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مقدمه
عوامل مختلفی بر تصمیمات استراتژیک ساامما هاا و با تبا آ  ،عملکار آ هاا
اثرگذار هستند .این عوامال را مایتاوا با
تقسیمبندی کر  .تو

و گاروع عوامال ا لای و اار ی

هممما ب مجموع این عوامل مایتواناد ممینا ساام ا اذ

تصمیمات موفق ر سامما ها گر  .تیس و همکارانش )1997( 1با توسع تئاوری
مبتنی بر مناب  ،تئوری قابلیتهای پویا را توسع
توانایی سامما

ا ند .تئوری قابلیتهای پویاا با

ر پاسخ هی ب محیطهای ر حال تغییر ،مایپار ام  .آ هاا بیاا

میکنند ک سامما ها تواناییهای اصی ارند و قا ر هستند شایستگیهاای او
را با مناب

و شا با تو

ب محیط ،ترکیب کنند تا مزیت رقابتی ایجا کند .ایان

امر مستلزم آ است ک سامما برای ا ذ تصمیمات استراتژیک عالوع بر شانا ت
کافی ام رو سامما  ،رک صحیحی ام محیط بیرونای اشات باشاد .امایانرو ر
بسیاری ام مطالعات ب موضوع لزوم تطابق تصمیمات استراتژیک با شرایط محیطی
اشارع شدع است .پورتر ،)1980( 2بیا میکند ک سامما ها باید استراتژیهای و
را با مرحل چر

عمر صنعت و تطبیق ا ع و تصمیمات و استراتژیهای و

را با ویژگی های محیطی تطبیق هند .هاریگا  )1980( 3معتقد است ک برای ا اذ
استراتژی ،سامما باید ب توانایی نسبی و  ،سا تار صنعت و ویژگیهای تقاضاا
هممما با تحلیال نقااق قاوت و ضاعد او و رقباا تو ا کناد .ماکگاهاا

4
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()2004توصی می کند فعالین صنعت بایاد باا شانا ت صاحی ام مسایر صانعت،
استراتژی های همسو با آ اتخاذ کنند تا ر کسب سو ر آیندع با شکست موا ا
نشوند.
ام مهم ترین عوامل ار ی اثرگذار ک توسط بسیاری ام محققا بادا اشاارع
شدع است ،ویژگی های صنعت ،باال ص وضعیت صانعت ام حیاچ چر ا عمار
است (McGahan & Portter. 1997) (Karniouchina, Carson & Short. 2013) .چر
عمر صنعت شامل چهار مرحل اصلی معرفی ،رشد ،بلوغ و افول است.
)2012

 Taylor.یافت های محققا مختلد نشا ام آ

& (Taylor

ار ک باا تکامال صانعت و

حرکت ام فرآینادهای نااهمگو (مرحلا معرفای و رشاد) با ساوی فرآینادهای
استاندار ک

ر مرحل افول صانعت بیشاتر با بیشاترین مقادار او مایرساد،

اثرگذاری صنعت بر عملکر سامما بیشتر میشاو

)(McGahan & Portter. 1997

) (Karniouchina, Carson & Short. 2013و بسایاری ام نتاایع عملکار ی را تحات
تأثیر و قرار می هد .ماموترو کامرو  )1985( 1اشارع میکنناد کا هار سااممانی
رک ااو را ام افااول صاانعت ار و باارای موا هاا بااا آ ام تاکتیااکهااا و
استراتژیهای مختلد بهرع میبر  .تصمیم ر صاو
تو

انتخااا اساتراتژیهاا باا

ب مناب و توانمندیها رونی سامما ها ا ذ میشاو ( .بااربلوا ،کاسایاو و

فلدمن)2012( 2
شرو ر 3و همکارانش ( )1991بیا میکنند ک هرچند با نرار هایچ تفااوتی
میا بنگاعها ر توانایی پیشبینی افول و و ندار  ،اما تفاوتهای میا ی ر نحاوع
پاسخگویی آ ها ب شرایط نامطلوا پیشروی و و اشات .شارکتهاای موفاق
ممانی ک کاهش تقاضا را رک میکر ند ،عملکر بهتری اشاتند .عاالوع بار ایان
شرکتهاای موفاق اقادامات پیشاگیران اتخااذ مایکر ناد .باامیتزی و کیرچماایر
)2014(4اشارع می کنند ک شنا ت مدیرا ام محیط ،سبب میشو تا اثارات منفای
1. Zammuto, R & Cameron, K
2. Barbero, Casillas &Feldman
3. Schreuder

4. Bamiatzi, V. C & Kirchmaier
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محیط بر سامما کاهش یابد.
با تو

ب آ ک رکسبوکارهای انتفاعی عملکر مالی ام اهمیات بر سات ای

بر ور ار است ،ا ذ تصمیمات استراتژیک ک بر عملکار ماالی ساامما هاا اثارات
قابل تو

ای ار باید با لحاظ وضاعیت صانعت و توانمنادیهاای ا لای انجاام

پذیر  .ام مل مهمترین تصمیمات راهبر ی کسبوکارها ر هنگاام افاول صانعت،
تعیین استراتژی سرمای گذاری است .کسبوکارها ر این وضعیت باید ر صاو
سرمای گذاری ر ماشاینآالت و تجهیازات ،سارمای گاذاری ر فرآینادهای ا لای
(سرمای گذاری کوتااعمادت) و یاا عادم سارمای گاذاری و بر اشات منااب حاصال
تصمیمگیری کنند .اینک کسبوکارها ر این مرحل سو حاصل ام فارو

او را

وبارع ب کسبوکار برگر انند یا آ ها ارج نمایند و رصورتیکا با کسابوکاار
وار نمایند ،ر چ حومعای سرمای گذاری نمایند ،بسیار کلیدی است.
امای انرو بااا لحاااظ اهمیاات بر ساات لاازوم تو ا باا شاارایط محیطاای و
توانمندی های ا لی ر ا ذ تصمیمات استراتژیک ،ر این مطالع تال

میشاو

تا ساموکار ا ذ تصمیمات استراتژیک سامما معطوف ب سرمای گذاری باا تو ا
هممما ب افول صنعت ب عنوا یک پدیدع محیطی و توانمندی فرآیندهای ا لای
شبی سامی شدع و نتایع تصمیمات ا ذ شدع بر عملکار بلندمادت ماالی ساامما
مقایس گر .
بر این اساو سؤال اصلی این تحقیق این است ،تصمیمات مختلاد معطاوف
ب سرمای گذاری ر سامما ها ر هنگام موا

با افول صنعت چ نتاایع ماالی ر

بلندمدت ر پی واهد اشت .برای پاسخ ب این پرساش تاال

مایکنایم تاا باا

توسع یک مدل پویاایی سیساتم اثارات تصامیمات سااممانی بار عملکار ماالی
بلندمدت ر یک کسب و کار انتفاعی ک

ر یاک صانعت ر حاال افاول ،فعالیات

میکند را شبی سامی کنیم .ر این صاو

آنها ماور تأکیاد قارار مایگیار ،

فرآیناادهای ا لاای سااامما اساات .تصاامیمات ساااممانی ام یریااق ساااماندهی
فرآیندهای ا لی سامما  ،بر متغیرهای مالی اثرگذار هستند .ر این ارتباق رواباط
علّی میرسیستمهای تصمیمگیری ،فرآیندهای ا لی ،نتایع عملکار ی و وضاعیت
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صنعت با شناسایی و تحلیل روابط علّی ،مدلسامی میشوند.
سا تار ا ام این پژوهش اینگون است ک

