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  این فصل شما را یاري می دهد تا دریابید:

  را افزایش دهد داران سهامکسب و کار می تواند ارزش  تنوع بخشیچه وقت و چگونه  :1هدف یادگیري 

و  یجاد کنداند تناسب استراتژیک را بین کسب و کارها نمی توا تنوع بخشیچگونه استراتژي هاي  :2هدف یادگیري 
  منجر به مزیت رقابتی شود. 

  غیر مرتبط تنوع بخشیشایستگی ها و نیز ریسک هاي استرتژي هاي : 3یادگیري  هدف 

  تنوع بخشیابزارهاي تحلیل براي ارزیابی استراتژي  :4هدف یادگیري 

راي بشرکت وجود دارد تا بتوان  تنوع بخشیدر جهت  شرکت استراتژيچه گزینه هاي اصلی براي  : 5هدف یادگیري 
  .استفاده کردعملکرد شرکت تحکیم استراتژي و بهبود 

 
و ک کسب تز استراتژي سازي در بنگاه ااین فصل، به یک سطح باالتر در سلسله مراتب  استراتژي سازي می رود، یعنی 

با ت حرکت می کند. چون یک شرک یا چند کسب و کارهمتنوع با فعالیت هاي هاي  بنگاه به استراتژي سازي در   کاره
راتژي عالیت استفرد است، پس در این جا می بینید که فمن کسب و کارهايچندین مجموعه اي از  ،متنوع فعالیت هاي

نها یک مدیران باید با یک برنامه براي رقابت موفق در ت ،کسب و کارهتک . در یک شرکت دارد يبیشتر پیچیدگی سازي
ار( با به عنوان استراتژي کسب و ک دوم این کتاب همان چیزي که در فصل یعنیمحیط صنعت منفرد به میدان بیایند. 

ي سازي چالش استراتژ ،با فعالیت هاي متنوعاما در یک شرکت استراتژي در سطح کسب و کار) نام گذاري  شده است. 
ر کدام ، که هشوداستراتژي هاي کسب و کار می  از شامل ارزیابی محیط هاي صنعتی چند گانه و نیز توسعه مجموعه اي

دیران ارشد مبنابراین   زمینه صنعتی است که شرکت با فعالیت هاي متنوع در آن به فعالیت می پردازد.از آن ها خاص هر 
ود عملکرد کل براي بهبرا شرکتی ی فراتر بردارند  و یک استراتژي جامع باید گام  فعالیت هاي متنوعبا در یک شرکت 
ز این . در اولین بخش ابه کار گیرندکسب و کار هاي منفرد  تنوع بخشی کت  و براي ایجاد خردمایهکسب و کار شر

تنوع ت و چرا چه وق . همچنینچه چیزهایی را در بر می گیرد تنوع بخشیاستراتژي  طراحیفصل، ما توصیف می کنیم که 
 يسب وکار هاک تنوع بخشیاستراتژیک خوب دست یابیم، رویکردهاي متنوعی به  موقعیتباعث می شود تا به  بخشی

یرد. مرتبط و غیر مرتبط  در بر می گ تنوع بخشیجزییاتی مفصل را در مورد استراتژي هاي  یک شرکت وجود دارد که
الیت هاي فعبا یک شرکت  در دومین بخش از این فصل، به این مساله می پردازد که جذابیت یک ردیف کسب و کار

ی دارد یا نه خوب تنوع بخشیکه آیا استراتژي  دهدشخیص می چگونه تیک شرکت این که  ، به چه صورت است؟متنوع
   .ردتاثیر می گذا با فعالیت هاي متنوعت کینده شرعملکرد آبهبود  نتخاب استراتژیک چگونه رويو این که ا

  چه چیز هایی را در بر می گیرد؟ تنوع بخشیاستراتژي طراحی 
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و شامل  ار داردقر سطوح باالیی سازمان  بر عهده مدیران ارشد هاي با فعالیت متنوع  شرکتکلی استراتژي  طراحی وظیفه
   :استسه جنبه متمایز 

 خشیتنوع ب. تعقیب یک استراتژي انتخاب صنایع جدید براي ورود و تصمیم گیري در مورد ابزارهاي ورود -1
 جدید تنعبراي هر ص سپس  مدیریت تصمیم بگیرد  تا به کدام صنایع جدید وارد شود و  کهاست  مستلزم این

 یرکتش یا  ، رد شوداز طریق یک کسب و کار جدید وااز همان ابتدا آیا  هم حالت هاي مختلفی به وجود می آید:
ه کینیا در نهایت ا ، و یا یک سرمایه گذاري مشترك داشته باشدکند،  تملیککه در صنعت هدف قرار دارد را 

 با شرکتی دیگر بهره گیرد.  استراتژیکاز اتحاد 

تراتژیک به تناسب اس به رسیدن و  پیگیري فرصت ها براي استفاده از روابط ز نجیره ارزش بین کسب و کار ها، -2
 آیا فرصت هایی براي تقویت کسب و ن است که تعیین شودیاصلی در این جا اوظیفه . مزیت رقابتی سوي

و  بعمنا انتقال یی: ابزارهاچنین طریق  یا خیر، آن هم از وجود دارد یک شرکت با فعالیت هاي متنوعکارهاي 
هاي  عالیتفترکیب کردن ؛ دیگر از یک کسب و کار به کسب و کار ،با ارزش از لحاظ رقابتیقابلیت هاي 

از یک نام  مشتركاستفاده  ؛ه هزینه هاي کمترکار هاي متفاوت براي دستیابی ب ارزش کسب و زنجیرهمرتبط 
تسهیم دانش و فعالیت هاي و در نهایت، تشویق به   ؛کسب و کارچندین تجاري خوش نام و قدرتمند در میان 

 .بین کسب و کارها  همکارانه

اب هاي انتخاز مجموعه کسب و کار هاي شرکت.  ناشی ترکیبی افزایش عملکرد  اقداماتی برايبنیان نهادن  -3
موجود  هاي) چسبیدن به کسب و کار1ت شامل موارد زیر می شود: ککلی شراستراتژیک براي بهبود عملکرد 

از طریق ورود به صنایع  گسترش قلمرو نوع سازي ) 2و تعقیب فرصت هاي ارائه شده توسط این کسب و کارها 
محدود شدن به سمت دامنه محدود تري از تنوع سازي با  کنار گذاشتن کسب و کار هاي ) 3.  جدید دیگر

بازسازي ) 4. ندارندتناسبی  یگر با برنامه ها بلند مدت مدیریت شرکت ضعیف و یا  آن کسب و کار هایی که
سب و کار دیگر ک تملیکیا  ،ي ضعیفکسب و کارها برخی از واگذاري از طریق  ،به طور گستردهکل شرکت 

  .شرکت اي خط مقدم کسب و کاربر کامال جدید چهره ايایجاد و  مجددها و سازماندهی 

ر مدیران ارشد شرکت ها از این که دبه طور کلی تشریح می کند که چرا  ،چهار فعالیت برِ ماهیت تقاضا کننده و زمان
می زنند.  نند، سر بازاستراتژي هاي سطح کسب و کار را  به طور دقیق دنبال ک طراحیجزییات غرق شوند و مسائل اجرا و 

، پرده شودساستراتژي کسب کار به سران هر کسب و کار اجراي سئولیت رهبري براي م این است کهروال عادي  در واقع،
من ب  و کارشان بپردازند. در ضی هاي خاص کستوسعه استراتژي ها در محیط هاي صنعت ه شود تا به اجازه دادبعد به آنها 

 . دانسته می شوندمسئول  ،براي تولید نتایج استراتژیک و مالی خوب آنها

  را در نظر آوریم تنوع بخشیچه وقت 
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تعقیب  برايهم الزامی  فعلی خود را داشته باشد، در صنعت سودآور تا وقتی یک شرکت فرصت هاي زیادي براي رشد 
و  در آنها کم استخریدار و بازارهایی که تقاضاي  بالغفرصت هاي رشد در صنایع معموال وجود ندارد. اما  تنوع بخشی

محصوالت  ورودفن آوري هاي جدید،  -. افزون بر این، تغییر در شرایط صنعتیا در حال کاهش است، محدود است
ردهاي می توانند توانایی شرکت را براي ارائه دستاوهمگی  – تشدید رقابتترجیحات خریدار و یا تغییر سریع ، جایگزین

به عنوان مثال ببینید که استفاده روز افزون ازکارت هاي اعتباري و پرداخت آنالین  . دهندمستمر در سود و در آمد کاهش 
با اره کسب و ک که یک شرکت تک ن هر زمانبنابرایآورده اند.  اسکناس چه  بر سر کسب و کار هاي چاپ  ، قبوض

ته در صنایع جدید همواره شاسی تنوع بخشی باشد کاهش فرصت هاي بازار و فروش راکد در کسب و کار اصلی روبرو
  .توجه ویژه اي است.

کارهاي  در کسب ویا  یک شرکت می تواند  تصمیم گیري براي ایجاد تنوع، امکانات گسترده اي  فراهم خواهد شد. با 
یا زیاد ره اي را به گست دخوفعلی  می تواند درآمد و عایدي   یعنیکند و یا کامال غیر مرتبط.  تنوع بخشیکامال مرتبط 

می تواند به صرفا تعداد معدودي کسب و کارهاي تازه بزرگ و یا تعداد زیادي از کسب و کارهاي ؛ متنوع سازد ،کم
ز صفر ا تازه  یک کسب و کار شروع یا  و یک شرکت، تملیکاز طریق را  تنوع بخشیمی تواند  ؛ کوچک وارد شود

جدید  ب و کار هايشرکت براي ورود به کسسرمایه گذاري مشترك با یک یا چند در نهایت با ایجاد  و یا  ایجاد کند؛ 
  باید با توجیه اقتصادي قوي آغاز شود.  تنوع بخشیتصمیم براي  ، در هر صورت به تنوع برسد. 

 

  تنوع بخشیتوجیه نهایی براي ارزش سهامداران :  ایجاد
 :1هدف یادگیري 

  .کسب و کار می تواند ارزش سهامداران را افزایش دهد تنوع بخشیچه وقت و چگونه 

ساده ریسک کسب و کار در میان صنایع مختلف به همراه داشته باشد. در  پخش کردنباید چیزي بیشتر از  تنوع بخشی
 راي سهامدارانارزش اقتصادي بلندمدت ب منجر بهتواند عاقالنه یا توجیه پذیر تلقی شود بدون اینکه   نمی  تنوع بخشیاصل، 
ت هایی که در صنایع  مختلف کار می کنند کبا خرید سهام در شر شانارزشی  که سهامداران نمی توانند خود -شود

بدون گذراندن سه آزمون مزیت شرکت، . پخش می شوددر صنایع مختلف  شرکت سرمایه  گونه  این ورند. آبدست 
داشت،  خواهدسهامداران براي ارزش  ایجاددر یک کسب و کار جدید، شانسی کم را براي  تنوع بخشییک حرکت براي 

  }  1{ ببینیم که این سه آزمون کدامند:
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ري اظ ساختاوارد شویم باید از لحتنوع بخشی  ن از طریق آ:  صنعتی که قرار است به 1آزمون جذابیت صنعت .1
با شرکت مادر انطباق داشته باشد و  منابع را داشته باشد و الزاماتنیروي پورتر) و باید  5جذاب باشد(از لحاظ 

 دهد.و بازگشت سرمایه ارائه  چشم انداز هاي خوبی را براي رشد و سود آوري

وري آنباید خیلی زیاد باشد به حدي که از پتانسیل براي سود ،به صنعت هدف ورود هزینه:  2آزمون هزینه ورود .2
طوري ممکن است دچار وضعیت بغرنجی شویم، گرچه هر چه چشم انداز صنعتی براي  خوب باالتر بزند. این

ن گرانتر خواهد بود. موانع ورود براي شرکت آرشد و سود آوري خوب در بلند مدت جذاب تر باشد، ورود به 
ده هاي تازه  ونحتما در صنایع جذاب باال خواهد بود. اگر موانع کم بودند، هجومی از واردش ،هاي استارت آپ

 وري باال از بین ببرند. همچنین خرید یک شرکت که موقعیت خوبیخیلی زود پتانسیل را براي سود آ می توانست
ر محتمل متون هزینه ورود کباشد و پاس کردن آزم باالدارد باعث می شود تا هزینه تملیک در صنعتی جذاب را 

ده چشم بازتاب دهن که را طلب می کنندیک شرکت رو به رشد و موفق معموال قیمتی  نشود. از آن جا که مالکی
زینه ورود زمون هآ نتواندین تملیکی، چنکه آسان است  می باشد، بنابراین شانکسب و کار وريآ سود انداز هاي

 بگذارند. با موفقیت را 

اي کند تا کسب و کارهرا ایجاد می  پتانسیلیک کسب و کار جدید این  درتنوع بخشی  :3بهتر موقعیتآزمون  .3
 هچتر داشته باشند نسبت به وقتی که بیک زیر را و کسب و کار جدید، با هم عملکرد بهتري موجود شرکت 

ود. به امیده می شن (هم افزایی)می کنند. این اثري است که سینرژي رعنوان کسب و کارهاي تنها و مستقل کا
اگر ی کند. متنوع بخشی عنوان مثال،  اجازه دهید بگوییم که شرکت الف با خرید شرکت ب در صنعتی دیگر 

 شانودخکه هر کدام  نباشدبیشتر از وقتی  ،ي متماديالف و ب در طول سال هاشرکت هاي  4سودهاي ادغام شده
تنوع  یگرمی بینید که د از این رو کار کنند، آنگاه قضیه به صرفه نخواهد بود و یک جاي کار می لنگد. تنهایی
خرید سهام در با  Aسهامداران شرکت یعنی باعث نمی شود تا سهامداران ارزش افزوده داشته باشند.  Aبخشی 

یعنی . خورد و از هم افزایی خبري نخواهد بود به درد نمیمی رسند که  1+1=2به همان نتیجه فقط  ،شرکت ب
را  1+1=3و دیگر ما اثر  ،دیگر منجر به ارزش افزوده در دراز مدت براي سهامداران نمی شود ،تنوع بخشی 

می  عملمستقل ها کسب و کار هم تولید نمی شود. خب، این طوري بهتر بود که هم افزایی نخواهیم داشت و 
  . کردند

 مفهوم اصلی
در کسب و کار تازه باید سه آزمون مزیت تنوع بخشی براي افزایش ارزش سهامداران، یک حرکت براي 

 شرکت را در بر گیرد: 
  آزمون جذابیت صنعت ·

                                                           
1 The industry attractiveness test 
2 The cost of entry test 
3 The better-off test 
4 consolidated 
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  آزمون هزینه ورود ·
  وقعیت بهترمآزمون  ·

 

 

  مفهوم اصلی
یک شرکت چند کسب و کاره می باشد که در آن  ایجادنیازمند تنوع بخشی خلق ارزش افزوده براي سهامداران از طریق 

که سینرژي (هم 1+ 1=3مجموع بخش ها است. یعنی در این شرکت ها این قاعده بر قرار است : از چیزي بیشتر  ،کل
مدار اسه تا  ارزش با موفقیت پشت سر بگذارندن را باید همه سه آزموتنوع بخشی افزایی) نامیده می شود. حرکت هاي 

ن و تردید ند، مورد ظنکه فقط یک یا دو آزمون را با موفقیت بگذراتنوع بخشی حرکت هاي  افزایش یابد. مدتبلند در 
  . هستند

  صف بندي کسب و کارهاتنوع بخشی رویکرد ها به 

ي ، استارت آپ درونی و سرمایه گذارتملیکد: نابزارهاي ورود به کسب و کارهاي جدید می تواند سه قالب را داشته باش
  .سایر شرکت ها با مشترك

  یک کسب و کار موجود تملیک با تنوع بخشی

به جدید  ي استقرار عملیاتی برانه تنها تالش تملیک. استدر یک صنعت تنوع بخشی ابزاري رایج براي  تملیک
تامین اسب با منرویارویی با موانع ورود مانند دانش فنی، ایجاد روابط   براي بلکه راهی اثربخش را استسریعتر روشی 
معموال . ان می دهدبه ما نش آگاهی از برند و ایجاد امنیت براي توزیع کافی تولید، اقتصادي مقیاسدستیابی  به  ،کننده

قابلیت هایی  یعنی.است، استفاده  می شود مورد نیاز شرکتکه  یقابلیت ها و منابع براي دست یابی بهها  تملیکاز 
جازه ا خرید عملیات در حال پیشرفت یک شرکت داده شوند.توسعه  توسط خود شرکتزود   توانند به زوديکه نمی 

این ،  ده دست آورهدف ب صنعتدر را  بازار قدرتمندي موقعیت کننده  به طور مستقیم  تملیکشرکت می دهد تا 
ه یک رقیب بازار و تبدیل شدن ب به شهرت براي وروددستیابی به تجربه و مقیاس عملیات و  ،دانشتوسعه  يابر مساله

  موثر اهمیت دارد. 

ب و کس تملیکیک کسب و کار موجود می تواند کاري کامال گران از آب در بیاید. هزینه هاي  تملیک،هر چند
الزم الش تو نیز   ا وارد شود بلکه هزینه هاي کاريممحاسبات در  تملیکنه تنها باعث می شود تا قیمت  ،کار دیگر

هزینه هاي مذاکره براي تعامالت خرید و هزینه یکپارچه سازي  یعنیبراي تعیین ارزش شرکت را هم در بر می گیرد. 
 اضافهیک امل می تواند ش تملیکنیز اهمیت دارند، قیمت  داراي فعالیت هاي متنوع و کار با پورتفولیو شرکت کسب 
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. براي رددیگر را بدست آوحق کنترل شرکت ت بتواند باشد تا شرک تملیکارزش پیش  به عنوان  1سنگینپرداخت 
 4میلیون به شرکت اچ. جی. هاینتز  28با  هم توافق کردند تا  3و تري جی کاپیتال 2شرکت هاي برکشایر هاتاويمثال، 

 اضافه} 2یک سال بود. {در طول میانگین قیمت سهم  اولیه بر اساس پرداختدرصد  30شامل  ، که البتهبپردازند
سهامداران  و مدیران شرکت هاي هدف را متقاعد کنند که منفعت مالی  کهبراي این پرداخت می شوند  پرداخت ها

میانگین که  توسط شرکت هاي  پرداخت هاي اضافه ،بر اساس آماردر این است که معامله را تصویب کنند. آنها 
تا  20، بین یک بازه زمانی ده سالهدرصد بوده است ولی در کل در  19،  2013در سال  شودامریکایی پرداخت می 

 }3درصد بوده است. { 25

  مفهوم اصلی

از بیش  دي قیمت پیشنهابر اساس آن که  پولی است مقداري ،کنترل پرداخت اضافه  یا تملیک پرداخت  ضافها یک
  است.ت هدف کشر خریدپیش ارزش بازار 

ت ها هستند از شرک ابزاري فریبنده را براي یک کسب و کار جدید پیشنهاد می کند، بسیاري ،تملیکدر حالی که 
از یک ناشی دستاوردهاي بالقوه  } دستیابی به4وعده ها شکست می خورند. {هم در موفقیت نهایی و عمل به  که

 تملیکشرکت  م  و ساختارشده به عواملی مانند فرهنگ، سیست تملیکشرکت با یکپارچه سازي موفق و نیز   تملیک
سود ریدار شرکت خکه  هنگامی هم چنین ن مساله می تواند عملیاتی زمان بر و هزینه بر باشد. ی. امرتبط استکننده 
ها می توانند  یکتملآن گاه  پرداخت بپردازد،اضافه و بیش از سود تحقق یافته،  ،بالقوه را بیش از حد تخمین بزند هاي

 پرداخت هاي اضافه هزینه هاي یکپارچه سازي باال و د. مدت سهامداران به شکست منجر شوندر ارائه ارزش بلند 
رکت ش .مواجه ساندشکست  با  در آزمون هزینه ورود را تملیک می توانند یک کهبیش از حد، دو دلیلی هستند 

  } 5از این گونه مشکالت اجتناب کنند. { می توانندبهتر دارند، ها  تملیک در ایجاد قابل توجهیتجربه  یی کهها

  ورود به خط جدید کسب و کار از طریق توسعه داخلی

منشعب از  کهاست جدید  فرعی یک کسب و کار راه اندازياز طریق توسعه داخلی شامل تنوع بخشی دستیابی به 
و  است شده تبدیل شرکت ها تنوع بخشی به براي به طور فزاینده اي  به روشی مهم . توسعه داخلیاست جریان اصلی

معموال گرچه خطرپذیر جدید یاد می شود.  سرمایه و یا توسعه 5گذاري خطر پذیر شرکت غالبا از آن به عنوان سرمایه
از  دبا این حال می توان ،استغیر قطعی و زمان بر ابتدا، فرآیندي  از به طور کلی یک کسب و کار جدید ایجاد

یشتري ب در نهایت جلوگیري کند و معموال اجازه می دهد تا شرکت سود تملیکمشکالت مربوط به ورود از طریق 
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، توسعه داخلی می تواند ابزاري مناسب دنوجود ندار تملیککاندیداهاي خوبی براي جاهایی که را بدست آورد. 
   باشد.

سرمایه گذاري یک  .کردوجهی را ایجاد خواهد تتوسعه داخلی، موانع قابل  و کار جدید از طریقورود به کسب هر چند، 
مایه سرهم تولید جدید بلکه باید روي ظرفیت  ،موانع ورود به صنایع غلبه کند نه تنها باید برخطر پذیر داخلی جدید، 

کانال هاي توزیع را بسازد و  ،را استخدام کند و آموزش دهد جدید را توسعه دهد، کارمندان تامین منابع  ،گذاري کند
کار موجود  شبیه به کسب و کامال جدیدکسب و کار و اقداماتی از این قبیل، مگر این که  ،ک پایگاه مشتري را رشد دهدی

  اشد. شرکت ب

و  . افزون بر این، فرهنگاستاحتمال شکست هم باال کال و زیاد هستند پ هاي داخلی آبا استارت مرتبط ریسک هاي 
  و شکوفایی کارآفرینی  شرکتی شود. وآوري ن مانع  بعضی شرکت ها می تواند  یسازمانساختار و سیستم هاي 

، اغلب در حال حاضر) شرکت هاي مادر 1معموال توسعه داخلی یک کسب و کار جدید تنها وقتی جذابیت دارد که (
زمان ) 2. (دارد مجموعه خود جدید  و رقابت موثر در داخلیک کسب و کار  براي ایجاد را  الزممنابع و قابلیت هاي 

پایین تر از هزینه ورود به کسب و کار جدید  ) هزینه داخلی 3. (شته باشدیک کسب و کار وجود دا کافی  براي راه اندازي
 ت.تقاضا در صنعت نخواهد داش تاثیر منفی بر تعادل عرضه وتولید جدید  ظرفیت) افزودن 4باشد. ( تملیکورود از طریق 

بسیار کند یا منفعل  ،براي  رخنه در  بازار تازه وارداندر پاسخ به تالش هاي  1تصديشرکت هاي م احتمال می رود) 5(
  .عمل کنند

  تنوع بخشیمشترك براي دست یابی به  خطر پذیر استفاده از سرمایه گذاري هاي

  } 6می تواند حداقل در سه وضعیت مفید باشد{ مشترك خطر پذیر گذاريسرمایه ورود به کسب و کار جدید از طریق 

ر اقتصادي، یا هاي بسیار پیچیده، غی براي تعقیب فرصت یمناسب وسیله ،مشترك خطر پذیر یک سرمایه گذاري اینکه اول
معنا  زمانی ركمشت خطر پذیر دوم سرمایه گذاري .تواند آنها را دنبال کندکه یک شرکت به تنهایی نمی  ریسکی هستند

که یک شرکت  یزماننسبت به  از شایستگی ها و دانش فنی يوسیعتربه طیف  ،می یابد که فرصت ها در یک صنعت جدید
 و زیست فن آوري ،ارتباطات مخابراتیهاي زمینه ر ي زیادي د. فرصت ها، نیاز دارندبتواند خودش کار را هدایت کند

 رویس هاسنرم افزار و سخت افزار و  پیچیده اي از از ترکیب دارند. این فن آوري هاوجود سیستم هاي بر مبناي شبکه 
ه دارند و تازه باید براي به  کار گیري این نوآوري، بنیاز به توسعه منسجم براي نوآوري هاي مکمل  که استفاده می کنند

ند چشایستگی هاي دو یا و  منابع یع تجم، . در چنین مورد هاییپرداختسیاسی و مقرراتی  ،رفع مشکالت مالی، فنی
   معقوالنه تر است و ریسک کمتري دارد.شرکت، 

                                                           
1 incumbent firms 



٩ 
 

 در یک کسب و کار جدیدتنوع بخشی براي  مشترك خطر پذیر هاي، شرکت ها گاهی از سرمایه گذاري اینکه سوم
در کشور هاي خارجی می شود. گرچه همان طور که در  شامل عملیات هاییتنوع بخشی وقتی که یعنی استفاده می کنند 

متناقض، اختالف نظر در مورد  یاهداف دهمکاري با یک شرکت دیگر به دلیل  احتمال وجو، کردیمبحث   7و  6فصول 
به طور  .این دست، اشکاالت اساسی دارد زچگونگی بهترین روش براي سرمایه گذاري، تعارضات فرهنگی  و مسائلی ا

وقتی دوام می آورد تا د. معموال تنها نورود دار همه گزینه هايکمترین دوام را در میان  سرمایه گذاري هاي مشترك کلی،
   راه خود را از هم جدا می کنند. شرکاکه 

  انتخاب یک روش ورود

 تملیک ای اینکه از طریق توسعه داخلی -بهترین روش براي ورود به یک کسب و کار جدید کدام استکه انتخاب این 
  ی دهیم: مزیر که ما به چهار سوال مهم  است ی وابسته به جواب -کار را انجام دهیممشترك  خطر پذیر و یا سرمایه گذاري

 تیاردر اخبراي ورود به کسب و کار از طریق  توسعه داخلی را آیا شرکت همه منابع و قابلیت هاي مورد نیاز  .1
  محروم است؟ حیاتیو دارد و یا از نعمت بعضی منابع مهم 

  ؟کرد غلبهآیا موانع ورودي وجود دارند که باید بر آنها  .2
   ؟استمهمی در شانس شرکت براي ورود موفق  عامل ،آیا سرعت .3
  ؟ کم هزینه ترین حالت ممکن کدام است ، با توجه به اهداف شرکت .4

 سوال منابع بحرانی و قابلیت ها 

آسانی  د بهبتوانتا کسب و کار جدیدي را آغاز کند و یا  شته باشددادر اختیار منابع مورد نیازش را  همهاگر یک شرکت 
ا این ب شود.می جدیدي  آنگاه از طریق توسعه درونی وارد کسب و کارندارد الاقل اجاره کند، را ن ها را بخرد و یا آنچه آ

د براي ورود به بای کنیم، ارهیا الاقل اجنداریم به آسانی  بخریم  در اختیار را که حیاتیمنابع آن دسته از نتوانیم ، اگر حال
، 1مریکا. بانک آجبران کنیم خطر پذیر مشترك و سرمایه گذاري تملیکطریق  کسب و کاري جدید، فقدان منابع را

خود در  تملیکبه ن بود، آروي منابع بانکی و قابلیت هایی که فقدان یاتی حرا براي سرمایه گذاري  2مریل لینچ شرکت
د و فرصت بخش توانایی بانک آمریکا را افزایش داد تا بانک داري خود را بهبود ،این قابلیت هاي اضافی تملیک. آورد

 می کنند تا بدین تملیک سایر شرکت ها را  ،شرکت هااغلب، را براي شرکت ها فراهم آورد. هاي تازه کسب و کار 
د و از ندارنبراي ورود به آنها دانش بازاریابی کافی را این شرکت ها رهایی که وسیله به بازار خارجی وارد شوند. بازا

در زمینه رابطه با تامین کنندگان و مشتریان دچار کاستی هایی ها کت رین شمعموال اهستند.  مورقابلیت هاي توزیع هم مح
} اگر فرصت 7اي ما مثال خوبی باشد. {برمی تواند  ،توسط مک دونالدتنها همبرگر ملی ایتالیا،  3هستند. تملیک بورگی

ا آن باشند تا از هزینه باالي تملیک و یکپارچه سازي ب خواستارخوب وجود نداشته باشند و یا اگر شرکت ها  تملیکهاي 
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دام به مشترك اقخطر پذیر  د داشت تا از طریق سرمایه گذاري ن، از این رو این انتخاب را خواهفرار کنندشرکت دیگر 
ال وقتی که عدم قطعیت بابه خصوص  است، است که به صورت خاصی جذاب روش این یک مزیت این  .کندفعالیت 

باعث   LVMHشرکت کاالهاي الکچري با عنوان یک با  1دي بیرزشرکت مشترك  خطر پذیر است. سرمایه گذاري
دست کار خرده فروشی الماس ب سب وبه ک نه تنها قابلیت هاي مکمل بازاریابی مورد نیازش را براي ورودشد تا دي بیرز 

  ریسک ناشی از آن را نیز با شرکش تسهیم کرد.بلکه  دآور

  پرسش موانع ورود

براي دست یابی به جایگاه  محکم و موفقیت در صنعت   از ورود تاه واردان آیا موانع ورود، این است که پرسش دوم
اگر موانع ورود کم باشند و صنعت پر از شرکت هاي کوچک باشد، توسعه داخلی می تواند روش  ؟جلوگیري می کند

الزم براي عبور  از این موانع در اختیار شرکت  و منابع و قابلیت هاي اگر موانع ورود باال باشد،ورود مورد ترجیح باشد. 
ممکن است موانع ورود یک شرکت با فعالیت هاي مثال، به عنوان با خیالی آزوده وارد شود.  شرکت هنوز می تواند باشد، 

بر موانع   دما اگر نتوانا متنوع داراي مزایاي شهرت  به دلیل برخورداري از نام تجاري مشهود و معتبر، از میان برداشته شود. 
آخر، در  و در باشد.معتبر یک شرکت  تملیکتنها روش امکان پذیر ورود می تواند در ادامه د، یورود به سرعت فایق آ

ین حالت ا، اما  مشترك مکمل قوي از سر راه برداشته شوندخطر پذیر  موانع ورود می توانند  با سرمایه گذاري  حالی که
  گزینه نامطمئن تري براي فقدان تجربه صنعت است.

