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 فِرضت هطالب

اؾتطاتػی چیؿت؟ 
ٖا٘ٛاع اؾتطاتػی ٞبی وال 

 اؾتطاتػی ٞبی یىپبضچٍی◦
 اؾتطاتػی ٞبی ٔتٕطوع◦
 اؾتطاتػی ٞبی تٙٛع◦
 اؾتطاتػِی ٞبی تسافؼی◦

ازغبْ ٞب ٚ ذطیسٞبی اؾتمطايی 
اؾتطاتػی ٞبی ػٕٛٔی ٔبیىُ پٛضتط 
ؾرٗ آذط 
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 استزاتژی

 ػٛأُ ؾبظٔبٖ ضاٜ ایٗ اظ وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ؾبظٔبٖ، ٔبٔٛضیت تحمك ضٚـ ٚ ضاٜ 

 ٚ ثطضؾی ضا (ٞب يؼف ٚ ٞب لٛت) زاذّی ػٛأُ ٚ (تٟسیسٞب ٚ ٞب فطنت) ذبضجی

 ثٟطٜ زضؾتی ثٝ ذبضجی ٞبی فطنت ٚ زاذّی ٞبی لٛت اظ ٚ وطزٜ قٙبؾبیی

 ٘یع ذبضجی تٟسیسٞبی اظ ٚ ثجطز ثیٗ اظ ضا زاذّی ٞبی يؼف ٕ٘ٛزٜ، ثطزاضی

   .وٙس جّت ضلجب اظ ثٟتط قىّی ثٝ ضا ٘فؼبٖ شی ضيبیت َٛضیىٝ ثٝ .ثپطٞیعز

 

ٝٞب اؾتطاتػی ٚ ؾبظٔبٖ ٔبٔٛضیت ثٝ ٕٞعٔبٖ تٛج 

ؾبظٔبٖ ذبضجی ٚ زاذّی ٞبی ٔٛلؼیت ٚ اَالػبت تحّیُ ٚ تجعیٝ ٚ ثطضؾی 

دکتر هصطفی ضتاک: تِیَ کٌٌذٍ  3  

     irmgn.ir



دکتر هصطفی ضتاک: تِیَ کٌٌذٍ  4  

     irmgn.ir



 اضائٝ ٔحهٛالت ثب ویفیت ٚ لیٕت ٔٙبؾت
 جّت ضيبیت ٔكتطیبٖ

 تٛجٝ ثٝ جبٔؼٝ ٚ تهٛضات ػْٕٛ
 ٔٙتفغ ؾبذتٗ شی ٘فؼبٖ

ٚ... 
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 استزاتژی َای یکپارچگی
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 استزاتژی یکپارچگی عمًدی بٍ باال
Backward Integration 
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ضزکت ٍالوارت 
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 استزاتژی یکپارچگی عمًدی بٍ باال
Backward Integration 

افعایف ٔیعاٖ ٔبِىیت ٚ 
 وٙتطَ

تحت وٙتطَ زضآٚضزٖ قطوت 
 ػطيٝ وٙٙسٜ ٔٛاز اِٚیٝ
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تؼذاد ػزضِ کٌٌذگاى       رٍابط  کاّص
 بلٌذ هذت ٍ هحکن با ایي ػذُ کن

هذاکزُ با تؼذاد سیادی ػزضِ کٌٌذُ ٍ 
 فزٍضٌذُ        خزیذ بِ بْتزیي قیوت

 رٍش تاهیي اس خارج

 ػکس رٍش ادغام سدایی 

 دستزسی بِ هٌابغ ػزضِ هَاد جْاًی   
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ٕ٘بیٙس، ٔی ٔٙظٛض ثبال ثؿیبض ضا ٞب لیٕت اِٚیٝ ٔٛاز وٙٛ٘ی وٙٙسٌبٖ ػطيٝ وٝ ٍٞٙبٔی 

 ضا ٘یبظ ٔٛضز اِٚیٝ ٔٛاز یب ٚؾبیُ ِٛاظْ، ٞب، لُؼٝ تٛا٘ٙس ٕ٘ی یب ٘یؿتٙس اػتجبض لبثُ

 .ٕ٘بیٙس تبٔیٗ

اؾت ظیبز ضلیت ٞبی قطوت ػسٜ ٚ ا٘سن اِٚیٝ ٔٛاز وٙٙسٌبٖ ػطيٝ ػسٜ وٝ ٍٞٙبٔی.  

زؾت ثٝ ؾطػت ثٝ ضا ٘یبظ ٔٛضز ٔٙبثغ ثبیس وٝ وٙس ٘یبظ احؿبؼ ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .آٚضز

اؾت ثطذٛضزاض ثبالیی إٞیت اظ ثبثت ٞبی لیٕت اظ ٘بقی ٔعیت وٝ ٍٞٙبٔی.  

ثبقٙس ثطذٛضزاض ثبالیی ٘بٚیػٜ ؾٛز اظ اِٚیٝ ٔٛاز وٙٛ٘ی وٙٙسٌبٖ ػطيٝ وٝ ٍٞٙبٔی.  

ضا جسیسی ؾبظٔبٖ تٛا٘س ٔی ٚ اؾت الظْ ٔٙبثغ ٚ ؾطٔبیٝ زاضای ؾبظٔبٖ یه وٝ ٍٞٙبٔی 

 .ٕ٘بیس ازاضٜ ذٛز اِٚیٝ ٔٛاز ػطيٝ ثطای
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 کاربرد استراتژی یکپارچگی عمودی به باال
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 استزاتژی َای یکپارچگی عمًدی بٍ پاییه
Forward Integration 
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اهزیکي، َّاپیوایی ّای ضزکت با بَئیٌگ َّاپیوایی ضزکت هذاکزات 

 کٌتیٌٌتال ٍ دلتا
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 افعایف ٔیعاٖ وٙتطَ
ذطیسٖ قطوت ٞبی پرف یب 

 ذطزٜ فطٚقی ٞب

 استزاتژی َای عمًدی بٍ پاییه
Forward Integration 
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 ٞؿتٙس اػتجبض لبثُ غیط یب پطٞعیٙٝ ؾبظٔبٖ وٙٛ٘ی وٙٙسٌبٖ تٛظیغ وٝ ٍٞٙبٔی. 
 تبٔیٗ ٔحهٛالت پرف ٚ تٛظیغ ٘ظط اظ ضا قطوت ٘یبظٞبی تٛا٘ٙس ٕ٘ی ایٙىٝ یب

   .وٙٙس
 
ثبالیی ثؿیبض ٘بٚیػٜ ؾٛز زاضای وٙٛ٘ی وٙٙسٜ تٛظیغ یب پرف قطوت وٝ ٍٞٙبٔی 

 .ٞؿتٙس

 

تٛا٘س ٔی ٚ اؾت ٘یبظ ٔٛضز ا٘ؿب٘ی ٔٙبثغ ٚ ؾطٔبیٝ زاضای ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 
  .ٕ٘بیس ازاضٜ ضا جسیس ؾبظٔب٘ی ذٛز ٔحهٛالت تٛظیغ ثطای

 
ظطفیت زاضای قطوت ٔحهٛالت وٙٙسٜ تٛظیغ یب پرف ٞبی قطوت وٝ ٍٞٙبٔی 

  اظ وٝ ثیبٚض٘س ٚجٛز ثٝ ضا أىبٖ ایٗ قطوت ثطای ٘تٛا٘ٙس ٚ ٘جبقٙس الظْ تٛاٖ یب
   .وٙس اؾتفبزٜ ضلبثتی ٔعیت
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 کاربرد استراتژی یکپارچگی عمودی به پایین
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 استزاتژی یکپارچگی افقی
Horizontal Integration 
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 ٞب آٖ ثط ذٛز وٙتطَ ٔیعاٖ افعایف -

 ٔمیبؼ ثٝ جٛیی نطفٝ پسیسٜ اظ اؾتفبزٜ -

 ٞب قبیؿتٍی ٚ ٔٙبثغ ا٘تمبَ -

ٔبِىیت قطوت ٞبی 
 ضلیت

 استزاتژی یکپارچگی افقی
Horizontal Integration 

دکتر هصطفی ضتاک: تِیَ کٌٌذٍ   

     irmgn.ir



ٞبی ٚیػٌی اظ ٘بحیٝ یب ُٔٙمٝ ذبل، ثبظاض یه زض ثتٛا٘س ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 
  .ٕ٘بیس اؾتفبزٜ ا٘حهبضی

 
وٙس ٔی ضلبثت ضقس ثٝ ضٚ نٙؼت یه زض ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی. 

