الخامسة :الخيارات إلاستراثيجية
مصفوفة أوسوف لحىمية ألاعمال Ansoff Growth matrix
وان "إٌغىز ؤوظىف" ؤخد ؤوابل الرًً هخبىا في مىطىع اطتراجُجُت الشسهت وواخد مً الىخاب اإلاؤزسًٍ في
هرا اإلاجاٌ والري وشس عمله ألاطاس ي "اطتراجُجُت الشسهت" ألوٌ مسة في عام  . 5965وفي هرا الىخاب كدم
ؤوظىف فىسة مصفىفت الىمى  . growth vector matrixهما هى مىضح في الشيل 5.7

وهما ًدبين مً هرا اإلاخطط  ،فئن اإلادىز السؤس ي ًدمل عىىان اإلاهمت missionواإلادىز ألافلي اإلاىخج
 ، productوٍخم الخعسف على خالخين فلط  -الحاطس والجدًد  -ليل بعد ؤو مدىز.
جلترح الفىسة هفظها عالكت وزُلت بين ألاطىاق اإلاظخلبلُت وألاطىاق الحالُت ومىخجاث الشسهتً .مىً ألي
شسهت مصىعت للخدماث ؤو الظلع حظمُت آفاق جطىٍس ؤعمالها .هما جددد ؤلاطتراجُجُت الطسٍلت التي جدخاج
بها الشسهت إلى الخدسن  ،واإلاخاطس الحالُت عىد اخخُاز ؤخد الخُازاث.
وهره اإلاصفىفت هي ؤداة للخخطُط الاطتراجُجي للدظىٍم ،جسبط ما بين اطتراجُجُت الدظىٍم للشسهت مع
ّ
الخىحه الاطتراجُجي العام لديها بهدف جدلُم الىمى اإلاظخلبليّ .
طمُذ وظبت إلاخترعها إٌغىز ؤوظىف (Igor
) ،Ansoffوهي ّ
جلدم ؤزبع اطتراجُجُاث بدًلت للىمى على شيل حدوٌ ؤو مصفىفتً .خم جددًد الاطتراجُجُاث
اإلامىىت2 × 2مً هره الاطتراجُجُاث البظُطت للمصفىفت .
و جم وصف مصفىفت الىمى الخاصت ب  Ansoffفي ملالخه في(  - Harvard Business Reviewطبخمبر -
ؤهخىبس  ) 5957بعىىان "اطتراجُجُاث الخىىَع" التي كام فيها بخددًد الاطتراجُجُاث البدًلت هما ًلي:
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 .5اختراق السوق : Market Penetrationحظعى الشسهت إلى شٍادة اإلابُعاث إلاىخجاتها الحالُت في ؤطىاكها
الحالُت مً خالٌ التروٍج والخىشَع ألاهثر كىة.
 .2ثطويز السوق : Market Developmentحظعى الشسهت إلى شٍادة اإلابُعاث عً طسٍم ؤخر مىخجاتها
الحالُت إلى ؤطىاق حدًدة.
 .3ثطويز املىحج : Product Developmentحظعى الشسهت إلى شٍادة اإلابُعاث عً طسٍم جطىٍس مىخجاث
مدظىت ألطىاكها الحالُت.
 .4الحىويع  : Diversificationحظعى الشسهت إلى شٍادة اإلابُعاث عً طسٍم جطىٍس مىخجاث حدًدة ألطىاق
حدًدة.
ومً الىاضح ؤن الاطتراجُجُخين ألاخيرجين حعخمدان بشيل مباشس على ابخياز اإلاىخجاث والازىين الظابلين على
الابخياز في الدظىٍم (ؤو العملُت).
في الىاكع ً ،خم جددًد مصفىفت الىمى الخاصت ب  Ansoffمً خالٌ اللىجين ألاطاطِخين للعسض والطلب،
ؤو الخىىىلىحُا والعمالء ،بدُث ًمىً إعادة حشىُل مصفىفخه مع هره الدظمُاث ،وزبما ؤهثر ؤهمُت ،هما
هى مىضح في الشيل  . 5.8البدابل الاطتراجُجُت ال جصاٌ هي هفظها.

في دزاطت طابلت إلاؤلفي الىخاب اإلالسز "بُىس وهازث" بعىىان "الدظىٍم والىجاح الخىافس ي"
(  ،) 5989جىصال إلى ؤن إخدي الظماث التي ميزث اإلايشأث ألاهثر هجاخا عً جلً ألاكل هجاخا واهذ
خلُلت ؤهه بدال مً اعخباز هره الاطتراجُجُاث البدًلت خصسٍت بشيل مشترن ،فلد واهذ الشسواث الىاجحت
جدبع اطتراجُجُاث اختراق الظىق وجطىٍس اإلاىخجاث في وكذ واخد (بشيل متزامً) باإلطافت إلی ذلً،
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کىدُجت لخطىٍس کل مً اإلاىخجاث وألاطىاق الجدًدة ،کاهذ اإلايشأث الىاجحت مخىىعت ؤًظا ؤي جدبع
(اطتراجُجُت الخىىَع).