  پرسش سرعت

ر وقتی که سرعت د  که چگونه ورود به بازار جدید رخ دهد. استمساله سرعت یک عامل تعیین کننده دیگر در این 
 ، یک روشتملیکو در صنایعی قرار داریم که در معرض تیرغ و تحوالت فراوان است،  براي ما قرار دارد اولویت اول

اي همی توانند موقعیت  عمل می کنندسریع  شرکت هایی که در پیشنهاد هاي خود گونه . این ورود مورد ترجیح  است
ت می دسمزیت هاي بر مبناي تجربه را ب پیشنهاد کنندگان،که  است . سرعت در صنایعی مهم رقابتی بهتري بدست آورند
رقابت  ند، هست يبر مبناي فن آور ی کهو روي منحنی یادگیري پایین آیند. در صنایع شوند  آورند و در خالل زمان بهتر

م فن آوري پیشرو هم مد نظر است. اما در سایر موارد می تواند و پتلفر ستاندارد صنعت وجود داردبراي طرحریزي یک ا
و  ویمشبه بازار وارد  ،عدم قطعیت ها در مورد فن آوري و ترجیحات مصرف کنندهحل شدن مساله بعد از  کهبهتر باشد 

ه داخلی مشترك و توسعخطر پذیر  سرمایه گذاري  ، دموار. در این می گیریمیاد هم اولیه  تاه وارداناز اشتباهات  گونهاین 
   .ارحجیت دارند

  2پرسش هزینه هاي مقایسه اي
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ه ما ب این مساله .است و حساس حیاتییک مساله  ،به صرفه است مقرونپرسش این که چه روش ورودي، از لحاظ هزینه 
باشد زینه هپر می تواند یک روش  تملیک .گذارندرا بورود  ینه زآزمون ه باید تنوع بخشیاستراتژي  نشان می دهد که

اال است، ب اضافه پرداخت این میزان . وقتی به میان آیدروي قیمت سهم شرکت هدف  اضافه پرداخت اگر قرار باشد مساله 
حال یک مساله به وجود می آید، این که آیا می ارزد که چنین  .رود میباال معامله از ارزش شرکت تملیک شده  قیمت

از طریق هم  آن همبه این بستگی دارد که چقدر ارزش اضافی با ترکیب جدید شرکت ها  . این مسالهبپردازیمقیمتی را 
اي تعریف و ارزیابی هدف ه ،هزینه هاي مبادلهعی یک تملیک باید شامل به  وجود آید. افزون بر این، هزینه واقافزایی 

اي هزینه واقعی باید هزینه هدر شود، عالوه بر این، ب هم  بالقوه، مذاکره بر سر قیمت، کامل کردن سایر جنبه هاي معامله
  لیوي کسب و کار شرکت مادر حساب شود. یکپارچه سازي شرکت تملیک شده را بر اساس پورتفو

 

  مفهوم اصلی 

 که می  ؛توافق یا معامله کسب و کار بر سر قیمت به وجود می آیند انجامهستند که براي  هایی هزینهمبادله  هزینه هاي
هاي  ینه، هزتملیکهزینه هاي ارزیابی ارزش  یعنی در مورد هدفی جذاب را در بر داشته باشند، جستجوهاي  توانند هزینه

   .گیري معاملهت مورد نیاز براي شکل هاي کامل کردن تعامال هزینه خود معامله و

مشترك می توانند راهی را براي پس انداز و اجتناب از چنین هزینه هاي ورودي به ما نشان  خطر پذیر سرمایه گذاري هاي
وجود توافق بر سر بخش هاي کار،  مانند مبادلههزینه هاي  نیز سازمانی وهماهنگی هزینه هاي دهند. اما در این جا هم، 

هزینه ها ن آن وقت ای، نباشد بر مبناي اعتمادکار ها رود و ن پیشگر شراکت به راحتی آورده شوند. اد که باید در نظر ندار
  می توانند قابل توجه هم بشوند. 

  : کسب و کارهاي مرتبط در برابر کسب و کارهاي غیر مرتبطتنوع بخشیانتخاب مسیر 

 يب و کار هاآیا در کس کهکند، با این انتخاب روبرو می شود تنوع بخشی یک شرکت تصمیم می گیرد تا  هنگامی که
رائه دهد.  از هر دو را ا ترکیبی به نوعیبه وجود آورد و یا  ی راهاي غیر مرتبطکند یا کسب و کار تنوع بخشی مرتبط 

لحاظ  که بهدارند کسب و کاري  بین مشترکات و همانندي هاي ،هستند که زنجیره ارزش آنها مرتبط کسب و کار هایی
نابع و مفعالیت هاي کلیدي زنجیره ارزش و منظر نحوه  انجام  از  که استما این منظور ، سانبدین   رقابتی اهمیت دارند.

 جذابیت  .، ارتباط نزدیکی بین کسب و کار ها وجود داردفعالیت ها نهر کسب و کار جهت انجام ای نیاز مورد قابلیت هاي
  خلق ارزش سهامداران  با تقویت این اشتراکات بین کسب و کاري ی است که برايفرصت وجودمرتبط، تنوع بخشی عمده 

بنابراین به شرکت این امکان را می دهد تا، به عنوان یک کل عملکرد بهتري را نسبت  به سمت مزایاي رقابتی  وجود دارد،
هستند  طغیر مرتب هاکسب و کار زمانی گفته می شود  از طرفی هم. داشته باشدتک تک کسب و کار هایش به مجموع 

 یمهم يرو کا کسب بین اشتراكِ چکه هی دنباش متفاوت زنجیره ارزش به قدري فعالیت هاي کلیدي منابع  و  الزاماتکه 
   .شته باشدوجود ندا از منظر رقابتی
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  مفهوم اصلی

منابع  و  فعالیت هاي کلیدي زنجیره ارزش به قدري زمانی گفته می شود کسب و کارها غیر مرتبط هستند که الزامات 
  از منظر رقابتی وجود نداشته باشد. یمهم يبین کسب و کار اشتراكِ متفاوت باشند که هیچ

  می پردازد.  مرتبطمرتبط و غیر تنوع بخشی جزییات به  دو بخش بعدي

  در کسب و کارهاي مرتبطتنوع بخشی 

  

  :2هدف یادگیري 

رند و قادر باشند تا وبه وجود آ تناسب استراتژیک  هاکسب و کار بینمرتبط می توانند تنوع بخشی چگونه استراتژي هاي 
  براي ما به ارمغان آورند.مزیت رقابتی را 

عالیت هاي در بین ف درحالی کهکسب و کار می شود چند  شرکتی حول ایجادشامل مرتبط تنوع بخشی استراتژي یک 
تناسب استراتژیک زمانی وجود دارد  که یک یا چند فعالیت تشکیل  دارد. تناسب استراتژیک هم زنجیره ارزش وجود

یا  ،براي اشتراك بین کسب و کاري جاريدهنده زنجیره ارزش کسب و کار هاي مختلف، به اندازه کافی با فرصت هاي 
گفتیم فرصت ها. چند مثال } 8{.  باشد قرابت داشتهکه  تکمیل کننده این فعالیت ها هستند ،  انتقال منابع و قابلیت هایی

  از این فرصت ها عبارتند از : یهایمثال بزنیم. 

ابتی از رق به لحاظ  دارزشمن کانتقال تخصص هاي خاص، دانش فنی فن آورانه  و یا سایر دارایی هاي استراتژی ·
فزار و سایر دهندگان نرم ا انتقال توسعه درتوانایی گوگل   .به کسب و کار دیگرزنجیره ارزش یک کسب و کار 

د یت توسعه سیستم عامل موبایل اندروسم به ي کسب و کار متخصصان فن آوري اطالعات  از سایر برنامه هاي
ه گذاري سرمایزمینه در  بی نظیرش موفقیت  به رسیدن به، اش و سیستم عامل کروم براي  رایانه هاي شخصی

  هاي خطر پذیر داخلی جدید  کمک شایانی کرد.
 منفرد. یک عملیات در قالبتسهیم هزینه ها بین کسب و کار ها با ترکیب فعالیت هاي مرتبط زنجیره ارزش  ·

و ازیم بسبراي مثال، معموال امکان پذیر است که محصوالت کسب و کارهاي مختلف را در یک مجتمع منفرد 
د به یک اگر قرار باشیا  را انجام دهیمبا استفاده از انبارها و حمل و نقل دریایی  و سیستم توزیع قبلی این کار 

ستفاده امحصوالت کسب و کارهاي متمایز همه براي  یکسان رانیروي فروش یک سري مشتریان یکسان بفروشیم 
  . کنیم
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صنعت در  1به عنوان مثال، نام یاماها شناخته شده. خوبک نام تجاري ی از مشترك استفادهاز بهره گیري  ·
، 2شخصی اگر هايشن کار اعتباري قابل توجه بخشید. یعنی هنگام ورود به کسب و  ،موتورسیکلت  به این شرکت
توجهی  قابل بازار  کرد. این مساله به این شرکت امکان دست یابی به سهمایجاد  شناخت الزم را نزد مشتریان

 ندبراي تاسیس یک برشرکت یاماها،  ،به وجود آید و در کلبدون این که هزینه هاي آن چنانی تبلیغات  داد،
، 4زر فرندلییودر زمینه تولید کامپیوتر هایی به همین طریق، شهرت اپل  .هزینه زیادي متقبل نشد) 3(ویو رانر تازه

یقی و پخش کننده هاي موسهاي مینه را در زشرکت  تنوع بخشیکه عملیات آسان و دارایی رقابتی بود  به خاطر
  هاي هوشمند و ساعت هاي خاص هوشمند امکان پذیر می کرد.  تلفن

شتیبانی می پي کسب و کار بین ش ارززنجیره  مر بوط به فعالیت هاي از  تسهیم سایر منابع(در کنار برندها) که ·
شخصیت هاي  که با این مساله مواجه بودرا تملیک کرد، مدیریت  5مارول کمیکشرکت  ،ینزیوقتی د  د.نکن

یگر پوش،  با بسیاري از کسب و کار هاي ده مارول، مانند مرد عنکبوتی، مرد آهنین، بیوه سیاشرکت آیکونیک 
خرده  مغازه هاي ،از آنها در پارك ها ستندمثال می توان ،شتنددابا هم  و نقاط اشتراکی  بودنددیزنی در ارتباط 
  دنشخصیت هاي دیزنی،  با میکی موس آغاز شدسري . کنندو کار بازیهاي ویدئویی استفاده  فروشی، و کسب

با تامین  شانروابط، منابعی مثل فورد، مانند نیز شرکت هاي اتوموبیل . ندو همیشه جزء ارزشمند ترین منابع بوده ا
  .را به اشتراك می گذارند شبکه هاي معامله کنندگان در خطوط کسب و کاریا دگانشان و نکن

کسب   .منابع  و قابلیت هاي رقابتی با ارزش خلقو تسهیم دانش براي  ي بین کسب و کار همکاريمشارکت در  ·
متحد  یی را برايفرصت ها ممکن است مرتبط است به هم  بسیار فعالیت هاي زنجیره ارزش آنها و کار هایی که

 روش هايانند م(مشترك،  دانش و استعداد ها و همکاري براي ایجاد قابلیت هاي جدید کردن نیرو ها، تهسیم
که به  طور مجازي انجام می شوند یا افزایش توانایی براي سرعت بخشیدن براي ارائه محوالت نقص  بدونمونتاژ 

ومند و کار شان س ود رقابت پذیري و عملکرد کسبدر بهب به دست آورندکه از منظر دو طرف جدید به بازار)،
  خواهد بود.

  مفهوم اصلی

، به ش کسب و کار هاي مختلفزنجیره ارز فعالیت تشکیل دهنده زمانی وجود دارد  که یک یا چند تناسب استراتژیک
این  کمیل کنندهت اندازه کافی با فرصت هاي موجود  براي اشتراك بین کسب و کاري یا انتقال منابع و قابلیت هایی که 

      باشد. قرابت داشتههستند ،  فعالیت ها

                                                           
١ Yamaha 
٢ watercraft-personal 

3 WaveRunner 
4 User Friendly 
5 Marvel Comics 
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  نآیعنی  است؛ با توجه به فعالیت هاي کلیدي زنجیره ارزش زنجیره ارزش 1متناسب سازيمرتبط، بر مبناي تنوع بخشی 
ربوط می مدر هر استراتژي کسب و کار دارند و به عوامل کلیدي موفقیت صنعت را  فعالیت ها که نقش محوريدسته از 

ینه ، انجام این فعالیت ها را تسهیل می کنند، و  زمانتقال و تسهیم منابع  و قابلیت هابا ، ها متناسب سازي دست این شوند.
با تسهیل و به اشتراك گذاري چنین دارایی هاي . مزیت رقابتی استرسیدن  به هر کسب و کاري در هاي ساز  تالش

  .ددر رقابت مرتفع ساز  موفقیتمی تواند چشم انداز هر کسب و کاري را براي  رقابتی مهمی، تنوع بخشی مرتبط

. با در نظر گرفتن این هستند  2ند، منابع و قابلیت هاي تخصصیمرتبط تقویت شده ا تنوع بخشیمنابع و قابلیت هایی که در 
اي از  محدود به گستره ،دارند. استفاده از آنها خاصی این منابع و قابلیت ها، کاربردهاي منظور ما این است که موضوع،  

یت هاي این منابع و قابلبه طور رقابتی می باشد. از آن جا که این منابع کاربرد  هاکه در آن استزمینه هاي کسب و کار 
آنها  لبتها باید در انواع خاصی از کسب و کارها استفاده شوند که ، پسمنطبق با کاربرد هاي خاصی هستند تخصصی شده

محدودي بیرون از این گستره صنعت و کاربرد هاي کسب و کار صرفا آنها استفاده یعنی در صنایع خاصی قرار دارند:  هم
دمات سانی، خمدیریت منابع ان ،مدیریت عمومیدارند. این در تقابل با منابع و قابلیت هاي عمومی (مانند قابلیت هاي 

 ند در گستره اي وسیع از کسب و کارها و صنایع استفاده شوند. نمی توا کاربردي، که به طور استحسابداري عمومی) 

  مفهوم اصلی

صی کاربرد تخصصی تخصو قابلیت هاي . منابع استمرتبط شامل تسهیم یا انتقال منابع و قابلیت هاي تخصصی  تنوع بخشی
صنایع و کسب و کارها است، در مقابل، منابع و قابلیت هاي  آنها محدود به گستره اي محدود از انواعاز د و استفاده ندار

  شوند.  صنایع و کسب و کارها استفادهانواع می توانند به طور گسترده به کار برده شوند و در گستره اي وسیع از  عمومی

درآمد دارد و یک  سال میلیارد دالر در 30بزرگترین تولید کننده لوازم آرایش و حوزه زیبایی است، بیش از  3ال اوریل
. گیردمی  هرهبمجموعه اي از منابع تخصصی در سطح باال از مرتبط را استفاده کرده است  و  تنوع بخشیاستراتژي موفق 

قابلیت هاي تحقیق و توسعه و دانش عملی مربوط به مراقبت از مو و پوست  دارد و مرکز تحقیقات زیبایی  23 شرکت این 
د که بر نوجود دارنزد این شرکت و فرمول هاي ارزشمندي  4حق ثبت اختراع ها، همچنین کز بررسی می شود ادر این مر

 محصوالت پوست و موي انسان متمرکز شده اند. در هر حال آنها براي تولید چنین محصوالت توانایی دارند و تخصص
 نوع بخشیتبه روشی که ارزش بالقوه آنها بیشینه شود،  براي تقویت این منابعال اوریل، دارد. ن گستره اي محدوديهم  آنها

را در وسایل آرایشی، محصوالت مراقب از مو، مراقبت از پوست و عطر انجام داد(و دیگر سراغ غذا، حمل و نقل، خدمات 
ارهاي به طور رقابتی مرتبط می باشد). کسب و ک منابع تخصصی اشبه که  نرفت دیگر عرصهدر صنعت یا در هر حال، هر 

                                                           
١ matchup 
٢ specialized 

3 L’Oréal 
٤ patent 
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یت هاي زنجیره در فعالو کاري  بر مبناي منابع تخصصی تولید کننده ارزش و قابلیت ها و ارتباط هاي بین کسبال اوریل 
  به یکدیگر متصل هستند.  ،ارزش

 ه به طور رقابتی ارزشمند هستندکآن دسته از منابع و قابلیت هایی در این شرکت،  می رویم: 1به سراغ شرکت کورنینگ
سال تاریخ این  150. در طول اندساخت سرامیک ها و شیشه  تجهیزاتدارند شامل فیبر هاي نوري و نیز  بیشتر کاربردو 

ه بنزد کارکنان و مدیریت این شرکت  ،همی از دانش پایه اي شیشه  و فن آوري هاي مرتبط در زمینه اپتیکف شرکت،
گستره اي از فن آوري هاي پیچیده را در بر می گیرد. همچنین این  اکنون قابلیت هاي این شرکت،. ده استمدست آ
ذوب و قالب گیري، اپتیک هاي دقیق پوشش شفاف و مواد شیشه اي  ،در عرصه هایی مانند ترکیب شیشه معمولیشرکت 

قعیت چیده را تقویت کرد تا به موقابلیت هاي پی بک سريتخصص می باشد. کورنینگ، صاحب  ،مورد نیاز این کارها
فن آوري هاي محیطی  -2فن آوري نمایش بر مبناي الیه هاي شیشه،  -1انی در پنج بخش مرتبط بازار رسید: رهبري جه

زیستی نوري براي  کشف  2سنسورهاي -4کابل هاي ارتباطی  -3سرامیک و فیبر هاي نوري با استفاده از الیه ها و فیلترهاي 
رده است ک تنوع بخشی. بخش بندي هاي بازار که کورنینگ در آن ي ساخت اپتیک هاي پیشرفتهد خاص براموا -5 دارو 

  قش دارد. نفعالیت هاي زنجیره ارزش هم البته در این قضیه،  و  ربط داردبه تکیه این شرکت بر قابلیت تخصصی 

کرده  تنوع بخشی ،مجموعه اي مرتبط از کسب و کارهاي غذا در 3شرکت جنرال میلزبه سراغ شرکت دیگري می رویم: 
هایش در زمینه شیمی آشپزخانه این کار را انجام داده است و از فن آوري هاي تولید  قابلیتاست. این شرکت بر مبناي 

غذا،  یعنی وعده هايفعالیت می کند مریکایی هاي آخرده فروشی در بخش  5این شرکت در   . استفاده کرده استغذا 
، الکی چارمز 6، گرین جاینت5که برند هایی مانند اولد اي اي پاسو -ر نانوایید، اسنک، ماست و پو(غذاي صبحانه)4سریل

را شامل می  11، و یاپلیت یورت10، پیلزبوري و بتی کراکر9، انی اورگانیک8، نچرال ولی 7اند جنرال میلک برند سیریال
ن هم بر مبناي این پندار غلط که همه آنمود  تنوع بخشیکسب و کارهاي رستوران  پیش از این، این شرکت در شود.

توانست این شرکت  1990. با خروج از این کسب و کارها در اواسط دهه هستند مرتبطکسب و کارهاي غذا به هم 
ربه کند. درسی که از این تج تقویتکل خود را بهبود بخشد و موقعیت خود را در کسب و کارهاي باقی مانده  سودآوري
 این ت کهن اسیا -یاد بگیرد کندکه می خواهد در یک شرکت متنوع ساز کار  هر مدیري  دبایچیزي که و  -گرفته شد

 کسب و کارهان خود ای برعکس،مرتبط را تعریف می کند.  تنوع بخشیاستراتژي  طراحیمرتبط بودن محصول نیست که 
} 9. {نندنقش ویژه اي را ایفا می کدر زمینه ارزش کلیدي فعالیت زنجیره ارزش و منابع تخصصی و قابلیت ها  که هستند

                                                           
1 Corning 
2 biosensor 
3 General Mills 
4 cereal 
5 Old El Paso 
6 , Green Giant 
7 Lucky Charms and General Mills brand cereals 
8 Nature Valley 
9 , Annie’s Organic 
10 , Pillsbury and Betty Crocker 
11 Yoplait  yogurt 
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(ساعت، ماشین باشد متفاوت ،از هم نآمحصوالت  به نظر می رسدکه ، 1یک مثال، این است که شرکت سیتزین هولدینگ
یشرفته و فن آوري هاي پ مینیاتورياز لحاظ اتکاي مشترك بر دانش فنی  با این حال،حساب هاي مینیاتور و تلویزیون) 

  . تبط هستندبه هم مر ،دقیق

می فراهم  مومیع م و انتقال منابع و قابلیت هايیبراي تسهرا فرصت هایی  ،مرتبط تنوع بخشیاستراتژي هاي با  ،شرکت ها
رنامه ریزي ب بندي؛ بودجه حسابداريمدیریت منابع انسانی، خدمات مالیاتی و  اقدامات، اطالعاتید (مثال سیستم هاي نآور

پرداخت هاي  -مدیریت مزایا هايقانون گذاري و سیستم  هايو سیستم هاي گزارش مالی؛ تخصص قانونی و تالش 
تخصصی قابلیت ها  وبا ارزش ترین هستند از تقویت منابع  منابع انتقالفرصت هایی که از لحاظ رقابتی براي تسهیم و  .اضافه)

ي کسب فعالیت هاي ارزش افزایی کلید ،تخصصیو قابلیت هاي دلیل این قضیه این است که منابع  د.نشده بدست می آی
استراتژیک دارد) و نیز عوامل کلیدي موفق را  تناسبآنها  ارزش زنجیرهد(در نقاطی که نمی ساز مرتبطبه هم  و کارها را

می دهد که گستره  توضیح 8,1شکل  به هم وصل می کند. هستندبه طور رقابتی به هم مرتبط که در بازارها در جاهایی 
کدامند.  کسب  و کارهاي مرتبطزنجیره  کلیدي فرصت ها براي تسهیم و/یا قابلیت ها منابع تخصصی در فعالیت هاي 

انه به احد هاي کسب و کار چندگمی توانند در بین و هر چند منابع و قابلیت هی عمومی  ین نکته مهم است ،کهتشخیص ا
 تنوع بخشیراي یک استراتژي  ب بدنه اصلیشوند، با این حال، چنین تسهیم منابعی به تنهایی نمی تواند اشتراك گذاشته 

   .را تشکیل دهدمرتبط 

  

  ارزشکسب و کار در زنجیره  رشناسایی تناسب استراتژیک ه

قیق و در فعالیت هاي تح -می تواند وجود داشته باشد ارزشهمه جاي زنجیره  رد ناسب استراتژیک بین کسب و کارهات
 ریابی،ت و تولید، در فروش و بازابین تامین کنندگان در ساخ روابطو  تامین در فعالیت هاي زنجیره وري،آتوسعه و فن 

  }10خدمات مشتري. { هايهاي توزیع و یا در فعالیت  فعالیتدر 

  

  تامینتناسب استراتژیک در فعالیت هاي زنجیره 

بهتر در کنار  می توانند به طور، شان تامینبا توجه به فعالیت هاي زنجیره  ،دارند استراتژیک تناسبکسب و کارهایی که 
ا در خرید مواد، تسهیم منابع  و قابلیت هدارند آن هم در ابعاد مختلف: توانایی ها را  انتقالهم کار کنند چرا که پتانسیل  

تعداد عناصري که در مقوله حمل و نقل همکاري  شلجستیک، مشارکت با تامین کننده هاي مشترك زنجیره  و/یا افزای
  می کنند. 