 
ثٝ ضلبثتی ٔعیت یه ػٙٛاٖ ثٝ ٔمیبؼ ثٝ جٛیی نطفٝ پسیسٜ اظ اؾتفبزٜ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .آیس حؿبة
 
ؾبظٔب٘ی تٛا٘س ٔی ٚ اؾت الظْ ٔٙبثغ ٚ ؾطٔبیٝ زاضای ؾبظٔبٖ یه وٝ ٍٞٙبٔی 

 .وٙس ازاضٜ آٔیع ٔٛفمیت ای قیٜٛ ثٝ ضا ٌؿتطزٜ
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 افقی یکپارچگی استزاتژی کاربزد

دکتر هصطفی ضتاک: تِیَ کٌٌذٍ   

     irmgn.ir



دکتر هصطفی ضتاک: تِیَ کٌٌذٍ  19  

     irmgn.ir



 استزاتژی َای متمزکش

 

افعایف ؾٟٓ ثبظاض ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت  

وٙٛ٘ی ؾبظٔبٖ اظ َطیك تالـ ٞبی  

 :ثبظاضیبثی، قبُٔ

ٖافعایف ػسٜ فطٚقٙسٌب 

افعایف ٞعیٙٝ ٞبی تجّیغبت 

تطٚیج ٌؿتطزٜ ثطای افعایف فطٚـ 

تمٛیت ضٚاثٍ ػٕٛٔی ٚ تجّیغبت 

 

  افشایص تؼذاد ًوایٌذگی ّای

 ضزکت ایزاى خَدرٍ
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 Market penetration رضْخ در بازار .1
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 کاربرد استراتژی رسوخ در بازار 

٘كسٜ اقجبع ذسٔت یب ٔحهَٛ اظ ذبنی ٘ٛع ٘ظط اظ وٙٛ٘ی ثبظاضٞبی وٝ ٍٞٙبٔی 
 .ثبقٙس

 
ثبالؾت ثؿیبض ثبظاضیبثی ٞعیٙٝ ٚ فطٚـ ثیٗ ٕٞجؿتٍی وٝ ٍٞٙبٔی. 

 
اؾت حبِی زض ایٗ ٚ ضٚز ٔی وبٞف ثٝ ضٚ ضلیت ٞبی قطوت ثبظاض ؾٟٓ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .پیٕبیس ٔی نؼٛزی ؾیط فطٚـ ٔعثٛض نٙؼت زض وٝ
 
ثبال احتٕبَ یب پیٕبیس ٔی نؼٛزی ؾیط وٙٛ٘ی ٔكتطیبٖ ٔهطف ٔیعاٖ وٝ ٍٞٙبٔی  

 .اؾت ظیبز ثؿیبض ٔهطف ٘طخ ضفتٗ
 
زضآٔسٜ ػٕسٜ ضلبثتی ٔعیت یه نٛضت ثٝ ٔمیبؼ ثٝ جٛیی نطفٝ پسیسٜ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .اؾت
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 استزاتژی َای متمزکش

 

 محصُالت َ خدمات عرضَ 

 .جدید بازارٌای بَ کىُوی
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 Market Development تٛؾؼٝ ثبظاض. 2
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 باسار تًسعٍ استزاتژی کاربزد

ویفیت ثب ٚ ٞعیٙٝ وٓ اػتجبض، لبثُ جسیس، تٛظیغ ٞبی وب٘بَ وٝ ٍٞٙبٔی 
 .ثبقٙس زاقتٝ ٚجٛز ذٛة

 
 
ثبقس زاقتٝ ٚجٛز ٘كسٜ اقجبع یب ٚ ٘رٛضزٜ زؾت ثبظاضی وٝ ٍٞٙبٔی. 

 
ؾطػت ثٝ وٝ اؾت فؼبِیت ثٝ ٔكغَٛ نٙؼتی زض ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .قٛز ٔی جٟب٘ی
 
ذٛاٞس ٚجٛز ٌؿتطـ اظ پؽ وٝ ػّٕیبتی ازاضٜ ثطای ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .ثبقس الظْ ا٘ؿب٘ی ٘یطٚی ٚ ؾطٔبیٝ زاضای زاقت
 
ثبقس ٔٛفك ثؿیبض زٞس ٔی ا٘جبْ وٝ وبضی زض ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی. 
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 استزاتژی َای متمزکش

 
 

 بْبَد َطیك اظ وٛقس ٔی قطوت آٖ اجطای زض وٝ ٞبیی اؾتطاتػی اظ یىی 

 جذیذ ًَع ػزضِ یب کًٌَی خذهات ٍ هحصَالت اصالح یا بخطیذى

 .ثیفعایس فطٚـ ٔیعاٖ ثط آى

 

خَدرٍ ایزاى ضزکت فزٍش اس پس خذهات هزاکش تؼذاد افشایص 
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 تٛؾؼٝ ٔحهَٛ. 3
 

Product Development 
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  محصًل تًسعٍ استزاتژی کاربزد

ضقسی زاضای آٚضی فٗ ٘ظط اظ وٝ پطزاظز ٔی ضلبثت ثٝ نٙؼتی زض ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 
 .ثبالؾت ثؿیبض

ٞبی لیٕت ٚ ثٟتط ویفیتی ثب ٚ تط ٔطغٛة ٔحهٛالتی ضلیت ٞبی قطوت وٝ ٍٞٙبٔی 

 .ٕ٘بیٙس ٔی ػطيٝ تط ضلبثتی

ثبقس ٔی تٛؾؼٝ ٚ تحمیك أط زض ثبال ثؿیبض ٞبی تٛا٘بیی زاضای ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی. 

تِٛیس چطذٝ زض ٔحهٛالت ایٗ ٚ اؾت ٔٛفك ٔحهٛالتی زاضای ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .ا٘س ضؾیسٜ اقجبع ٔطحّٝ ثٝ ٔحهَٛ
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 تُسعً بازار تعمیق بازار

وُآَری برای پاسخ بً  تُسعً محصُل

 بازار جدید
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 اوًاع استزاتژی َای تمزکش

 ماتزیس رشذ آوسًف

 باسار هَجَد باسار جذیذ

 هحصَل هَجَد

 هحصَل جذیذ
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 استزاتژی َای تىًع

 ٝٞفطز ثٝ ٔٙحهط نٙؼت یه زض ضا ذٛز ٘جبیس           1970 ٚ 1960 ز  

   .وطز ٔحسٚز

 

ٝٞٞب فؼبِیت ثٝ ثركیسٖ تٙٛع پسیسٜ ٘عِٚی ؾیط          1980 ز 
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 .هزتبطافعایف ٔحهٛالت ٚ ذسٔبتی جسیس ِٚی 

 
 
 

ضزکت ٍالت دیسٌی   
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 استزاتژی َای تىًع

 تٙٛع ٍٕٖٞٛ. 1
 

Concentric 
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 َمگًن تىًع استزاتژی کاربزد

ثؿیبض ضقسی آًٞٙ وٝ نٙؼتی یب ضقس ثسٖٚ نٙؼتی زض ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .پطزاظز ٔی ضلبثت ثٝ زاضز، وٙس

 

افعایف ٔٛجت تٛا٘س ٔی ضثٍ شی ٚ جسیس ٔحهٛالت ػطيٝ وٝ ٍٞٙبٔی  

 .قٛز وٙٛ٘ی ٔحهٛالت چكٍٕیط
 

ایٗ ٚ اؾت فهّی فطٚـ زاضای ضثٍ شی ٚ جسیس ٔحهٛالت ػطيٝ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .اؾت ٔتفبٚت ؾبظٔبٖ وٙٛ٘ی فهّی فطٚـ ثب فهّی فطٚـ
 
اؾت لٛی ثؿیبض ٔسیطیت تیٓ یه زاضای ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی.   
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 .کًٌَی هطتزیاى ثٝ ربط بی ٚ جسیس ذسٔبتی ٚ ٔحهٛالت ػطيٝ

 

 

آب بطزی باسار بِ کَکاکَال ٍ پپسی ساسی ًَضابِ ضزکت دٍ ٍرٍد. 
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 استزاتژی َای تىًع

 تٙٛع افمی. 2
 

Horizontal diversification 
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 افقی تنوع استراتژی کاربرد