ر ابتدا مروری بر مبانی نراری و

پیشین ی تجربی پژوهش انجام و سپس رو شناسی پژوهش ارایا مایگار  .ر
ا ام یافت های پژوهش مور تحلیل قرار گرفت و سا تار سیستم مور مطالعا  ،ر
قالب حلق های علّی و معلولی و ریا تشری و نتایع حاصل ام ا ارای هرکادام
ام تصمیمات استراتژیک با هم مقایس میگر ند.
 .1مب نی نظرك و پیشینه تحقیق
بررسی مطالعات نشا می هد ک پس ام سالهای ها  1970مایال ی بررسای و
مطالع افول مور تو

ویژع پژوهشگرا قرار گرفت است و موضوعاتی همهاو

ورشکستگی ،کساا ی 1و رکاو  ،یاا افاول بررسای شادعاناد،(Whetten D. 1980) .
) (Singels & Jones. 2015) ،(Lester. 2006افول را میتوا با تو ا با یادگاع و
ریا فکری اقتصا صنعتی و تئوری مبتنی بر مناب

ر ا بیات نرری بررسی کار .

) (Amoah. 2015پیشین تحقیقات اقتصا صانعتی ) (Bain. 1956حااکی ام آ اسات
ک

امن ای ام عوامل مبتنی بر بامار ،ک

ر چشماندام رقابتی ایجا تغییار مایکناد،

ممین سام افول هستند (Harrigan K. 1980) .ب یور ا

 ،این ریا ثابات کار ع

است ک کاهش تقاضا و تشدید فشار رقابتی ام سوی صنای رقیاب ،کلیادیتارین
مشخص های صنای

رحال افول میباشند.

)(Agarwal & Gort. 1996

الیل کااهش

تقاضا را میتوا ب کاهش قیمت مصرفکنندع محصوالت رقیب و یا عادم تمایال
مشتریا نسبت ا .

)2015

 (Smith.کاهش تقاضا بنگااعهاا را ملازم با رقابات ر

ذا مشتری میکند و ر نتیج شرکتهای ناکارآمد و کمتر نوآور ام این صنعت
ارج میشوند .ب عالوع ،تغییر مقاررات ،ام یریاق آما ساامی و مقارراتم ایای،
محدو یت های بامار را کاهش ا ع و شدت رقابت را افازایش مای هناد و سابب
ماایشااوند تااا بنگاااعهااای ناکارآمااد و کاامتاار نااوآور ام رقاباات ر بااامار ااارج
شوند(Caballero &Hammou. 1994) .

ا عهای تاریخی و مدلهای تجربای نیاز بار

این مطلب صح میگذارند .بررسیها نشا

ا ع است ک بسایاری ام صانای باال
1. Stagnation
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ر اقتصا های توسع یافت ر رقابت با وار ات با هزین پایین نااموفق باو ع و با
تدریع با کاهش سو آوری ،صنعت افاول یافتا اسات.

)(Moldvay & Kelly. 2012

)(Harfield & Hamilton. 1997

ام سوی یگر ،یدگاع مبتنی بر مناب ) (Penrose. 1959ام منرار بنگااع ،امکاا
شنا ت توانمندیها ،ظرفیتها و نقاق قوت هر بنگاع را فراهم میکند .این یدگاع
ا عا میکند ک مسأل افاول ناشای ام ویژگایهاای منحصاربفر هار بنگااع مانناد
مستهلک شد مناب و قابلیتهای ا لی بنگاع است.

(Van Kranenburg & Pfann.

) 2002این تئوری بیا میکناد مناابعی کا ارمشامند ،کمیااا ،غیرقابال تقلیاد و
غیرقابل ایگزینی هستند ،بنگاعها را قا ر مینمایند ک مزیت رقابتی و را حفظ
کنند یا توسع هند.

)1991

 (Barney.با این مفهوم مطالعاات نشاا مای هناد کا

بنگاع ها ر صنایعی ک با افول موا

هستند ،باا چاالشهاایی ام ملا مشاکالت

مااالی ،مشااکالت ر ساارمای انسااانی و منسااو شااد فناااوری روبا رو هسااتند.
) (Harrigan & Porter. 1983بنابراین ،عوامل مبتنی بر بامار باا تمرکاز بار رقابات و
یدگاع مبتنی بر مناب  ،ام منرر توانمندی و قابلیت های یک صنعت ر پای تشاری
الیل افول هستند.

)(Amoah. 2015

براین اساو شنا ت قیق ام پدیدع افول صنعت ب عنوا یک عامال بیرونای
و رک انتخااهای ممکن سامما ها ر موا

باا ایان پدپادع محیطای ،بار ا اذ

تصمیمات صحی کمک می کند .ر ا ام این موضوعات ر ا بیات پژوهش ماور
بررسی قرار میگیرند.
 .1-1تعریف افول صنعت و اثر این وضعیت بر بنگ هه (چه محیطی براك بنگا ه ها
ایج د مییند)

هرچند وفاق کلی ر ا بیات موضوعی ر ارتباق باا پدیادع افاول صانعت و او
ندار اما مطالعات مختلد ام مفاهیم مشاب برای توصاید صانعت ر حاال افاول
استفا ع کر عاند .پورتر ) (1985صنای
ورع ر میزا فرو

ر حال افول را صنایعی می اند ک یی یاک

افت اشت اند .وتان  )1987(1بیاا مایکناد کا اگار تعادا
1. Whetten
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رقبایی ک

ر یک صنعت رقابت میکنند ب مرور کاهش یابد آنگااع آ صانعت باا

افول موا

شدع است .کالری و اندرسو  (1988) 1با نام صنای بن بست ،صنای

ر

حال افول را معرفی کر عاند .ایشا بامارهای بنبست را بامارهایی تعرید میکنناد
ک انش تکنولوژیک آ بسیارگستر ع است و مزیت رقبای آ بسیار ناچیز است و
رقابت بر سر هزین ر آ بسیار رایاع اسات .قماوات و نلباوف )1990( 2صانعت
موا

با کاهش تقاضا را ب عنوا صانعت ر حاال افاول معرفای کر ناد .کلیپار

3

( )1997منرااور ام فااام افااول ر صاانعت را کاااهش ر اناادامع بااامار یااا تعاادا
تولیدکنندگا یک صنعت می اند .بر اساو تعارید الگوی چر

عمر ،نیز مماانی

ک رشد یک صنعت ر یک بامع ممانی معنی ار ،منفی یا ثابت باشد ،میتوا گفت
آ صنعت با افول موا

شدع است.

)(Taylor & Taylor. 2012

ر مرحل افول ،صنعت ر شرایط ویژعای قرار می گیر  .ر این مرحل ممینا
مناسبی برای رقابت شدید بر سر قیمت ر بین رقبا ایجا میشو  .رقابات بار سار
قیمت ممانی ک هزین های ثابت باال باشد ،روج ام صانعت شاوار باشاد ،حفاظ
موقعیت ر صنعت برای بعضی رقبا ارای اهمیت استراتژیک باشد و قدرت نسبی
شرکتهای باقیماندع متوام باشد ب بیشترین میزا

و مایرساد.

