ قرار گرفت.
ثیص دٍم ا ثدًِ سبختبر جربه ثرر اسرب اًحػربرات ضرک یبفرت .اهرب اختمفربت ثربقی
هبًدُ کِ در هررُ اًحػربرات ّرن ًجَدًرد ًیب هٌرد طعیریي طکلیر ٍ طػروین گیرری ثرَد.
ثرررای طعیرریي طکلیرر اختمفرربت خ یرر طررر یعٌرری ًررَ  5 ٍ 4 ،3ا رٍیررِ ثیطررتریي
فراٍاًرری اسررت بدُ گردیررد یعٌرری ثرررای ایرري اختمفرربتً ،ظررری کررِ اکثریررت سرربختبرّب
داضتٌد ثرِ عٌرَاى ًظرر ًْربیی اًتیربة گردیرد .اختمفربت ضردیدطر یعٌری ًرَ  2 ٍ 1ثرب
رجررَ ثررِ سرربیر هٌرربث کتبثیبًررِای هررَرد ثررسرری قرررار گرفتٌررد .در هعرردٍد هررَاردی کررِ
رجَ ثِ ایي هٌربث ًتَاًسرت راّگطرب ثبضرد هجردد ًا ثرِ خجرگربى پر ٍّص هراجعرِ ضردُ
ٍ ثِ رٍش دل ی طػوین گیری در هَرد اختم ثِ عو آهدُ است.
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یافتِّای پژٍّص
 -1هذلّای استزاتژی ػوَهی هؼتبز ٍ پزکاربزد در کطَر

هرردلّرربی اسررتراط ی عوررَهی کررِ در پبیرربى هر لررِ ًیسررت هعتجررر ٍ پرکرربرثرد در
کطَر ططییع دادُ ضد ثِ ضررح جردٍل  2هریثبضرد .سرتًَی پبیربًی ایري جردٍل ًطربى
دٌّرردُ کرردی اسررت کررِ ثرررای ّررر هرردل در ایرري پ ر ٍّص اختػرربظ یبفتررِ طررب در طورربم
هرا پ ٍّص ثررای ارجرب ثرِ هردل ا آى کرد اسرت بدُ گرردد .در هرا ر ثعردی رَى
ا ّررر هرردل ،ی ر سرربختبر اسررتراط ی اسررتیراس ضرردُ اسررت ا عجرربرت کررد س ربختبر ثررِ
جبی کد هدل است بدُ ضدُ است.
جذٍل :2فْزست هذل ّای استزاتژی ػوَهی هؼتبز ٍ پزکاربزد
ًام هذل
هدل پیر
هدل
طبهپسَى

سال ارائِ

ارائِ دٌّذگاى هذل

هذل

هزجغ ارائِ دٌّذُ هذل

کذ هذل در
ایي پژٍّص

 -1جبى پیر
 -2ریسبرد راثیٌسَى

2009

Pearce and Robinson,2003

P

-1آرطَر .ای طبهپسَى
-2جبى ای .گوج

2007

Thompson and Gamble,
2007

A

2007

hunger and Wheelen, 2007

G

هدل ّبًگر

-1جی .دیَید ّبًگر  -2طَهب

هدل ّکو
هدل دیَید

الٍ .یلي

-1آرًَلد ّکو
ً-2یکم هجلَ

1995

Hax and Majluf, 1995

N

فردآر دیَید

1999

David,1999

F

در هبى ثحا درثربرُ اعتجربر هردل ّرب ،خجرگربى دالیر هیتل ری را هحررح ًوَدًرد
ا جولررِ ایرري کررِ ارائررِ دٌّرردگبى هرردل ثررب طَجررِ ثررِ سررَاث پ ٍّطرری ٍ اجرایرری افررراد
ثسرریبر ضررٌبختِ ضرردُ ٍ غررب جٌظر در ررَ ُ ثرًبهررِ ریرر ی اسررتراط ی ثبضررٌد هبًٌررد
آرًَلررد ّکررو ٍ ًرریکم هجلررَ ( )1995کررِ سرربثتِ ثرریص ا دُ سرربل کرربر پ ٍّطرری،
آهَ ضرری ٍ طجرثیرربت هطرربٍرُای را در داًطررگبُّررب ٍ ضرررکتّرربی پیطرررٍ داضررتِ اًررد یررب
ًوًَِ ای دیگر ا دالیر  ،طعردد طرجورِ هرجر ارائرِ دٌّردُ هردل ثرِ ثربىّربی هیتلر
ثیرربى ضررد هبًٌررد طرجوررِّرربیی کررِ ثرررای اشررر ار ضرروٌد دیَیررد ( )1999غررَرت گرفتررِ
است.
-2ساختارّای استزاتژی ػوَهی استخزاج ضذُ اس هذلّا