٘بقی زضآٔسٞبی ثتٛا٘س ضثٍ شی غیط ٚ جسیس ٔحهٛالت افعٚزٖ ثب قطوت وٝ ٍٞٙبٔی 

 .زٞس افعایف چكٍٕیطی ٔیعاٖ ثٝ ضا وٙٛ٘ی ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت فطٚـ اظ

 

وٝ نٙؼتی یب ضقس ثسٖٚ نٙؼتی زض یب ضلبثتی ثؿیبض ثبظاض زض ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .پطزاظز ٔی ضلبثت ثٝ زاضز، وٙسی ثؿیبض ضقس آًٞٙ

 

جسیس ٔحهٛالت ٚ وٙس اؾتفبزٜ وٙٛ٘ی تٛظیغ ٞبی وب٘بَ اظ ثتٛا٘س قطوت وٝ ٍٞٙبٔی  

   .وٙس ػطيٝ وٙٛ٘ی ٔكتطیبٖ ثٝ ضا
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 .باسار ثٝ ٚ ربط بی ِٚی جسیس ذسٔبتی ٚ ٔحهٛالت ػطيٝ

 

 

الهپ لَکَهَتیَ، جولِ اس هتٌَػی هحصَالت الکتزیک جٌزال ضزکت ٍ 

 .کٌذ هی تَلیذ یخچال
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 استزاتژی َای تىًع

 تٙٛع ٘بٍٕٖٞٛ. 3
 

Conglomerate diversification 
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 واَمگًن تىًع استزاتژی کاربزد

ثبقٙس قسٖ اقجبع حبَ زض وٙٛ٘ی ثبظاضٞبی وٝ ٍٞٙبٔی.   
 
٘ظط اظ اؾت، ٔكغَٛ فؼبِیت ثٝ آٖ زض ٘ظط ٔٛضز ؾبظٔبٖ وٝ انّی نٙؼت وٝ ٍٞٙبٔی 

   .پیٕبیس ٔی ٘عِٚی ؾیط ؾبال٘ٝ فطٚـ ٚ ؾٛز
 
جسیس نٙؼت ثٝ ٚضٚز جٟت الظْ ا٘ؿب٘ی ٚ ٔبِی ٔٙبثغ زاضای ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 

   .ثپطزاظز ضلبثت ثٝ آٔیع ٔٛفمیت ای قیٜٛ ثٝ ثتٛا٘س ٚ ثبقس
 
غیط ظٔیٙٝ زض وٝ ضا قطوتی تٛا٘س ٔی ٚ آٚضزٜ زؾت ثٝ فطنتی ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .ٕ٘بیس ذطیساضی وٙس ٔی فؼبِیت ضثٍ شی
 
ٔبِی، ٘ظط اظ قٛز، ذطیساضی اؾت لطاض وٝ قطوتی ٚ وٙٛ٘ی قطوت ثیٗ وٝ ٍٞٙبٔی 

  .زاضز ٚجٛز افعایی ٞٓ پسیسٜ
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 استزاتژی َای تذافعی

 .وٙؿطؾیْٛ یب ٔٛلت تًبٔٙی قطوت یه تكىیُ 

 ثٝ ضا آٖ ؾطٔبیٝ ٚ ٌیط٘س ٔی ػٟسٜ ثٝ ضا قطوتی ٔؿئِٛیت قطوت ؾٝ یب زٚ 
  .وٙٙس ٔی تبٔیٗ ٔكتطن نٛضت

 
 :تؼبٚ٘ی ٞبی قطوت ا٘ٛاع 

تٛؾؼٝ ٚ تحمیك تًبٔٙی ٞبی قطوت 
یىسیٍط وبالی تٛظیغ ثطای تًبٔٙی ٞبی قطوت 
تِٛیس جٛاظ قطوت یه قسٜ ثؿتٝ لطاضزاز ٔٛجت ثٝ وٝ تًبٔٙی ٞبی قطوت 

 .زٞس ٔی زیٍط قطوت ثٝ ضا ذٛز ٔحهٛالت
ْٛٞب ٔٙبلهٝ زض ٚضٚز ثطای ٔكبضوت ثط ٔجتٙی وٙؿطؾی. 
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 (تسافؼی تؼبٚ٘ی)ٔكبضوت . 1
 

Joint venture 
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oای ضایب٘ٝ ٞبی قجىٝ ٚ اضتجبَبت فؼبِیت، ٞبی قجىٝ افعایف  

oٜضیؿه وبٞف         ٞب قطوت ؾبیط تٛإ٘ٙس ٘یطٚٞبی اظ اؾتفبز 
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oَثٝ ؾبظٔبٖ ؾُح زض ٟٔٓ، ٞبی ٟٔبضت ٚ ٞب آٚضی فٗ ٘بذٛاؾتٝ ا٘تمب 

   .زاض٘س لطاض تطی پبییٗ ؾُح زض ٘ظط ایٗ اظ وٝ جبٞبیی
 

oَضٚظا٘ٝ ٔتمبثُ ضٚاثٍ زض ٘كسٜ، ٌٙجب٘سٜ لطاضزازٞب زض وٝ اَالػبتی تجبز 
 تِٛیس ٚ ٞب ثبظاضیبة ٟٔٙسؾبٖ، ثیٗ وٝ ؾتسٞبیی ٚ زاز ٚ وبضوٙبٖ ثیٗ

 .قٛز ٔی ا٘جبْ ٔحهٛالت وٙٙسٌبٖ
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 مشارکت استراتژی کاربرد

قٛز ازغبْ ٞٓ زض تٛا٘س ٔی ضلیت قطوت زٚ ثطجؿتٝ ٞبی ٚیػٌی ٚ ٞب قبیؿتٍی وٝ ٍٞٙبٔی 
 .آٚضز ٚجٛز ثٝ وبُٔ ای پسیسٜ ٚ

 

ظیبزی ثؿیبض ذُط زاضای ٚ زاضز ٘یبظ ؾٍٙیٗ ثؿیبض ٔٙبثغ ثٝ ؾٛزآٚض َطح یه وٝ ٍٞٙبٔی 
  .اؾت

 

ثبقٙس ٘ساقتٝ ضا ثعضي قطوت یه ثب ضلبثت تٛاٖ وٛچه قطوت چٙس یب زٚ وٝ ٍٞٙبٔی. 

 

ؾطػت ثٝ جسیس آٚضی فٗ ٘ٛػی ثبیس وٝ قٛز ٔی ٘یبظ احؿبؼ قست ثٝ ثبظاض زض وٝ ٍٞٙبٔی  
   .قٛز ػطيٝ

 

ٜیه ثب ٔحّی قطوت یه ٔكبضوت نٛضت زض ذبضجی وكٛض یه زض ٔحّی ٔسیطیت اظ اؾتفبز 
  إِّّی ثیٗ ؾُح زض تجطثٝ وٓ ٔسیطاٖ اػعاْ اظ ٘بقی ذُطات وبٞف           ذبضجی قطوت

 .ٔیعثبٖ وكٛض وبضوٙبٖ زقٕٙی ٚ ػساٚت اظ ٘بقی ٞبی يطثٝ اظ ٔب٘سٖ ٔهٖٛ ٚ
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ٔرتّف زالیُ ثٝ قطوت فؼبِیتٟبی حجٓ وبٞف 
ٞب زاضایی زض جسیس ثٙسی ٌطٜٚ ثب ؾٛز ٚ فطٚـ ٘عِٚی ؾیط ٕ٘ٛزٖ ٔؼىٛؼ ٚ  

  اؾتحىبْ           (ؾبظٔبٖ اؾتطاتػی ٕ٘ٛزٖ ٔتحَٛ یب جٟت تغییط) .ٞب ٞعیٙٝ
 .ترههی ظٔیٙٝ زض ؾبظٔبٖ ٚيغ

 
 :اؾتطاتػی ایٗ اظ اؾتفبزٜ ٔكىالت
 ٔٙبثغ ٔحسٚزیت 

 ٌطٚٞی ٞبی ضؾب٘ٝ ٚ وبضوٙبٖ زاضاٖ، ؾٟبْ فكبضٞبی 
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 وبٞف. 2
 

Retrenchment 

 استزاتژی َای تذافعی
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 :ثطذی السأبت ؾبظٔبٖ ٍٞٙبْ اؾتفبزٜ اظ اؾتطاتػی وبٞف
 