                                                           
1 Citizen 
Holdings 
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 ،2، دیسک درایور ها1اي مدارریزپردازنده ها، بورد هحوزه شراکت استراتژیک شرکت دل با تامین کننده هاي پیشروي 
 رایانهو باتري هاي با عمر زیاد و سایر عناصر مرتبط با  5هاي وایر لس قابلیت ،4پنل -، نمایشگر هاي فلت3چیپ هاي حافظه

 هاي رایانه و عنصر مهمی براي استراتژي شرکت بوده اند تا در زمینه هاي سرور ها، ابزارهاي انبار دادههاي شخصی  
  عمل کنند.بهتر  شخصی

  

   

                                                           
1 circuit boards 
2 disk drives 
3 memory chips 
4 flat-panel displays 
5 wireless capabilities 
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  کسب و کار هاي مرتبط، فرصت هایی را براي کسب مزیت از تناسب استراتژیک رقابتی فراهم می کنند. 8,1شکل 

  

  

 

  

  

  

  اي کامپیوتر هد که در همه  نی که شامل عناصري می شورشد کند. محصوالت هاي ال اي دي تلویزیون، شبکه عناصر

  

  

  

  

  

  

 

  هاي فن آوريتناسب استراتژیک در تحقیق و توسعه و فعالیت 

جدا باشند ز هم انسبت به وقتی که  ،هموري با در تحقیق و توسعه و یا توسعه فن آکسب و کارهاي با تناسب استراتژیک 
ري براي کوتاهت زمان گونهاین و ید جود می آووه در تحقیق و توسعه، به بالق صرفه جوییبهتر عمل می کنند چرا که 

  د. نیآبه دست می هم  بهتريند هاي نوآورانه یارو ف خواهیم داشت تحویل محصول جدید به بازار

هاي  وآورينبراي هر دو شود.  بیشترافزون بر این، پیشرفت هاي فن آورانه در یک کسب و کار می تواند منجر به فروش 
براي تالش هاي شرکت هاي تلویزیون کابلی بوده است تا در زمینه هاي اینترنت پر سرعت  ورانه یک نیروي پیشرانآفن 

راي مشتري مسافت دور را ب کنند(از طریق استفاده از مودم هاي کابلی)  و عالوه بر این، خدمات تلفنی محلی و تنوع بخشی

 گستره فعالیت ھای زنجیره ارزش

فعالیت هاي 
 زنجیره تامین

خدمات 
 مشتری

فروش و  توزیع
 بازاریابی

 فن آوری عملیات

 بنداتسهیم شوند یا انتقال ی  Bو کسب و کار  Aو قابلیت هاي با ارزش باید در یک یا دو نقطه از زنجیره ارزش کسب و کار  منابع تخصصی

 فعالیت هاي پشتیانی

 فعالیت ھای پشتیبانی

فعالیت 
هاي 

زنجیره 
 تامین

فن 
فروش و  عملیات آوری

 بازاریابی
 توزیع

خدمات 
 مشتری

کسب و 
Aکار 

کسب  و کار 
B 
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 3پروتکل اینترنتچهارچوب فن آوري در  2سیستم وویسیا  1سیستم مدارتجاري از طریق   مراکزها در خانه  ها و یا 
(VoIP)  ٦ایکسفینیتی و  5، کامکست4دیش در شرکت هایی مانند تنوع بخشیاین تالش هاي ارائه کنند. خالصه که 

  نتیجه  داده است. 

 

  تولیدتناسب استراتژیک مربوط به 
 صص یک اند موثر واقع شود که تخوبا تولید وقتی می ت مرتبطدر فعالیت هاي  هاتناسب استراتژیک بین کسب و کار

یابد. وقتی  بتواند به کسب و کارهاي دیگر انتقال ،در کنترل کیفیت و روش هاي تولید مقرون به صرفه شرکت تنوع بخش
را انجام داد، تخصص خود را در  تنوع بخشی مینه هاي کسب و کارهاي اره موتوريدر ز 7شرکت امرسون الکترونیکس

استراتژي جدید بیرد پوالن شکل بدین ترتیب . کرد منتقل  8به بخش تازه تملیک شده یعنی بیرد پوالنتولید هزینه پایین 
راتژي به طور باشد و این است موتوريبا هزینه پایین در زمینه محصوالت اره اي ردپوالن تامین کننده یفت. قرار شد تا برگ

نجیره زمربوط به تولید در  اشتراکاتآن را تغییر داد. مزیت دیگر  تولیدهاي  بیرد پوالن و موتوري پایه اي طراحی اره 
 تولید است.کلی   تعداد کمتري از کارخانه ها  و به طور کلی کاهش قابل توجه هزینه هاي درتلفیق تولید ، توانایی ارزش

ادر ق ،دکر تنوع بخشی، در حوزه موتورسیکلت، فعالیت می کند 10که در حوزه ماشین برف پیما 9وقتی شرکت بومباردیر
لید ماشین را از طریق به کار گیري تجهیزات توموتورسیکلت تولید  مونتاژ را کنار هم ردیف کند و تاسیسات شد تا خطوط

وکتر اند گمبل راز شرکت پرا  12و کار کره بادام زمینی جیف ، کسب 11وقتی شرکت اسماکر ماده سازد. آهاي برف پیما 
روشندگان، ف در زمینهدام زمینی را با هم ترکیب کند و اهرمی قوي تر اکرد، قادر شد تا دو برند محصوالت کره ب تملیک

  . رددر خرید مواد مورد نیاز تولید کره بادام زمینی بدست آو
  

  در فعالیت هاي بازاریابی و فروش تناسب استراتژیک

در کسب و کارهایی به دست می آید که فعالیت هاي فروش و  تنوع بخشیاز  ،فرصت هاي متنوع صرفه جویی هزینه 
هزینه هاي فروش  خته شوند،وفریکسان وقتی محصوالت به طور مستقیم به مشتریان  .بازاریابی خیلی نزدیکی به هم دارند

می توانند با استفاده از نیروي فروش یکسان کاهش یابند. این وضعیت بهتر از وقتی است که مثال دو فروشنده متفاوت هم 
 ایتوب س یکبه سراغ یک مشتري هم می روند. محصوالت کسب و کارهاي مرتبط می توانند در  کهداشته باشیم 

                                                           
1 Single Wire 

٢ Voice 
3 Internet Protocol 
4 DISH 
5 Comcast 
6 XFINITY 
7 Emerson Electronics 
8 BeairdPoulan 
9 Bombardier 
10 snowmobile 
11 Smucker 
12 Jif 
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یی امی توان به فرصت ه ناي فروش استفاده شود. هم چنیو از همان تبلیغات رسانه اي و بروشور ه ارائه شوند، یکسان
وقتی داد. اهش ک مشتركبا یکی کردن فرایند سفارش و ساخت و استفاده از روش هاي ترفیعی  را  دست یافت تا هزینه ها
تا از نیروي  شدرا تملیک کرد، قادر  2شرکت وکتور پروداکتس، استسازنده ابزارآالت برق که  1شرکت بلک اند دکر

فروشد بفروش جهانی اش استفاده کند تا مبدل هاي برق، شارژر هاي باتري و نورافکن هاي قابل شارژ  شرکت وکتور را 
و  گیخان انواع سرویس هايو  3ند(تنزیل کننده هایی کی مارتدریخچرا که انواع مشتریان که ابزارهاي برقی آن را می 

  شدند.شد هم بهره مند می تولید می  که توسط وکتور محصوالتی انواعسخت افزار) از کال 

اده می و فروش مشابه استف بازاریابیهاي  رویکردکسب و کارهاي مختلف از که  به زمانی بر می گردد مزایامقوله دوم از 
ت هاي ارزشمند رقابتی براي انتقال مهارت صممکن است فر چنین موارديدر باز هم به مزیت می رسیم.  گونهاین کنند. 
 جموعهم ، تبلیغات و تمایز محصوالت از یک کسب و کار به کسب و کار دیگر داشته باشد.4فروش، بازارپردازيهاي 

، خمیر دندان 7محصوالت شوینده تاید ،6، محصوالت زیبایی اولی5پروکتر اندگمبل شامل پوشک بچه پمبرز تمحصوال
شامپوي   12خمیر دندان ارال بی، 11و محصوالت شوینده سوییفر 10تیغ هاي ژیلت 9 دستمال دست شویی چارمین 8کرست

 تلفیمخ تولیدي  الزاماتمتفاوت و  هاي زنجیره تامین همراه با یرقباي متفاوت محصوالت همه ایناست.  13هد و شولدرز
از سیستم هاي توزیع یکسان استفاده می کنند و در موقعیت هاي مشترك خرده فروشی در فروشگاه  آنها اما همه ،دارند

 دارند.  ییکسان بازاریابی و بازارپردازيبه توانایی هاي  نیازهاي یکسان به فروش می روند و 

  توزیع باتناسب استراتژیک مرتبط 

صرفه تی که وقزیرا توانند با هم دیگر بهتر عمل کنند  می دارند، توزیع نزدیک به هم فعالیت هاي  یی کهکسب و کارها
ع کننده و استفاده از تعدادي توزیمی رود  به پیشکارها راحت تر  به وجود می آید،بالقوه در تسهیم امکانات توزیع  جویی

د تا کارها نباعث می شو گیمه ،مشابه و یا استفاده از توزیع کننده عمده فروش یکسان و خرده فروشان دالل هاي یکسان
کیف هاي مسافرتی تولید می کرد  که را تملیک کرد 15شرکت  تولیدي الگرو ،14. وقتی شرکت کونایربهتر صورت پذیرد

با مراکز توزیع  16نرزَو فِ سشوارشد تا مراکز توزیع خود را براي  رقاد و کار حوزه مسافرت را داشت، بنابراینو کسب 
                                                           

1 Black & Decker 
2 Vector Products 
3 Kmart 
4 merchandising 
5 Pampers 
6 Olay 
7 Tide 
8 Crest 
9 Charmin 
10 Gillette 
11 Swiffer 
12 Oral-B 
13 Head & Shoulders 
14 Conair 
15 Allegro 
16 curling irons 
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صوالت  محن جا که . همین طور، از آدمدو کسب و کار به  وجود آ صرفه جویی هزینه براي هرالگرو یکی کند، در نتیجه 
رو شرکت الگ یمجموعه لوازم آرایش ان ورچسب هاي چمد، بگوش گیرابزارهاي استراحت گردن،  و  ،شرکت کونایر

به  زنجیره  اي) سوپر مارکت هاي زنجیره اي و  داروخانه هاي ،(فروشگاه هاي ارزان فروشییکسان خرده فروشان  توسط
لگرو را نیز ا بسیاري از این خرده فروشان را متقاعد کند تا  محصوالت توانستدر نتیجه شرکت کونایر ، فروش می رسید

   به فروش برسانند.

  تناسب استراتژیک در فعالیت هاي خدمات مشتري
تناسب استراتژیک با توجه به فعالیت هاي خدمات مشتري می تواند صرفه جویی در هزینه را باعث شود و مزیت هاي 

 صرفه جویی در هزینه از یکی کردن یعنیرخ می دهد.  ارزشزنجیره ناشی از تمایز را به ارمغان بیاورد. این مساله در تمام 
صرفه جویی در هزینه ممکن است ناشی از یکپاچه کردن سازمان هاي خدمات  مثال. ت پس از فروش بدست آیداخدم

به  .پس از فروش و تعمیرات  براي محصوالت کسب و کار هایی که ارتباط نزدیکی از منظر عملیات واحد دارند، باشد
د. به عنوان کنن کسب و کارهاي متفاوت می توانند اغلب از زیرساختار خدمات مشتري  یکسان استفاده همین ترتیب، 

 ویس هايسر و لوازم خانگی  تعمیر سرویس هاي ه هاي گاز، آب و نیمز یکی که دررتمثال، یک تولید کننده ابزار الک
استفاده  شابهم مراکز تماس و دفاتر محلی ،داده مشتري یکسان کند می تواند از یک شبکه  می تنوع بخشیامنیت خانه 

دمات خ زیرساختهاين استفاده کنند و اري یکساابدسکند. همچنین می تواند از سیستم هاي صورت حساب و خدمات ح
اند با یک شرکت چند کسب و کاره می تومشتري یکسان داشته باشد و همه محصوالت و خدمات خود را پشتیبانی کند.  

در میان مجموعه اي از کسب و کارهاي مرتبط و از طریق  ،ت مشتريدر زمینه خدما روش هاي انجام کار،انتقال بهترین 
در مورد ترجیحات مشتري، یک مزیت تمایز را از طریق کیفیت خدمات مشتري  باالتر اختاصی تسهیم منابع مانند اطالعات 

  ایجاد کند. 

  

  ، مزیت رقابتیصرفه جویی ناشی از دامنهتناسب استراتژیک، 

یک مزیت  فرصت براي تبدیل تناسب استراتژیک به ،استراتژي جذاب می سازدیک مرتبط را تبدیل به  تنوع بخشیآنچه 
که عملیات آنها مزیت هاي تناسب استراتژیک قابل قیاسی را ارائه نمی دهد. هر  استرقابتی نسبت به رقباي کسب  و کار 

به مزیت هاي  رکت براي تبدیل تناسب استراتژیکشده بیشتر باشد، پنجره ش تنوع بخشیچه ارتباط بین کسب و کارهاي 
)  ترکیب فعالیت هاي زنجیره ارزش براي 2)  انتقال توانایی ها یا دانش (1از طریق (خواهد بود آن هم تر گشوده رقابتی 

) استفاده از 5( با ارزش ) تسهیم سایر منابع4( ارزشمند)  تقویت استفاده از یک نام تجاري 3ه هاي کمتر (ندستیابی به هزی
  .ريهاي جدید در جهت به پیش راندن نوآو قابلیتمشارکت و تعاون بین کسب و کارها و تسهیم دانش براي خلق منابع و 
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  1دامنهصرفه جویی ناشی از تناسب استراتژیک و 

باعث  ی کند،م تنوع بخشیت که در کسب و کارهاي مختلف  کیک شر ارزشهاي زنجیره تناسب استراتژیک در فعالیت 
. صرفه به وجود آید 2ناشی از مقیاسمفهومی متمایز از صرفه جویی  -صرفه جویی ناشی از دامنهمی شود تا فرصت ها براي 

 -د.نکه به طور مستقیم از عملیات در اندازه بزرگ بدست می آی استصرفه جویی در هزینه هایی  ناشی از مقیاس،جویی 
ه جویی صرف از طرفی،کارخانه کوچک کمتر  است. نسبت به بزرگ  کارخانهبه عنوان مثال، هزینه هاي واحد ها در یک 

تناسب استراتژیک منشعب می شود. تناسبی که در زنجیره هاي ارزش کسب و مفهوم ،  به طور مستقیم از ناشی از دامنه
کار  کسب و کار به کسب ویک منابع را تسهیم می کنند و یا از  ،کارهاي مرتبط وجود دارد و در نتیجه کسب و کارها

رتبط درگیر م تنوع بخشیبراي شرکت هایی که در فقط   صرفه جویی هاییدهند. چنین می  دیگر با هزینه پایین انتقال 
مدیران انتقال  ومشترك کسب و کار ها تحقیق و توسعه  فعالیت هاي  مرتبط. چرا که آنها نتیجه امکان پذیر است، هستند

 دالالن بکه یا شنیروي فروش  ، تسهیم  مشترك تولید و توزیع ، استفاده از تسهیالت از یک کسب و کار به دیگري 
همراه با  اهبین کسب و کار صرفه جویی هايهر چه  .هستند ، استفاده از برند هاي یکسان و مسائلی از این قبیلمشترك
یک گونه  . اینبط وجود داردمرت تنوع بخشیو انتقال منابع بزرگتر باشد، آنگاه پتانسیل  بیشتري براي یک استراتژي  تسهیم

  به رقبا خواهد داشت.  نسبترا  3و کاره،  مزیت هزینه بنگاه چند کسب

  مفهوم اصلی

کاهش هاي هزینه اي هستند که از عملیات در کسب و کارهاي چندگانه به دست می  صرفه جویی هاي ناشی از دامنه،
عملیات از ه ک  است صرفه جویی هاي ناشی از مقیاس) این در تقابل با استآیند(منظور یک چشم انداز عملیاتی بزرگتر 

  در اندازه بزرگتر بدست می آید. 

  ارزش سهامدار سود حاصل از، سودآوري افزوده و رقابتیاز تناسب استراتژیک تا مزیت 

که تسهیم منابع اجازه می دهد تا  استبر مبناي این واقعیت  ،صرفه جویی هاي مقیاسناشی از مزیت هزینه اي مفهوم 
ه این هزینه کبروز هزینه هاي منابع را در بین کسب و کارهاي خود پخش کنند و از  ،شرکت هاي چند کسب و کاره

ا فعالیت بجلوگیري کند. اما شرکت هاي  ،ر تملیک کنند یا به زور حفظ کنندي از منابع را براي هر کسب و کامجموعه ا
مرتبط می توانند از تناسب استراتژیک به روش هاي دیگر نیز بهره مند شوند. تسهیم و یا انتقال دارایی هاي هاي متنوع 

رزش فعالیت هاي زنجیره  ا ،می کند تا هر کسب و کار در بین کسب و کارهاي شرکت به ما کمک تخصصی ارزشمند
ی دست و کار به مزیت رقابت کسبرود. این باعث می شود تا براي هر بخود را به نحوه بهتري انجام دهد و اثر بخشی باال 

  :ن هم به یک یا دو روش پایه ايآیابیم 

                                                           
1 economies of scope 
2 economies of scale 
3 cost 
advantage 
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د و/یا زینه هاي کمتري نسبت به رقباي خود روبرو شونهبا ) کسب و کارها می توانند اثربخشی باالتري داشته باشند و 1( 
االها و یا خدمات نسبتا بیشتر براي کپول ورند که مشتریان آفراهم  تنوع بخشیمی توانند مبنایی را براي کسب و کارها ) 2(

بی اجرا ومرتبط که به خ تنوع بخشی. در هر یک از این دو حالت،  یک شرکت با استراتژیهاي بپردازندکسب و کارها 
انسیل مزیت پت ید. ر هر یک از کسب و کارها به  دست آشود باعث می شود تا شانس براي دستیابی به مزیت رقابتی د

 بازدهیه مرتبط را انجام دهد تا ب تنوع بخشیرقابتی از مزیت هاي تناسب استراتژیک است و شرکت را قادر می سازد تا 
در زمینه ارزش سهامداران به کسب سود براي  يامید گونهاین دست یابد و  1+1=3مالی بر مبناي هم افزایی یعنی قانون 

تبدیل  يرابیشتر باشد، پنجره شرکت ب تنوع بخشییک شرکت در فرایند  يارهاارتباط بین کسب و کهر چه  آید. وجود
ت که: با به دست گونه اسري این بزرگتر خواهد بود. منطق استراتژیک و کسب و کا رقابتیتناسب استراتژیک به مزیت 

راي برا  روشنراهی  تنوع بخششرکت  ،کسب و کارهاي مرتبط مدن مزایاي تناسب استراتژیک  در زنجیره ارزشِآ
ه تالشهاي همچنین بدین طریق می تواند بر رقبایی ک. دارد تنوع بخشدستیابی به مزیت رقابتی نسبت به شرکت هاي غیر 

 این} 11{.وندپیروز ش برایشان نمی شود،مزیت هاي تناسب استراتژیک منجر به  ،هایشانتالش  دارند اما تنوع بخشی
که  ،ازدگشت سرمایه براي یک شرکت فراهم می سزمبنایی قابل اعتماد براي کسب سود و با  رقابتیمزیت هاي  پتانسیل

دیل شدن پتانسیل تببیش از آن چیزي است که کسب و کار هاي شرکت می توانند به عنوان بنگاه هاي مستقل کسب کنند. 
در ارزش سهامداران می شود  1+1=3که منجر به رسیدن به فرمول هم افزایی بیشتر چیزي است  سودآوريمزیت رقابتی به 

وع بخشی یک شرکت به نشایستگی تالش هاي ت گونه اینو  است 1موقعیت بهتر آزمون از ضروریات پاس شدن در که
  اثبات می رسد.

 

  مفهوم اصلی

می تواند  ستندهجایی که مزیت هاي تناسب استراتژیک که به طور رقابتی ارزشمند  ،در کسب و کار مرتبط تنوع بخشی
به عنوان  که یزمانکسب و کارهاي شرکت را در موقعیتی قرار دهد که به طور مالی عملکرد بهتري داشته باشند نسبت به 

موقعیت  ونآزم موفقیت درافزایش ارزش سهامداران و  را براي مناسبکنند.  بنابراین راهی می فعالیت  مستقلبنگاه هاي 
   ما نشان می دهد.به  بهتر

  

  :خاطر بسپارید به  این جا پنج نکته وجود دارد که  نیاز استدر 

دست می  اهمزیت هاي تناسب استراتژیک بین کسب و کارمرتبط، ما به  تنوع بخشیاز طریق یک استراتژي  -1
این  انندنمی توسهامداران  که البته تولید می کندارزش سهامداران را براي ما این تناسب استراتژیک،  ،یابیم

                                                           
1 Better off 
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بدست  ،از سهام شرکت ها در صنایع گوناگون و متمایز صاحب شدن یک سبد پورتفولیوبا  بسادگی  ارزش را
    آورند.

  پذیر است. مرتبط امکان تنوع بخشیتنها از طریق استراتژي   هاو کارآوردن تناسب استراتژیک بین کسب  بدست -2

یل ، بیشتر باشد، پنجره شرکت براي تبدشده اند تنوع بخشیبین کسب و کارهاي یک شرکت که  ارتباطهر چه -3
 تناسب استراتژیک به مزیت رقابتی بیشتر است.

سب و یا تسهیم منابع رقابتی ارزشمند و قابلیت ها در ک انتقالاز طریق   ها،مزایاي تناسب استراتژیک  بین کسب و کار-4
ب و تنها در گونه هاي خاصی از کس اند هایی که براي کاربرد هاي خاص تخصصی شده قابلیتمنابع و  -کار ها می باشد

  و کارها و صنایع ارزش دارند. 

یک شرکت در کسب و کارهاي مرتبط  بین کسب و کار، به طور خودکار با تنوع بخشی   استراتژیک تناسبمزایاي -5
 هت جداخلی را  دامات و کنش هايقامدیریت به طور موفق زمانی ایجاد خواهد شد که تنها مزیت ها این  تحقق نمی یابد،

 .دنبال کند تناسب استراتژیک به  دست یابی 

ام در غبررسی می کند، این اد 2با شرکت اچ جی، هاینتز هولدینگرا  1ادغام گروه غذایی کرافت  8,1 کپسول توضیحی
  مرتبط انجام شده است.  تنوع بخشیمزیت هاي تناسب استراتژیک یک استراتژي دستیابی به جهت 

  غیر مرتبطدر زمینه کسب و کارهاي  تنوع بخشی
هایی که یک  . شرکتانگیزه مدیران نمی باشددستیابی به تناسب استراتژیک  ،غیر مرتبط تنوع بخشیبرعکس، در 

کاري در هر  به هر کسب و تنوع بخشیبه را دنبال می کنند به طور عمومی تمایلی را  غیر مرتبط تنوع بخشیاستراتژي 
 نتایج مالی خوب می بینند این اقدام انجام می به دست آوردنشان می دهند. وقتی مدیران ارشد فرصتی را براي صنعتی ن

نامیده می شوند چون منافع کسب و کار آنها به طور گسترده  3خوشه اي یک شرکتچنین شرکت هایی،  همزمان،  شود. 
ب و کارهاي درگیر می شوند به کس غیر مرتبط بخشی تنوعاي بین صنایع گوناگون پخش شده است. شرکت هایی که در 

تازه از طریق تملیک یک شرکت تاسیس شده وارد می شوند و کمتر سراغ این می روند که یک استارت آپ را در درون 
  مشترك شرکت کنند. خطر پذیر  ت خود شکل دهند و یا در سرمایه گذاري هايکشر

  : 3هدف یادگیري شماره 

  تنوع بخشیریسک هاي  استراتژي هاي  و شایستگی ها

                                                           
1 Kraft Foods Group 
2 H. J. Heinz Holding Corporation 

٣ conglomerates 
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بهره  نعتص جذابیتاز مزایاي را پیش روي ما می نهد که  راهاین  تملیکمرتبط، یک  غیر تنوع بخشیبا یک استراتژي 
راي عملکرد ب را چشم انداز خوبی تملیک. البته اگر با موفقیت پشت سر بگذاریمرا هزینه ورود  آزموننیز و مند شویم 

ناخت زمان و تالش بیشتري را براي ش ،مالی جذاب داشته باشد. بنابراین  با یک استراتژي غیر مرتبط ، مدیران شرکت
کسب و کارهاي موجود ارزیابی می  و جزییات را براي حفظ یا محروم کردن صرف خواهند کرد تملیککاندیداهاي 

  فاده می کنند:کنند. آنها در این راه از معیارهاي زیر است

  ؟تامین کند  سرمایهو بازگشت   سودآوريدر زمینه را اهداف شرکت  می تواند ،تازه آیا کسب و کار ·
  در آن پتانسیل رشد جذاب وجود دارد؟قرار دارد که  نعتیصدر  ،کسب و کاراین آیا  ·
 در سود و زیان شرکت و قابل توجهی به اندازه کافی بزرگ هست تا به طور معناداري ،کسب و کاراین آیا  ·

  ؟شریک مشارکت کند

زمون آ ،استراتژي از اینکه اینو  ،مالحظات رفتاز این  فراتربه باید این است که  ،مرتبط یرغ تنوع بخشی موفقیت اما کلید
یزي بیشتر نیاز به چ ،این آزمون براي موفق شدن در . ل کردصمی گذارد، اطمینان حا را با موفقیت پشت سر موقعیت بهتر

به چیزي فراتر از آنچه در سرمایه گذاري دو جانبه به  یعنی-در واقع به رشد در سود نیز نیاز است. هستاز رشد در درآمد 
 اینکه  ارزش افزوده اي یک شرکت هولدینگ  که سهام کسب و کارها را در اختیار دارد بدونفقط آید و یا دست می 
تا زمانی که  ترکیبی از کسب و کار ها  تحت لواي یک شرکت،  با هم سودآوري بیشتري را نسبت به  . وردبه وجود آ

اگر  د.نبراي سهامداران ایجاد ک اقتصاديمی تواند ارزش ناستراتژي  اینکسب و کار هاي مستقل جدا از هم ایجاد نکنند، 
ارشد ن مدیرا چرا که ،نداردوجود  غیر مرتبط تنوع بخشیه واقعی براي توجیهیچ کند،  هم این ارزش اقتصادي را ایجاد

 )(سهامدارانشکردن ارزش بلند مدت سهامداران براي صاحبین شرکت  بیشینهراي ب  1داراي مسئولیت امانتداري ،اجرایی
  هستند.