ًتیجِ ایي هر لِ ثرِ ضررح جردٍل 3کرِ هطرتو ثرر ضرص سرتَى هریثبضرد ارائرِ
ضردُ اسررت .در سرتَى اٍل ًرربم اسرتراط ی درس ضرردُ اسرت ٍ در سرربیر سرتَىّررب ضرروبرُ

هقایسِ تطبیقی ساختار استزاتژیّای ػوَهی ساسهاى ٍ...

سررححی کررِ آى اسررتراط ی در سرربختبرّرربی هیتلر ارائررِ ضرردُ ،ثیرربى گطررتِ اسررت .ثررِ
عٌررَاى هثرربل در سررحر هرثررَ ثررِ اسررتراط ی «طَسررعِ ثررب ار» ،عرردد  1در سررتَى دٍم ثررِ
هعٌرربی قرارگیررری ایرري اسررتراط ی در سررحو اٍل سرربختبر  ٍ Pعرردد  2در سررتَىّرربی
پررٌجن ٍ ضررص ثررِ هعٌرربی قرارگیررری ایرري اسررتراط ی در سررحو دٍم سرربختبرّبی F ٍ N
است ٍ خ طیرُ در سرتَىّربی سرَم ٍ ْربرم ثرِ هعٌربی عردم کرر ایري اسرتراط ی در
سبختبرّبی  G ٍ Aاست.
ً -3تایج بزرسی تطبیقی ساختار استزاتژیّای ػوَهی

ًترربی ثدسررت آهرردُ ا ثررسرری طحجیترری سرربختبرّب در قبلررت سررِ ثیررص «اضررتراکبت
ٍ اختمفبت سححی»« ،اختمفبت اسبسی» ٍ «اًحػبرات» ارائِ ضدُ است.
 -1-3اضتزاکات ٍ اختالفات سطحی ساختارّا

ایرري ثیررص در ثرگیرًرردُ اضررتراکبت ثرریي سرربختبرّب ٍ اختمفرربت خ ی ر طررر آًْررب
یعٌرری اختمفرربت ًررَ  5 ٍ 4 ،3هرریثبضررد کررِ در قبلررت دٍ یرررثیص«اسررتراط یّرربی
هطررترا در طورربم هرردلّررب» ٍ «اسررتراط یّرربی هطررترا در ثرخرری هرردلّررب» ارائررِ
هیگردد.
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جذٍل :3جایگاُ استزاتژی ّا در ساختارّای هَرد بزرسی
استزاتژی