 فطٚـ ثرف ٞبیی اظ ظٔیٗ یب ؾبذتٕبٖ ٞب. 1

 وبٞف ثطذی اظ ذٌُٛ تِٛیس. 2

 تؼُیُ ٕ٘ٛزٖ فؼبِیت ٞبی حبقیٝ ای. 3

 ثؿتٗ ٚاحسٞبی لسیٕی ٚ ٔٙؿٛخ. 4

 اؾتفبزٜ اظ فٗ آٚضی ٞبی پیكطفتٝ یب زؾتٍبٜ ٞبی ذٛزوبض. 5

 وبٞف تؼساز ٘یطٚٞب. 6

 ثٝ وبض ٌطفتٗ ؾیؿتٓ ٞبی وٙتطَ ٞعیٙٝ. 7

 اػالٖ ٚضقىؿتٍی. 8
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 يرشکستگی

  ضا أىبٖ ایٗ ؾبظٔبٖ ثٝ وٝ وبٞف اؾتطاتػی اظ اثطثرف ای ٌٛ٘ٝ 

  لطاضزازٞبی ٚ یبثس ٘جبت ػٕسٜ ٞبی ثسٞی زؾت اظ وٝ زٞس ٔی

   .ؾبظز اػتجبض ثی ضا وبضٌطی ٞبی اتحبزیٝ
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 ٚضقىؿتٍی 1 ٘ٛع

 ٞبی فؼبِیت ازأٝ ثطای ضاٞی قطوت وٝ ٍٞٙبٔی قطوت، ا٘حالَ ضٚ٘س یه 

   .ثبقس ٘طؾیسٜ الظْ ٞبی تٛافك ثٝ ثؿتب٘ىبضٞب ثب یب ثبقس ٘ساقتٝ آٔیع ٔٛفمیت

 ٔی فطٚـ ثٝ ٚالؼی اضظـ اؾبؼ ثط ؾبظٔبٖ ٞبی زاضایی تٕبْ حبِت ایٗ زض 

   .ضؾٙس

 
 

 ٚضقىؿتٍی 2 ٘ٛع

 تكىیُ اظ پؽ ٚ ٕ٘بیٙس ؾبظٔبٖ تجسیس وٝ قٛز ٔی زازٜ اجبظٜ ٞب ؾبظٔبٖ ثٝ 

   .زٞس ازأٝ ذٛز وبض ثٝ زیٍط ثبض یه حٕبیت، زضذٛاؾت ٚ زازٌبٜ زض پطٚ٘سٜ
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 کاٌش استراتژی کاربرد

ّلی باغذ هی هتوایس ّ هػخص بطیار ّیژگی یک دارای ضازهاى کَ ٌُگاهی 

 دضت خْد هذت کْتاٍ ّ هذت بلٌذ ُای ُذف بَ ضال چٌذ از پص اضت ًتْاًطتَ

 .یابذ

 

بطیار ّضعی در رقابت، ًظر از ضازهاًی، صٌعت، یک در کَ ٌُگاهی 

 .دارد قرار ضعیف

 

فػارُای ّ کارکٌاى پاییي رّحیَ اًذک، ضْدآّری کارایی، عذم کَ ٌُگاهی 

 .غْد ضازهاى غذى فلج هْجب عولکرد بِبْد برای داراى ضِام

 

از برداری بِرٍ جولَ از هْاردی با رّیارّیی برای ضازهاى کَ ٌُگاهی 

 ًقاط از جطتي ضْد خارجی، تِذیذات رضاًذى حذاقل بَ خارجی، ُای فرصت

 .باغذ هضیقَ در ضرهایَ، ًظر از داخلی، ضعف ًقاط کردى کن ّ داخلی قْت
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 ؾطٔبیٝ تبٔیٗ ٔٙظٛض ثٝ ؾبظٔبٖ اظ ثركی یب ٔؿتمُ ٚاحس یه فطٚـ 

  یب ٚاٌصاضی ضا زیٍط ٞبی قطوت ذطیس یب ذبل ٌصاضی ؾطٔبیٝ ثطای

   .٘بٔٙس ٔی «ؾبظٔبٖ وطزٖ ٞطؼ»
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 استزاتژی َای تذافعی

 ٚاٌصاضی .3
 

Diverstiture 
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 ياگذاری استزاتژی کاربزد

ضاٜ ایٗ زض ِٚی اؾت وطزٜ اؾتفبزٜ وبٞف ثط ٔجتٙی اؾتطاتػی اظ ؾبظٔبٖ وٝ ٍٞٙبٔی 
 .یبثس زؾت ٘ظط ٔٛضز انالحی ٞبی ٞسف ثٝ اؾت ٘تٛا٘ؿتٝ ٚ ٔب٘سٜ ٘بتٛاٖ

 
اظ ثیف ظیبزی، ٔٙبثغ ثٝ ضلبثت نحٙٝ زض قطوت ٞبی ثرف اظ یىی وٝ ٍٞٙبٔی  

 .زاضز ٘یبظ وٙس، تبٔیٗ تٛا٘س ٔی قطوت آ٘چٝ
 
قٛز لّٕساز قطوت وُ يؼیف ػّٕىطز ٔؿئَٛ قطوت ثرف یه وٝ ٍٞٙبٔی. 

 
آٖ ٘تٛا٘س ٚ ثبقس زاقتٝ ٘مس پَٛ ظیبزی ٔمساض ثٝ ٘یبظ ؾطػت ثٝ قطوت وٝ ٍٞٙبٔی 

 .ٕ٘بیس تبٔیٗ (ٔؼمَٛ نٛضتی ثٝ) زیٍط ٔٙبثغ اظ ضا
 
(٘بجٛض ٚنّٝ) ٘جبقس ؾبظٌبض ؾبظٔبٖ ثمیٝ ثب قطوت ٞبی ثرف اظ یىی وٝ ٍٞٙبٔی 

 
قٛز ؾبظٔبٖ تٟسیس ثبػث غیطا٘حهبضی لٛا٘یٗ ٘مى وٝ ٍٞٙبٔی. 
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 .ّاقعی ارزظ بَ ُا دارایی توام تذریجی فرّظ 
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 استزاتژی َای تذافعی

 ا٘حالَ. 4
 

liquidation 
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 اوحالل استزاتژی کاربزد

ٚاٌصاضی ٚ وبٞف اؾتطاتػی زٚ اظ ٕٞعٔبٖ نٛضت ثٝ ثتٛا٘س ؾبظٔبٖ یه وٝ ٍٞٙبٔی 

   .وٙس اؾتفبزٜ قطوت اظ ٞبیی ثرف

 

ٚضقىؿتٍی اػالْ لب٘ٛ٘ی ٘ظط اظ قطوت وٝ اؾت ایٗ ثبلیٕب٘سٜ ضاٜ تٟٙب وٝ ٍٞٙبٔی 

   .ثطؾب٘س فطٚـ ثٝ ضا قطوت اظ ٞبیی ثرف ٘یبظ ٔٛضز ؾطٔبیٝ تبٔیٗ ثطای ؾپؽ ٚ وٙس

 

قطوت ٞبی زاضایی فطٚـ َطیك اظ وٝ ثپٙساض٘س چٙیٗ قطوت ؾٟبٔساضاٖ وٝ ٍٞٙبٔی 

 .ضؾیس ذٛاٞس ٕٔىٗ ٔمساض وٕتطیٗ ثٝ حبنُ ظیبٖ
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ادغام َا ي خزیذَای استقزاضی     

 
ایٗ ػىؽ یب ٕ٘بیس، ٔی ذطیساضی ضا وٛچىتطی ؾبظٔبٖ ثعضي، ؾبظٔبٖ یه 

 .افتس ٔی اتفبق زاؾتبٖ
 
 

ٚقٛ٘س ٔی یىی ٕٞب٘ٙس، ٞبی ا٘ساظٜ ثب ؾبظٔبٖ ز. 
 