)(Porter. 1998

ر صنای افول یافت معماوال کیفیات کااهش یافتا و همهناین تبلیغاات و یگار
تاکتیکها با کاهش شدید فرو

متوقاد مایشاوند.

(Routley, Phaal & Probert.

) 2013هنگامیک تقاضا با افول روب رو مایشاو  ،رویا هاای فعالیات ر صانعت
متفاوت میشو و شدت رقابت ب نحو چشمگیری افزایش مییابد .بنگاعهاا یگار
قا ر ب رشد و ب و نیستند و تصمیمات استراتژیک آ ها اثر بسیار حیااتی بار
عملکر شا میگذار

)(Hamermesh & Silk. 1979

ر بررسی ا بیات تحقیق مهمتارین ویژگای صانعت ر حاال افاول ،کااهش
تقاضا عنوا شدع است .هرم سنی معیت ،پراکندگی غرافیایی و سط
مل مهمترین فاکتورهایی هستند ک تغییراتی ر تقاضا ایجا مایکنناد.

رآماد ام
(Porter.

1. Celery and Anderson

2. Ghemawat, P & Nalebuff, B
3. Klepper
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) 1985هاریگا و پورتر ()1983ویژگی های شرایط تقاضا را باا سا فااکتور عادم
قطعیت ،نر و الگوی افول و سا تار تقاضاهای باقیماندع ب ویژع ممانی کا افاول
آغام میگر  ،بیا می کنند .ر ارتباق با میزا و پایداری افول ،عدم قطعیت و و
ار  .حجم سرمای گذاری باال ،و و موان

اروج قابال تو ا و انتراار احیاای

تقاضا سبب میشو تا پیشبینیها ام تقاضای آتی با و بینی و سوگیری هماراع
باشد .نر و الگوی افول ام و یریق بر ذابیت صنعت اثر میگاذار اول اینکا
افول سری و شدید سبب افزایش شدید رقابت میشو و وم اینک کاهش حجام
تولید ،سبب افزایش هزین واحد یک واحد محصول میشاو و ر نهایات قیمات
محصول را افزایش می هد .این امر ممکن است سبب بروم حلق ای شو کا یای
آ حجم فرو

کاهش یافت  ،هزین تولید واحد افازایش و ساپس قیمات فارو

افزایش یابد .سا تار تقاضاهای باقیماندع ممکن است سبب شو ک بنگاعهایی کا
ر وضعیت مناسبی ب سر میبرناد ،همهناا ساو آور بااقی بمانناد .بخاشهاای
سو آور آ هایی هستند ک محصوالت اایگزین و او نادار  ،مشاتریا با ناام
تجاری حساو هساتند (و معماوال باا قیمات غیرحسااو هساتند) و یاا قادرت
چان منی اندکی و و ار .
ام مل مهمترین الیل کاهش تقاضا ک معرفی شدعاناد عباارت هساتند ام
پیشرفتهای تکنولوژیک ک سبب معرفی محصوالت ایگزین مایشاو  ،کااهش
گروع های مشتریا  ،تغییر ر سبک منادگی ریادارا یاا نیامهاای آناا  ،افازایش
هزین های ورو یها یا محصوالت مکمل ) ،(Weitzel & Jonsson. 1989طرات یاا
مشکالت میستمحیطی ) ،(Lieberman. 1990تغییر ر قوانین و مقررات
) ،1995محدو یت ر تأمین موا اولی باال ص موا اولی یبیعای

(Taggart.

& (Hamermesh

) .Silk.2014این مطالعات با یافت هاای هاریگاا و پاورتر ( )1983و هاال ()1980
پشتیبانی میشو  .هال اشارع می کند ک رشد آهست  ،مقررات فاراوا  ،تاورم بااال و
رقابت شدید میا بنگاعها میتوانند الیل ورو صنعت ب مرحل افول باشند.
ر مجموع میتوا گفات صانعت ر مرحلا افاول معماوال ام ویژگایهاای
مشخصی شامل نگ قیمتی ،کاهش فرو  ،کاهش حاشی ساو  ،حاذف طاوق
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ناکارآمد تولید ،ماما ظرفیت تولید ،کاهش تحقیاق و توساع  ،کااهش ناوآوری ر
محصول ،باماریابی و کاهش تعدا رقبا بر اور ار اسات .ر ایان مرحلا ام عمار
صنعت ،سرمای گذاری کاهش یافت و یاا حتای متوقاد مایشاو .

)(Porter. 1998

)(Robinson. 1986

 .2-1چه استراتژكه یی را س زم نه در هنگ م مواجه ب افول اخذ میینند؟

انتخاا یک استراتژی مناسب برای موفقیت ر محیط صنعتی ر حال افول بسایار
با اهمیت است (Porter. 1998) (Robinson. 1986) .استراتژی بایاد باا ویژگایهاای
صنعتی سامگار باشد (Barbero, Casillas &Feldman. 2012) .و ر مما مناسب با
انجام برسند.

)1983

 (Harrigan & Porter.هاریگا بیا میکند ک شرکتها ام ا ذ

تصمیم و استراتژی ب موق سو می برند .لویت )1965( 1معتقد است ک بنگااع هاا
میتوانند ام یریق تولید محصاول دیاد موقعیات منحنای رشاد را تغییار هناد.
بامیاتزی و کیرچمایر ( )2014نشا

ا ند ک شرکت ها می توانند برای غلب بر افول

استراتژیهای مختلفی را ب کار گیرند و لزوما افول صنعت ام رشاد یاک ساامما
منحصر ب فر

لوگیری نمیکند .آنا

ریافتند ک اغلب شارکتهاای کوچاک و

متوسط ک توانست اند ر صنعت ر حال افول ،ب رشد باال ست یابناد ام ترکیبای
ام چهار استراتژی تمایز ام یریق نوآوری ر محصاول و فرآیناد ،سفارشایساامی
محصول ،تولید کمهزین و استراتژی قیمت گذاری پایین استفا ع نمو عاند .همهنین
گاال  ،سانتانا و وال  )2017( 2بیا میکنند ک کاهش هزین ها بیشتر ب عناوا یاک
اقدام منطقی و سری

ر موا

تنها راع مو و نیست بلک

با افول ا رایی می شو  ،اما کاهش انادامع نا فقاط
ر موا

با افول مناسبترین اقدام نیز نیست.

مطالع هاریگا ب عنوا پیشروترین مطالع

ر ارتباق با موضاوع تصامیمات

استراتژیک ر شرایط افول صنعت شنا ت مایشاو  .قبال ام هاریگاا مادلهاای
پورتفولیو 3ام مقبولیت باالتری بر ور ار بو ند و بیشتر پیشنها آ ها بارای صانای
1. Levitt

2. Santanaa, M. Valle, R & Galan
3. Portfolio Models
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افولیافت بر اشت حداکثری یا روج ام صنعت بو ؛ اما هاریگا معتقد اسات کا
بنگاعهای فعال ر صنای افولیافت می توانند با اتخاذ تمهیادات ویاژع ،راعکارهاای
متمایزی را برگزیدع و بامگشت سرمای ای باالتر ام میزا متوسط اشات باشاند .او
ر مطالع
برای موا

و ب

نبال پاسخ ب این پرسش اساسی بو ک مناسبترین اساتراتژی

با محیط ر صنایعی ک با افول موا

است ،کدام است.