  

   8,1 توضیحی  کپسول

  استراتژیک بین کسب و کارها تناسب: تعقیب  مزایاي 2هاینتز-ادغام کرافت

نهایی شد،  سومین شرکت بزرگ غذایی  2015 سال کرافت و هاینتز که در تابستان دو شرکتدالري  میلیارد 6/62ادغام 
ر ب .  این ادغامپنجمین استدر جهان  . در ضمن این شرکت در این زمینهایجاد کرد را در آمریکاي شمالی نوشیدنیو 

و  کندمی تولید  ار ريتکه ارزش بیشاست اساس این ایده بنا شده بود که تناسب استراتژیک بین دو شرکت به گونه اي 
هم کار می کردند، جهشی بزرگ به حساب می آمد.  به عنوان یک شرکت  زساله نسبت به وقتی که صرفا جدا ام نای

                                                           
ھای خوب اشاره دارد کھ نرخ بازگشت  سرمایھ گذاریبھ مسئولیت اعتماد کردن برای ) fiduciary responsibilityمسئولیت امانت داری ( ١

 .کنندسرمایھ خوبی کسب می
٢ Heintz-Kraft 
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هاي بین  کند و شباهت اجرارا  هاقادر خواهد بود تا فعالیت هاي زنجیره ارزش بین کسب و کار هاینتزکرافت ترکیبی، 
هاي  محصوالت شرکتو محصوالت پر سود انجام شود.  توزیعبه طور اثربخش تري باعث شود تا تولید و  ،منابع آنها

  این .هستند(شیر، شکر، نمک و گندم و غیره)با هم یکی البته کرافت و هاینتز، از مواد خام زیادي استفاده می کنند که 
بهتري  هاي معاملهتا  تقویت کنداجازه می دهد تا شرکت جدید قدرت چانه زنی خود را به عنوان کسب و کاري بزرگتر 

به هزینه هاي دین وسیله ب با تامین کنندگان داشته باشد و از تناسب استراتژیک در فعالیت هاي زنجیره تامین استفاده کند تا
غذاهاي ولید تداخلی بیشتر بدست آید. افزون بر این، چون هر دوي این برندها در ورودي پایین تر دست یابد و اثربخشی 

آماده تخصص دارند، تناسب استراتژیک مرتبط با ساخت و تولید در فرایند هاي تولید و فن آوري هاي بسته بندي وجود 
ناسب تدید، عملیات ساخت را به خوبی دنبال کند و آن را با هماهنگی آراسته کنند. تا شرکت ج دهددارد که اجازه می 

 د و اینیکپارچگی داشته باشن و شبکه هاي حمل و نقلهد تا کانال هاي توزیع استراتژیک مرتبط با توزیع اجازه می د
ه فروشگاه ي محصوالت از کارگاه ها بدر زمان انتقال را برا کاهشی آید و  بدست بیشتريباعث می شود تا اثربخشی داخلی 

تا محصوالت  تقویت کند را هاینتز  جهانیپلتفرم  می کند تا  هاینتز، تالش شرکت کرافتدر حال حاضر . اشدها داشته ب
کرافت را به طور بین المللی توسعه دهد. با استفاده از شبکه توزیع هاینتز که توسعه یافته هم هست و آشنایی و شهرت برند 

ده سانی به بازارهاي جهانی غذاي آماده و بسته بندي شآن شرکت نزد مردم(منابع تخصصی کلیدي) کرافت می تواند به ای
این دو برند در فروشگاه هاي خرده فروشی مشابه فروخته می وارد شود و خود را گسترش دهد. از آن جایی که 

 آنها اکنون قادرند تا ادعا کنند که ها) و عمده فروشی، خواربار فروشی زنجیره اي، خرده فروشیهاي شوند(سوپرمارکت 
دست ب از طریق قدرت چانه زنی شرکت هاي ترکیب شده. این پیروزي مال آنها خواهد بود ،قفسه ها روي بیشتريفضاي 
  .می آید

  
© Scott Olson/Getty Images 

 

تناسب استراتژیک در فعالیت هاي فروش و بازاریابی اجازه می دهد تا شرکت به طور منسجم توسعه یابد و کمپین هاي 
ریابی را مستحکم هاي بازا قابلیتبر مبناي این هدف، تالش دارد تا شرکت کرافت هاینتز، تبلیغاتی موثرتري را اجرا کند. 
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شوند و بدین  یم ترکیبتیم هاي تحقیق و توسعه  همچنین انجام دهد. نها را تحت لواي یک شرکت بازاریابیسازد و آ
نسبت  ارانی کهخریددر ضمن، تري را تولید کند و  ورانهآمی تواند محصوالت نو ،ترتیب  این شرکت یعنی کرافت  هاینتز

پیش بینی  ي بالقوه وبه مسائل سالمت خود حساس تر هستند از این محصوالت استقبال می کنند. بسیاري از هم افزایی ها
ادغام انجام شد. فراموش نکنیم  این  چونآمیزي رخ داد،  موفقیتدر عمل هم به طور  ،شده براي شرکت کرافت هاینتز

   .دنفعالیت هاي یکپارچه سازي زمان می برمعموال  که
Note: Developed with Maria Hart. 
Sources: www.forbes.com/sites/paulmartyn/2015/03/31/heinz-and-kraft-merger-makes-supply-management-sense/; 
fortune.com/2015/03/25/kraft-mess-how-heinz-deal-helps/; www.nytimes.com/2015/03/26/business/dealbook/kraft-and-heinz-
tomerge.html?_r=2; company websites (accessed December 3, 2015). 

 
غیر مرتبط  تنوع بخشیارزش سهامداران از طریق  ایجاد   

با توجه به عدم وجود تناسب استراتژیک  بین کسب و کار ها  براي ایجاد مزیت رقابتی، ایجاد ارزش سهامداران  در اینجا
یت بهتري ( و ایجاد موقعبهبود کسب و کار هایش دردر نهایت به  توانایی شرکت مادر  ،غیر مرتبطاز طریق تنوع بخشی 

تا جایی که شرکتی داراي  } 12{. در اینجا نقش شرکت مادر بسیار حیاتی است.دارد به طرق دیگر بستگی از ترکیب ها)
این   ) ،شامل پرورش، راهنمایی و حکمرانی و آرایش کسب و کارهاي اصلیقابلیت هایی ( ي باشدقو 1قابلیت هاي مادري

نها را یاري دهد تا بر رقبایشان در بازار پیروز آسوق دهد و کسب و کارهایش را به جلو  شرکت بزرگ مادر می تواند
 کسبیري رقابت پذطریق تسهیم و انتقال منابع و قابلیت هاي عمومی در کسب و کار،  به  مادر از شرکت در ضمن، شوند.

نوع صنعتی  که در هرهستند  دارایی هاي رقابتی قابلیت هاي عمومی، . این منابع و می کنند شان کمکغیر مرتبط کارهايو 
رکت یند. انواع منابع عمومی که شآما  کمکسب و کار ها به می توانند در گستره اي وسیع از ک کاربرد دارند و در نتیجه

، دسترسی به ياعتبار رتبه بنديشهرت شرکت،  عبارتند از: دنکن استفاده در تنوع سازي غیر مرتبطمی توانند هاي مادر 
یک مرکز داده و ، برنامه هاي اخالقی شرکت ،مدیریت یهاي حکمرانی، برنامه هاي آموزش مکانیسمبازارهاي مالی، 

ك و سیستم هاي مشتر ؛ه مانند روابط عمومی و خدمات حقوقیمنابع اداري به اشتراك گذاشته شد ،ارتباطات مرکزي
    .کیفیتهایی مانند بودجه بندي و گزارش مالی و کنترل  کارکردبراي 

  مزایاي مادري هوشیارانه شرکت

 ه این است ک شان،موقعیت کسب و کارهاي خودبهبود در جهت  مادریکی از مهم ترین راه ها براي شرکت هاي بزرگ 
 انیکس ،شده تنوع بخشی} بعضا در میان مدیران ارشد شرکت هاي بزرگ 13. {کنندرا ارائه  ییبینش سطح باالراهنمایی و 
اي حل د توانایی هد که سال ها تجربه انباشته را در گستره اي از مجموعه هاي کسب و کار دارند و می تواننندیده می شو

رجه یک د زمینه استراتژي ارائه دهند و توصیه هاي هم در اي خبره اي داشته باشند و پیشنهادهاي خالقانه مساله را به روش
این  .ن هم در زمینه بهبود رقابت پذیري و بازدهی مالی کسب و کارهاي شرکتآ ،داشته باشند ی راو راهنمایی طراز اول

                                                           
١ ting capabilitiesparen 

http://www.forbes.com/sites/paulmartyn/2015/03/31/heinz-and-kraft-merger-makes-supply-management-sense/;
http://www.nytimes.com/2015/03/26/business/dealbook/kraft
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 ايه راهنمایی ،طور خاص به صادق است.کسب و کار هاي کوچکتر و تازه تملیک شده در مورد قضیه به خصوص 
بت به نستا عملکرد بهتري را کمک کند   واحدهاي فرعیبه می تواند  ،سطح باال از سوي مدیران شرکتو  ههوشیاران

 عمدهیک دلیل ، 2، موسس شرکت تکسترون1آقاي رویال لیتل ي رهبري برجسته ، داشته باشند.که تنها عمل می کنند وقتی
 آقاي جسورانه حرکات. غیر مرتبط  شناخته شود تنوع بخشی استراتژي نوان نمونه اي ازعشرکت به  این براي این بود که

تبدیل کرد  جستهبر جهانی به یک تولید کننده ،منسوجات کوچک از اصل اولیه آن به  عنوان تولید کنندهت را کشر ،لیتل
شناخته  مختلف،صنایع مجموعه اي از سایر برند هاي قدرتمند در و   4، هواپیماهاي سسنا 3هلیکوپتر هاي بل که امروزه با 

ارتقاي  سکان امور را در دست داشت با،  6مجمع تجاري فورچون برندز  مدیر عامالن سابق از  5نورم وزلیوقتی  .شده است
 میلیارد 7فورچون برندز یک تولید کننده اکنون  ،تحت لواي رهبري وي در واقع، .روبرو شد سریع در قیمت سهام شرکت

گاه هاي دستتا محصوالت گلف و نیز انواع  گرفته هاي الکلی نوشیدنیمختلفی شده است حاال از محصوالت   يدالر
   .امنیتی  و سخت افزاري

 مفهوم اصلی

ص تخص اصلی خود از طریق ارائه به نقشی که یک شرکت تنوع بخش در پرورش کسب و کار هاي مادري شرکت
 همچون سیستم هاي برنامه ریزي بلند مدت،ي عمومی منابع و قابلیت ها، منابع مالی و سایر نظمکنترل م، ارشدمدیریت 

ت هاي . فعالیاشاره می کند ،دارد وسعه مدیریت و سیستم هاي تشویقیتوسعه کسب و کار، فرایند هاي ت مهارت هاي
کارهاي  کسب وبتوانند می شود تا  مستعدمعموال شامل استخدام و به کار گرفتن مدیران  مادر، شرکت مدیران اجرایی

  منفرد را هدایت کنند.

دیگر که باعث کاهش هزینه هاي عملیاتی کسب و کار  منابع عمومیبا تامین انواع  ، می توانندمادرشرکت هاي همچنین 
می  ارزش افزوده ایجاد کنند. این منابع هاي منفرد و یا افزایش اثربخشی عملکردشان می شود، براي کسب و کار هایشان

 یصصتخخدمات ، حقوقیخدمات ر ستاد مرکزي شر کت اصلی قرار دارد، که معموال شامل د تواند منابع اداري باشد که
مانند قابلیت هاي مدیریت ریسک، منابع فن آوري داري، ا ایر مولفه هاي زیرساختخدمات مالیاتی و س ،حسابداري
باعث می  ،. ارائه چنین منابع پشتیبانی عمومی  براي کسب و کارهاي منفرداست هاي روابط عمومی قابلیتو  اطالعات
ایجاد شود؛ چرا که در غیر این صورت هر   ،ارزشو در نتیجه  کاهش یابد  تکشرسربار در کل هزینه  هاي شوند تا 

ازسازي ب حیطه کسب و کاري خودمجبور است فعالیت هاي متمرکز شده اي از آنچه ذکر شد را در  کسب و کار منفردي
  کند.

                                                           
1 Royal Little 
2 Textron 
3 Bell 
4 Cessna 
5 Norm Wesley 

٦ Fortune Brands 
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براي مجموعه گسترده اي از کسب و کار ها مورد استفاده قرار  می تواند  شرکتی است که  نام تجاري یک برند چتري، 
   استفاده شود. غیر مرتبط تنوع بخشیر از این رو، نوعی منبع عمومی به حساب می آید که می تواند دگیرد. 

که  ندهستبرند هاي شرکت که اشاره به نوع خاصی از محصول ندارند، نوع دیگري از منابع عمومی شرکت آن دسته از 
خود براي محصوالت  1جنرال الکتریک، از برند جی ايبه عنوان مثال، باید بین کسب و کارهاي غیر مرتبط تسهیم شوند. 

مانند لوازم خانگی (یخچال هاي جی اي، اجاق ها و ماشین هاي ظرف  ، استو کسب و کارهاي غیر مرتبط استفاده کرده 
و فن آوري هاي بهینه سازي ) 3) موتور هاي جت( جی اي اوي ایشن2جی اي هلثکرمحصوالت درمان و سالمت ()، شویی

برند هاي  ،برند هاي شرکت که در این سبک استفاده شده اند).  بنابراین 4واتر( جی اي پاور اند مصرف آب و انرژي
تنوع شرکت هاي  ) در کسب و کار هاي منفردGEِ مانندنامیده می شوند. استفاده از یک نام شرکتی مشهور ( 5چتري
وسعه و حفظ  برند هاي ثابت ت هزینهنه تنها هزینه را پایان بیاورند (با گسترش  ایجاد می کند تارا  پتانسیلاین  ،شده بخشی

براي هر کسب و کار افزایش دهند آن هم از طریق ارتباط دادن را در کسب و کارهاي متعدد) بلکه نسبت ارزش مشتري 
 وشخبه صورتی مشابه، شهرت یک شرکت براي محصوالت  .داردبه آن اطمینان  که مشتريبه یک نام  محصوالتآن 

از گستره  والتمحصمحصول و یا اعتماد پذیري می تواند به اشتیاق بیشتر مشتري براي خرید  اطمینان قابلیتساخت، یا 
 ،سیستم هاي انگیزشی، سیستم هاي کنترل مالی  و فرهنگ شرکتساز شود.  متنوعشرکت  کارهاياي وسیعتر در کسب و 

ی شرکت می باشند که می توانند براي افزایش عملیات روزانه در مجموعه اي پراکنده از کسب و منابع عمومدیگر انواع 
  کارها مفید باشند. 

ارزش به کسب وکارهاي  بررسی می کنیم. در این دو روش، مرسوم هستند براي شرکت مادر که را ما دو روش دیگر 
  اضافه می شود.  شرکت مادرغیر مرتبط 

  طریق تخصیص مجدداز  منابع مالی بین کسب و کارها تخصیص مدبرانه
با تخصیص مجدد پول نقد اضافی از چند کسب و کار براي سرمایه گذاري ملزومات مورد نیاز در کسب شرکت هاي مادر 
وند  تا قادر می ش -در واقع، در این جا شرکت به عنوان یک بازار سرمایه داخلی در نظر گرفته می شود –و کارهاي دیگر 

چنین کنش هایی می توانند به طور خاص در زمان هایی که اعتبار به طور غیر عادي کم  مورد نیاز را تولید کنند.  ارزش
ت چنین تحنها کمتر توسعه یافته اند. آایی که بازارهاي سرمایه میالدي) یا در اقتصاد ه 2008است( مانند بحران هاي بانکی 

د واحد هاي کسب و کاري که تولید کننده وجوه نق از  وجوهانتقال منابع مالی قوي با  داشتن با یک شرکت مادرشرایطی، 
اي عملیاتی و هنیازمندي  براي تامین بیش از آنچه براي سرمایه گذاري ، (یعنی دارندو نقدینگی بیشتري اضافی هستند 
به سایر کسب و کار هایی که نقدینگی کوتاه مدت و  چشم اندازه رشد  سرمایه گذاري نیاز دارند)جدید فرصت هاي 

                                                           
1 GE 
2 GE Healthcare 
3 GE Aviation 
4 GE Power and Water 
5 umbrella brand 
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ی تا آنجای ، کنترل  بازار سرمایه داخلی خوددر  ،توانایی شرکت مادر این  می تواند ارزش ایجاد کند.، جذابی دارند
دسترسی بهتري به اطالعات در  شمدیران ارشدیا  ) 1:سهامداران را افزایش می دهد کهعملکرد کلی شرکت و ارزش 

 بتواند )2خارج از شرکت داشته باشند یا ( انسرمایه گذارمورد فرصت هاي سرمایه گذاري داخلی شرکت نسبت به 
   ضعیف بازار مالی در دسترس نیست. که به دلیل شرایط وجوهی را تامین کند

  گذاري شده ارزش واقع ت هاي کمتر ازکمجدد شر دهیساختارو  تملیک

این است که شرکت هایی  ،در کسب و کارهاي غیر مرتبطجهت تولید ارزش  ،شرکت هاي مادریک روش دیگر براي 
دوباره ود را عملیات خ سپسمنصفانه و با چانه زنی و  پایین، قیمتی ن هم باآتملیک کنند ، را که عملکرد پایینی دارند

به  ،دمجد دهیساختار کل،  در. نمایندوري ایجاد آوري را در سود آکنند به روشی که افزایش هاي شگفت  دهیساختار
ب ترکی، ما با مجدد دهییعنی در ساختار  -دارد اشاره کسب و کاریک   بازطراحی عملیاتو  بازسرهم بندي کردن

د در نفروش دارایی هایی که کمتر استفاده شده ا از سوي دیگر، ،ي دارندظرفیت زیادروبرو هستیم که همه  کارخانه هایی
کاهش مخارج غیر ضروري، نوسازي پیشنهاد هاي محصول، تحکیم  در ضمن در این فرایند، ،دستور کار قرار می گیرد

بهبود اثربخشی و در مجموع و می شوند، همه و همه مهم هستند  کاهش هزینه هاي سربار ی که منجر بهکارکرد های
مجدد، شامل انتقال مدیران دوره اي به کسب و کارهاي  دهی ساختاربه طور کلی،  . مد نظر ما می باشدسودآوري شرکت 

ه بدر منصب هاي باال گماردن آنها  چهدر الیه هاي باالي مدیریت و  جایگزینی به صورت حال چه شودتملیک شده می 
  د. سهمی قابل توجه از بازار بدست آیالاقل وري باز گردد و یا وقتی که آبه سودکسب و کار وقتی که تا  ، طور موقت

  مفهوم اصلی
یعنی در ساختار دهی  -ساختار دهی مجدد، به بازسرهم بندي کردن و بازطراحی عملیات  یک کسب و کار اشاره دارد

روبرو هستیم که همه ظرفیت زیادي دارند، از سوي دیگر، فروش دارایی هایی که کمتر  ، ما با ترکیب کارخانه هاییمجدد
استفاده شده اند در دستور کار قرار می گیرد، در ضمن در این فرایند، کاهش مخارج غیر ضروري، نوسازي پیشنهاد هاي 

مه مهم هستند و در مجموع بهبود محصول، تحکیم کارکرد هایی که منجر به کاهش هزینه هاي سربار می شوند، همه و ه
  اثربخشی و سودآوري شرکت مد نظر ما می باشد.  

ند را تملیک می ک جدیدیک کسب و کار  ،شده تنوع بخشیرکت شاغلب وقتی یک  ،مجدد دهیساختاردر چهارچوب 
رکت ش می آید. ، آنگاه مشکل به وجودمورد انتظار شرکت مادر عمل می کند و این کسب و کار هم پایین تر از سطحی

اغلب  ،را  در احیاي شرکت هاي ضعیف از لحاظ عملکرد دارند 1که ثابت کرده اند قابلیت هاي چرخشی  تنوع بخشهاي 
یک مثال اده کنند. استف غیر مرتبطصنایع شرکت هاي ضعیف در از  یگستره اي نسبتا وسیعاین قابلیت ها را در  می توانند
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، 4، لوازم مو گودي3، پنجره هاي لوولور2(که خط تولید متنوعش  شامل خودکارهاي شارپی1نیول روبرمیدشرکت در بزنیم. 
و  فعالیت هاي مختلف زنجیره  ارزش، همه کسب و کارها  می باشد) 6و ابزارهاي برقی لنوکس 5لوازم پخت و پز کالفالون

ی می شرکت نیوول سعبدین ترتیب،  .از قابلیت هاي چرخشی را دارندمجموعه اي  قوي  به قدري خوب کار می کنند که
اشاره به تازه بخشی نیولیزه کردن (  7را نیوولیزه شدهکسب و کارهاي تملیک با تکیه بر این قابلیت هاي چرخشی،کند تا 

   نماید. و برگرفته از نام شرکت نیوول دارد) 

 می آیند، هم از آب در موفقمجدد انجام می شوند و  دهیبر مبناي ساختار که مرتبطغیر تنوع بخشیاستراتژي براي یک 
 اشتهدهدف که عملکرد ضعیفی دارند،  يت هاکشر شناساییدر را تخصص زیادي   ،که شرکت مادر هستندنیازمند این 

یت با موفق راهزینه زمون ، آمذاکره کند به گونه اي که هر تملیک تملیک روي قیمت هاي جذاب در نتیجه اشد و ب
شرکت  رأس که در  9و لرد گوردون وایت 8لرد جیمز هنسنافرادي مانند  قابلیت هاي موجود در این زمینه از  .بگذراند

  ایجاد سود چشمگیر هنسن تراست، ایفاد کرده اند.در  بزرگی نقش ،داشتندقرار  11هنسون تراست 10خوشه اي 

  مرتبطغیر  تنوع بخشیاز طریق  سهامدارانباالتر ارزش دستیابی به مسیر 

از فراتر یا  اشد:داشته ب نتایج مالی در سطح شرکتسه  حالت را از لحاظ می تواند  ،غیر مرتبط تنوع بخشییک استراتژي 
از طرفی،  م.پس سه  حالت داری یا کمتر. و آن به ما بازدهی دهد، یا برابرتولید کند،  ییکسب و کار می تواند به تنهاآنچه 

  با موفقیت بگذرند: ،مزیت شرکتی آزمونباید سه کار انجام دهند تا  بتوانند از سه هم مدیران شرکت 

هاي تان  بتوانند  به طور مداوم سود و بازده سرمایه  کسب و کاردر آن  که  تنوع بخشی کنید در صنایعی ایجاد )1
  صنعت)آزمون جذابیت  گذراندن(براي گذاري خوبی را ایجاد کنند

 ورود) هزینه گذراندن آزمون براي ( کنید تملیک مذاکره مطلوب  قیمت هايدر مورد  )2

از طریق نظارت مدیریتی سطح باال، اشتراك منابع، تخصیص منابع مالی و مدیریت پورتفولیو، و یا ساختار دهی  )3
دن براي گذران(مجدد  کسب و کار هاي با عملکرد ضعیف، وظیفه مادري شرکت را به نحو احسن انجام دهید. 