 
قطوت ٚؾیّٝ ثٝ قطوتی ازغبْ یب ذطیس ٍٞٙبْ) ٔؼبّٔٝ َطفیٗ اظ یىی وٝ ٍٞٙبٔی 

  ثٝ یب قطوت ثّؼیسٖ ضا ازغبْ ٘ٛع ثبقٙس، ٘ساقتٝ ضيبیت ػُٕ ایٗ ثٝ ٘ؿجت (زیٍط
 .٘بٔٙس ٔی قطوت زضآٚضزٖ وٙتطَ ظیط
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 خریذ غرکت

 

Acquisition 

 Merger  ازغبْ قطوت ٞب

 ثّؼیسٖ قطوت ٞب

 

 Takeover 
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 دالیل ادغام شزکتُا

ٜٔٛجٛز ظطفیت اظ ثٟیٙٝ اؾتفبز 
ٜٔٛجٛز وبض ٘یطٚی اظ ثٟیٙٝ اؾتفبز 
ٓٔسیطیت ؾتبزی ٘یطٚٞبی وطزٖ و 
ٜٔمیبؼ ثٝ جٛیی نطفٝ“ ٘بْ ثٝ ای پسیسٜ اظ اؾتفبز” 
فهّی ٞبی فطٚـ ضٚ٘س وطزٖ یىٙٛاذت 
ٔحهٛالت ٔكتطیبٖ، پرف، ٞبی قطوت وٙٙسٌبٖ، ػطيٝ ثٝ ثٟتط زؾتطؾی ٚ  

 جسیس ثؿتب٘ىبضاٖ
ٝجسیس آٚضی فٗ وبضٌیطی ث 
ٔبِی ٞبی ثسٞی زازٖ وبٞف 
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 خزیذَای استقزاضی

ٚاْ ثبظپطزاذت ثطای ٚ وٙس ٔی ذطیساضی ضا زیٍط قطوت ػٕسٜ ؾٟبْ قطوتی  
 .ٌصاضز ٔی  ضٞٗ یب ٌطٚ ثٝ ضا قسٜ ذطیساضی ٞبی زاضایی قسٜ، ٌطفتٝ ٞبی

 
 ذطیسٞبی ثٝ ٔبِی ؾبظٔبٟ٘بی ؾبیط ٚ ثیٕٝ قطوتٟبی ثب٘ىٟب، اظ ثؿیبضی  

 .٘بٔٙس ٔی ”تجبضی ثب٘ىساضی“ ضا ػُٕ ایٗ ٌبٞی پطزاظ٘س، ٔی اؾتمطايی
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 استزاتژی َای عمًمی مایکل پًرتز

 ٍُضغ رقابتیزض ظٔیٙٝ تجعیٝ ٚ تحّی 
 
 اظ زیسٌبٜ پٛضتط، اؾتطاتػی ٞب ثٝ ؾبظٔبٖ ایٗ أىبٖ ضا ٔی زٞس وٝ اظ ؾٝ ٔجٙبی

 .  ثٟطٜ ٌیطز رقابتی ّای هشیتٔتفبٚت اظ 
 ضٞجطی زض ٞعیٙٝ ٞب◦
 ٔتٕبیعؾبذتٗ ٔحهَٛ◦
 ٔتٕطوع ؾبذتٗ تٛجٝ ثط ٔحهٛالت ٚ ذسٔبتی ذبل◦
 
 ٚ َاؾتطاتػی ٞبی پٛضتط ٘یبظ ثٝ ؾبذتبضٞبی ؾبظٔب٘ی ٔتفبٚت، ضٚیٝ ٞبی وٙتط

 .ؾیؿتٓ ٞبی اٍ٘یعقی زاضز
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 استزاتژی َای رقابتی پًرتز

ت
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 ق

 ٌا رٌبری ٌسیىً تمایس

 توایس هحْر

 (تورکس بر توایس)

 هحْر ُسیٌَ

 (تورکس بر ُسیٌَ)

َد
حد

 م
ار

از
 ب

دي
تر
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 ب

 تمایس ٌسیىً کمتر
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 استزاتژی رَبزی َشیىٍ َا

ثٝ ٘ؿجت ٕٔىٗ ٞعیٙٝ وٕتطیٗ ثب ٔحهَٛ تِٛیس َطیك اظ ضلبثت زض ثطتطی وؿت  

 ضلجب

ثٝ جٛیی نطفٝ یب ٔمیبؼ التهبز          وٓ لیٕت ثب ٚ ظیبز حجٓ زض تِٛیس 

 ٔمیبؼ

وٝ قطوتٟبیی ثطای ٔٙبؾت: 

 .ٞؿتٙس نٙؼت آٖ زض قطوتٟب ؾبیط ثطٌكت ٘طخ ٔتٛؾٍ اظ ثبالتط ثطٌكت ٘طخ زاضای ◦

 .زاض٘س لٛی ضلبثتی ٞبی ٔعیت◦

 .زاض٘س اذتیبض زض ضا ثبظاض  اظ ظیبزی ؾٟٓ◦

وبفی پَٛ ٚ ذبْ ٔٛاز ثٝ ٔٙبؾت زؾتطؾی اؾتطاتػی، ایٗ انّی ٞبی ٔكرهٝ اظ 
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 استزاتژی رَبزی َشیىٍ َا
 

 یىپبضچٍی» اؾتطاتػی اجطای
 ثب ٍٕٞبْ «افمی ٚ ػٕٛزی

 ٚ ٔحهَٛ ؾبذتٗ ٔتٕبیع»
  «ذسٔبت

  ٔعایبیی ٚ ٔٙبفغ ثٝ یبفتٗ زؾت
 ٞب ٞعیٙٝ ضٞجطی زض
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 استزاتژی رَبزی َشیىٍ َا
  

 :ٞب ٞعیٙٝ ضٞجطی اؾتطاتػی ثط اثطٌصاض ای ٞعیٙٝ ػٛأُ
 ٔمیبؼ ثٝ جٛیی نطفٝ◦
 اؾتفبزٜ ٔٛضز ٔٙبثغ ظطفیت زضنس◦
 ٘مُ ٚ حُٕ ٚ ا٘طغی زؾتٕعز، ٞبی ٞعیٙٝ◦
 ٔبِیبت ٘طخ◦
  ؾبذتٝ ٔحهٛالت وٙٙسٌبٖ تٛظیغ ٚ اِٚیٝ ٔٛاز وٙٙسٌبٖ ػطيٝ ثیٗ ضاثُٝ◦

 قسٜ
  زضٖٚ زض ٔٛجٛز زا٘ف یب ٟٔبضت ٚ ٞب ٞعیٙٝ زض قسٖ ؾٟیٓ زض ثبِمٜٛ تٛاٖ◦

 ؾبظٔبٖ
 انالح یب جسیس ٔحهِٛی ػطيٝ ٚ تِٛیس ثٝ ٔطثٌٛ تٛؾؼٝ ٚ تحمیك ٞبی ٞعیٙٝ◦

 ٔٛجٛز ٔحهٛالت
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 َا َشیىٍ رَبزی استزاتژی کاربزد 

حؿبؾیت لیٕت ثٝ ٘ؿجت وٝ ثبقس ذطیساضا٘ی اظ ٔتكىُ ثبظاض وٝ ٍٞٙبٔی 
 .زٞٙس ٔی ٘كبٖ

 
تفبٚت ٔرتّف تجبضی ٘كبٖ ٚ ٞب ٘بْ ثب ٔحهٛالت  ثیٗ ٔكتطیبٖ، وٝ ٍٞٙبٔی  

 .قٛ٘س ٕ٘ی لبئُ چٙسا٘ی
 
ٚجٛز ثبظاض زض ظزٖ چب٘ٝ ثبِمٜٛ تٛاٟ٘بی ثب ذطیساض ظیبزی تؼساز وٝ ٍٞٙبٔی 

 .ثبقٙس زاقتٝ
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 استزاتژی مبتىی بز رَبزی َشیىٍ َا

   خطزّا بزخی

  اؾتطاتػی اظ قطوتٟب ؾبیط تمّیس أىبٖ
 ذبل نٙؼت یه ؾٛز وُ وبٞف ٚ

 زیٍطی ٞبی ٚیػٌی ثٝ ذطیساضاٖ تٛجٝ
 لیٕت اظ غیط ثٝ

 هشایای اجزا
 کارایی بسیار باال

 سزبار پاییي

 ضایؼات قابل تحول

 دقت سیاد در دادى درخَاست بزای بَدجِ

 حیطِ ًظارت گستزدُ تز

 کاّص ّشیٌِ ّای ًگْذاری

هطارکت گستزدُ کارکٌاى در تالضْای 
 ّا هزبَط بِ کٌتزل ّشیٌِ

 اود دکرَالمارت، بیک، مک دَوالد، بلک : شرکتٍای پیشرَ در اجرای ایه استراتژی 
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 استزاتژی َای رقابتی پًرتز

 ٌا رٌبری ٌسیىً تمایس

 تمایس محُر

 (تمرکس بر تمایس)

 محُر ٌسیىً

 (تمرکس بر ٌسیىً)
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 تمایس ٌسیىً کمتر
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 استزاتژی تمایش
ثٝ ٔحهَٛ، یه ثبظاضیبثی ٚ تِٛیس َطاحی، زض تجبضی ٚاحس یب قطوت یه تٛا٘بیی 