بغع الىغس عً الاطتراجُجُت ؤو الاطتراجُجُاث التي جدبعها اإلايشإة ،فئن هدفها ألاطاس ي ًبلى هى ذاجه -
إوشاء والحفاظ على ميزة جماًصٍت ؤو جىافظُت مظخدامت .ومً خُث الجىهس ،جىحد اإلايزة الخماًصٍت اإلاظخدامت
 SDAؤو اإلايزة الخىافظُت اإلاظخدامت  SCAعىدما جطىز ميشإة ما وطعا فسٍدا ًميزها عً مىافظيها.
وإلاا واهذ اإلايزة الخىافظُت هي اإلاىفعت التي ًساها العمُل  ،فئن لها مصادز مخىىعت .ومع ذلً ،ألغساض
الخدلُل ،مً اإلافُد اعخباز ؤن اإلايزة الخىافظُت هاشئت عً مصدز واخد ؤو ؤهثر مً اإلاصدزًٍ ألاطاطُين -
كُادة الخيلفت ؤو الخماًص.
جملي العلالهُت الاكخصادًت ؤهه إذا جم الىغس إلى شِئين على ؤنهما مخطابلان مً حمُع الجىاهب مً كبل
مشتري ما ،فدُيئر طِخم اخخُاز ذلً الش يء ذا الظعس ألاكل باعخبازه ًمثل كُمت ؤفظل ملابل اإلااٌ .ولىً
إذا زؤي ؤخد اإلاشترًً اإلاعىُين ؤن هىان اخخالفاث ذاث مغصي طىاء واهذ (مىطىعُت ؤو ذاجُت) بين
الشِئين ،فئن ذلً طُؤزس في إدزاهه لللُمت بدُث ؤهه كد ًفظل الش يء ألاعلى طعسا .
في ؤطىاق اإلاىخجاث غير اإلاخماًصة(عادة ما جيىن الظلع ذاث حعسٍف دكُم) ًخم جددًد طعس الظىق مً
خالٌ جفاعل العسض والطلب .وفي عل هره الغسوف ،مً الىاضح ؤن اإلاىزد الري ًمخلً ؤكل الخيالُف
طىف ًخمخع بإعلى هىامش السبذ ،وبالخالي ًمىً اعخبازه اإلاىزد ألاهثر هجاخا.
كُادة الخيلفت هي الاطتراجُجُت التي حظعى إلى جدلُم هرا اإلاىكف ،وعادة ما جلىم على وفىزاث الحجم وآزاز
مىدنى الخبرة التي حعصشها إدازة ؤهثر هفاءة وفعالُت.
جللُدًا ،ازجبطذ وفىزاث الحجم بحجم الىخدة اإلاىخجت ،ولىً مع عهىز جىىىلىحُا اإلاعلىماث وجطىٍس

جلىُاث مثل الخصمُم والخصيُع بمعىهت الحاطىب )CAM( "Design Aided Computer" CAD-CAM
" "manufacturing aided computerوؤهغمت الخصيُع(  ،) FMSجأولذ العدًد مً اكخصاداث ؤلاهخاج ؤو
ؤلغُذ .ومع ذلً  ،لِع هرا هى الحاٌ مع وفىزاث الحجم التي حعصي إلى الدظىٍم ،والعدًد مً وعابف
مصٍج الدظىٍم مثل البُع والخىشَع وؤلاعالن والتروٍج ال جصاٌ جخمخع بىفىزاث الحجم وجمىذ مصاًا الخيلفت
للمىزدًً ألاهبر.
هره الىلطت ألاخيرة ذاث ؤهمُت خاصت .اكخصاداث الحجم مخاخت فلط ألهبر اإلاىزدًً .جطبم مبادا بازٍخى
في معغم الصىاعاث :طِشيل  ٪ 22مً اإلاىزدًً  ٪ 82مً إحمالي الىاجج مع الىدُجت الىاضحت التي جلىٌ
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إن الغالبُت العغمى مً اإلاىزدًً (  )٪ 82جمثل مجخمعت فلط خصت صغيرة ( )٪ 22مً الظىق . .وٍترجب
على ذلً  ،باليظبت للغالبُت العغمى مً اإلايشأث ،ؤن كُادة الخيلفت لِظذ اطتراجُجُت كابلت للخطبُم،
وٍجب بالظسوزة ؤن جدىافع هره اإلايشأث على ؤطاض الخماًص.