هاریگا و پورتر ( )1983باا مطالعا صانای مختلاد ر حاال افاول چهاار
استراتژی عمومی رهبری (شامل رهبری ر هزین ) 1،تمایز 2،بر اشات 3و فارو
روج کامل 4را برای صنای

و

ر حال افول با تو ا با ساا تار صانعت و و او

مزیت رقابتی ارای می نمایند .ر استراتژی رهبری ،تنها یک یا چند رقیب اصلی ر
صنعت باقی میمانند ،آ ها با انجام اقدامات تهاا می رقاابتی ر قیماتگاذاری و
باماریابی رقبا را ام صنعت ارج مینمایند .استراتژی تمایز بر پایا یاافتن بخشای
مطلوا ام بامار است ک تقاضای آ حفظ شدع یا کمتر ام یگر بخاشهاای باامار
کاهش مییابد .استراتژی بر اشت متمرکز بر تولید ریاا نقادی اسات .هادف ام
این استراتژی ر بلندمدت روج با برنام ام صنعت است .ر این شارایط ،تعمیار
و نگهداری و انجام سرمای گاذاری هاای دیاد محادو و باماریاابی و تحقیاق و
توسع کاهش می یابد .تولید نیز تنها بار محصاوالت ساو آور متمرکاز مایگار .
واگذاری سری ممانی ر می هد ک مدیرا معتقد هستند بهترین انتخااا اروج
ام صنعت ر گامهای اولی افول صنعت است.

)(Harrigan & Porter. 1983

مک گاها ( )2004با تبیین مسیرهای تغییر صنعت 5،تهدید فعالیتهای اصالی

6

و تهدید اراییهای کلیدی 7صنعت را ریش افول صنای معرفی میکند .فعالیتهاای
اصلی (فعالیتهایی ک ر یی مما برای صنعت کسب سو میکنند) مماانی تهدیاد
1. leadership
2. niche
3. harvesting
4. divesting strategies
5. Industry change trajectories
6. core activities
7. core assets
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ب ظهور ایگزینهاای دیاد ناز مشاتریا و

میشوند ک اهمیت و را با تو

تأمینکنندگا ام ست هند .همچنین اراییهای کلیدی (مناب  ،انش و برند کا ام
لحاظ تاریخی سامما را منحصرب فر کار عاناد) ر صاورتی کا نتوانناد با مانناد
گذشت

لق ارم

کنند ،تهدید میشوند .ام اینرو براساو اینکا آیاا فعالیاتهاا و

اراییهای اصلی سامما تهدید میشوند یاا یار ،چهاار مسایر تغییارات را یکاال،
تغییرات واسط ای،تغییارات االق و تغییارات مساتمر پایشروی ساامما هاا قارار
میگیرند ک بایستی با تو

ب آ ها ،انتخااهای استراتژیک سامما ها انجام پذیر .

تغییرات را یکال ممانی اتفاق میافتد ک هر و فعالیت اصالی و ارایایهاای
کلیدی ب

نبال معرفی حجم انباوهی ام تکنولاوژی دیاد یاا تحاول اساسای ر

قوانین و مقررات ،منسو شدع و با تهدید موا

میشوند .تغییر واساط ای مماانی

ر می هد ک فعالیت های اصلی تهدید شوند ،اما ر صورت استفا ع ام رو های
دید ،اراییهای کلیدی ارم
کسبوکار اینگون ام صنای

و را حفظ میکنند .ر واق فعالیتهای اصالی
ر بامار باال ست و پاایین سات با یاور هاممماا

تهدید شو  .ویژگی تغییر الق معموال ،تغییر مداوم ر اراییها و رواباط پایادار
با مشتریا و تأمین کنندگا است و صنای با تغییرات مستمر بیشتر صانای باثبااتی
هستند ک

اراییهای اصلی آ ها ر معرض تهدیدات ایمی قرار ندارناد .ر ایان

صنای پیشرفت اتفاق میافتد و تکنولوژی نقاش با سازایی بار کسابوکارهاا ر
چارچواهای مو و صنعت ایفا مینماید.
مک گاها معتقد است ر موا

با تغییرات را یکاالی و واساط ای صانعت،

بنگاع ها باید ب نبال بر اشت حداکثری سو بو ع و ام سرمای گذاری ا تناا کنند؛
میرا سرمای گذاری سبب تعهدات دیادی مایشاو (مشااب اساتراتژی بر اشات
هاریگا و پورتر) .ر موا

با تغییرات را یکال و القان مهم ،ارمیابی آ اسات

ک با چ سرعتی اراییهای کلیدی ام بین میروند .سامما

ر ایان مسایرها بایاد

بخشهایی ام صنعت را ک میتواند مزیتهای رقابتی و موقعیات رقاابتی او را
حفظ کند شناسایی کر ع و ام بخشهایی ک

ر آ ها موقعیتش ب

ب سرعت ارج شو (مانند استراتژی تمایز هاریگا و پورتر).

طر افتا ع است
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عالوع براین مطالعات ،پژوهش های یگری با موضوع انتخااهای استراتژیک
سامما ها ر شارایط افاول صانعت با انجاام رسایدع اسات .هاامر

و سایلک

1

وام ع صنعت 2مختلد بیاا مایکنناد کا ام یریاق شناساایی

( ،)1979با مطالع

بخش های ارای پتانسیل رشد (مشااب اساتراتژی تماایز ر مطالعاات هاریگاا و
پورتر) ،تأکید برکیفیت محصول و بهبو محصاوالت نوآورانا و بهباو اثربخشای
تولید و تومی ب صورت نراممند امکا کسب رآمد باالتر ر صنای راکد و او
ار  .شرو ر 3و همکارا ( )1991بیا می کنند ک

ر شرایط افول ،بنگاعهای موفق

ام استراتژی های بامار محور بهرع میبرند رحالیک بنگاعهای ناموفق بر هزینا هاا
متمرکز هستند و ب افزایش بهرعوری ر تولیاد ،ساتیابی با صارف با مقیااو و
کاهش هزین های سربار و تو

اشت اند .این بنگاعها بیشتر قابلیت بهارعگیاری

ام استراتژیهای پیشگیران را نداشات و اقداماتشاا باا تاأ یر و بادو انساجام و
قدرت المم انجام میشو  .دول شمارع یک الص ای ام تصامیمات اساتراتژیک
ک سامما ها ر موا

با پدیدع افول میتوانند ا ذ نمایند را ارای مینماید.