 .ضلجب اظ وبضاتط نٛضتی

 

 

 

 

  

حبنُ ٔعیت اظ آٖ ٚؾیّٝ ثٝ قطوت وٝ اؾت ای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحهَٛ تٛؾؼٝ اؾتطاتػی 

 .قٛز ٔی ثطذٛضزاض ٔحهَٛ ؾبذتٗ ٔتٕبیع اظ
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 قغّی ظٔیٙٝ اظ ٚاحسی قىُ تٛؾؼٝ -
 ٚاحس تىِٙٛٛغی اظ اؾتفبزٜ -
  ٔكتطیبٖ ثٝ ٚاحس ؾطٚیؽ اضائٝ -

 ٔحهِٛی ثبظاضیبثی ٚ ؾبذت
 ثعضي ثبظاضی ثطای ٚاحس
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 استزاتژی َای تمایش

 کاربزد ریسک یا خطزّا بزخی

 ٔكتطی ٘ظط اظ ثبال لیٕت ٘جٛزٖ ٔٛجٝ
 

  ٞعیٙٝ ضٞجطی اؾتطاتػی نٛضت ایٗ زض
  اؾتطاتػی ایٗ قىؿت ٔٛجت ٔیتٛا٘س ٞب

 .قٛز

 اضائٝ ٚ زیٍط ٞبی قطوت ثطزاضی وپی
 ٚیػٌیٟب ٕٞیٗ ثب ٔحهِٛی

 هشایای اجزا

باالتز بزای  اهکاى تؼییي قیوت
 هحصَل ًسبت بِ رقبا

 آهیش هَفقیت اجزای بزای رٌّوَد

 بیي ّواٌّگی ٍ  ارتباط ایجاد •
 باساریابی ٍ تَسؼِ ٍ تحقیق ٍاحذّای

 با دٍام با هٌابغ بِ یدستیاب •
 فزد بِ هٌحصز ٍیژگیْای
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 استزاتژی َای رقابتی پًرتز

ت
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 ق

 ُا رُبری ُسیٌَ توایس

 توایس هحْر

 (تورکس بر توایس)

 هحْر ُسیٌَ

 (تورکس بر ُسیٌَ)
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 تمایس ٌسیىً کمتر
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 استزاتژی َای تمزکش

 .ٔحهَٛ تٕبیع ٚ ٞب ٞعیٙٝ ضٞجطی ثط ٔجتٙی ٞبی اؾتطاتػی ثب ٕٞطاٜ اؾتفبزٜ 

 
 
 

اًذ ضذُ طزاحی خاظ باسارّای بزای رٍیش رٍلش اتَهبیلْای. 
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  یه یب ٚ ثبظاض یه ضٚی ثط تٛجٝ
 ثب قطوتٟبیی ثٝ ٘ؿجت ٔحهَٛ
 ؾطٚیؽ ثبػث ٔتؼسز ثبظاضٞبی

 .ثٛز ذٛاٞس زلیمتط ٚ ثیكتط زٞی

 چٙس یب یه ضٚی ثط تٕطوع
 ثبظاض یب ذطیساض یب ٔحهَٛ
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ٖنسز زض ضلیت قطوتٟبی  ٚ ثبقٙس ٔتٕبیع ثؿیبض ٞبی ؾّیمٝ زاضای ٔكتطیب 

 .٘جبقٙس ثبظاض اظ ثرف ٕٞیٗ ثٝ زؾتیبثی

 

 ثطذٛضزاض ثبِمٜٛ ضقس اظ ٚ ثبقس وبفی ٚؾؼت ٚ ا٘ساظٜ زاضای نٙؼت اظ ثركی 

 .ثبقس

 

 کاربزد استزاتژی َای تمزکش 
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 بزخی خطزّا یا ریسک کاربزد

 وپی ثطزاضی قطوت ٞبی زیٍط اظ اؾتطاتػی

 تغییط ؾّیمٝ ٔكتطیبٖ ٚ ثی ػاللٍی ثٝ ٚیػٌیٟبی ٔحهَٛ
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 استزاتژی َای تمزکش
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دیذگاٌ پًرتز -سوجیزٌ ارسش  

 ضٚ٘س فؼبِیتٟبی قطوت زض 
ٝتبٔیٗ ٔٛاز اِٚی 
ََٛطاحی ٔحه 
ؾبذتٗ تكىیالت ٚ ٚاحسٞبی تِٛیس 
   ثؿتٗ لطاضزازٞبی تؼبٚ٘ی 
ٖاضائٝ ذسٔبت ثٝ ٔكتطیب 
  

ف یٛنت ثٟتطیٗ ضاٜ ثطای تٛنیف ٘ٛع فؼبِیتی وٝ قطوت ا٘جبْ ٔی زٞس

 .  اؾت ثط حؿت یه ظ٘جیطٜ اضظـفؼبِیت قطوت 
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 مشیت رقابتی کشًرَا

ٜٛٚجٛز تٛا٘بییٟبی ثبِم 

تمبيبٞبی ثؿیبض ظیبز ثطای ٘ٛع ذبنی اظ ٔحهَٛ یب ذسٔت زض یه وكٛض 

ٚجٛز نٙبیغ پكتیجبٖ زض ٕٞبٖ وكٛض 

 ٕٞبٖ وكٛضٚجٛز قطوتٟبی ضلیت ثؿیبض ؾطؾرت زض 
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 غیزاوتفاعی ي ديلتی ساسماوُای در استزاتژیک مذیزیت

ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت ا٘تفبػی، ؾبظٔبٟ٘بی ثب ٔمبیؿٝ زض ؾبظٔبٟ٘ب ایٗ اظ ثؿیبضی  

 ٌیطی ا٘ساظٜ ثطای ٔؼیبضی ٕ٘بیٙس، ٔی ػطيٝ ٚ تِٛیس ا٘حهبضی نٛضت ثٝ ضا ذٛز

 .ا٘س ٚاثؿتٝ ذبضجی ٔٙبثغ ثٝ ٔبِی ٔٙبثغ تبٔیٗ ثطای ٚ ٘ساض٘س ذٛز ػّٕىطز

 

ٔبِی ٞبی حٕبیت زضذٛاؾت تٛجیٝ ٚ تبٔیٗ ثطای تٛا٘س ٔی اؾتطاتػیه ٔسیطیت 

 .ٌیطز لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ذٛثی ثٝ
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 پششکی َای ساسمان در کالن َای استزاتژی اس استفادٌ

ػٕٛزی یىپبضچٍی اؾتطاتػی 

ثبظاض زض ضؾٛخ اؾتطاتػی 

ٔحهَٛ تٛؾؼٝ اؾتطاتػی 

تٛؾؼٝ ثط ٔجتٙی اؾتطاتػی ٍٖٕٛٞ 

ٔكبضوت 
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 ياحذَا ي ساسماوُای ديلتی

ٗانَٛ اظ ای فعایٙسٜ َٛض ثٝ وبضایی ٚ اثطثركی ٔیعاٖ افعایف ثطای ؾبظٔبٟ٘ب ای 

 .وٙٙس ٔی اؾتفبزٜ اؾتطاتػیه ٔسیطیت ٔفبٞیٓ ٚ

 

آظازی ٚ اؾتمالَ اظ اؾتطاتػیه، زیسٌبٜ اظ زِٚتی، ؾبظٔبٟ٘بی زض اؾتطاتػیؿتٟب  

  اؾتطاتػیه، ٔؿبئُ قسٖ ؾیبؾی زِیُ ثٝ وٝ چطا .ثطذٛضزاض٘س وٕتطی ػُٕ

 قٛ٘س ٔی ٔحسٚز ٞب ٌعیٙٝ یب ضاٟٞب

 

ثٝ ٚ ثیفعایٙس ذٛز ٞبی فؼبِیت ثطتٙٛع تٛا٘ٙس ٕ٘ی ػٕٛٔی قطوتٟبی ٔؼٕٛال 

 .قٛ٘س ازغبْ زیٍط قطوتٟبی زض یب ثپطزاظ٘س ٔطتجٍ غیط فؼبِیتٟبی
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 مذیزیت استزاتژیک در شزکتُای کًچک

ی ا٘ساظٜ ثٝ زضؾت وٛچه قطوتٟبی ثطای اؾتطاتػیه ٔسیطیت فطایٙس إٞیت 
 .اؾت ثعضي ٞبی قطوت