استزاتژی

F N G A P
1 - 2 - 1

ططَی ثِ است بدُ ا هبیطی

F N G A P
- - - - 3

اف ایص ًرر هػر هطتریبى فعلی

2

-

-

-

-

قیوتگااری ثبال یب پبییي

- 3

-

-

-

اف ایص هی اى خرید

3

-

-

-

-

طجلیغ کبرثردّبی جدید

- 3

-

-

-

اف ایص فرسبیص هحػَل

3

-

-

-

-

طَسعِ ثب ار

- 1

-

2

2

طجلیغ کبرثردّبی دیگر

3

-

-

-

-

ٍرٍد ثِ ثب ار جدید

- 3

-

-

-

طی ی ثرای هػر ثیطتر

3

-

-

-

-

کٌسرسیَم خدهبت هتتبث

-

2

-

-

جاة هطتریبى رقجب

2

-

-

-

-

طَسعِ هٌحتِای

- 3

-

-

-

هتوبی کردى ًبم طجبری

3

-

-

-

-

طَسعِ هلی

- 3

-

-

-

اف ایص اقداهبت طرٍیجی

3

-

-

-

-

طَسعِ ثیيالوللی

- 3

-

-

-

اثتکبر کبّص قیوت

3

-

-

-

-

جاة سبیر ثیصّبی ثب ار

- 3

-

-

-

جاة دیگراى ثِ خرید هحػَل

3

-

-

-

-

جااثیت هحػَل ثرای سبیر ثیصّب - 3

-

-

-

لیسبًو

-

3

-

-

استراط ی طورک

-

-

-

4

-

-

عدم طغییر

-

فراًطی

-

-

4

-

-

سَد

س برش ثِ ضرکتّبی خبرجی

-

-

4

-

-

یکپبر گی عوَدی ًبقع

-

-

3

-

-

4

-

-

ٍرٍد ثِ سبیر کبًبلّبی طَ ی

3

-

-

-

-

ضجِ یکپبر گی

-

-

4

-

-

طجلیغ در سبیر ٍسبی ارطجب ی

3

-

-

-

-

قرارداد ثلٌدهدت

-

-

4

-

-

طَسعِ هحػَل

1

-

-

2

2

یکپبر گی عوَدی کبه

-

رسَر در ثب ار

-

-

-

2

2

هطبرکت

-

4

-

-

1 1

1

-

2

طَسعِ طٌَ کی یت

2

-

-

-

-

استراط یّبی طٌَ

1 1

1

1

1

طَسعِ هدلّب ٍ اًدا ُّبی جدید

2

-

-

-

-

استراط ی طٌَ ّوگَى

2 2

2

2

2

استراط ی ًَآٍری

1

-

-

-

-

استراط ی طٌَ ًبّوگَى

2 2

2

2

2

ادغبم افتی /اغبم ٍ اکتسبة

1

1

3

2

2

طٌَ افتی

-

-

-

2

ادغبم عوَدی /رضد عوَدی

1

1

3

2

2

کبّص/طدافعی

- 1

1

-

1

یکپبر گی عوَدی ثِ ثبال

1

1

3

2

2

فرٍش ٍاگااری

- 1

2

-

2

یکپبر گی عوَدی ثِ پبییي

1

1

3

2

2

استراط ی اًحمل

- 1

2

-

2

طَسعِ هٌحتِ هستعد

-

-

4

-

-

استراط ی اسبرت

-

-

2

-

-

طورک ثر طوبی

-

2

2

2

2

رضد داخلی /طَسعِ داخلی

-

-

2

-

-

طوبی

-

2

2

2

2

رضد خبرجی

-

-

2

-

-

ضرکت هیتل

-

-

2

-

-

شجبت

-

-

2

-

-

(لیسبًو)

-

-

2

-

-

قراردادّبی هدیریتی

-

-

4

-

-

هطبرکت ًجیرُ ار ش

-

-

2

-

-

طورک ثر ّ یٌِ

2 -

2

2

2

استراط یّبی رضد

-

-

1

-

-

رّجری ّ یٌِ

2 -

2

2

2

-

-

3

-

-

سبخت  ،راُاًدا ی

-

4

-

-

طَق

-

-

هقایسِ تطبیقی ساختار استزاتژیّای ػوَهی ساسهاى ٍ...

 -1-1-3استزاتژیّای هطتزک در توام ساختارّا

اسررتراط یّرربیی کررِ در طورربهی سرربختبرّررب طکرررار ضرردُاًررد ضرربه اسررتراط یّرربی
یکپرربر گی ٍ طٌررَ هرریثبضررد .اسررتراط ی یکپرربر گی ضرربه اسررتراط یّرربی یکپرربر گی
عوَدی رٍثِ جلرَ ٍ یکپربر گی عورَدی رٍ ثرِ عترت هری ثبضرد ٍ اسرتراط ی طٌرَ ضربه
اسررتراط یّرربی طٌررَ ّوگررَى ٍ طٌررَ ًرربّوگَى هرریثبضررد .سرربختبر  Gاسررتراط ی
یکپرربر گی ٍ طٌررَ را یرگرررٍُ اسررتراط ی طورکرر هعرفرری هرریکٌررد کررِ یکرری ا
اسررتراط یّرربیی اسررت کررِ در سررحو سررب هبى هررَرد ثررسرری قرررار هرریگیرررد .ضررک 2
استراط یّبی هطترا در طوبهی سبختبرّب را ًوبیص هیدّد.