 بهتر) موقعیتزمون آ
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ونه می دانند چگ می شناسند ودر اختیارشان را  ماهیت و ارزش انواع منابعِ ،ي که بهترین عملکرد را دارندمادر شرکت هاي
ارزش  که قادرند . آن شرکت هاییبه صورت اهرمی استفاده کنند   بین کسب و کارهایشان از آن ها به طور اثربخشی

  1مادري چیزي به نام مزیتبیشتري را در کسب و کار خود نسبت به سایر شرکت هاي  تنوع بخشی شده ایجاد کنند، 
بهترین شانس را دارند تا یک استراتژي آن، ، مدیران ارشد یک شرکت از مزیت مادري برخور دار است وقتی   .دارند

ارزش جموع در م د ومزیت شرکت را بگذران آزمونتواند هر سه البته بکنند که  اجراطراحی و غیر مرتبط را  تنوع بخشی
  . دبلند مدت سهامداران را افزایش ده ياقتصاد

  مفهوم اصلی

است که بیش از سایر شرکت ها قادر به افزایش عملکرد ترکیبی مزیت مادري هنگامی داراي  ، نوعک شرکت متی
کسب و کار هاي منفرد خود از طریق راهنمایی هاي سطح باال، نظارت عمومی  و سایر  همکاري هاي سطح شرکتی 

   باشد.کسب و کار هاي منفرد  براي پیشبرد 

  غیر مرتبط  تنوع بخشی مشکالت

مدیریتی  زاماتالنفی دارند که روي نقاط مثبت آنها تاثیر می گذارند: ممرتبط دو نکته  یرغ تنوع بخشیاستراتژي هاي 
   .رقابتی مزیت  محدود پتانسیل نیزو  طاقت فرسا

  فرساي مدیریتی طاقت الزامات

نعتی رقابتی و صمدیریت موفقیت آمیز مجموعه اي از کسب و کاري کامال متفاوت، که در محیط هاي کامال متفاوت 
به عنوان مثال، این نکته را در نظر آورید که  شرکت  }14{کاري چالش برانگیز و فوق العاده دشوار استفعالیت می کنند، 

ارند درا  کسب و کارهاي تابعه ، مجموعه از 4و بارتی اینترپرازیزز 3، میتسوبیشی2هایی مانند جنرال الکتریک، آي تی تی
در حالی که مدیران ستادي می توانند اطالعات مربوط به یک  می سازند. را که صدها و گاهی حتی هزاران محصول 

صنعت را از منابع شخص ثالث به دست آروند، هنگام  بازدید هاي گاه به گاه  از عملیات کسب و کار هاي مختلف، 
دگیري در مورد کسب و کار هاي مختلف این شرکت انجام براي یاخود را  تالش بپرسند و تمام پرسش هایی زیادي 

جلسات مختصر با روساي واحد هاي کسب و کاریشان و مدیریت بر مبناي اعداد و ارقام  به شدت به ، هنوز هم اما دهند، 
راي وقتی که مدیریت بر مبناي اعداد ب .به شدت وابسته اند( یعنی پیگیري دقیق نتایج مالی و عملیاتی هر شرکت تابعه)

شرایط کسب و کار نرمال است و روساي کسب و کارهاي مختلف در دستیابی به ارقام مورد نظر منسجم عمل می کنند، 
رکت دیریت شد و مناما مشکالت وقتی به  وجود می آیند که کارها در یک کسب و کار به بیراهه می رو است.مناسب 

نمی داند. چون هر  ها درگیر می شود که البته چیزي هم در مورد آن ت  یک کسب و کاري به طور ژرف در مشکال
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یر مرتبط غ تنوع بخشیکال کمی دشوار عمل کند، در نتیجه  ،محیط ازگسست مورد کسب و کار گرایش دارد که در هر 
} یک یا دو مشکل پیش بینی نشده یا اشتباهات استراتژیک 15. {خواهد بوداز لحاظ مدیریتی نسبتا با ریسک همراه 

می تواند کاهش بی مهابا در درآمد هاي شرکت را به  -ممکن است ناشی از بینش غلط مدیریت شرکت باشدکه  -بزرگ
از کسب و  ايمجموعه از این رو، پیش بینی شایسته عاقبت  وجود آورد و قیمت سهام  شرکت مادر را کامال پایین بیاورد.

چیزي باشد که به نظر می رسد.  در عمل،  شرکت هاي رقابت پذیر معدودي  آن د سخت تر ازکارهاي متنوع می توان
لبته اآمادگی انجام وظیفه را دارند. مدیران آنها دارند و  را با خود شدرمدیریت امناسب ثابت کرده اند که قابلیت هاي 

در ارائه نتایج خوب مالی به طور منسجم و ثابت از طریق آنها که مدیران ارشد تعداد بسیار بیشتري از شرکت ها هستند 
اند،  زیاد  ران آنها موفق عمل کردهدیاین تعداد در مقایسه با شرکت هایی که م ،غیر مرتبط شکست خورده اند تنوع بخشی

خواهد  1+1=2 فرمول غیر مرتبط مانند تنوع بخشی ، نتایجبرخوردار نباشدمزیت مادري  از اگر یک شرکت} 16است. {
  بود و یا حتی کمتر. یعنی خبري از هم افزایی نخواهد بود. 

  پتانسیل محدود مزیت رقابتی

فرا تر از آنچه  را براي مزیت رقابتی يغیر مرتبط تنها پتانسیل محدود تنوع بخشیدومین نکته منفی بزرگ این است که 
مرتبط،  تنوع بخشیبر خالف استراتژي می تواند  به تنهایی ایجاد کند، ارائه می هد. از همین رو  هر کسب و کار منفردي

ا براي هر کسب این امکان ر ، تا بین کسب و کاري ایجاد نمی کندژیک غیرمرتبط، هیچ مزیت تناسب استرات تنوع بخشی
یک  .اثربخش تر و کارآمد تر انجام دهد ی را به روش خود فعالیت هاي کلیدي زنجیره ارزش  کهفراهم کند و کاري 

ال تامین می تواند  شرکت هاي تابعه اش را کامو   ،استغیر مرتبط  تنوع بخشیدنبال  فراوان کهنقدینگی  با شرکت مادر 
مبتنی بر منابع عمومی شرکت به صرفه جویی ناشی از مقیاس برسد، و حتی  ممکن است  در فعالیت هایش سرمایه کند، 

 روش در زمینه، اما ممکن است دانش فنی مدیریتی را براي کمک به حل مشکالت واحد هاي تجاري منفرد ارائه دهد
شدت تخصصی  به با منابع مقایسهندارد. در چیز زیادي براي گفتن  واحد هاي منفرد کسب و کارش تقویت قدرت رقابتی 

ارزش  معموال ی کندم پشتیبانیغیر مرتبط را  تنوع بخشیرا تسهیل می کند، منابع عمومی که  مرتبط تنوع بخشیشده که 
االیی داشته کیفیت ب قابلیت ها به اندازه زیاديري از آنها وجود دارد. اگر تاین دلیل که مقدار بیش رند بهنسبتا کمی دا

الکتریک که در جهان معروف می باشد و یا  قابلیت احیا در شرکت  جنرالشرکت  مدیریتیباشند(همانند قابلیت هاي 
تی د تا منبعی براي مزیت رقابند، احتمال کمتري دارکلی هستند ،که در ماهیت خود قابلیت ها و منابعی )1نیوول روبرمید

از لحاظ که  ره ارزشهاي زنجی تفعالیر سیل مزیت رقابتی تناسب استراتژیک دبدون پتان شده باشند.  تنوع بخشیشرکت 
موع در  بیشتر شرایط چیزي بیش از مج عملکرد ادغام شده یک گروه  غیر مرتبط از کسب و کارها، ،مهم هستند رقابتی

  آنچه واحد هاي کسب و کار منفرد در صورت داشتن استقالل می توانستند بدست آورند، خواهد بود.
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کارهاي  مجموعه اي از کسب و عاقالنهت یمدیر براي ،و تخصص مدیران شرکت عمومیمنابع  تقویتتکیه کردن بر تنها 
سبت به وقتی ن داشته باشیم،شالوده اي به مراتب ضعیف تر را براي افزایش ارزش سهامداران  باعث می شود تا ،غیر مرتبط

  که  قرار باشد از استراتژي مرتبط استفاده شود. 

 

  غیر مرتبط بخشیتنوع گمراهی در تعقیب 

ر می دنبال می کنند. این مساله شامل موارد زی نیستندکه صحیح  یلیرا به دال مرتبطغیر  تنوع بخشیشرکت ها  گاهی 
  باشد:

ی مپخش کردن ریسک منجر به  سرمایه گذاري شرکت روي مجموعه اي از صنایع متنوع کردن پخش :1کاهش ریسک
چرا که سهامداران شرکت می توانند به طور انعطاف  ،بلند مدت ایجاد کند را در ارزش سهامداران.  ولی نمی تواند شود
  .شده سهام  تنوع بخشی(و اثربخش تري)  ریسک خود را کاهش دهند آن هم از طریق پورتفولیوي  پذیر

ت هایی مستمر دست یابد، شرکغیر مرتبط می تواند یک شرکت را قادر سازد تا به رشد  تنوع بخشی: در حالی که رشد
خود را حداکثر سازند. تنها رشد  انکه رشد را به خاطر خود رشد دنبال می کنند، احتمال کمتري دارد تا ارزش سهامدار

را  یتنوع بخشمی تواند یک استراتژي  -که از خلق ارزش افزوده براي سهامداران به دست می آیدسود نوعی  -سودآور
  توجیه کند.

گسترده را دنبال می کنند به این امید که سیر نزولی بازار در کسب و کارهاي شرکت به  تنوع بخشییران گاهی مد تثبیت.
د  می مد کمتري را تولیدرآکسب و کارها جبران شود، بنابراین رفتن چرخه اي و دوره اي در سایر طور بخشی با اوج گ

اي با استراتژي ه يسودهاي ادغام شده شرکت هااصال آیا کنند. در عمل، گرچه گواهی متقاعد کننده اي وجود ندارد که 
تنوع اي استراتژي ه ، نسبت به سود هاي شرکت هایی کهرکود و فشار اقتصاديدر دوره هاي  ،مرتبط غیر تنوع بخشی

  ند، پایدار تر است؟مرتبط را استفاده می کن بخشی

می تواند مزایایی را براي مدیران ایجاد کند مانند جبران خدمت باال تر (که  غیر مرتبط تنوع بخشی. انگیزه هاي مدیریتی
افزایش یابد) همچنین باعث می شود تا ریسک بیکاري کاهش یابد.  تنوع بخشیگرایش دارد تا با اندازه شرکت و درجه 

  هدید شود. مدیران ت داريمسئولیت امانتبه این دالیل باعث می شود تا ارزش سهام کاهش یابد و  تنوع بخشیدنبال کردن 

ع تنومی تواند استراتژي  -ده براي سهامداران به دست می آیدوآن نوع سود که از خلق ارزش اقز -تنها رشد سودآور
  غیر مرتبط را توجیه کند.  بخشی
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خلق  ارزش  برايرا در بهترین حالت خود، تنها پتانسیل محدودي  مرتبط،غیر  یتنوع بخشاز آن جایی که استراتژي هاي 
 وع بخشیتناقتصادي بلند مدت براي سهامداران دارند، الزامی است تا مدیران این مساله را با اتخاذ رویکردي گمراهانه به 

  ند، پرهیز کنند. نک که ارزش سهامداران را تخریب می غیر مرتبط دچار مشکل نکنند و از تعقیب اهدافی

 

 ترکیب استراتژي هاي تنوع بخشی مرتبط-غیر مرتبط
، ع، در اقدامات واقعیحال چه مرتبط و چه غیر مرتبط باز دارد. در واق ،تنوع بخشییک شرکت را از  نمی تواندچیزي 
ر واقع د فاوت دارد. بعضی شرکت هاي متنوع شده به طور قابل توجهی ت تنوع بخشیکسب و کار شرکت هاي  ساختار

درصد درآمد  80تا  50 تولید "1هسته اي"یعنی یک کسب و کار  -هستند کسب و کار غالب بنگاه هاي تجاري بزرگ
در ایجاد باقی درآمد نقش  ،از کسب و کارهاي غیر مرتبط یا مرتبط کوچک هاي کلی را بر عهده دارد و مجموعه اي

 تنوع بخشی مرتبط) کسب و کار مرتبط یا غیر 5تا  2، به طور محدود حول تعداد کمی (هاي متنوع دارند.  بعضی شرکت
شده اند و مجموعه اي از کسب و کارهاي مرتبط، غیر مرتبط و یا هر دو  تنوع بخشیطور گسترده  به شده اند. سایرین هم

کرده اند  و نیز مجموعه اي از  تنوع بخشیمرتبط  را دارند. تعدادي از بنگاه هاي چند کسب و کاري در حوزه  هاي غیر 
دارند که ا رتفولیوي کسب و کار روبنابراین با این کار، یک پ -کسب و کارهاي مرتبط را در هر کدام از حوزه ها دارند

 وجود دارد که می فضاي کافی براي شرکت هاییببینید می باشد.  2کسب و کارهاي مرتبط گروه هاي غیر مرتبطِشامل 
) را در هم (مرتبط و غیر مرتبطتنوع بخشیخود را سفارشی سازي کنند و عناصر هر دو نوع  تنوع بخشیخواهند استراتژي 

بدین صورت آن ها از دارایی رقابتی خود محافظت می کنند و چشم انداز استراتژیک خود را تامین می نمایند.  ،بیامیزند
. ی را دارندرقابتر مرتبط  براي شرکت هایی جذابیت دارند که آمیخته اي  از دارایی هاي غی تنوع بخشیاستراتژي هاي 

مند و دارند که دارایی هاي رقابتی ارزش جذابیت خاصی براي شرکت هایی ،غیر مرتبط -استراتژي هاي ترکیبی مرتبط
نشان دهنده گستره گزینه هایی است که  8,2گستره اي از منابع و قابلیت هاي تخصصی تا عمومی را با خود دارند.  شکل 

  .دنبال می کنند تنوع بخشیشرکت ها براي 

  

  تنوع بخشیسه گزینه استراتژي براي تعقیب   8,2شکل 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Core 
2 several unrelated groups of related businesses. 

متوع سازي به هر دو صورت 
 مرتبط و غیر مرتبط

گزینه هاي 
استراتژي متنوع 

 سازي

متنوع سازي در کسب و 
 کارهاي مرتبط

 ع سازي در کسب و کارهايمتنو
 غیر مرتبط

متوع سازي به هر دو صورت 
 مرتبط و غیر مرتبط
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متنوعارزیابی استراتژي یک شرکت   
:4یادگیري هدف   

  ابزارهاي تحلیلی براي ارزیابی استراتژي تنوع بخشی

ره که براي شرکت هاي تک کسب و کا هستندمبناي مفاهیم و روش هایی  رب ،استراتژیک شرکت هاي متنوعتحلیل 
اضافی براي بررسی وجود دارد و چند ابزار تحلیلی جدید هم هستند که باید  جوانب ي. با این حال، تعداداستفاده می شود

وت براي ارزیابی نقاط ق را ارائه دهیم: روالخب، قرار است تا به شما یک  .و متبحر گردید ن ها استاد شدآدر استفاده از 
شرکت انجام  عملکردبراي بهبود  دیاو تصمیم در مورد این که چه اقداماتی ب تنوع بخشیو ضعف استراتژي یک شرکت 

  گام زیر می باشد:  6شامل به روالی نیاز است که شود، 

کرده است، چه به صورت فردي و چه به صورت  تنوع بخشین ها آجذابیت صنایعی که شرکت در  ارزیابی )1
 گروهی. 

ي این که به طور سلولی برا 9یس  رمات تشکیلشرکت  و  کارهايقدرت هاي رقابتی واحد هاي کسب و  ارزیابی )2
 همزمان جذابیت صنعت و قدرت رقابت واحد کسب و کار را به تصویر بکشد. 

واحد هاي گوناگون کسب و کار  ارزشگستره تناسب استراتژیک بین کسب و کاري در زنجیره  ارزیابی )3
 شرکت.

  ؟دارد کار انطباقکنونی کسب و  خطوط محصول  ملزوماتبررسی این که آیا منابع شرکت با  )4

رده بندي چشم انداز هاي عملکرد کسب و کار از بهترین تا بدترین و تعیین اینکه چه اولویت هاي شرکت  )5
 مادر باید در تخصیص منابع به کسب و کار هاي گوناگون در نظر گرفته شود.

 حرکت هاي استراتژیک تازه براي بهبود عملکرد کلی شرکت طراحی  )6

  یک از این گام ها نیاز به بحث بیشتر دارد. مفهوم هاي اصلی و تکنیک هاي تحلیلی هر 

  ارزیابی جذابیت صنعت گام اول:
شرکت که  ستای عتجذابیت صن، مساله یک شرکت تنوع بخشیارزیابی استراتژي  وبررسی اساسی مورد مهم براي بک 

  پرسش هاي زیادي برانگیخته می شوند: این جاست که انجام می دهد.  خود راعملیات کسب و کار در آن 
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بازاري خوب را براي شرکت فراهم می کند تا در آن  ،کرده است تنوع بخشیآیا هر صنعت که شرکت در آن  -1
 ؟با موفقیت می گذراندیعنی آیا آزمون جذابیت صنعت را  -دزادبه عملیات خود بپر

 کمترین جذابیت را دارند؟ یک کدام صنایع شرکت، جذابترین می باشند و کدام -2

 چقدر جذاب است؟ در آن شرکت سرمایه گذاري کردهکه  یکل گروه  صنایع -3

  ،وبخو  براي بازدهی بلند مدت  یک شرکت متنوع هر چه صنایع جذابتر باشند(هم فردي و هم گروهی)، چشم انداز 
  بهتر خواهد بود.

  صنعت-محاسبه امتیازهاي جذابیت

که بر مبناي  تاسبه امتیازهاي کمی جذابیت صنعت سمحا ،اعتماد براي اندازه گیري جذابیت صنعتیک ابزار ساده و قابل 
  : استمقیاس هاي زیر 

 صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچکتر جذابتر هستند  و صنایع با رشد  .اندازه بازار و نرخ رشد پیش بینی شده ·
  ایر چیزها برابر باشد. که س شرایطدر . البته جذابتر باشندنسبت به صنایع با رشد کمتر، گرایش دارند تا نیز سریع 

ه فشار رقابتی نسبت به صنایعی کبه طور نسبی ضعیف می باشند،  رقابتیفشار در آنها صنایعی که  .شدت رقابت ·
  .  هستند جذابترقوي دارند 

افق نزدیک حداقل  آنها درصنایعی که فرصت هاي خوبی دارند و تهدید در  .تهدید ها و فرصت هاي نوظهور ·
جذابتر می  ،فشار وارد می کنندبه آنها صنایعی که فرصت هاي کمتري دارند و تهدید نیز  نسبت به  می باشد،

  . باشند
هر چه زنجیره ارزش یک صنعت و نیازمندي هاي منابع با فعالیت هاي  .حضور تناسب استراتژیک بین صنعت ها ·

صنایع براي یک شرکت آن  هماهنگ تر باشد، ت دارد،اکه در آنها شرکت عملی زنجیره ارزش سایر صنایعی
استراتژیک بین  کند. گرچه تناسب تنوع بخشیتا  تمایل پیدا می کندشرکت بیشتر  د و  در نتیجهنمی شوجذابتر 

باشد. از این  تعهد داشته  تنوع بخشیچیزي نیست که باعث شود تا یک شرکت بدان استراتژي  ،هاکسب و کار
  رو ارزیابی جذابیت صنعت به کار می آید.  

نها نسبت به صنایعی که در آ ،منابع در دسترس شرکت قرار دارند نها ملزوماتآ. صنایعی که در منابعملزومات  ·
  د.هستند، جذابتر انمنابع  و سرمایه منابع مالی و قابلیت هاي سازمانی محدود  ملزومات

. صنایعی که در آن ها مشکالت مهمی مانند سالمت مشتري، ایمنی و اجتماعی، سیاسی، قانونی و محیطیعوامل  ·
 جذابیت کمتري دارند. وجود دارد آلودگی محیطی و مقررات شدید 

 ،دارندم هصنایعی که حاشیه سود خوبی دارند و نرخ باالي بازگشت سرمایه به طور کلی،  .سودآوري صنایع ·
  ار و کمتري دارند. ري نسبت به صنایعی دارند که به طور تاریخی سود ناپایدتجذابیت بیش
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. همه ستایک وزن را انتساب می دهد که بازتاب دهنده اهمیت نسبی آن  در تعیین جذابیت صنعت  ،جذابیتی هر سنجه
 نیمحاال فرض کدارد (شدت رقابت در یک صنعت وزنی باال را معموال هاي جذابیت به طور برابر مهم می باشند. سنجه 

اما . داشت خواهند یوزن باالیاستراتژیک  تناسب را دارند از لحاظ تنوع بخشیشرکت هایی که استراتژي )  30/0تا  20/0
جذابیت می  یثحتناسب استراتژیک با سایر صنایع  از  ،دارندرا مرتبط غیر  تنوع بخشیت هایی که استراتژي براي شرک

  افتد و در واقع کنار گذاشته می شود. 

ا بندي می شود و ب درجهصنعت -اهمیت وزن ها باید مجموعا یک شود. در نهایت هر صنعت بر مبناي سنجه هاي جذابیت
م ه ال را نشان می دهد و درجه بندي پایینباال، جذابیت بابندي درجه (در حالی که  10تا  1درجه بندي استفاده از مقیاس 

ذابیت ت در یک صنعت بیشتر باشد، درجه بندي جبدر ذهن داشته باشید که هر چه رقا می باشد) ان دهنده جذابیت پاییننش
منابع در یک صنعت خاص فراتر از دسترس شرکت مادر  به همین صورت، هر چه ملزوماتبراي آن صنعت کمتر است.  

خوب،  1باشد. از سوي دیگر،  حضور تناسب استراتژیک بین صنعتیکمتر می آن صنعت باشد، آنگاه درجه بندي جذابیت 
ن جا که پتانسیل خوبی براي مزیت رقابتی و ارزش سهامدار افزوده وجود آاز جذابیت خیلی باال را دارد. از  درجه باالیی

نظر محاسبه می  امتیازهاي وزن داده شده جذابیت، با ضرب کردن درجه هاي صنعت در هر سنجه در وزن موردبعد دارد. 
را می دهد. مجموع امتیازهاي  2به ما امتیاز جذابیت موزون  25/0ضربدر وزنی برابر با  8شود. به عنوان مثال، درجه بندي 

  سنجه هاي جذابیت امتیاز کل جذابیت صنعت را به ما می دهد.  ،موزون

   

                                                           
1 Cross-industrial 
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  امتیازهاي موزون جذابیت صنعت 8,1جدول 

  ارزیابی جذابیت صنعت
  Cصنعت  Bصنعت  Aصنعت   

سنجه جذابیت 
  صنعت

وزن 
  اهمیت

درجه   امتیاز وزنی  درجه چذابیت
  جذابیت

  امتیاز وزنی  درجه جذابیت  امتیاز وزنی

اندازه بازار و نرخ 
  رشد مورد انتظار

15/0  8  80/0  3  30/0  5  50/0  

  25/1  5  50/0  2  00/2  8  25/0  شدت رقابت
فرصت ها و 

  تهدیدهاي نوظهور
10/0  6  60/0  5  50/0  4  40/0  

تناسب استراتژیک 
  بین صنعت

30/0  8  40/2  2  60/0  3  90/0  

  40/0  4  50/0  5  50/0  5  10/0  نیازمندي هاي منابع
عوامل محیطی، 

قانونی، سیاسی و 
  اجتماعی

05/0  8  40/0  3  15/0  7  05/1  

  80/0  6  40/0  4  50/0  5  10/0  سودآوري صنعت
جمع وزن هاي 

  اهمیت
00/1    

 امتیاز کلی موزون
  جذابیت صنعت

  20/7    95/2    10/5  

  = بسیار جذاب براي شرکت10= بسیار غیر جذاب براي شرکت و  1امتیاز درجه بندي 
 

  تفسیر امتیازهاي جذابیت صنعت

 5 باالتر از  ، همه،. اگر امتیازهاي یک شرکتقبول نمی شوندآزمون جذابیت را دارند،   5امتیاز پایین تر از  ی کهصنایع
گروه صنایعی که شرکت در آن ها عملیات می  کند، به طور کلی جذاب است. اما  بگوییمباشند، آنگاه منصفانه است که 

درجه پایین تري از جذابیت را دارند، به خصوص این شرکت گروه صنایع باشد،  5وقتی همه امتیازهاي شرکت پایین تر از 
رآمد شرکت را باعث می شوند. براي اینکه یک شرکت متنوع عملکرد قوي بخشی زیاد از د ،وقتی صنایع با امتیاز کمتر

 زایواحد هاي کسب و کاري بیاید که به طور نسبی امتآن از  ،سهم قابل توجهی از درآمد ها و سود هایشباید داشته باشد، 
ه چشم کباشند جذابیت باالتري دارند. به طور خاص اهمیت دارد که کسب و کار هاي اصلی یک شرکت در صنایعی

صنایعی که رشد آهسته دارند، سودآوري آنها  اگر قرار باشد، سودآوري باالتر از متوسط دارند. انداز خوبی براي رشد و
به زیر  شرکت به دردسر می افتد و آنگاه  از درآمد و سود شرکت تامین کنند ، بخش زیاديکم است، رقابتی شدید دارند

واحد گر ابالقوه براي حذف شدن هستند، البته  دارند نامزدهايصنایعی که حداقل جذابیت را  . در اینجا،کشیده می شود



۴٠ 
 

یا عناصري  ه باشند وتنداشقرار در موقعیتی قوي براي غلبه بر جنبه هاي غیر جذاب محیط صنعت خود ار ما هاي کسب و ک
این  ذفاشد، باید فکري به حال حشرط نب اگر این دومهم از لحاظ استراتژیک براي آرایش کسب و کار شرکت نباشند. 

  جور واحد هاي کسب و کار بکنیم.

  گام دوم: ارزیابی قدرت رقابتی واحد کسب و کار

را در  کار شده این است که قدرت رقابتی هرکدام از واحد هاي کسب و تنوع بخشییک شرکت  ارزیابیگام دوم در 
نه تنها  ،یابی از قدرت و موقعیت رقابتی هر واحد کسب و کار در صنعتشزانجام یک ار صنعت مربوطه بررسی کنیم.