 
 ٔسیطیت زا٘ف ٘یؿت، ذبل افطاز ثٝ ٔتؼّك وٝ وٛچه قطوتٟبی اظ ثؿیبضی زض  

 .آیس ٔی حؿبة ثٝ انّی ٔب٘غ یب ثبظزاض٘سٜ ػبُٔ یه ػٙٛاٖ ثٝ اؾتطاتػیه
 
آٚض٘س ٔی زض اجطا ثٝ غیطضؾٕی نٛضت ثٝ ضا اؾتطاتػیه ٔسیطیت وٛچه، قطوتٟبی 

 ٘تبیج ثٝ ثعضي قطوتٟبی اظ ثٟتط ثؿیبض ضٚقی چٙیٗ اظ اؾتفبزٜ نٛضت زض ٚ
 .یبثٙس ٔی زؾت ّٕٔٛؼ
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 سخه آخز

 انَٛ ٚ ٔفبٞیٓ اؾتطاتػیه وٕه ٔی وٙٙس تب 
  ٖؾبظٔبٖ ضا ثٟتط زضن وٙٙس اٍلَیتْایٚ  فؼالیتْأسیطاٖ ٚ وبضوٙب. 
  ٖثیكتطی زاقتٝ ثبقٙس اثزبخطیثیكتط ٚ فؼبِیتٟب  کاراییؾبظٔب. 
 ؾبظٔبٖ زض تهٕیٓ ٌیطی ٞب اثتىبض ػُٕ ثٝ ذطج زٞس ٚ ٘ٛآٚض ثبقس. 
 تغییطات ثٙیبزی زض ؾبظٔبٖ ایجبز قٛز. 

 
               

 .أب ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٕ٘ی تٛا٘س ٔٛفمیت ؾبظٔبٖ ضا تًٕیٗ وٙس               
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 .964-379-095-9 :قبثه .1385 اَٚ، چبح فطٍٞٙی، پػٚٞكٟبی زفتط چٍیٙی، ٚ٘س

 

تطجٕٝ .جیٕع.اْ ضاثطت ثطي، ٔیٙتؽ ٞٙطی وٛئیٗ، ثطایٗ جیٕع اؾتطاتػیه، ٔسیطیت 
 .1373 اَٚ چبح زِٚتی، ٔسیطیت آٔٛظـ ٔطوع نبئجی، ٔحٕس
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Competitive Advantage                        مشیت رقابتی 

ُٔٔیعاٖ ٔحهَٛ، ػٕط زٚضٜ ٔحهٛالت، ٚ تِٛیسات ویفیت ثبظاض، ؾٟٓ قب 
 تبٔیٗ ٔٙبثغ ثط وٙتطَ ٔیعاٖ ٚ فٙی زا٘ف ضلبثتی، ظطفیت ٔكتطیبٖ، ٚفبزاضی

 .ثبقس ٔی وٙٙسٌبٖ تٛظیغ ٚ وبال
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 سًد وايیژٌ

فطٚـ اظ حبنُ ؾٛز زازٖ ٘كبٖ ٘بٚیػٜ ؾٛز ٔحبؾجٝ انّی زالیُ اظ یىی  
 .ثبقس ٔی ٔحهٛالت

 ٝٔیعاٖ اظ وّی ثطآٚضز یه تٛاٖ ٔی ٘بٚیػٜ ؾٛز ثٝ ٍ٘بٜ یه ثب زیٍط ػجبضت ث 
 .آٚضز ثسؾت ضا ٔحهٛالت زٞی ؾٛز

 
اؾت قسٜ تٕبْ ثٟبی ٚ زضآٔسٞب ٔجٕٛع ثیٗ اذتالف حبنُ ٘بٚیػٜ ؾٛز. 

  
 ثٟبی تٕبْ قسٜ وبالی فطٚـ ضفتٝ -جٕغ زضآٔسٞب :  فطَٔٛ
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 ساسماوُای پششکی

زفٗ یب زاضٚ ی وٙٙسٜ تبٔیٗ قطوتٟبی آٚضزٖ زض ٔبِىیت تحت :ػٕٛزی یىپبضچٍی اؾتطاتػی 
 .ظثبِٝ

تجّیغبت ٚ ضازیٛ ضٚظ٘بٔٝ، اظ اؾتفبزٜ :ثبظاض زض ضؾٛخ اؾتطاتػی.   

 

ثٝ فٛضی ذسٔبت اضائٝ ثطای ضا ٚاحسی ٚیُ، تٛٔبؼ زض ثیٕبضؾتب٘ی :ٔحهَٛ تٛؾؼٝ اؾتطاتػی 
 اضائٝ ثطای ای زایطٜ ٚ ٔٛاز ٔهطف ظٔیٙٝ زض ٔكبٚضٜ جٟت ثٟساقتی ٔطوع یه ٚ ضٚا٘ی ثیٕبضاٖ
 .زاز اذتهبل ٔبٔبیی ذسٔبت

 

ثط ػالٜٚ ثس٘ی تطثیت ٚ غصایی ضغیٓ ظٔیٙٝ زض ذسٔبت اضائٝ :ٍٕٖٞٛ تٛؾؼٝ ثط ٔجتٙی اؾتطاتػی  
 .زضٔب٘ی ذسٔبت

 

اظ ای ػسٜ ثب لّجی ثیٕبضیٟبی ثٝ ٔطثٌٛ ذسٔبت اضائٝ ثطای وبِیفط٘یب، زض ثیٕبضؾتب٘ی :ٔكبضوت 
 .ٕ٘بیس ٔی اضائٝ ثیٕبضؾتبٖ اظ ذبضج زض ضا ذسٔبت ایٗ ٚ اؾت زازٜ تكىیُ ٔكبضوت یه پعقىبٖ

78 

 بازگػت
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 مقیاس صرف یا مقیاس در جویی صرفه 

یىی ٚ قٛز ٔی وٕتط ٚاحس ٞط قسٜ تٕبْ لیٕت ٔیبٍ٘یٗ  قٛز ثیكتط ثٍٙبٜ ذسٔت یب تِٛیس ٔیعاٖ لسض ٞط 
 Economy of)ٔمیبؼ زض جٛیی نطفٝ ا٘جٜٛ، تِٛیس زض ثٙیبزی حبَ ػیٗ زض ٚ اثتسایی ثؿیبض ٔفبٞیٓ اظ

Scale) زٚ وٝ اؾت؛ ؾبزٜ انُ ٕٞیٗ وٙس، ٔی تٛجیٝ ضا نٙؼتی ٔمیبؼ زض تِٛیس وٝ آ٘چٝ اؾبؾبً .اؾت 
  :وٙس ٔی ایفب ٟٔٓ ثؿیبض ٘مف

ٗضاؾتی ثٝ .زاضز انُ ٕٞیٗ زض ضیكٝ وٙس، ٔی وٙٙسٌبٖ ٔهطف ػْٕٛ ثٝ ا٘جٜٛ تِٛیس وٝ ذسٔتی ثعضٌتطی 
 آیب اؾت؟ تٛٔبٖ 200 یب 100 وٙیٓ ٔی اؾتفبزٜ آٖ اظ ٘ٛقتٗ ثطای ٔب وٝ ٔؼِٕٛی ذٛزوبض یه اضظـ

 ایٗ ذٛز، اؾتفبزٜ ثطای ثرٛاٞیس قٕب اٌط اؾت؟ ٔمبیؿٝ لبثُ ا٘سن ضلٓ ایٗ ثب ضؾب٘س ٔی ٔب ثٝ وٝ ٔٙبفؼی
 (پِٛی غیط ٚ پِٛی اظ اػٓ) ٞعیٙٝ ثبیس چمسض وٙیس تِٛیس ػّٕىطزی، ٚ ظبٞطی ٚیػٌیٟبی ٕٞیٗ ثب ضا ذٛزوبض
 وٙیس؟

ٗوٝ ٔبِی ٔٙبفغ ٕٞٝ وٝ چطا اؾت؛ تِٛیسوٙٙسٌبٖ ثٝ ذسٔت وٙس، ٔی ایفب اؾبؾی انُ ایٗ وٝ ٘مكی زٚٔی 
 ٘یع ایٗ وٝ ثبقس ٔی ٔحهَٛ ٚاحس ٞعیٙٝ ٘عِٚی ٘طخ زِیُ ثٝ قٛز، ٔی آ٘بٖ ٘هیت ا٘جٜٛ تِٛیس ٘بحیٝ اظ