ضکل  :2استزاتژیّای هطتزک در توام هذلّا

 -2-1-3استزاتژی ّایی هطتزک در بزخی ساختارّا

در ایرري گرربم ثررِ اسررتراط یّرربیی اضرربرُ هرریضررَد کررِ در ّوررِ سرربختبرّررب طکرررار
ًطدُاًد ٍلی در دٍ یب ٌد هَرد اضبرُ ٍاق ضدُاًد.
 -1-2-1-3سطَح استزاتژیک

ا هیرربى  5سرربختبر هررَرد ثررسرری4 ،هررَرد ا آىّررب غرررا تبً ثررِ سررحَح اسررتراط ی
اضبرُ دارًد ٍ طٌْرب در سربختبر  Aثرِ ایري سرحَح اضربرُای ًطردُ اسرت .علری رغرن ایري
کِ ه َْم ایي سرحَح در ّرر ْربر سربختبر یکسربى اسرت اهرب ثرب عٌربٍیي هیتلر کرر
ضدُ اًد .ضک  3ایي اختم ّب را ًطبى هیدّد.
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G

P

N

F

ضکل  :3سطَح استزاتژیک

 -2-2-1-3استزاتژی تَسؼِ باسار

اسررتراط ی طَسررعِ ثررب ار در سررِ سرربختبر  P ٍ N ،Fهررَرد طَجررِ قرارگرفتررِ اسررت.
سرربختبر  Pثررِ اسررتراط یّرربی یرگرررٍُ اسررتراط ی «طَسررعِ ثررب ار» ثررِ غررَرت ضررک  4اضرربرُ
ًورَدُ اسررت .سرربختبر  Fدرثرربرُ اسررتراط یّرربی یرگرررٍُ اسررتراط ی «طَسررعِ ثررب ار» غررحجتی
ثررِ هیرربى ًیرربٍردُ اسررت ٍلرری خررَد ایرري اسررتراط ی را یرگرررٍُ اسررتراط ی «طورک ر » ثیرربى
هیکٌد .سربختبر  Nثردٍى ایري کرِ ایري اسرتراط ی را یرگررٍُ اسرتراط ی دیگرری ثداًرد ٍ یرب
اسررتراط یّرربی یرگرررٍُ آى را هعرفرری کٌررد غرررفبً آى را ثررِ عٌررَاى یکرری ا اسررتراط یّرربی
ثبلتَُ کر ًوَدُ است.

ضکل  :4استزاتژی تَسؼِ باسار

هقایسِ تطبیقی ساختار استزاتژیّای ػوَهی ساسهاى ٍ...

 -3-2-1-3استزاتژی تَسؼِ هحصَل

اسررتراط ی «طَسررعِ هحػررَل» در سررِ سرربختبر  P ٍ N ،Fهررَرد طَجررِ قرارگرفتررِ
است  .سربختبر  Pثرِ اسرتراط ی ّربی یرگررٍُ اسرتراط ی «طَسرعِ هحػرَل» ثرِ غرَرت
ضررک  5اضرربرُ ًوررَدُ اسررت .سرربختبر  Fدرثرربرُ اسررتراط یّرربی یرگرررٍُ اسررتراط ی
«طَسررعِ هحػررَل» غررحجتی ثررِ هیرربى ًیرربٍردُ اسررت ٍلرری خررَد ایرري اسررتراط ی را
یرگرٍُ اسرتراط ی «طورکر » ثیربى هریکٌرد .سربختبر  Nثردٍى ایري کرِ ایري اسرتراط ی
را یرگرررٍُ اسررتراط ی دیگررری ثداًررد ٍ یررب اسررتراط یّرربی یرگرررٍُ آى را هعرفرری کٌررد
غرفبً آى را ثِ عٌَاى یکی ا استراط یّبی ثبلتَُ کر ًوَدُ است.