كد ًخخر الخماًص ؤشياال عدًدة .فئن الفسق اإلاىطىعي واإلالمىض اإلاخإصل في اإلاىخج هفظه ؤطهل للخددًد
والخىطُذ ،ولهرا الظبب وعخبر جطىز اإلاىخجاث هى الاطتراجُجُت الخىافظُت السبِظُت.
في بِئت جىافظُت الُىم ،ؤصبذ جدلُم الفسوق اإلاىطىعُت والحفاظ عليها ؤهثر صعىبت لالطخدامت .وكد جم
جلدًس ؤن ؤي جلىُت حدًدة طِخم فهمها باليامل في غظىن  58شهسا مً عهىزها ألاوٌ بدُث ًخمىً
اإلاىافظىن مً كُاض اإلاىخج الجدًد ووطع ألاطاض إلايزجه الخىىىلىحُت .عالوة على ذلً  ،وهغسا لطبُعت
اإلاىافظت الدولُت ،ؤصبدذ خماًت خلىق اإلالىُت الفىسٍت مً خالٌ بساءاث الاختراع ؤهثر صسامت وؤصبدذ
عملُت اليسخ ؤمسا شاةعا .
هره الحالت لِظذ حدًدة ،بالطبع  -إنها حدًدة فلط على اإلاىخجاث اإلاعلدة التي جظم الخىىىلىحُا العالُت.
باليظبت إلاعغم اإلاىخجاث التي حعخمد على جلىُاث مىخفظت ومفهىمت حُدا – (مثال جصيُع ألاغرًت وصىاعت
الصابىن ،وما إلى ذلً )ً -لدز اإلاىزدون لعلىد ،إن لم ًىً كسوها  ،ؤن الىهج ألاخسي مً الخماًص الخىىىلىجي
البدذ طسوزٍت إذا وان ًىغس إلى هاججهم على ؤهه مخماًص اإلاشترًً اإلاىخغسًٍ .وهرا هى الظبب في ؤن الدظىٍم
جىلى هره ألاهمُت في ألاطىاق اإلاشبعت وجىافظُت للغاًت ،ألنها لِظذ طىي مً خالٌ العالماث الخجازٍت،
وجددًد اإلاىاكع ،وجىفير الخدماث .فئن الغالبُت العغمى مً حمُع الجهاث طخدبع اطتراجُجُت جفاطلُت
جلىم على مصٍج مً ميزاث اإلاىخج التي ٌعصشها مصٍج حظىٍلي مميز طُمىنها مً إوشاء امخُاش مع عدد واف مً
العمالء لخمىُنهم مً البلاء والىمى.
وكد ؤوحد ” “Porterزالزت اطتراجُجُاث جىافظُت ؤطاطُت وهي:
 -5اطتراجُجُت كُادة الخيلفت Cost leadership
 -2اطتراجُجُت الخميز differentiation
 -3اطتراجُجُت الترهيز Focus
وذهس ؤن الاطخخدام الصحُذ إلخدي هره الاطتراجُجُاث ًمىً اإلاؤطظت مً الدفاع عً خصتها الظىكُت
ؤمام اإلاىافظين .اهظز الجدول رقم 1.1
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 .1استراثيجية قيادة الحكلفة
بدظب ماًيل بىزجس فئن اطتراجُجُت كُادة الخيلفت هي إخدي الاطتراجُجُاث الخىافظُت ألاطاطُت التي
ًمىً ؤن جدبعها الشسواث التي حظتهدف عمالء يهخمىن بظعس اإلاىخج بشيل اطاس ي ،وجلىم الاطتراجُجُت على
جلدًم مىخجاث ذاث اطعاز مىخفظت ملازهت بباقي اإلاىافظين مع الاخخفاظ بمظخىي مخىطط وظبُا مً
الخميز .وكد جسٍد بعع اإلاؤطظاث مً اجباع هره الاطتراجُجُت جىفير عابداث ؤهبر بغسض اطخخدام حصء
هبير منها في البدىر والخطىٍس ألحل الاخخفاظ بىطعُتها الخىافظُت.