رجه ي ددي واحد ها از قدرتمندترین نبلکه مبنایی را براي رده ببه ما نشان می دهد ن را براي موفقیت در صنعتش آشانس 
واحد هاي  همه درت رقابتیِدر نتیجه اندازه اي از ق  .رقابت پذیري فراهم می کنددرجه ي رقابت پذیري تا ضعیف ترین 

  . داده می شودبه ما  ،کسب و کار به عنوان یک گروه

  براي هر واحد کسب و کار تیبرقا قدرتمحاسبه امتیاز هاي 

شبیه به آن چه اندازه گیري  براي قدرت رقابتی هر واحد می تواند از طریق استفاده از روالی ،اندازه گیري هاي کمی
براي کمی سازي قدرت رقابتی کسب و کارهاي  ،جذابیت هاي صنعت است، صورت پذیرد. عواملی که در ادامه می آیند

  شده استفاده می شود:  تنوع بخشیفرعی 

ین شرکت به سهم بازار بزرگتر به عنوان نسبت سهم بازار ،: سهم نسبی بازار واحد کسب و کار1سهم نسبی بازار ·
ی محاسبه م سهم بازار اندازه گیري شده در واحد حجمدر اینجا . تعریف می شوددر صنعت این شرکت رقیب 
درصد را داشته باشد و بزرگترین  40برابر با ر کسب و کار الف سهم بازار پیشرو و نه دالر. به عنوان مثال، اگ شود

(توجه داشته باشید که 33/1داشته باشد، سهم نسبی بازار الف  می شود درصد سهم  30رقیب این شرکت هم  
تنها واحد هاي کسب و کار که رهبران سهم بازار در صنایع مربوطه خود هستند می توانند سهم نسبی بازاري 

ب آن درصد داشته باشد و بزرگترین رقی 15را داشته باشند.) اگر کسب و کار ب،  سهم بازار برابر با  1بیش از 
هرچه سهم نسبی بازار می باشد.  5/0سهم بازار نسبی شرکت ب برابر با  نگاهآدرصد سهم بازار داشته باشد،  30

   ن در قیاس با رقبا پایین تر است.آو موقعیت بازار  یتبباشد، آنگاه قدرت رقا 1یک واحد کسب و کار کمتر از 
 ينسبت به رقبا يتر پایینواحد هاي کسب و کاري که هزینه هاي نسبی :  2نه ها در نسبت با هزینه هاي رقبایهز ·

موقعیت قوي تري در صنایع خود نسبت به واحد هایی داشته باشند که در  کلیدي خود دارند گرایش دارند تا
توسط  ،که قدرت رقابتی واحد کسب و کار وقتیکاهش هزینه نسبت به رقباي بزرگ دچار مشکل هستند.  تنها 

است که هزینه هاي باالتر براي تمایز قوي محصوالت استفاده  زمانی ،ی رودمهزینه هاي باالتر از رقبا تحلیل 
 هاي متمایز شده بپردازند. را براي ویژگی تا قیمت هاي گرانترشود و مشتریان خواستار آن هستند 

                                                           
1 Relative market share 
2 Costs relative to competitors’ costs 
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بودن، ابت پذیري رقبراي یک شرکت حصول. با پیروزي بر رقبا بر سر ویژگی هاي کلیدي م انطباقتوانایی براي  ·
اش، قابلیت اطمینان، خدمات  و سایر  بازدهیبا توجه به ویژگی هاي محصول و را نیاز دارد انتظارات خریدار 

  . کندخصوصیات تامین 
  ع است. در اغلب صنایبا ارزشی دارایی رقابتی  احترامیک نام تجاري کامال مشهور و مورد  .تصویر برند و شهرت ·
راکت هاي که از طریق شهستند  ییآنها ،با ارزش و قابلیت هاي منابع   .سایر منابع و قابلیت ها رقابتی ارزشمند ·

د نتوانایی شرکت را براي رقابت موفق افزایش می دهاین قابلیت ها و منابع, ، بدست می آیند 1همکاريبمتنی بر
  د. نن را با رهبري صنعت آماده می کنبتوانند آو شاید 

ر کسب و تناسب استراتژیک با سای  .توانایی منفعت بردن از تناسب استراتژیک با سایر واحد هاي کسب و کار ·
را افزایش می دهد و یک مزیت  کسب و کارخاص  واحد یک قدرت رقابتی  ،شرکتیک در درون  کار ها

  د. ررقابتی را فراهم می آو
هنده قدرت د شانداشتن اهرم چانه زنی، ن .و مشتریان کلیدي چانه زنی با تامین کنندگان تقویت توانایی براي ·

   به حساب آید. رقابتی  مزیترقابتی است و می تواند به عنوان یک 
، در واقع منسجم سري اقداماتمتوسط بر مبناي یک حد سودآوري فراتر از رسیدن به  .سودآوري نسبت به رقبا ·

 هسودآوري پایین تر از متوسط نشان دهندمعموال رسیدن به یک سیگنال مزیت رقابتی می باشد، در حالی که 
  عدم مزیت رقابتی است. 

با پیامد هاي واحد هاي کسب و کار مختلف به خوبی ما را وادار می سازند تا  از سنجه هاي قدرت رقابتی که استفادهبعد از 
دهند که اهمیت  هر یک از سنجه ها را نشان دهد.  اختصاصبه این سنجه ها منطبق باشیم، شرکتها نیاز دارند تا اوزانی را 

در  .1د نودر مجموع بشاوزان  دبای باید حواسمان باشد که ،منتسب می کنیم صنعت-به سنجه هاي جذابیترا اوزان وقتی 
  استفاده می کند(یعنی 10تا  1جه بندي از مقیاس در ، روي سنجه قدرت انتخاب می شود کههر واحد کسب و کار ادامه

 دهنده ضعف رقابتی می باشد) در موقعیتی که اطالعات نشانهم قدرت رقابتی باال را نشان می دهد و درجه پایین  ،درجه باال
ر سنجه هاي موجود کامال محدود است و نمی توان آن قدر ها هم از انتساب ارزش درجه به یک واحد کسب و کار د

این باعث می شود تا از سوگیري  -استفاده شود 5ن است که از امتیاز ای رخاص قدرت مطمئن بود، آنگاه غالبا بهترین کا
ر دامتیاز کلی به سمت باال یا پایین جلو گیري شود. درجه هاي قدرت موزون با ضرب درجه هاي واحدهاي کسب و کار  

می به ما را  90/0درجه قدرت  15/0وزن  ضربدر 6در وزن منتسب می باشد. به عنوان مثال، یک امتیاز قدرت هر سنجه، 
را به  ما یک مقیاس کمی از قدرت رقابتی کل کسب و کار  ،دهد. مجموع درجه هاي موزون در همه سنجه هاي قدرت

  رقابتی را براي سه کسب و کار نشان می دهد.  -محاسبات نمونه درجه بندي هاي قدرت  8,2می دهد. جدول 

  شده تنوع بخشیقابتی محاسبه شده براي واحد هاي کسب و کار شرکت امتیازهاي موزون ر 8,2جدول 
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  ارزیابی جذابیت صنعت
  Cصنعت  Bصنعت  Aصنعت   

وزن   سنجه جذابیت صنعت
  اهمیت

درجه   امتیاز وزنی  درجه چذابیت
  جذابیت

درجه   امتیاز وزنی
  جذابیت

  امتیاز وزنی

  90/0  6  30/0  2  50/1  8  15/0  سهم نسبی بازار
هزینه ها در نسبت به 

  هزینه هاي رقبا 
20/0  7  40/1  4  80/0  5  00/1  

ا توانایی براي تطبیق ب
رقبا بر سر مشخصه 
  هاي کلیدي محصول

05/0  9  45/0  5  25/0  8  40/0  

توانایی منفعت بردن 
از تناسب استراتژیک 

با کسب و کارهاي 
  خواهر

05/0  9  45/0  2  10/0  6  30/0  

  70/0  7  40/0  4  90/0  9  10/0  تصویر برند و شهرت
عوامل محیطی، 

قانونی، سیاسی و 
  اجتماعی

10/0  8  40/0  3  15/0  7  05/1  

 اي/قابلیت هسایر منابع
  ارزشمند 

15/0  7  05/1  2  30/0  5  75/0  

سودآوري نسبت به 
  رقبا

10/0  5  50/0  2  20/0  4  40/0  

    00/1  جمع وزن هاي اهمیت
امتیاز کلی موزون 

  جذابیت صنعت
  85/7    15/3    25/5  

  = بسیار جذاب براي شرکت10= بسیار غیر جذاب براي شرکت و  1امتیاز درجه بندي 
  

  تفسیر امتیازهاي قدرت رقابتی

) حریفان قوي در بازار صنعتشان محسوب 10تا  1(در مقیاس  7/6واحد هاي کسب  و کار با درجه هاي قدرت رقابتی زیر 
قدرت رقابتی معتدلی نسبت به رقبایشان دارند. کسب و کارهایی که   7/6تا  3/3با درجه بین  يمی شوند. کسب و کارها

ده، ش تنوع بخشیدارند قدرت رقابتی ضعیفی در بازار دارند. اگر واحد هاي کسب و کار یک شرکت  3/3درجه زیر 
همگی  ،کنیم که واحد هاي کسب و کار آننگاه منصفانه است که نتیجه  گیري داشته باشند، آ 5تیازي باالتر از همگی  ام

می یابد،  افزایش 5پایین تر از  امتیازحریفان میانه احوالی در صنایعشان می باشند.  اما وقتی تعداد واحد هاي کسب و کار با 
 فنگاه دلیل داریم که بپرسیم آیا شرکت می تواند شرکت با تعداد زیادي از کسب و کارها در موقعیت هاي نسبتا ضعیآ
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به کار خود ادامه د هد. این دغدغه  اهمیت بیشتري می یابد وقتی واحد هاي کسب و کار با امتیاز پایین بخش قابل توجهی 
  مد شرکت را باعث می شوند. آاز در

  رقابتیو قدرت   صنعت همزمان جذابیت کشیدنتصویر به سلولی براي  9استفاده  از ماتریس 

ار در یک ر کسب و کاز موقعیت هاي استراتژیک هتصویري ارائه  ايمی توانند برامتیاز جذابیت صنعت و کسب و کار 
 9روي محور عمودي قرار دارد و قدرت رقابتی روي محور افقی.  یک شبکه  ،به کار آیند. جذابیت صنعت شرکت متنوع

ورهاي کم) و محجذابیت و جذابیت میانه سلولی از تقسیم محور هاي عمودي  به سه منطقه بدست آید. (جذابیت باال، 
ر که در و قدرت رقابتی ضعیف) همان طو متوسطقدرت رقابتی قوي، قدرت رقابتی افقی هم به سه منطقه تقسیم می شود(

نشان دهنده  10تا  1در یک مقیاس درجه  بندي  7/6و خود   7/6نشان داده شده است، امتیازهاي باالتر از  8,3شکل 
به  3/3امتیاز هاي پایین تر از  و نشان دهنده جذابیت متوسط می باشند 7/6تا  3/3متیاز صنعت می باشد، اباالي جذابیت 

به  7/6تا  3/3شناخته می شود. امتیاز بین  7/6با امتیاز باالتر از  ،جذابیت پایین اشاره دارد. همین طور، قدرت رقابتی باال
سلولی  9هر کسب و کار که در ماتریس  است.  3/3تر جذابیت متوسط اشاره دارد و قدرت متوسط هم شامل امتیازهاي کم

نشان داده شده است. اندازه  "1حباب"نگاشته شده است امتیازهاي قدرت و جذابیت کلی خود را دارد و به صورت یک 
در  8,3هر حباب، بر مبناي درصد درآمد در کسب و کار نسبت به کل درآمد هاي شرکت می باشد. حباب ها در شکل 

قدرت براي سه واحد  امتیازهاياستفاده می کنند  و نیز از  8,1صنعت در جدول -قر هستند و از سه امتیاز جذابیتشبکه مست
-روي ماتریس هاي جذابیت مکان هاي واحد هاي کسب و کاربا بررسی  بهره می برند.  8,2کسب و کار در جدول 

. کسب و کارهایی که در سه سلول سمت باال کنیم دریافتدر استفاده از منابع شرکت را راهنمایی ارزشمندي  ،قدرت
    برخوردارند.جذابیت مطلوب صنعت و قدرت رقابتی ) از  Aجذابیت قرار دارند (مانند کسب و کار -چپ ماتریس قدرت

یعنی از چپ پایین تا باال راست  قرار دارند(مانند  موربسلول هاي سه  در اولویت بعدي کسب و کارهایی هستند که در 
) چنین کسب و کارهایی معموال اولویت هاي میانه را در رده بندي تخصیص منابع دارند. گرچه بعضی Cکسب و کار 

 نسبت به روشنترچشم انداز هاي مبهم یا  که ممکن استمتوسط دارند  اولویت ،موربهاي کسب و کارها در سلول 
ه شدت با  وجود این که ب ،یسر. به عنوان مثال، یک کسب و کار کوچک در سلول باال راست ماتشته باشندسایرین دا

صنعتی جذاب را دارد، با این حال موقعیت رقابتی بسیار ضعیفی را در صنعت خود دارد و از لحاظ سرمایه گذاري و منابع 
 قدرتمندانه در بازار بپردازد. کسب و کارهاي سه سلول در گوشه مورد نیاز توجیه پذیر نیست و نمی تواند به  هماوردطلبی

 قدرت رقابتی حداقل دارندنیز جذابیت صنعت کمتري دارند و  ،) به طور قیاسیBپایین راست ماتریس (مانند کسب و کار 
، کمترین ادعا را روي تکه باعث می شود تا بازیگري با عملکرد پایین تر و پتانسیل کمتر براي بهبود باشند. در بهترین حال

وند) ش (یعنی به شرکت هاي دیگر فروخته هستندشدن  حذفمنابع شرکت خواهند داشت و البته کاندیداهاي خوبی براي 
گرچه  مواقع خاصی وجود دارد که  در آن ها، یک کسب و کار  که در سلول هاي پایین سمت راست قرار دارند، جریان 

                                                           
1 Bubble 
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می کنند. به همین دلیل می توان این کسب و کارها را حفظ کرد  و جریان هاي نقدي  هاي نقدي مثبت قابل توجه تولید
آنها را جهت داد و با آنها گسترش مالی واحد هاي کسب و کار را به وجود آورد. واحد هایی که پتانسیل باالتري از رشد 

  سود را دارند.
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  قدرت رقابتی /موقعیت بازار
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 اولویت باال برای تخصیص منابع

 اولویت متوسط برای تخصیص منابع

 اولویت پایین برای تخصیص منابع
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ت کند که چرا شرک میاین سوال فراهم  همنطقی واضح و قوي را براي پاسخ ب ،قدرت-سلولی جذابیت 9ماتریس بنابراین 
کسب و کار را در تخصیص منابع  و سرمایه گذاري در کسب و  رقابتی ابیت صنعت و هم قدرتمتنوع نیاز دارد هم جذ

که از جذابیت صنعت و قدرت رقابتی باالتري برخوردار  آن کسب و کار هایی بهمثال ورد. آکارهاي متفاوتش در نظر 
 هستند می توان منابع بیشتري اختصاص داد، اما در سرمایه گذاري در کسب و کار هاي با موقعیت میانه در شبکه ماتریس

موقعیت ر دجذابیت صنعت و  قدرت رقابتی  به صورت انتخابی عمل کرد، و در نهایت در کسب و کار هایی که از نظر باید
ان نقدي پتانسیل جریسود هاي استثنایی و یا  از پایینی قرار دارند، منابع را کاهش داد، مگر اینکه این کسب و کار ها

  باشند. برخوردار

  عمتنو با فعالیت هاي رقابتی تناسب استراتژیک در شرکت هاي ارزشتعیین  :گام سوم

یر مرتبط کامال غ يکسب و کارها که متنوع با فعالیت هاي هايآن دسته از شرکت در حالی که این گام می تواند توسط 
ی حرف از وقتبا این حال باید گفت که  )وجود ندارد که در طراحی آنها، تناسب استراتژیک چرا، میان بر زده شود(دارند

 ،ارهاي شرکتکارزیابی درجه تناسب استراتژیک  در بین کسب و  آنگاه مرتبط می زنیم تنوع بخشیارزیابی استراتژي 
واقعی ش پرس ،در اینجا مورد نیاز باشد استراتژیک تناسبوجود بررسی اما بیش از آن که فقط  است. محوري مساله اي 
 هآیا صرفه جویی در هزین .ارزش رقابتی ایجاد کرد ، چه مقدار می تواناز هر تناسب استراتژیکی موجود کهاین است 

در را  اي مبتنی بر هزینه مزیت  ،یک یا چند کسب و کار منفرد براي ممکن است ،دامنه ناشی ازصرفه جویی با  مرتبط
 یارزش رقابتی از انتقال توانایی ها و فن آوري و یا سرمایه معنوي و یا تسهیم دارای مقدار کند؟ چه فراهم سایر رقبا  برابر

می تواند باعث  ،ی قدرتمندو یا تصویر شرکت استفاده از یک برند چتري؟ آیا حاصل می شودبین کسب و کارها  رقابتی
 ،هاي تازه یتقابلبراي خلق  ،بین کسب و کاري هاي یا همکاريآ و افایش قابل توجه فروش شود؟  سب و کارهاتقویت ک

تالش  بودن استراتژیک معنادار بین کسب و کارها و تناسببدون  به دستاوردهاي معناداري در عملکرد منتهی می شود؟
نوع تپتانسیل عملکرد بهتر یک شرکت با کسب و کارهاي  دربارهمتعهدانه شرکت براي بدست آوردن مزایا، می توان 

  شده نسبت به وقتی که این کسب و کارها جدا از هم کار می کنند، مشکوك بود.  بخشی

یت هاي با فعال یک شرکت کارهايتناسب استراتژیک بین کسب و کارها در افزایش عملکرد کسب و  ارزشهر چه 
   مرتبط شرکت از لحاظ رقابتی قوي تر خواهد بود. تنوع بخشیاستراتژي شد، بیشتر با متنوع

کسب و کارهاي یک شرکت چگونه است و فرصت هاي  ارزش هايتوضیح می دهد که فرایند مقایسه زنجیره  8,4شکل 
  ریق می باشند. به چه ط باشد، ارزشمندکه از لحاظ رقابتی  به گونه اي، استفاده از تناسب استراتژیک بین کسب و کارها

 

  

  

 فعالیت ھای زنجیره ارزش 
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  و کاري بین کسبتناسب استراتیک  رقابتی  مزیتپتانسیل  شناسایی 8,4شکل 

 
منابع  مطلوب تناسب شرایط گام چهارم: بررسی  

که  هایی در شرکت. دهندنشان  را از خودمنابع  مطلوبتناسب  بایدکسب و کارها ، فعالیت هاي متنوعبا در یک شرکت 
رکت رد که کسب و کارهاي شوقتی وجود دا، منابع مطلوب تناسب ،مرتبط را به کار می برند تنوع بخشیاستراتژي 
ین مساله انها هماهنگی برقرار باشد. آارزش  زنجیرهمنابع تخصصی را به خوبی با هم منطبق کرده باشند و در  ملزومات

م منابع را فراهم می کند و یچون تسه ملزومات منابع مهم است انطباقبراي پیروزي در بازار کسب و کارها مهم است. 
منابع  مرتبط را تعقیب می کنند، تناسبغیر  تنوع بخشیدر شرکت هایی که  را موجب می شود.  هزینهانتقال منابع کم 

می  و برخوردار است و فراگیر  عمومیماهیت   با  یا منابعیو قابلیت هاي مادري  از که شرکت می آیدوجود به وقتی 
   هاي مختلف منتقل نماید. بخشم کند و یا به یدر کسب و کارهاي اصلی خود تسه راتواند این ماهیت 

هاي ترکیبی  ه از استراتژيمرتبط را دنبال می کنند به همراه شرکت هایی کغیر  تنوع بخشیشرکت هایی که استراتژي 
ین از سایر هاي مادري شرکت استفاده کنند و همچن قابلیت تقویتمی توانند از مزیت  ،استفاده می کنند مرتبطیر غ-مرتبط
مربوط  ه هاي چند کسب و کار شرکتانواع   به که  منابع تناسبدیگري از عد بهره گیرند. بُ عمومیهاي و منابع  قابلیت

را با  بدون این که خود ،کار خود دارندبراي پشتیبانی از گروه کسب و را یا آنها منابع کافی آاین است که  می شود،
   ؟گسترش بیش از حد، ضعیف و محدود سازند

  
  مفهوم اصلی

Aکسب و کار 

Dکسب و کار 

 Cکسب و کار 

Bکسب و کار 

 Eکسب و کار 

خرید از تامین 
  کنندگان

  توزیع عملیات فن آوری
فروش و 
 بازاریابی

  خدمات
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 الزاماتارهایش با کسب و ک به تناسب منابع دست می باید که  وقتیمرتبط را دنبال می کند،  تنوع بخشییک شرکت که 
یر مرتبط غنوع بخشی هم زمانی  که یک شرکت، ت  از طرفی ؛ داشته باشد در زنجیره ارزشش هماهنگی تخصصی منابع 

شته دا افیک (منابع عمومی و مادري) شرکت مادر، منابع شرکتی کهاست منابع  تناسبهنگامی داراي  دنبال می کند، را 
  نیازهاي کسب و کارش را بر آورده سازد و براي آن ها ارزش ایجاد کند. تا باشد

  
  تناسب منابع مالی

ن هاي نقدي ریاج می تواند، متنوعبا فعالیت هاي آیا یک شرکت ،است که  این ارتباطدر  ،مالی منابع تناسب عدمهمترین بُ
عهدات ت ، سود  هاي تقسیمی اش را بپردازد،ایجاد کندتامین الزامات سرمایه اي کسب و کار هایش براي را  کافی داخلی

(منابع مالی، شامل توانایی شرکت براي قرض  ؟باقی بماندو در کل، از لحاظ مالی، سالمت بدهی اش را پرداخت کند 
می در بازار هاي مالی افزایش  1سرمایه اضافی وقتیحساب می آیند.)  به منبع عمومیگرفتن و یا افزایش بودجه، نوعی  

الزامات  بتواند اتداشته باشد  بازار سرمایه داخلی سالمیکه  پیدا می کنداهمیت   براي یک شرکت متنوعنکته یابد، این 
ر به قاد ،یک شرکت داراي فعالیت هاي متنوع قدرهر چه سازد.  برآوردهکسب و کارش را  خطوط تولید محصولمالی 

ي محل دارایی ها زي تولید شده در داخل باشد و نه انقدتامین سرمایه گذاري در کسب و کار هایش از طریق جریان هاي 
سهام و وام، از تناسب منابع مالی قوي تري برخوردار است و به طبع  وابستگی شرکت به منابع مالی خارجی شرکت کمتر 

به ویژه در  ،می تواند نوعی مزیت رقابتی نسبت به رقباي تک کسب و کاره فراهم کند این شرایطخواهد بود.  بنابراین 
یاالت در کشور هایی مانند اري بازار بسیار نامطلوب است، همانگونه که در سال هاي اخیر موقعیت هایی که شرایط  اعتبا

   .بوده ایمو سایر کشور هاي خارجی شاهدش  متحده
  مفهوم اصلی

نتقال سرمایه ااز طریق تغییر تا می دهد این امکان را  متنوع، با فعالیت هاي هاي شرکت قدرتمند بهیک بازار سرمایه داخلی 
راي مند سرمایه اضافی بزواحد هاي کسب و کاري تولید کننده جریان نقدي آزاد به کسب و کار هاي دیگري که نیااز 

  ند.نوده ایجاد کزگسترش و تحقق پتانسیل سود خود هستند،  ارزش اف
 

گیریم، یعنی  به کار میبراي تضمین تناسب مالی در میان کسب و کارهاي یک شرکت را یک رویکرد پورتفولیو وقتی 
 دارند  و از شخصیت هاي یجریان هاي نقدي متفاوت، هر کدام، مختلفاین واقعیت را قبول داریم که کسب و کارهاي 

ند نر در صنایعی که به سرعت رشد می کبه عنوان مثال، واحد هاي کسب و کاسرمایه گذاري متفاوتی بهره مند هستند. 
جریان هاي نقدي  ، این گونه توصیف می شوند که:این لقببا این واحدها  -می شود نامیده 2خوك هاي شکمو معموال 

ع نیازمندي نها را تامین کنند و در واقی بزرگ نیستند تا بودجه سازمان آاندازه کاف کنند بهمی از عملیات داخلی تولید  که
  که يتقاضاي فزاینده خریدار، کسب و کارانطباق براي حفظ سرعت ورده نمی سازند. آهاي سرمایه اي براي رشد را بر

رمایه این س -ساالنه قابل توجه انجام دهد. ي، به  طور مرتب نیاز دارد تا به طور متناوب سرمایه گذاري هاداد رشد سریع
توسعه محصول جدید و بهبود فن آوري و سرمایه گردش اضافی براي تجهیزات و تسهیالت جدید،  گذاري باید روي

                                                           
1 additional capital 
2 Cash hogs 
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هم . از آن جایی که منابع مالی و نقدي باید توسط شرکت مادر فراصورت پذیرد دي  و پایگاه عملیاتی بزرگترتوسعه موجو
پول تازه اي  اتوقعیت استراتژیک و مالی خوبی می انجامد مآید، مدیران باید تصمیم بگیرند  که آیا این مساله منجر به 

  خرج شود. خوك شکمویعنی  هایی که جریان نقدي پایینی دارند کسب و کارروي 

  مفهوم اصلی

یک رویکرد پورتفولیو براي تضمین تناسب مالی در میان کسب و کارهاي شرکت بر مبناي این واقعیت است که کسب و 
  .  را دارند فاوتی، جریان نقدي و ویژگی هاي سرمایه گذاري متختلفکارهاي م

 

  مفهوم اصلی
امل براي سرمایه گذاري ک این جریان تولید می کند ومی کبسیار  که جریان نقدي است  ي و کار کسب خوك شکمو
  سرمایه گذاري جدید دارد.  در کلو   در گردشتزریق سرمایه کافی نیست. در نتیجه نیاز به روي رشدش 

در تقابل با این موضوع، واحد هاي کسب و کار با موقعیت هاي رهبر در بازار در صنایع بلوغ یافته، براي ما گاو شیرده 
  هستند یعنی  مازاد نقدینگی قابل توجهی تولید می کنند. چیزي بیشتر از آنچه براي بودجه بندي عملیاتشان نیاز است. 

ز و قابل توجهی را تولید می کنند. چیزي بیش اجریان نقدي مثبت ران بازار رهب ،در صنایعی که رشد کمی دارند  معموال
گرایش دارد که دستاوردهاي  آنچه براي سرمایه گذاري مجدد و رشد نیاز است چون موقعیت رهبري آنها در صنعت

می را مات سرمایه گذاري نسبتا کوزلم نتیجههسته اي دارد در آی چون صنعت آنها ماهیتا رشد فجذابی تولید کند و از طر
ب با این حال، از دیدگاه منابع  مالی کس ،به طور ساالنه نیاز دارد. گاو هاي شیرده، گرچه از دیدگاه رشد، جذابیتی ندارند

نها تولید می کنند می تواند براي پرداخت سود شرکت، تملیک هاي آو کارهاي با ارزشی هستند. جریان نقدي مازادي که 
از لحاظ مالی و استراتژیک براي شرکت  به کار رود. خوك هاي شکمووي تامین بودجه براي سرمایه گذاري ر مالی و

 ،متنوع ساز مهم است که کسب و کارهاي گاو هاي شیرده را در شرایط مناسب نگه دارند، از موقعیت بازار آنها دفاع کنند
، مواد ی مستمر را براي آنها به کار گیرند. شرکت جنرال الکتریکقابلیت تولید نقدینگی را در آنها حفظ کنند و منابع مال

  پیشرفته، خدمات تجهیزات و کسب و کارهاي روشنایی خود را کسب و کارهاي گاو شیرده می داند. 

 مفهوم اصلی

ک شرکت بنابراین ی .داخلی اش تولید می کند نیازهايیک کسب و کار گاو شیرده جریان نقدي قابل توجهی را فراتر  
مادر می تواند از سرمایه آن براي سرمایه گذاري روي کسب و کارهایی که جریان نقدي پایینی دارند، استفاده کند و نیز 

  تملیک هاي تازه داشته باشد و سود را تقسیم کند. 