جدول  .1مروری بر پیشینه تحقیقات -مأخذ :مطالعات تحقیق
ردیف

محقق

سال

تصمیم /استراتژی /ویژگت با نتایج مطلوب

1

لویت

1965

تولید محصول جدید

2

هامرش و
سیلک

1979

هناسایت بخشهای دارای پتانسیل رهد /تأکید
برکیفیت محصول /بدبود محصوالت نوآورانه/
بدبود اثربخشت تولید و توزیع /تحقیق و توسعه

3

هاریاای

1980
1982

هناسایت کلیه موانع خروج صنعت /بدرهبرداری
از بخشهای دارای پتانسیل رهد /کاهش
سرمایه گذاری در مراحل قبل چرخه عمر
صنعت (بلوغ)/اخذ تصمیمات کنشت/تشخیص
گزینه های دیار جز برداهت و خروج از

توضیحات
به منظور تغییر جدت منحنت
تکامل صنعت
انتصاب مدیرای بتتجربه در کسب
و کارهای مواجه با افول صنعت به
عنوای تصمیم نامطلوب معرفت
هده است
قرار گرفتن در موقعیت رقابت
فرسایشت با رقبا و خروج از صنعت
بدوی توجه به توانمندیها به
عنوای تصمیم نامطلوب معرفت
هده است
1. Hamermesh & Silk,

2. Coffee industry, cigar industry, motion pictures, paper and chemicals, electrical power
generatorequipment, rayon, motorcycles, fasteners, shoe manufacturer's suppliers,
washers, dryers and refrigerators , aluminum cans
3. Schreuder
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ردیف

محقق

سال

4

هاریاای و
()1
پورتر

1983

5

رابینسوی

1986

6

هرودر و
همکارای

1991

اخد تصمیم با توجه به بازار /پیش بینت و
مطالعه بازار /ارزیابت عملکرد
تمرکز /تغییر مدیریت ارهد

7

آناند و سنق

1997

یکپارچات افقت

8

مارتین و
اهندارد

2004

9

مکگاهای

()2

2004

10

بامیاتزی و
کیرچمایر

2014

11

گاالیه سانتانا
و واله

2017

تصمیم /استراتژی /ویژگت با نتایج مطلوب
صنعت/افزایش انعطاف پذیری دارایتها
انجام اقدامات تداجمت رقابتت در قیمتگذاری
و بازاریابت  /کاهش موانع خروج مرتبط با رقبا
تمرکز بر بخشت از بازار که تقاضای آی حفظ
هده یا کمتر کاهش متیابد
تولید جریای نقدی /محدود کردی انجام
سرمایهگذاریهای جدید
کاهش بازاریابت و تحقیق و توسعه /تمرکز
تولید تندا بر محصوالت سودآور
واگذاری دارایتهای سازمای در مراحل اولیه
افول صنعت
بدبود سدم بازار /کاهش میزای دارایت ها/
کاهش سرمایه گذاری /افزایش کیفیت
محصوالت /کاهش هزینه تمام هده

کارآفرینت سازمانت /به کارگیری مجدد
دارایتها در فرصتهای جدید
تمرکز بر مرحله افول و پیامدهای آی /محدود
کردی سرمایهگذاری مجدد /بررست سرعت
استدالک دارایت های کلیدی
انجام هیوههای متمایز و غیرمتداول برای
کسب ارزش
توسعه پورتفولیو از فعالیتهای جدید و
مخاطرهجویانه
تعمیق و بدینهسازی روابط و قابلیتهای
موجود
تمایز از طریق نوآوری در محصول و فرآیند/
سفارهتسازی محصول /تولید کم هزینه/
قیمت گذاری پایین
کاهش هزینهها

توضیحات
در صورت انتخاب استراتژی
رهبری
در صورت انتخاب استراتژی تمایز
در صورت انتخاب استراتژی
برداهت
در صورت انتخاب استراتژی فروش
و خروج کامل
اخذ تصمیمات بر اساس هزینه و
تنوع اقدامات نامرتبط به عنوای
تصمیمات نامطلوب معرفت هده
است
انجام اقدامات متنوع و عدم تمرکز
به عنوای اقدام نامطلوب معرفت
هده است
در صورت تغییرات رادیکال در
صنعت
در صورت تغییرات واسطهای در
صنعت
در صورت تغییرات خالق در
صنعت
در صورت تغییرات مستمر در
صنعت
تصمیم برای کاهش اندازه به
عنوای اقدام نامطلوب معرفت هده
است.

با و و نقط نررات مکمل ،مطالعات مختلد ابزارهای مختلفی را برای تحلیل ر
سط صنعت و سامما ب کار بر عاند و با پرسش سؤاالت مختلاد ،توضایحات و
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ا عاناد؛ میارا مطالعاات مختلاد یاک پدیادع را ام

نسخ هاای متفااوتی را ارایا

نب های گوناگو بررسی کر عاند .اما میتوا این گون نتیجا گرفات کا بیشاتر
نتایع ارای شدع با هم متناقص نبو ع و ر اصل مکمل یکدیگرند .مهامتارین یافتا
های حاصل ام مروری بر ا بیات این بخش را میتوا ب شرح میر ارائ نمو
ر بر ی ام مطالعاات با ایان موضاوع مایپر امناد کا شارکتهاا ام چا
استراتژیهای میتوانند ر صنای

ر حال افاول بارای بقااا یاا اروج ام صانعت

استفا ع کنند .برای مثال هاریگا و پورتر ،مسیرهای استراتژیکی را برای موا ا باا
صنعت ر حال افول مشخص می کنند .این مسایرها عبارتناد ام رهباری 1،تماایز،
بر اشت 3و فرو

و روج کامل.

4

2

)(Harrigan & Porter. 1983

 واکنش بنگاع ها ب افول صنعت بیشتر عدم سرمای گذاری یا بر اشت اسات.با ایان حاال بر ای ام آ هاا باا اتخااذ تمهیادات ویاژع ،راعکارهاای متماایزی را
برماایگزیننااد و حتاای ر هاات توسااع کساابوکااار ااو ر اینگونا صاانای ،
سرمای گذاری مینمایند .پورتر با این یدگاع چهار اساتراتژی اایگزین را معرفای
میکند .استراتژیهای راهبری ک با هدف بهارعبار اری ام صانعت ر حاال افاول
یراحی شدع است و مناسب شرکتهایی است ک میتوانند ام موقعیت راهبری ر
صنعت بر ور ار باشند .استراتژی نیش 5ک هدف ایان اساتراتژی مشاخص کار
بخشی ام صنعت ر حال افول است ک فقط تقاضای پایدار نداشت باشاد یاا فقاط
سرعت کاهش آ کند نباشاد بلکا ویژگای ساا تاری آ نیاز یاوری باشاد کا
سو آوری آ برای شرکت باال باشد .ر این شرایط ممکن است بنگاعها ر صنعت
سرمای گذاری نمایند .ر استراتژی یگر ک با ناام بر اشات معرفای شادع اسات
شرکت رصد این است ک

ریا نقد حاصل ام بخش سوم فعالیات او را با

مطلااواتاارین حااد برساااند .شاارکت ایاان کااار را بااا حااذف یااا کاااهش شاادید
1. leadership
2. niche
3. harvesting
4. divesting strategies
5. Niche
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ساارمای گااذاریهااای دیااد ،حااذف بو ا نگهااداری ام تجهیاازات و کاااهش
فعالیتهای تبلیغاتی ب انجام میرسااند .ام ملا یگار رو هاای ر اساتراتژی
بر اشت کاهش تعدا الگوهاا ،کااهش تعادا کاناالهاای ماور اساتفا ع ،حاذف
مشتریا کوچک و کاهش دمات مربوق ب مما تحویل (انبار) ،سرعت تعمیر یاا
است .ر نهایت استراتژی روج سری بار ایان اصال

کمکهای مربوق ب فرو

استوار است ک شرکت میتواند برا سرمای گذاری و را با فارو

با موقا

اراییها ب حداکثر برساند.
 -بامیاتزی و کیرچمایر ) (2014نشا

ا ند ک شرکتها میتوانند بارای غلبا

بر افول استراتژیهای مختلفی را ب کار گیرند و لزوما افول صانعت ام رشاد یاک
شرکت منحصر ب فر

لوگیری نمیکند .انواع استراتژیها ر مطالعات گونااگو

پیشنها شدع است ک مایتاوا
صنعت تا روج کامل ام آ

و سار ییاد آ را ام سارمای گاذاری مجاد ر
انست.