ضکل  :5استزاتژی تَسؼِ هحصَل

 -4-2-1-3استزاتژی هطارکت

اسررتراط ی «هطرربرکت» در ْرربر سرربختبر  P ٍ G ،F ،Aهررَرد طَجررِ قرارگرفتررِ
اسررت .سرربختبر  ،Gاسررتراط یّرربی یرگرررٍُ اسررتراط ی «هطرربرکت» را ْرربر هررَرد
داًسررتِ اسررت .ایرري سرربختبر ّوسٌرریي اسررتراط ی «هطرربرکت» را یرگرررٍُ اسررتراط ی
سررحو کسررت ٍ کرربر هرریداًررد .سرربختبر  Fدرثرربرُ اسررتراط یّرربی یرگرررٍُ اسررتراط ی
«هطبرکت» غرحجتی ثرِ هیربى ًیربٍردُ ٍلری خرَد ایري اسرتراط ی را یرگررٍُ اسرتراط ی
«طدافعی» ثیربى هریکٌرد .سربختبرّبی P ٍ Aثردٍى ایري کرِ ایري اسرتراط ی را یرگررٍُ
اسررتراط ی دیگررری ثداًررد ٍ یررب اسررتراط یّرربی یرگرررٍُ آى را هعرفرری کٌٌررد غرررفبً آى را
ثِ عٌَاى یکی ا استراط یّبی ثبلتَُ کر ًوَدُاًد.
 -2-1-3استزاتژی کاّص /تذافؼی

اسررتراط ی «کرربّص» در سررِ سرربختبر  P ٍ G ،Fهررَرد طَجررِ قرارگرفتررِ اسررت.
ایي استراط ی طحرت دٍ عٌرَاى ٍلری ثرب ه ْرَم هطربثِ در ایري سرِ سربختبر آهردُ اسرت.
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در سررربختبرّبی  P ٍ Gطحرررت عٌرررَاى اسرررتراط ی «کررربّص» ٍ در سررربختبر  Fطحرررت
عٌررَاى اسررتراط ی «طرردافعی» ًرربم ثررردُ ضرردُ اسررت .سرربختبر  Gثررِ اسررتراط یّرربی
یرگرررٍُ اسررتراط ی «کرربّص» ثررِ غررَرت ضررک  7اضرربرُ ًوررَدُ اسررت .ایرري سرربختبر
ّوسٌیي استراط ی «کبّص» را یرگرٍُ استراط یّبی سحو سب هبى هیداًد.
سرربختبر Fثررِ اسررتراط یّرربی یرگرررٍُ اسررتراط ی «طرردافعی» ثررِ غررَرت ضررک 8
اضبرُ ًورَدُ اسرت .ایري سربختبر در هرَرد اسرتراط ی سرحو کرمى طرر آى اضربرُ ًداضرتِ
است .سبختبر  Pثدٍى ایري کرِ ایري اسرتراط ی را یرگررٍُ اسرتراط ی دیگرری ثداًرد ٍ یرب
اسرررتراط یّررربی یرگررررٍُ آى را هعرفررری کٌرررد غررررفبً آى را ثرررِ عٌرررَاى یکررری ا
استراط یّبی ثبلتَُ کر ًوَدُ است.

ضکل  :6استزاتژیّای کاّص ٍ تذافؼی

-6-2-1-3استزاتژیّای رقابتی

اسررتراط یّرربی رقرربثتی پررَرطردر طورربهی سرربختبرّب ثررِغیرررا سرربختبر  Pهَرداضرربرُ
قرارگرفتررِ اسررت .سرربختبرّبی  N ٍ F ،G ،Aیرگرررٍُ ایرري اسررتراط ی را اسررتراط یّرربی
رّجری ّ یٌِ ،طوبی  ،طورک ثرر ّ یٌرِ ٍ طورکر ثرر طوربی هعرفری هریکٌٌرد .سربختبر G
اسررتراط یّرربی رقرربثتی را یرر ا اسررتراط یّرربیی هعرفرری هرریکٌررد کررِ در سررحو
کستٍکبر ثبید اجرا ضًَد.
-2-3اختالفات اساسی ساختارّا

ایرري ثیررص در ثرگیرًرردُ اختمفرربت اسبسرری سرربختبرّبی یعٌرری اخررتم ًررَ ٍ 1
 2هرریثبضررد .در ثیررص رٍش ضٌبسرری ،اختمفرربت ًررَ  1اخررتم در ه ْررَم ٍ عٌررَاى ٍ
اختمفبت ًَ  2اختم در ه َْم طعری ضد.

هقایسِ تطبیقی ساختار استزاتژیّای ػوَهی ساسهاى ٍ...