زمندي هاي نقدي (جریان به عنوان مجموعه اي از جریان نقدي و نیا ،تنوع بخشی شده کسب و کارهااز  یدن یک گروه د
ب کدامند و اینکه  چرا داشتن کس تنوع بخشیپیامد هاي مالی که بفهمیم  ما را یاري دهد تانده و جاري) می تواند آیهاي 
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وقتی  جریان اضافی  براي بودجه رساندن به مهم باشد. به عنوان مثال،  رمنابع مالی خوب می تواند این قد با کارهايو 
مالی خوبی  تناسب تنوع بخشی شده، کسب و کارهاي یک شرکت کسب و کارهاي گاو هاي شیرده، کافی باشد، آنگاه 

شده یک شرکت، وقت تناسب منابع خوبی را از خود نشان می  تنوع بخشیکسب و کار  . به عنوان مثال،را نشان می دهد
اضافی تولید شده توسط کسب و کارهاي گاو شیرده براي بودجه بندي نیازمندي هاي کسب و کارهایی  دهند که نقدینگی

کسب   ایده آل، سرمایه گذاري روي در حالت. ، کافی باشد، یعنی خوك هاي شکوکه جریان نقدي پایینی تولید می کنند
 کسب و کارها به کسب و کارهايدر خالل زمان باعث می شود تا این با عنوان خوك شکمو  امیدوار کننده و کارهاي

 موقعیت هاي رقابتی قوي را در رهبري بازار هاي جذاب و با رشد  و سود داراي تبدیل شوند که 1پشتیبان-خود ستاره 
تاره کارهاي سوقتی بازارهاي کسب و   .ه آینده هستنددکسب و کار هاي ستاره اغلب گاو هاي شیر . هستندباال  آوري

 ننده ايیان هاي نقدي خود تولید کقدرت رقابتی آن ها باید جر می شود،  شروع به بلوغ یافتن می کنند و رشد آنها آهسته
به این صورت  "2سکانس موفقیت"بنابراین  بیشتر از حد کفایت پوشش نیاز هاي سرمایه اي شان باشد.را ایجاد کنند که 

ست یک ممکن ا هنوز هم به در این مرحله (البته دنتبدیل می شووان جهاي  به ستاره به   خوك هاي شکمواست که ابتدا 
لبته در نظر اپشتیبان می رسد و بعد تبدیل به گاو شیرده می شود. -) بعد این ستاره جوان به ستاره خودخوك شکمو  باشد

ه است و از رواج افتاددیگر تاره ها به صورت گاو هاي شیرده و س تنوع بخشی شده هاي شرکتکسب و کارهاي  گرفتن
یل منابع مالی به وجود آمده است که تناسب منابع مالی را مد نظر د نشان می دهد که رویکردي جدید براي تحلاین خو
منابع مالی در بخش هاي یک پورتفولیوي کسب و کارهاي متفاوت تخصیص می یابد. بررسی می کند که چگونه دارد و 

ارهاي کسب و ک ما در نظر آیند تا بدانیم که آیابوط به جریان نقدي، دو عامل دیگر باید در ارزیابی جدا از مالحظات مر
  تناسب مالی خوبی دارند یا خیر: تنوع بخشی شدهیک شرکت 

با چالش  تشرک کل مشارکت کافی در دستیابی به اهداف د شرکت با وجوداز کسب و کارهاي منفر هر یکآیا  ·
ناسب مالی ت را داشته باشدسهم نامتناسبی از منابع  مالی شرکت ،کسب و کاراگر یک  ؟هاي مالی سرو کار دارد
مشارکت پایین تر از حد متوسط  و یا نه چندانی را در سطح  این کسب و کار، گونهاین و  ضعیفی خواهد داشت

. داشتن تعداد زیادي کسب و کارهایی که عملکرد پایینی دارند باعث می شود تا بازدهی خواهد داشت عملیاتی
  کل شرکت کاهش یابد و در نهایت رشد در ارزش سهامداران محدود شود. 

رتبه  و از لحاظ برخوردار است براي تامین بودجه کسب و کار هاي متفاوترا قدرت مالی کافی  از ،آیا شرکت ·
ر وقتی نیازهاي منابع د تنوع بخشیاستراتژي یک شرکت  ؟وضعیتی مناسب قرار دارداعتباري در بندي 

ین بانک بسیاري از بزرگتر ا خطر مالی و اعتباري روبرو شوند دچار مخاطره می شود.پورتفولیوي این شرکت، ب
، اخیرا خود را در وضعیتی دشوار از 5و اچ اس بی سی 4، سیتی گروپ3هاي جهان، شامل بانک سلطنتی اسکاتلند

                                                           
1 self-supporting 
2 success sequence  
3 Royal Bank of Scotland 
4 Citigroup 
5 HSBC 
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مالی زیاده از حد خود را گسترده اند. همین لحاظ لحاظ سرمایه یافته اند و نیز به این موضوع پی برده اند که از 
اعتماد  دتا بتوانند نباعث شده است تا بخشی از دارایی هاي کسب و کار خود را براي برآوردن ملزومات بفروش

    خود جلب کنند. بهدوباره عمومی را 

  تناسب منابع غیر مالی
 خود را فاوتمت کارهايکسب و از   پشتیبانیبراي  باید منابع مالی کافی تنوع بخشی شده، همان طور که یک شرکت

واند از تمام نیز باشد تا بت هاي مادري قابلیت و سایرمدیریتی، اداري، ظرفیت کافی داراي   باید از طرفی هم ،دباشداشته 
ال که در ادامه می آیند به ما کمک می کنند که دریابیم آیا یک و. این دو سکسب و کار هاي  مختلفش حمایت کند

  :برخورد دار است یا خیر منابع غیر مالی کافی شده، از  تنوع بخشیت کشر

دار برخورموفقیت در هر کدام از کسب و کارهایش الزم  براي  از منابع و قابلیت هاي خاص آیا شرکت مادر  ·
گاهی اوقات، منابعی که یک شرکت در کسب و کار اصلی اش انباشته  ؟یا می تواند آن ها را توسعه دهد) (است

ندان تطابقی شده، چ تنوع بخشیاز لحاظ قابلیت هاي رقابتی مورد نیاز براي موفقیت در کسب و کارهاي می کند 
، یک شرکت چند کسب و کاري در بریتانیا، دریافته است که 1عنوان مثال، شرکت بی تی آر با هم ندارند. به

کسب و  درنه فقط براي کسب و کارهاي توزیع؛ بلکه منابع شرکت و توانایی هاي مدیریتی آن براي مادري 
در نتیجه  است). 3و نشنال تایر سرویسز 2تکزاس بیسد سامرز گروپ  (منظورمناسبند هم کارهاي تولید صنعتی 

روي  ،و به طور جامع و فراگیر حذف کندشرکت بی تی آر تصمیم گرفت تا کسب و کارهاي توزیع خود را 
نوع تکسب و کارهاي کوچک ساخت صنعتی تمرکز کند. براي شرکت هایی که استراتژي هاي  تنوع بخشی

عدم تطابق بین دارایی هاي رقابتی شرکت و عوامل کلیدي موفقیت یک صنعت مرتبط را دنبال می کنند،  بخشی
ار کسب و کتملیک کسب و کارها و یا عدم  واگذاري یا منجر به حذف  به اندازه اي جدي باشد کهمی تواند 

در مقابل، وقتی منابع و قابلیت هاي یک شرکت تطابق خوبی با عوامل کلیدي در آن صنعت شود. جدیدي هاي 
منطقی به نظر می رسد که نگاه دقیق  دارند آن هم در صنایعی که هنوز در آن ها حضور نداریم،  صنعت موفقیت

سترش کسب و کار شرکت را گها در آن صنعت داشته باشیم و خطوط محصول به تملیک شرکت تر و ویژه تري 
   دهیم.

 یک ؟، رو به زوال رفته استخودش یک یا چند کسب و کار نیازمندي هاي منابع توسط مادر آیا منابع شرکت  ·
 مواردضعیت در این و .برابر مالیات سنگین حفظ کند درمنابع و قابلیت هایش را باید  شرکت تنوع بخشی شده، 

 هخواسته می شود تا خیلی سریع ب مدیران) یک تملیک پرهیجان انجام می شود و  از 1زیر به  وجود می آید (
ایستگی ش ها و)منابع کافی نباشد تا کاري با اعتبار انجام شود و توانایی 2د و یا (نوارد شو زیادي کسب و کارتعداد 

                                                           
1 BTR 
2 Texas-based Summers Group 
3 National Tyre Services 
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بیشتري  گسترده تر باشد، دغدغه تنوع بخشیهر چه ار به کسب و کار دیگري انتقال یابند. کها از یک کسب و 
مسائل مربوط به مادر بودن براي تعداد زیادي به دلیل در مورد این قضیه وجود دارد که مدیران اجرایی شرکت 

قال دانش شرکت به انت تنوع بخشیدچار مشکالتی شوند. عالوه بر این، هر چه استراتژي  ،کسب و کار متفاوت
کسب و کار موجود به کسب و کارهاي تازه تملیک شده گره خورده باشد،  ازفنی و یا فن آوریهاي موجود 

و قابلیت  منابع در نظر گرفته شود تا این کسب و کارها با منابعید براي توسعه ظرفیت بیشتري باآنگاه زمان و پول 
شرکت مادر به دلیل استفاده  } در غیر این صورت، منابع17وند. {هایی که براي موفقیت نیاز دارند. تامین ش

 1+1=3یعنی فزاییل هم او فرصت ها براي دستیابی به فرمو رو به وال می رودبین کسب و کارهاي متفاوت  فراوان
  .از دست می روند

  نهاآگام پنجم: رده بندي واحد هاي کسب و کار و انتساب اولویت ها براي تخصیص منابع به 

، از منظر جذابیت صنعت، قدرت رقابتی و تناسب منابع  ارزیابی شد، گام بعدي تنوع بخشی شدهوقتی استراتژي شرکت 
بندي چشم انداز هاي عملکرد کسب و کار ها از بهترین تا بدترین پرداخته  به درجه اطالعاتاین است که با استفاده از این 

ا اولویتی را براي منابع انتساب دهند ت ،شود. چنین رده بندي به مدیران سطح باال کمک می کند تا به هر کسب و کار
 -جذابیتسلولی  9هاي کسب و کارهاي بزرگتر در ماتریس  واضح تر شود. جایگاه پشتیبانیسرمایه گذاري و اقدامات 

د تا کسب و کارهاي با فرصت باال را شناسایی کنیم و کسب و ن، مبنایی مستحکم را براي ما فراهم می کنقدرت رقابت
نسبت  ،فرصت را نیز تشخیص دهیم. به طور عادي، کسب و کارهاي قوي از لحاظ رقابتی در صنایع جذاب-کارهاي  کم

. دارند ريعملکرد بهت ،تر هستند و در صنایع غیر جذاب کار می کنند ه کسب و کارهایی که از لحاظ رقابتی ضعیفب
همچنین، درآمد ها و عایدي براي یک کسب وکار در صنایعی که رشد سریع دارند به طور عادي بهتر از کسب و کارهایی 

 شمچو روشن و  واضحا سود ب کسب و کارها فرعیش هاي بخ می باشد که رشد آهسته دارند. و به عنوان یک قانون،
سلولی ، تناسب استراتژیک و منابع مستحکم اولویت باالتري را براي  9مناسب رشد، موقعیت هاي جذاب در ماتریس  انداز

منطقی  ،گرچه در رده بندي چشم انداز هاي کسب و کارهاي متفاوت از بهترین تا بدترینتخصیص منابع شرکت دارند. 
م آن هم از دیدگاه هاي رشد فروش رشد سود مشارکت در ته هر کسب و کار را در منظر آوریاست که عملکرد گذش

ش بینی براي پیدر حالی که عملکرد گذشته همیشه  .عایدي هاي شرکت بازگشت سرمایه و نیز جریان نقدي عملیات ها
دهد که آیا یک کسب و کار تا حاال خوب کار می کرده یا می  حال نشان اینقابل اطمینان نیست، با عملکرد آینده 

  مشکالتی دارد که باید بر آن فایق آمد. 

  تخصیص منابع مالی

 ی شدهتنوع بخشمالی و استراتژیک اصلی براي تخصیص منابع مالی شرکت گزینه هاي نشان می دهد که  8,5شکل 
 ناسبتکسب و کارهایی که فاقد نیز و دارند در آینده را  ضعیف ترین چشم انداز ها  یی کهکدامند. حذف کسب و کار ها

 گونه. این استد تولیدر یکی از بهترین روش ها براي سرمایه گذاري اضافی هستند، استراتژیک کافی و/یا تناسب منابع 
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. کردریزي  امهبرن کسب و کارهایی با فرصت هاي بهتر و تناسب منابع و استراتژي بهتر ازبراي استفاده مجدد  می توان
د دوباره بیفزایند و می توانن اي سرمایه ظرفیتجریان هاي نقدي آزاد از کسب و کارهاي گاو شیرده می توانند به همچنین 

سب و براي  تقویت و یا رشد کرا ، یک شرکت متنوع ساز منابع مالی کافی  به طور ایده آلمورد استفاده قرار گیرند. 
فرصت هاي خوب کسب و در انجام دهد و  ،که مرجح استرا کارهاي موجودش دارد، همچنین می تواند هر تملیکی 

کار سرمایه گذاري کند، دیونش را بپردازد و به طور دوره اي، پرداخت هاي تقسیم شده را به سهامداران انجام دهد و/یا 
جوه نقد وت محدود می باشند. بنابراین، براي این که بهترین استفاده از کمنابع مالی شر همیشه :بخرد، ببینید سهم سهام را

ن کسب و کارهایی هدایت کنند که بهترین چشم انداز ها را دارند و یا آموجود شود، مدیران سطح باال باید منابع را به 
دارند و یا کال  1حاشیه ايقرار گرفتن در وضعیت ن دسته از کسب و کارها بدهند که چشم انداز هاي آبه را منابع حداقلی 

دترین، از بهترین تا ب ،شم انداز عملکرد براي کسب و کارهاي مختلفچ را حذف کنند. به همین دلیل، مهم است کهن ها آ
ر  دنسبت به سخت گیري هاي بررسی هاي مالی ید با اي استراتژیک از منابع مالی شرکت،. استفاده هدرجه بندي شود

را ببینید) البته وقتی دلیل الزامی براي تقویت توازن شرکت  و یا پاداش بهتر براي سهامداران  8,5اولویت قرار گیرند. (شکل 
  وجود نداشته باشد. 

   

                                                           
1 marginal prospects 
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  شده بخشی تنوعبراي تخصیص منابع مالی شرکت هاي اصلی استراتژیک و مالی  گزینه هاي  8,5شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  براي بهبود عملکرد کلی شرکتجدید حرکت هاي استراتژیک  طراحیگام ششم:  

  .می توانند براي تحکیم استراتژي و بهبود عملکرد شرکت استفاده شوند ،هاي استراتژیک اصلی شرکت کدام گزینه

نوع تاستراتژي باعث می شود تا عملکرد کلی شرکت  طراحینتایج به دست آمده از گام هاي پنج گانه تحلیل در مورد 
را  8,6ل شکمی شود( خالصه اقدامات گسترده از مقوله  به چهار  استراتژیکگزینه هاي . یابدشده بهبود بخشی شده 

  ببینید)

   

 استراتژیک برای تخصیصی منابع مالی شرکت گزینھ ھای

 شرکت عادیام بازخرید سھ

بھ  سود ھای تقسیم شدهافزایش پرداخت ھای 
 سھامداران

 موجود بلند مدت و کوتاه مدت وام ھای پرداخت 

 گزینه هاي مالی براي تخصیص منابع مالی شرکت

سرمایه گذاري روي تحقیق و توسعه به صورت بلند مدت با 
ا ی جدیدکسب و کارهاي  برايهدف گشایش فرصت هاي بازار 

 موجود

در صنایع جدید و یا  ییموقعیت ها ایجاد  انجام تملیک براي 
 کسب و کارهاي موجود توسعه

رشد کسب و  یا  تقویت سرمایه گذاري روي روش هایی برا ي
 کار موجود

در اوراق بهادار   سرمایه گذاريساختن منابع نقدي رزرو. 
 کوتاه مدت
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   تنوع بخشیاستراتژیک شرکت بعد از  چهار گزینه اصلی   8,6شکل 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

که این کسب و کار ها ارائه می  و تعقیب فرصت هاییها کسب و کار ول موجودصخطوط مح چسبیدن به  -1
 دهند.  

 چسبیدن به خط محصول کسب و کار موجود 
وقتی به درد می خورد که خط تولید کنونی کسب و کار فرصت هاي رشد ·

 جذابی را ارائه می دهد و می تواند ارزش اقتصادي براي سهامداران تولید کند

 گسترده کردن پایگاه متنوع سازي
کسب و کارهاي بیشتر و ساختن موقعیت هایی در صنایع مرتبط یا غیر  تملیک·

 مرتبط
افزودن کسب و کارهایی  که موقعیت بازار و قابلیت هاي رقابتی کسب و کار ·

 را در صنعتی تقویت می کنند که شرکت هنوز در آن نفعی دارد

 بعضی کسب و کارها و بازگشت به پایگاه کوچکتر متنوع سازي حذف
ب و کارهایی که از لحاظ رقابتی کامال ضعیف هستند و در از کس·

و یا تناسب استراتژیک و منابع کافی ندارند،   هستند صنایع غیر جذاب 
 خارج شوید

 منابع شرکت را روي حوزه هاي منتخب و معدودي متمرکز  کنید·

کسب و کارهاي شرکت از طریق  خط محصولرا براي  ي مجدد دهیساختار 
 و یا تملیک هاي جدید، فراهم کنید حذف کردن 

کسب و کارهایی را که از لحاظ رقابتی ضعیف هستند و در صنایع غیر ·
جذاب قرار دارند ، کسب و کارهایی که تناسب استراتژیک و منابع 

 کار هسته اي نیستند را بفروشید.ضعیف دارند و کسب و 
ه شداستفاده ن و همچنین ظرفیت  حذف کردناز نقدینگی حاصل از ·

براي  ایجاد تملیک سایر کسب و کار ها   در صنایع   وام گرفتنبراي 
   امیدوار کننده استفاده کنید.

گزینه هاي 
براي  کاستراتژی

شرکتی که متنوع 
 سازي شده است
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 . جدید  در صنایع جدید  با تملیک هاي گسترده کردن دامنه کسب و کار شرکت  -2

 پایگاهی محدود تر براي عملیات کسب و کار سمت  کاهش بهکسب و کارهاي خاص و  ذف کردنح  -3

 ترکیبچهره اي جدید براي در نظر گرفتن کسب و کارهاي شرکت و  خطوط محصول مجدد  دهی ساختار -4
 کسب و کار شرکت. 

  

  کسب و کار موجود خط محصولچسبیدن به 

ت، وقتی معنا پیدا می کند که کسب و کارهاي موجود شرکچسبیم،  بکسب و کار  کنونی خط محصولبه  این گزینه که 
را پیشنهاد می دهند و می شود روي آنها حساب کرد تا ارزش اقتصادي  را براي سهامداران ایجاد  یفرصت هاي رشد جذاب

 یتنوع بخشخوب دارند و در هماهنگی با استراتژي  اندازيتا وقتی که مجموعه کسب و کارهاي موجود، چشم کنند. 
ممکن  .یه نظر می رسدضروري غیر  ،در آمیخته کسب و کار شرکت ،تغییرات بزرگاعمال شرکت قرار دارند، آنگاه 

مدیران شرکت ها تمرکز خود را روي دستیابی به بهترین عملکرد در هر کسب و کار متمرکز کنند،  منابع شرکت   است
ا عملکرد د تنباید انجام شو گونهچکار ها  ،جزییات این کهرا به  حوزه هاي سودآوري و پتانسیل بزرگتر هدایت کنند. 

، باید  با توجه به شرایط هر کسب و کار و تجزیه و تحلیل  کسب و کارهاي جاري بدست آید محصولخطوط از  يبهتر
  هاي پیشین استراتژي تنوع بخشی مادري شرکت  تعیین شود.

  شده کسب و کار شرکت تنوع بخشیگسترده تر کردن پایگاه 

حاال  ،مناسب می بینند در صنایع جدید  شرایط را براي ایجاد موقعیت هاي جدید  ، شده تنوع بخشیشرکت هاي گاهی 
وه  و سود که درآمد بالقاست  یکی از آنها رشد آهسته هستند. دخیلعوامل انگیزشی متعددي مرتبط و یا غیر مرتبط.  چه

عامل هم پتانسیل براي انتقال منابع و قابلیت ها به سایر کسب و  دومینکسب و کار تازه تملیک شده را جذاب می سازد. 
 اصلی کارهاي از کسب و بیشتر. سومین عامل شرایطی است که به سرعت در تعداد یک یا استمرتبط یا تکمیلی  ياکاره

د. فن آورانه، قانونگذاري یا تغییرات دموگرافیک باشمسائل این مساله می تواند ناشی از  که  شرکت در حال تغییر است
در آمریکا باعث شد تا بانک و شرکت هاي بیمه و دالل هاي سهام بتوانند به کسب و  یبه عنوان مثال، تصویب قانون

اشند که قادر ب کنندکامل را خلق  -ها را انجام دهند تا بنگاه هاي خدمات ادغامتملیک ها و کارهاي یکدیگر وارد شوند و 
ن که براي افزود استمهمتر، عامل انگیزشی  و از همهعامل،  میننیازهاي چندگانه مالی مشتریان را برآورده سازند. چهار

قویت قابلیت و به ت می بخشد موقعیت بازار را  تحکیم  . البته منظور کسب و کاري است کهاستنیاز کسب و کار جدید 
در نتیجه  و  ک ژیلت توسط شرکت پروکتر اند گمبللیهاي رقابتی یک یا چند کسب و کار حاضر شرکت می پردازد. تم

کسب و کار ژیلت شامل مسواك هاي اورال  -گسترش محصوالت این شرکت به  حوزه  خانه داري و سالمت شخصی
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مخلوط قهوه ساز،  خانگی کوچک مانند لوازمو  3، ریش تراش هاي براون2و تیغ هاي ژیلت، باتري هاي دوراسل 1بی–
  پروکتر اند گمبل شد. باعث بهبود اوضاع  ، ، سشوار و مسواك هاي برقیکن ها

شده این است که عملیات هاي کسب و کارهاي موجود به بازار  تنوع بخشیراه مهم دیگر براي توسعه دامنه یک شرکت 
هاي کشورهاي جدیدي توسعه یابند، همانطور که در فصل هفتم به آن اشاره شده است. گسترش دامنه جغرافیایی یک 

وي یت رقابتی را با تسهیل صرفه جویی ناشی از مقیاس به ما بدهد و تاثیر مثبتی رشرکت می تواند پتانسیل استثنایی مز
منحنی یادگیري و تجربه داشته باشد. در بعضی کسب و کارها، حجم فروش نیاز دارد تا صرفه جویی کامل مقیاس صورت 

ر به ون مرزهاي یک یا چند بازار کشوپذیرد و/یا از مزیت اثر منحنی تجربه بهره شود این مساله می تواند با عملیات در در
 خصوص بازارهاي کوچک رخ دهد. 

  تنوع بخشیبراي دستیابی به پایگاه کوچکتر  کاستن از کسب و کار ها

، در مدیریت یک گروه متنوع از کسب و کارها دچار مشکل تنوع بخشی شدهشرکت هاي گاهی دیده می شود که بعضی 
بی درنگ به شرکتی دیگر به عنوان  آن همهستند و می خواهند از بعضی از آنها خارج شوند.  فروش یک کسب و کار 

از دست یک کسب و کار است و  البته دیده می  شود که مرتبا هم از این روش استفاده می  خالصیدر جهت  گزینهیک 
فروخت. همچنین  5چاي و قهوه خود را به جی. ام. اسماکربین المللی ، کسب  وکار 4شرکت سارا لی 2012 سال درد. شو

تمرکز  10و کانورس 9خود را فروخت تا روي برندهایی مانند جوردن 8و کول هان 7، برند هاي اومبروهم 6نایک شرکت 
شده است،  خابانتشدن حذف اما گاهی یک کسب و کار که براي . هستند، براي برند نایک عنصر مکمل بیشتري کهکند 

 ادر م. در چنین مورد هایی، شرکت اردخودش را د يمنابع و قابلیت هاي کافی را براي رقابت موفق بر مبناي توانایی ها
، یردبگ  کسب و کار ناخواسته به عنوان یک شرکت مستقل از نظر مالی و مدیرتی آن 11تصمیم به جدادسازي می تواند 

حال چه با فروش سهم هایش به طور عمومی از طریق پیشنهاد اولیه عمومی و یا با توزیع سهم هایش در شرکت تازه به 
بازوي زیست فن آوري خود  12، شرکت حوزه درمان و سالمت، باکستر اینترنشنال 2015در سال سهامداران شرکت مادر. 

نام گرفت. این مساله باعث شد تا شرکت مادر  13شرکت باکسالتا کرد. این جداسازيرا به صورت یک شرکت جدید، 
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کرد جدادسازي کرد 2015را در سال  2شرکت پی پل، 1روي محصوالت و تجهیزات درمانی تمرکز نماید. شرکت اي بی
 2002سال در برابر بیشتر از آنچه اي بی براي شرکت در یک تملیک  30ارزشی  –میلیارد دالر  45آن هم با ارزش 

تنوع یجه برسد که به این نتباید داشته باشیم، مدیریت ارشد  ار محدود تري تنوع بخشیوقتی قرار باشد تا پایگاه پرداخت. 
  در بلند مدت چیزي بیشتر از تمرکز روي تعداد کمتري از کسب و کارها را به ما می دهد. بخشی

یا  حذفگاهی نیز براي حذف یک یا چند تا از کسب و کارهاي کنونی شرکت وجود دارد.  ياما دالیل مهم تر دیگر 
  ایط بازار شرمثال چرا که  تا تردیدي وجود نداشته باشد، قرار گیرد مجدد کار باید مورد بررسی یک کسب و واگذاري

 که  يیک کسب و کارهمچنین   .صنعت جذابی داشته،  به شدت خراب شده باشدکه  دوره اي در یکممکن است که 
برخورد دارد نیست، به دلیل گران تمام شدن  انجام اصالحات در ضعف رقابتی اش نسبت به  تناسب استراتژیک یا منابع از 

 یک شرکت کسب و کارهایی را تملیک هم  گاهی .شدن باشد حذفمی تواند نامزد اول براي  سودآوري احتمالی ان، 
ر از عملکرد پایین تگاهی اوقات  می کند که هر چه مدیریت هم تالشش را بکند نمی تواند مشکالت آن ها را حل کند. 