 منتقدا نرری «ویژگیهای یک صنعت ،محرکهاای اصالی عملکار یاکشرکت هستند» بیا می کنند ک عملکر یک شرکت وابست با منااب منحصار با
فر ی است ک متعلق ب آ شرکت است .این نرری متقابل با نام یدگاع مبتنای بار
مناب شنا ت مای شاو  .همهناین تواناایی شارکت بارای ترکیاب ایان منااب با
توانایی های ا
میشو .

شرکت نیز ،ب عناوا نرریا تواناایی پویاا 1شانا ت مایشاو

)(Teece, Pisano & shuen. 1997

 مطاابق نراار هاریگاا و پااورتر ( )1983هام ویژگاایهاای صاانعت و هاامویژگیهای شرکت بر استراتژیهاای کا شارکت ر مرحلا افاول ا اذ مایکناد
اثرگذار هستند.
 لویت ( )1965معتقد است ک بنگاعها میتوانناد ام یریاق تولیاد محصاولدید و تغییر موقعیت منحنی رشد را تغییار ا ع و آ را با رو هاای مختلاد
بسط هند.
 ر کاالهای مصرفی تغییرات معیات یکای ام عوامال کلیادی گساتر گی1. Dynamic Capabilities
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ریدارا یک محصول و نر رشد تقاضا است .هارم سانی معیات ،پراکنادگی
غرافیایی و سط

رآمد ام مل مهمترین فاکتورهاایی هساتند کا تغییراتای ر

تقاضا ایجا میکنند .بنگاعها میتوانند با گستر

حجم ریدارا محصول و ام

یریق نوآوری ر محصوالت و  ،رو های دید باماریابی ،ادمات اضاافی و
غیرع ،با تغییرات نامطلوا معیتی کنار بیایند.

)(Porter. 1985

 شیوع رویارویی با انش ریدار ،ایجا تغییر ر محصول یاا روماوار

یا ب کارگیری آ نریر ایجا ویژگی های دید ،افازو

فارو

دیاد ،تغییار ر

سبک ،ذابیتهای تبلیغااتی دیاد و غیارع مایباشاد .ایان تغییارات بخشای ام
ایالعات م آوری شدع ام سوی ریدار را بیاثر میکند و امکا تمایز محصاول
را افزایش می هند( .هما )
نتایع حاصل ام مروری بر ا بیات تحقیق نشاا ام آ
موا

ار کا ساامما هاا ر

با افول صنعت نیام ب ا اذ تصامیم اساتراتژیک ر چناد حاومع ام ملا

نوآوری ،هزین ها ،قیمتگذاری ،تنوع تولیدات ،کیفیت محصول ،تحقیق و توساع ،
سرمای گذاری و باماریابی ارند .هرچند موضوعات یگاری را مایتاوا با ایان
فهرست اضاف نمو  ،اما با تو ا با اهاداف تحقیاق ایان موضاوعات با عناوا
موضوعات کلیدی تصمیمگیری سامما ها ر شرایط موا
نرر قرار می گیر  .بنابراین آنه

ر این تحقیق ب آ

باا پدیادع افاول ماور

واهیم پر ا ات ،ارایا یاک

ابزار عملیاتی مناسب برای تصمیمگیرندگا سامما با یک رو

علمی ،ب منراور

ارمیابی انتخاا های استراتژیک آ ها ر شرایط افول صنعت است .تاکنو با ایان
رویکر توسع یک ابزار عملیاتی برای تصامیمگیاری چنادا ماور تو ا نباو ع
اساات .همانگونا کا گفتا شااد ،کسااب و کارهااا ر هنگااام افااول مناااب بساایار
محدو تری ر ا تیار ارند و بنابراین بایستی ،با کاهش تشکیک ر نتیج تصمیم،
ام ا ذ و ا رای بهترین تصمیمات و مطمئن باشند.
 .2روششن سی پژوهش
شنا ت قیق ام عملکر سامما با تو

ب لزوم لحاظ وانب و موایا گوناگو و

همهنین و و عوامل و متغیرهای متعد اثرگذار بر مسأل  ،تأثیرگاذاری آ هاا بار
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یکدیگر ،هم مما با و و روابط غیر طی میا متغیرها ،تقدم و تأ ر مماانی ایان
اثرات ،و و نگاع سیستمی و پویا را ر شنا ت و تحلیل قیق عملکار ساامما
ا تناا ناپذیر مینماید .چکلند  (1999)1اشارع میکند ک بهرعگیاری ام رویکر هاا
و ابزارهای مناسب می تواند ر اکتشاف و استنباق ایالعات ام نیای واقعی کماک
کر ع و امکا کسب بینشی مناسب برای مدلسامی را فراهم آور  .بنابراین ر ایان
تحقیق ،با استفا ع ام رویکر پویاییشناسی سیستمهاا کا رویکار ی قدرتمناد ر
تحلیل سیستمهای پویا و پیهیدع است (استرمن ،)1394 ،سیستم مور مطالع قارار
میگیر .
 .1-2مدلس زك پوی ییشن سی سیستم

این پژوهش ام لحاظ هدف ر ممرع پژوهشهای کاربر ی قرار میگیر و رویکار
پویاییشناسی سیستم ب عنوا رو شناسی مور استفا ع قرار گرفتا اسات .مهام
ترین الیل انتخاا این رو
 -مسأل مور تو

عبارتاند ام
ر تحقیق ر یی یک ورع یوالنی مدت اتفاق مایافتاد

و پیامدهای یوالنی ار  .این باعچ میشو کا پویاایی سیساتم فعاال و تاأثیرات
بام ور ی ب و و میآید.
 متغیرهای مختلد (همانند اندامع بامار ،سهم بامار ،متغیرهای مالی ،ساممانیو عملیاتی) با روابط متقابل بر رفتار سیستم اثرمیگذارند.
 روابط غیر طی و حلق های بام ور ی گوناگونی میا متغیرهاای سیساتمحکمفرماست.
پیهیادگیهااای روابااط رو و باارو ساااممانی ساابب ماایشااو تااا اسااتفا ع ام
رو شناساایهااا باارای رک کاماال ر صااو

رفتااار سیسااتم ،ااام نباشااند.