 -1 -2 -3استزاتژی توزکش
اسررتراط ی «طورک ر » در ّوررِ سرربختبرّب اضرربرُ ضرردُ ٍلرری در سررِ سرربختبر P ٍ G ،F

ثررِ غررَرت خرربظ هررَرد طَجررِ قرارگرفتررِ اسررت .ط رربٍت اسبسرری کررِ در هعرفرری
اسررتراط یّرربی یرگرررٍُ اسررتراط ی «طورکر » در ایرري سررِ سرربختبر غررَرت گرفتررِ اسررت
ثیبىگرر ط ربٍت ه ْرَهی ایري اسرتراط ی در ایري سبختبرّبسرت .ضرک  8اسرتراط یّربی
یرگرررٍُ را در ّررر سررِ سرربختبر ًورربیص هرریدّررد .سرربختبر ّ Gوسٌرریي اسررتراط ی
«طورک ر » را یرگرررٍُ اسررتراط ی «رضررد» هرریداًررد .سرربختبرّبی  N ٍ Aثرردٍى ای ري کررِ
ایري اسرتراط ی را یرگررٍُ اسرتراط ی دیگرری ثداًٌرد ٍ یرب اسرتراط یّربی یرگرررٍُ آى را
هعرفرری کٌٌررد غرررفبً آى را ثررِ عٌررَاى یکرری ا اسررتراط یّرربی ثرربلتَُ کررر ًوررَدُاًررد.
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·
·
·
·

یکپبر گی عوَدی کبه
یکپبر گی عوَدی ًبقع
ضجِ یکپبر گی
قرار داد ثلٌد هدت

·
·
·
·

یکپبر گی عوَدی کبه
یکپبر گی عوَدی ًبقع
ضجِ یکپبر گی
قرار داد ثلٌد هدت

طَسعِ داخلی

·
·

طَسعِ خبرجی

·

لیسبًو
طَسعِ هٌحتِ هستعد ٍلی داری
هطک
عولیبت ّبی س برش دادُ ضدُ
ثِ ضرکت ّبی خبرجی
قرار دادّبی هدیریتی
سبخت راُ اًدا ی ٍ اًتتبل

یکپبر گی عوَدی رٍ ثِ
جلَ
رضد عوَدی
یکپبر گی عوَدی رٍ ثِ
عتت
سبختبرG

طورک

رضد افتی

·
·

اف ایص ًرر هػر
فعلی

طورک

هطتریبى

·

اف ایص هی اى خرید

·

اف ایص ًرر فرسبیص هحػَل

·

طجلیغ کبرثرد ّبی دیگر

·

ثرای هػر

·
سبختبرP

طورک

جاة هطتریبى رقجب

جاة دیگراى ثِ خرید هحػَل

دادى طی ی

ثیطتر

هطیع کردى ط بٍت ًبم طجبری
هحػَل

·

اف ایص کَضص ّبی طرٍیجی

·

اثتکبر کبّص قیوت

·

ططَی

·

قیوت گااری ثبال یب پبییي

·

طجلیغ کبرثرد ّبی جدید

ثِ است بدُ ا هبیطی ا هحػَل

رسَر در ثب ار
سبختبرF

طورک

طَسعِ ثب ار
طَسعِ هحػَل

ضکل  :7استزاتژی توزکش

 -3-3اًحصارات ساختارّا

ایرري ثیررص در ثرگیرًرردُ اًحػرربرات سبختبرّبسررت کررِ در رٍش ضٌبسرری طجیرریي
گردید هٌظَر ا اًحػربرات ،اختمفری اسرت کرِ هٌطر هْرَر آى غررفبً پیطرٌْبد یکری ا
سبختبرّب ثَدُ است ٍ سبیر سبختبرّب در آى هَضَ د بر اختمفی ًجَدُاًد.

هقایسِ تطبیقی ساختار استزاتژیّای ػوَهی ساسهاى ٍ...

 -1-3-3استزاتژی رضذ

اسررتراط ی «رضررد» فترر در سرربختبر  Gهررَرد طَجررِ قرارگرفتررِ اسررت .ایرري
سبختبر ثِ اسرتراط ی ّربی یرگررٍُ اسرتراط ی «رضرد» ثرِ غرَرت ضرک  9اضربرُ ًورَدُ
اسررت .سرربختبر ّ Gوسٌرریي اسررتراط ی «رضررد» را یرگرررٍُ اسررتراط یّرربی سررحو
سب هبى هیداًد.
·
·
·
·