 .اؾت ٔمیبؼ زض جٛیی نطفٝ اظ ٘بقی

؟ ٞؿتٙس ٟ٘بیت ثی ٔطظ تب ذٛز تِٛیس زازٖ ضقس ثٝ لبزض  ٞب وٙٙسٜ تِٛیس ٚ قطوتٟب ٕٞٝ آیب أب 

ٟ٘بیت ثی تب ضا ذٛز تِٛیس ٔحسٚزیتی ٞیچ ثسٖٚ قطوتٟب وٝ ثبقس ثٙب اٌط ظیطا اؾت ٚايح ؾٛاَ ایٗ پبؾد 
 .ثٛز ذٛاٞس وبضوٙبٖ ٚ تجٟیعات ٔسیطیت فعآیٙسٜ ٚ ٘بٔحسٚز  ٞعیٙٝ ٘بٔحسٚز تمجُ ایٙىبض الظٔٝ زٞٙس ضقس
  یب ٔمیبؼ يطض  ای ٘مُٝ ٚ ٔطحّٝ زض تِٛیس ضقس ٚ افعایف اظ ثؼس ِصا اؾت ٘بٔحسٚز قطوتٟب ٔٙبثغ چٖٛ

 ثٙبثطایٗ .ثٛز ذٛاٞس قطوت ثٝ فعآیٙسٜ ظیبٖ ٚ يطض تحٕیُ ٔٛجت ٚ ٌكتٝ پسیساض ٔمیبؼ نطفٝ ٔؼىٛؼ
 ػطيٝ قطایٍ ثٝ ٚاثؿتٝ ٔمیبؼ نطفٝ ٔعایبی اظ ٔٙسی ثٟطٜ ٚ ثبالتط تِٛیس ثطای ضقس حجٓ ٚ ٔیعاٖ تكریم

 .ثبقس ٔی التهبزی پبضأتطٞبی ؾبیط ٚ ضلبثت ٚ تمبيب ٚ
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 خزیذ ي ادغام شزکت َا

 In 1998, Nation’s Bank Corp. acquired BankAmerica Corp. for 
$61.6 billion. Travelers Group acquired Citycorp for $72.5 billion. 

 

 In 1999, AT&T Corp. acquired Tele-com Inc. for $69.9 billion. 
Vodafone Group acquired Airtouch Comm. for $65.8 billion. Sanofi-
Synthelabo acquired Aventis for $65.6 billion. 

 

 In 2000, SBC Communications acquired Ameritech Corp. for $70.4 
billion. Exxon Corp. acquired Mobil Corp. for $85.1 billion. In the 
largest acquisition of all time, Vodafone AirTouch acquired 
Mannesmann for $202.8 billion. Pfizer, Inc., acquired Warner-
Lambert Co. for $88.8 billion. 

 

 In 2001, GlaxoWellcome acquired SmithKline Beecham for $78.7 
billion. In the second-largest acquisition in history, America Online 
acquired Time Warner for $181.6 billion. 

دکتر هصطفی ضتاک: تِیَ کٌٌذٍ  80  

     irmgn.ir



 خزیذ ي ادغام شزکت َا

 In 2002, Bell Atlantic Corp. acquired GTE Corp. for $71.3 billion. 
Comcast Corp. acquired AT&T Broadband for $72.0 billion. 

 

 In 2005, Royal Dutch Petrol acquired Shell Trans. & Trade for $80.3 
billion. 

 In 2006, AT&T Inc. acquired BellSouth Corp. for $89.4 billion. 

 

 In 2007, shareholders acquired Kraft Foods, Inc., for $61.6 billion. 
RFS Holdings acquired ABN-AMRO Holdings for $98.2 billion, 
making it the fourth-largest acquisition of all time. 

 In 2008, shareholders acquired Phillip Morris Intl. for $113.0 billion, 
making it the third-largest acquisition in history. Gaz de France 
acquired Suez for $75.2 billion. 

 

 In 2009, the U.S. Treasury Dept. acquired GM Certain Assets for 
$61.2 billion. 
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 اس مضزات بلعیذٌ شذن شزکتُا

ؾبظٔبٖ ثٝ وبضوٙبٖ ٚفبزاضی وبٞف  
 
پبزاـ زٞٙس، ٔی ا٘جبْ وٝ وبضی اظای زض وٝ ثٛز٘س ثبٚض ایٗ ثط وبضوٙبٖ ٌصقتٝ زض 

 ٚ وبض ثبظاض زض ضلبثت ٚجٛز ػّت ثٝ ضفتٝ ضفتٝ أب وٙٙس ٔی زضیبفت ٔٙبؾجی ٚحمٛق
 ٚ ثطآٔسٜ زضنسز ٞب قطوت وٛچه، ٞبی قطوت ثّؼیسٖ ثطای ثعضي ٞبی قطوت تٟبجٓ

 ٚ ذسٔت ؾبثمٝ قغّی، أٙیت چٖٛ ٔؿبئّی ثٝ ٌصاضزٜ اجطا ثٝ ضا جسیس ٞبی ؾیبؾت
 ثطذی وطزٖ تؼُیُ ثب ثعضي ٞبی قطوت ٚ ٘ىطز٘س چٙسا٘ی تٛجٝ جبیعٜ یب پبزاـ زازٖ

  وٕتطی ٞعیٙٝ وٝ وكٛضٞبیی ثٝ ذٛز ٚاحسٞبی وطزٖ ٔٙتمُ تِٛیسی، ٚاحسٞبی اظ
 ٔسیطیت ٔتؼسز ؾُٛح حصف زٜ، ظیبٖ ٚاحسٞبی وطزٖ تؼُیُ یب فطٚـ زاقتٙس،

 جٟب٘ی پسیسٜ ایٗ ثطاثط زض زائٕی وبضوٙبٖ جبی ثٝ ٔٛلت وبضوٙبٖ وطزٖ ٚجبیٍعیٗ
  .اؾت قسٜ ٞب ؾبظٔبٖ ثٝ وبضوٙبٖ ٚفبزاضی وبٞف ثبػث ایٗ وٝ زاز٘س ٘كبٖ ٚاوٙف

 
ثبیس وٝ اؾت ایٗ ا٘س ٔٛاجٝ آٖ ثب ؾبظٔب٘ی، ضفتبض ثب ضاثُٝ زض ٔسیطاٖ وٝ ٔؿبئّی اظ یىی 

 ثیكتطی تؼٟس احؿبؼ ذٛز ٚوبضفطٔبی ؾبظٔبٖ ثٝ ٘ؿجت وٝ وٙٙس تكٛیك ضا وبضوٙبٖ
  .ثٕب٘س ثبلی جٟب٘ی ضلبثت نحٙٝ زض ثتٛا٘ٙس ؾبظٔبٖ زیٍط ؾٛی اظ تب ٕ٘بیٙس
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 صزفِ جَیی در هقیاس

ٍهقیاش در جْیی صرفَ اصطالح طریق از ، ّری بِرٍ ادبیات در جْئی صرفَ ّاژ 

  از اضت عبارت هقیاش در جْئی صرفَ . اضت یافتَ راٍ اضت اقتصادی هفِْهی کَ

   غذٍ تْلیذ حجن افسایع با کاالئی تْلیذ ُسیٌَ کاُع

 

هٌابع از کَ کٌذ هی فراُن کٌٌذٍ تْلیذ برای را اهکاى ایي تْلیذ هیساى ّ هقیاش افسایع 

 ُای بخع بَ را ضازهاى ّ کٌذ خْدکار را تْلیذ فرآیٌذ کٌذ اضتفادٍ غیراًطاًی

  . اضت هؤثر ُا ُسیٌَ کاُع ّ جْئی صرفَ در ایٌِا ُوَ کَ کٌذ تقطین تخصصی
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ٔؿئَٛ قطیىبٖ اظ ٞطیه آٖ زض وٝ تجبضتی اؾت قطوتی :تًبٔٙی قطوت 
 .( ٔؼیٗ فبضؾی فطًٞٙ ) .ٞؿتٙس آٖ لطٚو پطزاذت ٚ قطوت ٔؼبٔالت

 
ْٛیب ٔتبػی ا٘حهبض ثطای وٝ قطوت چٙس اظ ٔتكىُ ثعضي قطوتی :وٙؿطؾی 

 وٙؿطؾیْٛ پٙجٝ، وٙؿطؾیْٛ :قٛز تكىیُ آٖ ٔب٘ٙس ٚ ٔؼس٘ی اظ ثطزاضی ثٟطٜ
 .( ٔؼیٗ فبضؾی فطًٞٙ ) . ٘فت وٙؿطؾیْٛ ، ؾًٙ ظغبَ
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