پویاییشناسی سیستم ،ب عنوا یک ابزار قدرتمند تفکر سیساتمی ،رویکار ی مناساب
برای کنکا ،تحلیل و پیشبینی رفتار سیستم و غلبا بار پیهیادگیهاای مساأل ارایا
مینماید .این رویکر متمرکز بر توسع مدلهای کیفی و کمی ام موقعیتهاای پیهیادع
است و پس ام آ رفتار مدل را ر یی مما مور مطالع و آممو قرار مای هاد .ایان
1. Checkland
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رویکر بر اهمیت رک سا تار سیستم ،پیامدهای سا تار بر رفتاار سیساتم (ام یریاق
بام ور های غیر طی) و فرآیندهایی ک فعالیت آ ها منجر ب تعرید ویژگیهاای آ
سیستم میشو  ،تأکید ار .

)(Forrester. 1961; Sterman. 2000

ماادلی کاا ر ایاان مقالاا ارایاا شاادع اساات تااال

ار باا محققااا ،

تصمیمگیرندگا و مدیرا کمک نماید تا نسبت ب متغیرهای اصلی ک تحت تاأثیر
شرایط صنعت بر عملکر مالی بلندمدت ساامما اثرگاذار هساتند ،شانا ت پیادا
کنند .عالوع بر این ،استفا ع ام این مدل سبب میشو تا امکا پایشبینای عملکار
مالی آتی سامما با تو

ب روند تغییرات تقاضا و تصامیمات مختلاد مادیریت

فراهم آید.
شکل  1قدمهای اصالی ایان مطالعا را بار اسااو رویکار و رو شناسای
پویایی شناسی سیستم ارای می نماید .ر قدم اول ا بیاات پژوهشای مارتبط ماور
بررسی قرار می گیر تا متغیرهای اصلی اثرگذار بر سا تار سیساتم و رواباط میاا
آ ها مشخص گر  .ر قدم بعدی ،مسأل شفاف شدع و متغیرهاای اصالی کا ر
مطالع لحاظ واهد شد ،مشخص می گر ناد .ر فاام ساوم ،چاارچوا مفهاومی
سا تاربندی میشو  .ب این نحو کا حلقا هاای تعاا لبخاش و تقویاتکننادع و
مکانیزمهای تعیینکنندع عملکر مالی ،با استفا ع ام حلق های علّی و معلولی تبیاین
می شوند .ر فام بعدی ،ا عهای مارتبط ما آوری شادع و مادل ریاضای بارای
شبی سامی روندهای حال و آتی ام عملکر مالی توسع ا ع میشو  .قبل ام آ ک
سیستم شبی سامی گر  ،مدل اعتبارسنجی می شو  .ر این مرحل آممو های حاد
مرمی و بامتولید رفتار گذشت انجام میپذیر  .ر نهایت ،با تو ا با ساناریوهای
مختلد ام افول صنعت ،روند آتی عملکر مالی ساامما باا تو ا با تصامیمات
استراتژیک مختلد ،شبی سامی میشو .
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شکل  .1فرآیند انجام پژوهش

واحد تحلیل تحقیق حاضر ،سامما است ،چارا کا تمرکاز برفرآینادهای ا لای و
نتایع عملکر ی حاصل ام آ اسات .باا تو ا با ماهیات رویکار پویااییشناسای
سیستمها نمون بر اری انجام نمیگر و سیستم ،مور مطالعا اسات و مادل تحقیاق
شامل حلق های علّی و معلولی و نمو ار ریاا کا ر فضاای نارم افازار ونسایم

1

ترسیم شدع ،ر فرآیند ا رای پژوهش استخراج ،کشد و سا ت شدع است .با تو ا
ب تعارید حلق های علّی و معلولی و متغیرهای ریا و انباار

)2000

،(Sterman.

ر سیستم مور مطالع  ،انبارعها شامل مو او ی محصاوالت و حساااهاای ماالی
مانند ،بدهی ،نقدینگی و ارم

فتری است .متغیرهای ریا ک نر افازایش و یاا

کاهش ر انبارعها مای باشاند ،نیاز همانناد تولیاد و تومیا  ،قارض یاا بامپر ا ات،
سرمای گذاری یا استهالک و همهناین مخاارج و ریاافتنیهاا مایباشاند .انباارعهاا
ویژگیهای سیستم را بیا میکنند و ایالعاتی ک بار مبناای آ هاا تصامیمات ا اذ
میشوند را ایجا میکنند .تصمیمات میتوانند نر

ریا را تغییار ا ع و ر نتیجا

میزا انبارعها تغییار یاباد .بار ایان اسااو رفتاار سیساتم ام ساا تار آ متشاکل ام
ریا ها ،انبارعها و حلق های بام ور ی شکل میپذیر  .ر این مدل فرض میشاو
1. Vensim

200

راهبرد اقتصادی ♦ سال نهم ♦ شماره سیوسوم ♦ تابستان 1399

ک سامما تنها یک محصول تولید مایکناد و ساا تاری بار ایان اسااو مایتاوا
(سا تار سیستم مور مطالع را باا تو ا با چهاار میرسیساتم تقاضاا ،تصامیمات
استراتژیک ساممانی ،فرآیندهای ا لای و نتاایع عملکار ی و رواباط میاا آ هاا)
معرفی کر  .شکل  2میرسیستمهای اصلی تحقیق و رواباط فایماابین آ هاا را ارایا
مینماید.
شکل  .2زیرسیستمهای اصلی تحقیق و روابط فیمابین آنها (منبع :نتایج تحقیق)

تقاضا

فرآیندهای
داخلی

تصمیمات استراتژیک
سازمانی

نتایج عملکردی

ر این پژوهش شرایط صنعت ر هرلحر باا میازا تقاضاای صانعت با عناوا
متغیری ر میرسیساتم تقاضاا مشاخص مایگار  .کااهش تقاضاا ر بسایاری ام
مطالعات ب عنوا معیاری برای افول صنعت لحاظ شدع است .همهنین با تو

ب

شرایط صنعت و نتایع عملکر ی تصمیمات استراتژیک ساممانی ا ذ میگر  .این
تصمیمات فرآیندهای ا لی سامما ام مل آماوم  ،تحقیاق و توساع  ،بهباو
فرآیندها و کیفیت ،انگیز

نیروی انسانی ،باماریابی ،سرمای گاذاری را سااماندهی

می نماید .نتایع عملکر ی شامل رآمد الص ،سو سهامدارا  ،نقدینگی ،بدهی و
یگر شا صهای مالی ر بلندمدت ،حاصال عملیااتی شاد فرآینادهای ا لای
است.
 .2-2مدل مفهومی (حدقهه ك عدّی و معدولی)

مدل پویاییشناسی سیستم تحقیق حاضر ،ام چهار میرسیستم اصالی تشاکیل شادع
است .مهمترین بخش این مدل ،متغیرهای مالی است ،چرا ک هدف غاایی ر ایان

ارزیابی انتخابهای استراتژیک کسبوکارهای تولیدی در حال افول 201

پژوهش ،ارتقای عملکر مالی ر بلندمدت و حداکثرسامی مجموع منااف حاصال
شدع برای ذینفعا است .برای ایجا این مدل ام روابط مالی و معا الت استاندار
حسابداری استفا ع شدع است .ب این منرور تصمیمات استراتژیک ک با ساماندهی
فرآیندهای ا لی و متغیرهای عملیاتی ،متغیرهای مالی را هدایت مایکنناد ،ماور
تو

قرار گرفت .ب این معنا ک روابط علّی و معلولی ب منرور کشد محرکهای

متغیرهای مالی ،مور تحلیل قرار می گیر  .ر این فرآیند مدلسامی رو با عقاب،
سطوح متغیرهای تصمیمگیری ب وسیل پویاییهای سیستم تعیین نمیشاو  ،بلکا
ب عنوا تصمیمات استراتژیک ساممانی مور تو

قرار میگیر .