یکپبر گی عوَدی کبه
یکپبر گی عوَدی ًبقع
ضجِ یکپبر گی
قرار داد ثلٌد هدت

یکپبر گی عوَدی رٍ ثِ
عتت

·
·
·
·

یکپبر گی عوَدی کبه
یکپبر گی عوَدی ًبقع
ضجِ یکپبر گی
قرار داد ثلٌد هدت

طَسعِ داخلی

·
·

طَسعِ خبرجی

·

لیسبًو
طَسعِ هٌحتِ هستعد ٍلی داری
هطک
عولیبت ّبی س برش دادُ ضدُ
ثِ ضرکت ّبی خبرجی
قرار دادّبی هدیریتی
سبخت راُ اًدا ی ٍ اًتتبل

یکپبر گی عوَدی رٍ ثِ
جلَ
رضد عوَدی

ر ضد

طورک

رضد افتی

·
·

ضکل  :8استزاتژی رضذ

 -2-3-3استزاتژی ثبات

اسررتراط ی «شجرربت» فترر در سرربختبر  Gهررَرد طَجررِ قرارگرفتررِ اسررت .ایرري
سبختبر استراط ی ّربی یرگررٍُ اسرتراط ی «شجربت» را ضربه طَقر  ،سرَد ٍ عردم طغییرر
هرریداًررد .سرربختبر ّ Gوسٌرریي اسررتراط ی «شجرربت» را یرگرررٍُ اسررتراط یّرربی سررحو
سب هبى هیداًد.
 -3-3-3استزاتژی ًَآٍری

اسررتراط ی «ًررَآٍری» فترر در سرربختبر  Pهررَرد طَجررِ قرارگرفتررِ اسررت .ایرري
سرربختبر ثرردٍى ایرري کررِ ایرري اسررتراط ی را یرگرررٍُ اسررتراط ی دیگررری ثداًررد ٍ یررب
اسرررتراط یّررربی یرگررررٍُ آى را هعرفررری کٌرررد غررررفبً آى را ثرررِ عٌرررَاى یکررری ا
استراط یّبی ثبلتَُ کر ًوَدُ است.
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 -4-3-3استزاتژی تٌَع افقی

اسررتراط ی «طٌررَ افترری» فت ر در سرربختبر  Fهررَرد طَجررِ قرارگرفتررِ اسررت .ایرري
سرربختبر اسررتراط ی «طٌررَ افترری» را یرگرررٍُ اسررتراط ی «طٌررَ » هعرفرری کررردُ اسررت
ٍلی در هَرد استراط یّبی یرگرٍُ آى غحجتی ًکردُ است.
 -4-3ساختار جاهغ استزاتژیّای ػوَهی

ایي ثیص در ثرگیرًدُ سبختبر جبهعی است کِ ثرای استراط یّربی عورَهی اسرتٌتبس
ضدُ است .استٌتبجی کِ هجتٌی ثر اضتراکبت ،اختمفبت ٍ اًحػبرات غَرت پایرفترِ اسرت.
سبختبر جبه استراط ی ّبی عوَهی در دٍ سحو هج ا ارائِ ضردُ اسرت .ضرک  12سربختبر
جبه استراط ی ّبی عوَهی سحو سب هبى را ًوبیص هریدّرد ٍ ضرک  11سربختبر جربه
استراط یّبی عوَهی سحو کست ٍ کبر را ًوبیص هیدّد.
رّجری ّ یٌِ
استراط ی ّبی رقبثتی

ط و بی
طورک ثر طوبی
طورک

ر ضد

ضرکت هیتل
استراط ی ّبی هطبرکتی
سَد

سحو
کست ٍ
کبر

شجبت

عدم طغییر

لیسبًو
هطبرکت ًجیرُ ار ش
کٌسرسیَم خدهبت هتتبث

طَق
اسبرت
طغییر جْت
کبّص

فرٍش ٍ ٍاگااری
طػ یِ ٍ اًحمل

ضکل  :9استزاتژیّای سطح کسب ٍ کار

طورک ثر ّ یٌِ

هقایسِ تطبیقی ساختار استزاتژیّای ػوَهی ساسهاى ٍ...