به وجود می  هبنابراین سواالتی در مورد این قضییعنی کاري نمی شود کرد. است،  حتمیمتوسط بعضی کسب و کارها 
سایر ست همچنین  ممکن ا .تغییري ایجاد کنیم تالش کنیم تا یک  و  آیا آنها را واگذار کنیم یا نگه شان داریم آید که 

 مخوانیه همانگونه که در ابتدا تصور می شد، مالی کافی، چندان با بقیه شرکت عالرغم عملکرد واحد هاي کسب و کار، 
وي کسب خود را کنار گذاشت تا ر فست فود هايبه عنوان مثال، پپسی کو، گروه کسب و کارهاي رستوران  .نداشته باشد

ی توانستند مارزش بیشتري که در آنها منابع  و قابلیت ها تخصصی   هاي سبک تمرکز کند نوشیدنیو کار هاي اسنک و 
  ایجاد کنند.

شرکت مادر  می تواند  تصمیم به جدادسازي کسب و کار ناخواسته به عنوان یک  جدادسازي( اسپین آف) یعنی این که
قل از نظر مالی و مدیرتی  بگیرد، حال چه با فروش سهم هایش به طور عمومی از طریق پیشنهاد اولیه عمومی شرکت مست

   و یا با توزیع سهم هایش در شرکت تازه به سهامداران شرکت مادر.

تناسب لحاظ  ، ازاستاز دیدگاه تناسب استراتژیک معنادار که که به نظر می رسد  تنوع بخشی، یک حرکت گاهی اوقات
} وقتی شرکت هاي داروسازي متعدد به زمینه هاي عطر و لوازم آرایشی وارد 18، ضعیف از آب در می آید. {فرهنگی
قیاس با  چنین محصوالتی در "کم ارزش"کردند، دریافتند که پرسنل آنها احترام کمی براي ماهیت  تنوع بخشیشدند و 

ی کنند. غیبت ارزش هاي تسهیم شده و انطباق فرهنگی بین پژوهش محصوالت درمانی قایلند که درد بیماران را دوا م
دارو ساز ي و فشن و بازار محوري کسب و کار لوازم آرایشی   هايشرکت  شیمیاییحوزه درمان تخصص حوزه ترکیبیات 

  در کسب و کار از دست برود.  تنوع بخشیباعث می شد تا مزایا 
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اسب کنند. همچنین کسب و کارهایی که تنحذف کسب و کارهاي با بازدهی پایین را  شرکت هاي تنوع بخشی شده باید
ه کاي  کسب و کارهاي تازه به  شوند. در ضمن باید  حذفالزم را براي گسترش کسب و کارهاي موجود ندارد باید 

   را در اختیار می گذارند، ورود کرد.فرصت هایی مطمئن 

می تواند بر  دلیل حذفش چیست شود و  حذف باید یا باید یک کسب و کار تابعهه آراهنماي مفید براي تعیین این کیک 
وقتی   "اگر االن در این کسب وکار نبودیم، قصد داشتیم در موقعیت کنونی اصال وارد آن شویم؟": مبناي این باشد که

باید  ر که یک کسب و کارجواب این سوال منفی باشد آنگاه گزینه محروم کردن باید انجام شود.  یک سیگنال دیگ
محرومم شود وقتی دریافت می شود که این کسب و کار براي شرکت دیگر بیشتر از ما ارزشش را داشته باشد؛ در چنین 
مواردي، سهامداران نیز وقتی کسب و کارها فروخته می شود و قیمت خوبی از سوي خریدار پیشنهاد می شود، راضی تر 

  می گردند

  شده تنوع بخشیکسب و کار یک شرکت  خطوط محصولساختار دهی مجدد 

 ذاريواگمجدد شرکت} شامل  دهیبر مبناي کل شرکت{ساختار  شده، تنوع بخشیمجدد یک شرکت  ساختار دهی
به گونه اي که چهره  کامال جدیدي به ترکیب خطوط  و یا به نملیک رآوردن برخی دیگر است،کسب و کار ها  برخی

هنگامی که عملکرد مالی شرکت  به دلیل عوامل زیر بسیار  در واقع،} 19{ اضافه شودمحصول کسب و کار شرکت 
 شرکت هايکسب و کارخطوط محصول یک جور جراحی عمیق روي  انجامکاهش یافته است و یا  فرسایشی شده، 

  تحت عنوان ساختاردهی مجدد،  جذاب است: 

ت که شرکت در تعقیب آن اس تنوع بخشیبین منابع و قابلیت هاي شرکت و نوع شدیدي  یک عدم انطباق  ·
   وجود دارد.

هسته، کاهشی، حاشیه سود پایین،  و یا در سایر صنایع غیر جذاب قرار آرشد  صنایع با کسب و کارها دراغلب  ·
 دارند.

  که از لحاظ رقابتی ضعیف هستند. باشند کسب و کارهاي زیادي  ·
  کسب و کار مهم را تهدید می کنند. چند یک یا بقاي که  يهاي جدیدظهور فن آوري  ·
کسب و کار بزرگ که طعمه رقبایی شده اند که درك بهتري از واحد   چندافول مستمر در سهم بازار یک یا  ·

 بازار دارند.  

 یک بار بدهی سنگین با هزینه هاي بهره اي که عمیقا سودآوري را از بین می برد.   ·

  را برآورده نساخته اند.انتظارات  انتخاب شده اند و اشتباه که یتملیک های ·

 مفهوم اصلی
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شده می باشد آن هم از طریق  تنوع بخشیمجدد در شرکت شامل ایجاد تغییرات بزرگ در یک شرکت ساختار دهی 
  کسب و کارهاي شرکتول صمح وطخط گونه  ر، این حذف بعضی کسب و کارها و/یا تملیک کسب و کارهاي دیگ

 چهره کامال جدید به خود می گیرند.

نحصر م به خصوص وقتی که فرصت  - ایجاد شود، تحت شرایط ویژه ايمجدد می تواند دهی  ساختار، یمواقع خاصدر 
جبور باشد  م مهم باشد که و  بزرگ  آنقدر این تملیک  به گونه اي که، براي یک تملیک وجود داشته باشد به فردي 

ت نیاز وقتی یک شرکهمچنین . کنداز لحاظ مالی تامین  را  تا تملیک جدید را بفروشدواحد هاي کسب و کار متعددي 
قدینگی خود را افزایش دهد و بدین ترتیب بتواند به یک صنعت بزرگ وارد نبعضی کسب و کارها را بفروشد تا تا دارد 

 زمان هم  گزینه مناسبی است.مجدد  دهیساختار باز هم ، م هستشود که سوار بر موج محصوالت و فن آوري هاي آینده ه
 ی ماندهباق يواحد هاي کسب و کارسایر  با ساختار دهی مجدد شرکت،  به ترازبندي ، ها کسب و کار واگذاري با حذف

کار هاي  صل از کسب وکه داراي بهترین تناسب استراتژیک هستند می پردازیم و سپس جریان نقدي حای به گروه های
موقعیت کسب و کار شرکت در تا  ،به کار می گیریم پرداخت بدهی ها و تملیک هاي جدید را  جهت  واگذار شده

   .تقویت شودصنعت مورد تاکیدش 

وص است، به خص متنوع شده  ياري از شرکت هایبس ردر طول دهه گذشته، ساختاربندي مجدد یک استراتژي رایج  د 
وي  کسب و کار وارد شده اند. شرکتمختلف  محول کرده اند و به صنایع و خطوط تنوع بخشیآنها که به طور گسترده 

ا مجدد استفاده کرده است ت بنديو سایر برند هاي سبک زندگی، از استراتژي ساختار  2نورث فیس سازنده برند هاي 1اف
شرکت هاي دیگر  ازگشت هاي سهامدارانب برابر 5ازگشت هایی که اغلب  بازگشت ها را براي سهامدارانش فراهم کند. ب

میلیارد دالر براي  5، شرکت وي اف، بیش از 2000در سال  نورث فیسلباس می باشد. از زمان تملیک پر رقیب در بازار 
می باشد. برند هاي تازه لباس  2011در سال  3کسب و کار اضافی خرج کرده است که شامل تملیک تیمبرلند 10تملیک 

، و برند هاي 5ونز، کفش هاي اسکیتبورد 4اول منکیند لباس ورزشیبرند ي اف تملیک شده اند شامل که توسط شرکت و
، 2015تا سال  .می باشند 8لوسیاس هاي ورزشی بدر زمینه لباس موج سواري و ل  7، جان وارواتوس 6 دیگر مانند، ناتیکا
.  دیل شده بودتب تولید کننده هاي لباس و کفش در سرتاسر جهان ورترینآیکی از بزرگترین و سودبه  شرکت وي اف
قرار داشت. کپسول توضیحی ام  248در رتبه شرکت امریکایی  500در میان  ،فورچون 2015سال  فهرستاین شرکت در 
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ورده آمجدد عملیات هایش براي حل مشکالت داخلی روي  دهی ختاراسبه   1که چگونه هیولت پاکارد شرح می دهد 8,2
  و سودآوري را بهبود بخشیده است. 

   8,2کپسول توضیحی 

  ساختار بندي مجدد براي عملکرد بهتر در شرکت هیولت پاکارد

  
© Angel Navarrete/Bloomberg via Getty Images 

رهبري  (تحت 2تولید کننده کامپوتر هاي خانگی، کامپکخرید یعنی  یک تملیک اشتباه،از زمان رد، شرکت هیولت پاکا
با تقاضاي کاهش این شرکت است. در چند سال گذشته، شده چار مشکالتی د) 3، یعنی کارلی فیوریناآن مدیر ارشد سابق

ولت شرکت هیهم در بازار اصلی  جدیدي رقباياست و  یر فن آوري هم به سرعت رخ دادهییافته روبرو بوده است، تغ
راي رویارویی با این مشکالت، مدیر عامل این شرکت یعنی مگ ویتمن، ببرانگیخته شده اند مانند گوگل و اپل. پاکارد 

. افزون بر این که عملیات تصویب شد 2015دیره در اکتبر ساختاربندي مجدد شرکت را اعالم کرد که بعدا توسط هیات م
. HP Enterpriseو  HP Incبه دو موجودیت مستقل و مجاز تبدیل کرد:  شرکت را ،برنامهاین شده اند،  ها اصالح

میراث دار عملیات شرکت در زمینه کسب و کار کامپیوترهاي خانگی و پرینتر می باشد، در حالی  HP Incیعنی اولی 
  را حفظ می  کند. 4که دومی زیرساختار فن آوري شرکت، خدمات و کسب و کار رایانش ابري

کاف . اول این که شرا به همراه داشته استمزایا  زگستره اي امجدد شرکت هیولت پاکارد،  دهیبه عنوان نتیجه ساختار  
بنگاه را وادار می کند تا با رشدي سریعتر پیش رود تا فرصت هایی را تعقیب این یاد شده بین دو موجودیت، کسب و کار 

 ودشوار است تا در محاسبه اوضاع براي هم مشتري  "که کمتر مرتبط هستند. همان طور که بارها مشاهده شده است کند
د، یعنی جدیتژیک را در زنجیره ارزش هر دو کسب و کار ایک تناسب استر ، این مساله  نبود"عمل کردهم بنگاه خوب 
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HP Inc  وHP Enterprise  .دوم، با ایجاد موجودیت هاي کوچکتر و البته چاالکتر، شرکت هاي نشان می دهد
ت تی و پیش بینی نیازهاي در حال تکامل مشتریان بدسجدید می توانند موقعیت بهتري را با واکنش به حرکت هاي رقاب

د. این بدین دلیل است که تیم مدیریتی  براي مجموعه اي از محصوالت که متمرکز تر و کوچکتر هستند، مسئولیت نورآ
وري د، نوآندر جهان فن آوري با سرعت حرکت می کنوقتی  نها آرا قبول می کند، این مساله می تواند باعث شد که 

ر چنین چون دهماهنگی بهتري را براي مدیران ایجاد می کنند،  انگیزه ، ساده ترسوم، سازمان هاي بهتري داشته باشند. 
متمرکز تر است و خالصه بهتر خود را نشان می هم بهتر دیده می شود و عملیات مدیران الش هاي فردي سازمان هایی، ت

تقاضا در حال پایین آمدن است و حرکت به سمت پیش بینی بهتر عملیات، عمال  با کاهش عملیات در جاهایی که دهند.
مجدد می  له جبران کننده هزینه ساختار دهیمیلیارد دالري در هزینه ها داشته باشد. این مسا 2شرکت توانست کاهش 

، شرکت را به سود شود(که شامل نیازبراي دوباره کاري در کارکردهاي اجرایی می شود) امید است که این حرکات
  آوري باز گرداند. 

Sources: CNBC Online, “Former HP Chair: Spinoff Not a Defensive Play,” October 6, 2015, www.cnbc.com/2014/10/06/hairman-
spinoff-not-a-defensive-play.html; S. Mukherjee and E. Chan, Reuters Online, “Hewlett-Packard to Split into Two Public 
Companies, Lay 
Off 5,000,” October 6, 2015, www.reuters.com/article/us-hp-restructuring-idUSKCN0HV0U720141006; J. Vanian, Fortune Online, 
“How 
Hewlett-Packard Plans to Split in Two,” July 1, 2015, fortune.com/2015/07/01/hewlett-packard-filing-split/; company website 
(accessed 
March 3, 2016) 

 

 

  نکات کلیدي:

لندمدت ارزش اقتصادي بنمی تواند عاقالنه یا توجیه پذیر تلقی شود بدون اینکه  باعث   تنوع بخشیدر اصل،  -1
  که در صنایع ارزشی  که سهامداران نمی توانند خودشان با خرید سهام در شرکت هایی -شود براي سهامداران

سرمایه شرکت  در صنایع مختلف پخش می شود. بدون گذراندن گونه  مختلف کار می کنند بدست آورند. این 
 راي ب ر یک کسب و کار جدید، شانسی کمی را د تنوع بخشیسه آزمون مزیت شرکت، یک حرکت براي 

 است. بهتر موقعیت آزمونهزینه ورود و . منظور آزمون جذابیت صنعت، آزمون ارزش سهامداران خواهد داشت ایجاد

و  : تملیک، استارت آپ درونیبه شکل مختلف داشته باشد ابزارهاي ورود به کسب و کارهاي جدید می تواند  -2
رمایه گذاري و یا س مشترك با سایر شرکت ها. اینکه از طریق توسعه داخلی یا تملیک خطر پذیر سرمایه گذاري

  که ما به چهار سوال مهم زیر می دهیم:  استوابسته به جوابی  -مشترك کار را انجام دهیم
 اریر اختد یتوسعه داخل  قیورود به کسب و کار از طر يرا برا ازیمورد ن يها تیشرکت همه منابع و قابل ایآ ·

  محروم است؟ یاتیمنابع مهم و ح یاز نعمت بعض ایدارد و 
  بر آنها غلبه کرد؟ دیوجود دارند که با يموانع ورود ایآ ·
  ورود موفق است؟  يدر شانس شرکت برا یسرعت، عامل مهم ایآ ·

http://www.cnbc.com/2014/10/06/hairman
http://www.reuters.com/article/us-hp-restructuring
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  حالت ممکن کدام است؟  نیتر نهیتوجه به اهداف شرکت،  کم هز با ·
مرتبط شامل ساخت شرکتی حول چند کسب و کار می شود و تناسب استراتژیک  تنوع بخشییک استراتژي  -3

هم در بین فعالیت هاي زنجیره ارزش وجود دارد. تناسب استراتژیک وقتی وجود دارد که تعداد یک یا چند 
فعالیت، زنجیره ارزش کسب و کارهاي متمایز را شکل می دهند و به قدر کافی براي ارائه فرصت ها در جهت 

 سهیم بین کسب و کارها و انتقال منابع و قابلیت ها هماهنگ هستند.ت

مادري که بهترین عملکرد را دارند، ماهیت و ارزش انواع منابعِ در اختیارشان را می شناسند و می  شرکت هاي -4
ایی رکت ه. آن شدانند چگونه به طور اثربخشی از آن ها بین کسب و کارهایشان  به صورت اهرمی استفاده کنند 

یزي چکه قادرند ارزش بیشتري را در کسب و کار خود نسبت به سایر شرکت هاي  تنوع بخشی شده ایجاد کنند، 
.  وقتی  یک شرکت از مزیت مادري برخور دار است، مدیران ارشد آن، بهترین شانس دارند  1به نام مزیت مادري

زیت م اجرا کنند که البته بتواند هر سه آزمونطراحی و را دارند تا یک استراتژي تنوع بخشی غیر مرتبط را 
 . دبلند مدت سهامداران را افزایش ده د و در مجموع ارزش اقتصاديشرکت را بگذران

مرتبط می توانند از تناسب استراتژیک به روش هاي دیگر نیز بهره مند شوند.  تنوع بخشی شدهشرکت هاي  -5
بین کسب و کارهاي شرکت به ما کمک می کند تا هر  تسهیم و یا انتقال دارایی هاي تخصصی ارزشمند در

ث می رود. این باعبکسب و کار، فعالیت هاي زنجیره  ارزش خود را به نحوه بهتري انجام دهد و اثر بخشی باال 
 شود تا براي هر کسب و کار به مزیت رقابتی دست یابیم

 :استیک شرکت چقدر خوب است شامل گام هاي زیر  تنوع بخشیتحلیل اینکه استراتژي  -6

  ارزیابی جذابیت صنعت گام اول: ·
  گام دوم: ارزیابی قدرت رقابتی واحد کسب و کار ·
  شده تنوع بخشیگام سوم: تعیین ارزش رقابتی تناسب استراتژیک در شرکت هاي  ·
 منابع  مطلوبشرایط تناسب بررسی گام چهارم:  ·

  کسب و کار و انتساب اولویت ها براي تخصیص منابع به آنهاگام پنجم: رده بندي واحد هاي  ·
 براي بهبود عملکرد کلی شرکت جدید حرکت هاي استراتژیک  طراحیگام ششم:   ·

یعنی کدام گزینه هاي استراتژیک اصلی شرکت، می توانند براي تحکیم استراتژي و بهبود عملکرد شرکت 
  استفاده شوند که شامل موارد زیر است.

 یکسب و کار ها ارائه م نیکه ا ییفرصت ها بیبه  خطوط محصول موجود کسب و کارها و تعق دنیچسب -1
  دهند.  

  .  دیجد عیدر صنا  دیجد  يها کیکردن دامنه کسب و کار شرکت با تمل گسترده -2
  کسب و کار اتیعمل يمحدود تر برا یگاهیخاص و کاهش به سمت  پا يحذف کردن کسب و کارها  -3

                                                           
1 parenting advantage 
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 بیترک يبرا دیجد يشرکت و در نظر گرفتن چهره ا يمجدد  خطوط محصول کسب و کارها یده ساختار -4
  کسب و کار شرکت. 

 

  

  تمرین هاي یادگیري

به  صورت اظ رقابتی از لحببینید که آیا می توانید تعیین کنید که روابط زنجیره تامین  کسب و کارهاي شرکت هاي زیر . 1
)  انتقال 1مرتبط می باشند یا خیر. به طور خاص،  باید دریابید که آیا  فرصت هاي بین کسب و کاري وجود  دارد براي (

)  اهرم 3دستیابی به مقیاس دامنه و/یا (در راستاي  زنجیره تامین مرتبطهاي  فعالیت) براي ترکیب  2وري و توانایی ها (آفن 
و سایر منابع که تمایز را افزایش می دهند. به فهرست شرکت ها که در زیر می آیند   بل احترامقاکردن استفاده از برند 

  توجه فرمایید:

 
Bloomin’ Brands 
Outback Steakhouse 
Carrabba’s Italian Grill 
Roy’s Restaurant (Hawaiian fusion cuisine) 
Bonefish Grill (market-fresh fine seafood) 
Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar 
L’Oréal 
Maybelline, Lancôme, essie, and Shu Uemura cosmetics 
Redken, Matrix, L’Oréal Professional, Garnier, Kiehl’s, and Kérastase hair care and skin care 
products 
Ralph Lauren, Yves Saint Laurent, and Giorgio Armani fragrances 
La Roche-Posay, Vichy Laboratories, and SkinCeuticals dermocosmetics 
Johnson & Johnson 
Baby products (powder, shampoo, oil, lotion) 
Band-Aids and other first-aid products 
Women’s health and personal care products (Stayfree, Carefree, Sure & Natural) 
Neutrogena, Lubriderm, and Aveeno skin care products 
Nonprescription drugs (Tylenol, Motrin, Pepcid AC, Mylanta, Monistat) 
Prescription drugs 
Prosthetic and other medical devices 
Surgical and hospital products 
Acuvue contact lenses 

  

  3و  3و 2و  1اهداف یادگیري 

شده  تدر زیر آمده است و در وب سایتش هم فهرس 1شرکت اینگرسول رند توسطرا کههاي کسب و کار فهرست هاي گروه  -2
  است، دنبال کنید.

                                                           
1 Ingersoll Rand 
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  وب سایت این شرکت : آدرس 

(company.ingersollrand.com/ircorp/en/discover-us/our-global-brands.html)  

ا مرتبط و یا از ن تنوع بخشیمرتبط،  تنوع بخشی -تشخص می بخشیددر این مورد، چگونه شما استراتژي سطح شرکت را 
  ؟ پاسخ خود را توضیح دهید.غیر مرتبط-استراتژي ترکیبی مرتبط

Club car—golf carts and other zero-emissions electric vehicles 
Thermo King—transportation temperature control systems for truck, trailer, transit, marine, and 
rail applications 
Ingersoll Rand—compressed air systems, tools and pumps, and fluid handling systems 
Trane—heating, ventilating, and air conditioning systems 
American Standard—home heating and air conditioning systems 
ARO—fluid handling equipment for chemical, manufacturing, energy, pharmaceutical, and 
mining industries 
 

4و  3و  2و 1هدف هاي یادگیري   

ب و بخش هاي کس و البتهمحور می باشد -فن آوري آن کامال و تولیداست شرکت آي تی تی، یک شرکت مهندسی 
  :که در زیر می آید خود را داردخاص کار و محصوالت 

پمپ هاي صنعتی، لوله ها و سیستم هاي کنترل و رد گیري؛ خدمات پس از فروش براي بازار  -بخش فرایند صنعتی
  ، کاغذ و لوله و دارو. معدنهاي مواد شیمیایی، گاز، 

براي بازارهاي حمل و نقل  1رها، فن آوري هاي دامپینگبادوام، سپلنت ترمز هاي  -بخش فن آوري هاي حرکت
  ریلی. 

تولید قطعات ارتباط دهنده و  اثاثه الزم در این حوزه  براي اتوموبیل ها،  -بخش راه حل هاي اتصال فی مابین
  هواپیما ها و لوکوموتیو ها، تجهیزات میدان هاي نفتی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات صنعتی. 

انرژي و نیز کنترل نوسانات قطعات، و نیز کنترل حرکت در تولید رباتیک، جذب تجهیزات  -کنترلبخش فن آوري 
  تجهیزات پزشکی و خودرو، تجهیزات زیردریا، تجهیزات صنعتی، هواپیما و خودرو هاي نظامی

   4و 3و 2و  1هدف یادگیري 

، آیا می تواند بگویید که صف بندي کسب و کار در شرکت آي تی تی، بازتاب دهنده یک که آمد یتسرهبر مبناي ف
 مرتبط تنوع بخشیب رفته و یا احیانا ترکی مرتبطغیر  استراتژيشرکت به سراغ یا این  باشدمی  مرتبط تنوع بخشیاستراتژي 

ی وجود بین کسب و کارهاي شرکت آي تی تتناسب استراتژیک م در یمزایایرا مد نظر قرار داده است؟ چه  مرتبطو غیر 

                                                           
 تکنیکی براي جلوگیري از افزایش بیش از حد خروجی یک مدار یا وسیله ١
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را  دارانسهامبراي تملیک در نظر بگیرد تا ارزش باید آي تی تی  شرکت وجود دارد؟ همچنین انواع شرکت هایی که 
  افزایش دهد، کدامند؟ پاسخ خود را  توجیه کنید. 

  تمرین هاي شبیه سازي مشارکت کنندگان

 محصوالت دیگر و کسب وکارهاي دیگريت را دارد تا صشرکت شما این فر ،در یک رویدادفرض کنید که  -1
تنوع رتبط، م تنوع بخشیکدام استراتژي را انتخاب می کنید :  تولید کند. شما کنید، ن انتخاب میکه خودتارا 

 غیر مرتبط و یا ترکیبی از هر دو؟ توضیح دهید چرا.  بخشی

  3و 2و  1هدف یادگیري 
اشد؟ نشان جذاب ب ،مرتبط تنوع بخشید تا نمنابع خاص و قابلیت ها را دارد که باعث می شوکدام شرکت  شما،  -2

راتژیک می تواند با انتقال این منابع  و قابلیت هاي رقابتی به کسب و کار تدهید که کدام انواع مزایاي تناسب اس
  مرتبط تازه تملیک شده بدست آید؟ يها

  2و  1هدف یادگیري 
کدام  ی کنید ، فکر ممرتبط را برگزیند تنوع بخشیانتخاب کرده است تا یک استراتژي را  راه خودشرکت شما  -3

داقل دو مقیاس دامنه دست یابیم؟ حبه شوند به  گونه اي که  تنوع بخشیصنایع یا مقوالت محصوالت می توانند 
ه هر دارند و با ورود ب هاشارا نام ببرید که به انواع خاصی از صرفه جویی هزینه ریا سه صنعت یا مقوله محصول 

 چیزي به ما افزوده می شود. ،کدام

  2و  1هدف یادگیري 

ل غیر مرتبط را برگزیند،  کدام صنایع  و یا مقوله هاي محصو تنوع بخشیانتخاب کرد تا استراتژي اگر شرکت  -4
به  گونه اي که روي استفاده از نام برند و تصویر شرکت کنونی سرمایه گذاري  ،شوند تنوع بخشیمی توانند 

مقوالت جدید محصول به مزیت برسیم؟ حداقل دو یا در وارد شده و یا  ،شود تا به خوبی در کسب و کار تازه
از  آنها، ان بهتو یسه تا از چنین صنایع یا مقوله هاي محصول را نام ببرید و به مزایاي خاصی اشاره کنید که م

  . دست یافت طریق انتقال برند چتري خود به هر یک از آنها

  3و  1اهداف یادگیري 
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