.2استراثيجية الحميز
على الجاهب آلاخس جإحي اطتراجُجُت الخميز والتي جداوٌ اإلاؤطظاث مً خاللها ؤن حشبع خاحاث وزغباث
العمالء بشيل ًصعب جللُده بىاططت اإلاىافظين وخاصت ؤولئً الرًً يهمهم عىصس الجىدة ومميزاث اإلاىخج
ً
وخصابصه ؤهثر مً الظعس ،في ذاث الىكذ الري ًلدز فُه اإلاظتهلً هرا الخميز وٍيىن مظخعدا لدفع كُمت
ؤهبر في ملابله .وجىاحه هره الاطتراجُجُت صعىبت جخمثل في امياهُت جللُد اإلاىافظين لهره اإلايزاث طىاء بشساء
الخىىىلىحُا التي حظاعدهم على ذلً ؤو باحخراب و"صُد" اإلاىازد البشسٍت صاخبت هرا الخميز .وبدظب
ماًيل بىزجس فان جيلفت هره الاطتراجُجُت طخيىن مسجفعت وبالخالي ًجب ؤن ًخم حعىٍع ذلً مً خالٌ طعس
بُع ًصٍد عً جيلفت الخميز للخمىً مً جدلُم هامش السبذ اإلاخطط
.3استراثيجية التركيز
والاطتراجُجُت الثالثت مً اطتراجُجُاث بىزجس هي اطتراجُجُت الترهيز ،خُث جسهص اإلاؤطظت على كطاع طىقي
معين زبما ٌشمل مجمىعت مً اإلاظتهلىين ذوي الاخخُاحاث وألاذواق اإلاخجاوظت ،ؤو الترهيز على مىطلت
حغسافُت مدددة ،مع جسن باقي الظىق للمىافظين .وجمىً هره الاطتراجُجُت اإلاؤطظت مً خدمت ذلً
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اللطاع بشيل ؤهثر هفاءة وفاعلُت عً طسٍم دزاطت مخعملت وعالكت ؤهثر كسبا مع اإلاظتهلىين  .إال ؤن هره
الاطتراجُجُت معسطت دابما إلاخاطس مخعددة ؤهمها دخىٌ مىافع كىي على ذاث الشسٍدت الظىكُت مما
ٌعسض اإلاؤطظت إلاخاطس فلدان وظبت هبيرة مً الحصت الظىكُت وزبما لفلدها واملت.
ًسي بىزجس ؤن اإلاؤطظاث التي جداوٌ جطبُم ؤهثر مً اطتراجُجُت مً هره الثالر في آن واخد طىف حعاوي
مً اهخفاض في الحصت الظىكُت واهخفاض في ألازباح بالخبعُت خُث طِخىحه اإلاظتهليىن الباخثىن عً
الظعس الاكل الى اإلاؤطظاث التي جدبع اطتراجُجُت كُادة الخيلفت بشيل صسٍذ ،وألاخسون الباخثىن عً مىخج
مخميز الى الشسواث ذاث اطتراجُجُت الخميز جازهين جلً اإلاؤطظت في مىطلت الاخخىاق ؤو همً "زكص على
الظلم".
بِىما ًسي اإلاىخلدون لهرا الطسح اهه ًمىً الجمع بين ؤهثر مً واخدة مً هره الاطتراجُجُاث جدذ عسوف
معُىت خُث ؤن ؤطباب هجاح اطتراجُجُت اللُادة بالخيلفت جخمثل في اطعاز وآلُاث اللطاع ؤو الصىاعت التي
حعمل به اإلاؤطظت بِىما ٌعخمد هجاح اطتراجُجُت الخميز على اذواق وزغباث اإلاظتهلىين  ،وهما عاملين
مظخللين بعظهما عً بعع وبالخالي خظب الطسح الجدًد فئهه ًمىً اإلاصج بين الاطتراجُجُخين .
وبما ؤن اطتراجُجُت الخميز حعخمد إما على الخميز في عسض وحظىٍم اإلاىخج ،ؤو الخميز الابداعي مً خالٌ
الخىىىلىحُا اإلاصىعت للمىخج ،فلى هغسها الى الخميز الابداعي هجده ٌعخمد بشيل ؤطاس ي على جىىىلىحُا جصىع
خصابص مميزة للمىخج  ،ومً اإلامىً ؤن جيىن ذاث الخىىىلىحُا هي العامل الاطاس ي في خفع جيلفت
الاهخاج .فئذا جمىىذ اإلاؤطظت مً امخالن جلً الخىىىلىحُا فئنها جخمىً مً اطخخدام اطتراجُجُتي اللُادة
بالخيلفت ،والخميز في آن واخد على خالف ما طسح بىزجس.
************************************
مالحظة ً:ىص مبدأ  20/00على ان أي مىظومة ثحضمن بطبيعتها اخحالال في الحواسن بين مدخالتها و
مخزجاتها ,حيث ان " %00من الىحائج ثأجي مباشزة من  %20من الجهود املبذولة  .و قد كان الاقحصادي
الاًطالي باريحو اول من وضع ًده على مبدأ20/00

د.روال غاسي اسماعيل
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