بحث ٍ ًتیجِگیزی
ّد ایري پر ٍّص ،ارائرِ پبسریی ثرِ ط ربٍتّربی هَجرَد در سربختبرّبی هیتلر
اسررتراط ی ثررَد طررب گ یٌررِّرربی رٍی هی ر را ثرررای ثرًبهررِری ر اى اسررتراط ی ض ر ب طررر
ًوبیررد .ثرردیي هٌظررَر سرربختبرّبی اسررتراط ی عوررَهی هعتجررر ٍ پرکرربرثرد در کطررَر هررَرد
ثررسرری طحجیترری قرررار گرفتٌررد کررِ اّررن ًترربی ایرري هتبیسررِ ثرردیي غررَرت بغر ضررد:
اسررتراط یّرربی یکپرربر گی ٍ طٌررَ در ّوررِ سرربختبرّررب هطررترا ثَدًررد .اسررتراط یّرربی
رقبثتی ،طَسرعِ ثرب ار ،طَسرعِ هحػرَل ،هطربرکت ،کربّص در دٍ یرب ٌرد سربختبر هرَرد
اضبرُ قرار گرفترِاًرد .اسرتراط ی طورکر در سربختبرّربی هیتلر ثرب عٌرَاى یکسربى ٍلری
ه ْررَم هت رربٍت هرربّر ضرردُ اسررت .اسررتراط یّرربی رضررد ،طٌررَ افترریً ،ررَآٍری ٍ شج ربت
فت در ی سبختبر پیطٌْبد ضدُاًد.
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ضکل  :10استزاتژی ّای سطح ساسهاى

در پبیرربى ا ًترربی ثررسرری طحجیترری ،سرربختبر جرربهعی ا اسررتراط یّرربی عوررَهی
اسررتٌتبس ضررد کررِ هرریطَاًررد ثررِ عٌررَاى هرجعرری جرربه ا اسررتراط یّرربی سررب هبًی در
اختیرربر ثرًبهررِ ریرر اى اسررتراط ی قرررار ثگیرررد .ایرري سرربختبر ثیرربى هرری کٌررد کررِ

هقایسِ تطبیقی ساختار استزاتژیّای ػوَهی ساسهاى ٍ...

اسررتراط یّررب را در سررحو کسررت ٍ کرربر ثبیررد ضرربه سررِ دسررتِ رضررد ،شجرربت ٍ کرربّص
داًسررت .اسررتراط ی رضررد ثررر دٍ ًررَ خَاّررد ثررَد :رقرربثتی ٍ هطرربرکتی .اسررتراط ی شجرربت
هطتو ثرر سرِ ًرَ سرَد ،عردم طغییرر ٍ طَقر اسرت .اسرتراط ی کربّص ًیر ثرر ْربر
ًَ اسربرت ،طغییرر جْرتٍ ،اگرااری ٍ اًحرمل اسرت .اهرب اسرتراط ی در سرحو سرب هبى را
ثبید هطتو ثر سرِ ًرَ رضرد ،شجربت ٍ کربّص داًسرت .اسرتراط ی رضرد خرَد ثرر ْربر
ًررَ طورک ر  ،طٌررَ  ،یکپرربر گی ٍ طرردافعی اسررت .اسررتراط یّرربی شجرربت ٍ کرربّص هطرربثِ
آًسِ کِ در سحو کست ٍ کبر طعری ضدُ است جتِ ثٌدی هیگردًد.
سربختبرّبی ارائررِ ضردُ هرری طَاًرد هرجر جدیردی ثرررای اًتیربة اسررتراط ی هیرربى
داًطگبّیبى ٍ ثرًبهرِریر اى اسرتراط ی ثبضرد .یررا کرِ در را ری ایري سربختبر ،ا یر
سَ اختم هَجرَد در سربختبرّبی اسرتراط ی ضرٌبختِ ضردُ ثرِ غرَرت هسرتدل جور
ثٌرردی ضرردُ ٍ ا سررَی دیگررر ّوررِ اسررتراط یّرربی ارائررِ ضرردُ در ایرري سرربختبرّب ،در
جبیگرربُ هٌبسررت هررَرد اضرربرُ قرررار گرفتررِ اًررد .سرربختبرّرربی اسررتراط ی هررَرد ثررسرری
طحجیترری در ایرري پ ر ٍّص ثررِ  5سرربختبر هعتجررر ٍ پرکرربرثرد در کطررَر هحرردٍد ضررد کررِ
ثرریطردیررد سرربختبرّرربی ارائررِ ضرردُ طَس ر غررب ت ًظررراى ثرجسررتِ ٍ در عرریي رربل
پرکبرثرد در سحو جْربًی ثسریبر ثریص ا ایري طعرداد خَاّرد ثرَد کرِ هریطَاًرد هَضرَ
پ ٍّصّبی آطی ثبضد.
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