شکل  3حلق های علّی و معلولی میرسیستم فرآیندهای ا لی را با عناوا
محرکهای نتایع عملکر ی ،ارای ( )3و شکل  4حلقا هاای مادل مفهاومی تحقیاق
شامل حلق های علّی و معلولی سیستم را ارایا ماینمایاد .بارای ارایا تصاویری
سا عتر ر این تصویر ،سو نا الص ب عنوا یکی ام مؤلف های اصلی میرسیساتم
نتایع عملکر ی ،لحاظ شدع و حلق های باام ور ی میرسیساتمهاای مختلاد باا
نتایع عملکر ی ام یریق این متغییر ارای میشو  .همهناین انادامع باامار نمایاانگر
تقاضای کل صنعت است ک با میرسیستمهاای فرآینادهاای ا لای و تصامیمات
استراتژیک ساممانی ،ارتباق میا میرسیستم تقاضا و یگار میرسیساتمهاا را ارایا
مینماید.
تصمیمات استراتژیک ساممانی با تو

ب عوامل ا لی( نتایع عملکار ی) و

عوامل ار ی (تقاضا) ا ذ می گر  .این تصمیمات بیانگر میزا تخصیص منااب
برای انجام هرکدام ام فرآیندهای ا لی سامما است .ر نتیج ا رای فرآینادهای
ا لی ،ریا های عملیاتی ر سامما ر
با تو

ا ع و ر نهایات فارو

محصاوالت

ب میزا تقاضا انجام پذیرفت و نتایع عملکر ی حاصل مایآیاد .ایان امار

سبب تکرار حلق های بام ور ی ر سیستم میگر  .حلق های  B1الی  B7بر ی
ام فرآیندهای ا لی را ب نمایش میگذار  ،ک عملکر آ هاا تحات تاأثیر میازا
مناب تخصیص ا عشادع و اثربخشای تخصایص منااب باا تو ا با تصامیمات
استراتژیک ساممانی است.
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شکل  .3نمودارهای علّی و معلولی مسأله (منبع :نتایج تحقیق)

ظرفیتتولید

بهرهوری

مهارتنیروی

سرمایهثابت

انسانی

تولید

سهمبازار

انگیزهنیرویانسانی

استهالک
دریافتی

فروش

کیفیت

تکنولوژی

سرمایهگذاری

سهامداران

اندازهبازار
تبلیغات
درآمد

ارزشسهام

قیمت

بودجهتوسعهای

انگیزهسرمایهگذاری

هزینهها

تقسیمسود

>درآمد<

سودناخالص

اعتباربرایاخذ
تسهیالت
امکاناخذ
تسهیالت

بدهی
نرخبهره
اخذتسهیالت

مالیات
منابعمالی
دراختیار
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شکل  .4حلقه های علّی و معلولی زیرسیستم فرآیندهای داخلی (منبع :نتایج تحقیق)
+
بودجه جبرای
خدمات

+

-

+
+

-

-

+

نرخ بت تفاوتت
+
سرمایه ثابت

تولید

+

سدم بازار

+

اندازه بازار

+

-

نرخ از دست
رفتن مدارت

یاقترا B2:
تکنولوژی

تحقیق و توسعه

+

دوبهب B3:
کیفیت

+
+

هزینه واحد

کیفیت
هزینه های متغیر

قیمت

بودجه
هزینهای

سود ناخالص

+
-

اثربخشت تحقیق
و توسعه
بودجه تحقیق و
توسعه

بودجه بدبود کیفیت

+

 +فروش

+

+

بدبود کیفیت

B7:
تولید
موجودی

-

تکنولوژی

+

+

+

از دست دادی
مدارت

بدره وری

ظرفیت تولید

آموزش

اثربخش آموزش

-

زا B6:
دست دادی
مدارت

بت تفاوتت
+

B1:
آموزش

مدارت نیروی
انسانت

+

یب B5:
تفاوتت

+

انایزش

B4:
جبرای
خدمات

انایزه نیروی
انسانت

+

اثربخشت
جبرای خدمات

+

بودجه آموزش

+
درآمد فروش

+

 .3-2مدل ری ضی(نمودار جری ن)

ملمااز )2008( 1بااا شاابی سااامی معااا الت حسااابداری بااا رویکاار ماادلسااامی
پویاییشناسی سیستم ،مدلی ینامیک با استفا ع ام شا صهاای حساابداری بارای
ارمیابی برنام های اساتراتژیک ارایا

ا  .کوروشای ( )2007نیاز بارای ارمیاابی و

مقایس سیاستهای سرمای گذاری ،تأمین مالی و تقسیم سو  ،مدلی پویاییشناسای
سیستم توسع

ا  .وی ر این مطالع ترکیبات مختلد ام سیاستهاای ر ا تیاار

مدیرا را با شا ص حداکثرسامی ارم

سامما مور ارمیاابی قارار ا  .نیارو و

1. Melse
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رو ریگز )2013( 1نیز یک مدل پویاییشناسی سیستم برای حسابداری مدیریت ر
سامما های تولیدی توسع

ا ند تا اثرات افزایش تولید بر مقا یر مختلاد ریاا

نقدی ،رآمد نا الص و رآمد الص ،حساا های ریافتنی و پر ا تنی ،بدهی و
ارم

فتری را شبی سامی نمایند .با لحاظ ایان مطالعاات و تو ا با اینکا  ،ر

استاندار های حسابداری ترامنام تنها شامل متغیرهاای حالات و صاورت ساو و
میا و ریانات نقدی شامل متغیرهای ریا مایباشاند ،هار ریاا ورو ی یاا
رو ی ب یک متغیرحالت ر ترامنام

تم میشوند .بنابراین هر مبا ل منجار با

تغییر و متغیر حالت ب صورت هم مما

ر و یرف بدهکار و بستانکار ترامناما

میشو  ،ب نحوی ک افزایش اراییها ،کاهش یو و سهم ساهامدارا

ر سامت

بدهکار ثبت میشو  .با این توضی  ،میتوا متغیرهای میرسیستم نتایع عملکار ی
را تشری و روابط میاا آ هاا را توصاید نماو  .ادول  2مفهاوم اصالیتارین
متغیرهایی ک

ر مدل ریا استفا ع شدعاند را ارای مینماید.
جدول  .2تبیین مفاهیم متغیرهای مدل

نام متغیر

نوع
متغیر

Total PV

حالت

Net Income

حالت

Equity

حالت

ارزش سدام

Debt

حالت

مجموع بدهتها

Fixed
Assets
Cash

حالت

مجموع دارایتهای ثابت

حالت

مجموع میزای وجوه نقد

HR Skills

حالت

مدارتهای منابع انسانت

Technology

حالت

تکنولوژی

مفدوم متغیر در مدل
مجموع ارزش حاضر منافع
حاصلهده از عملیات
سازمانت برای ذینفعای
مجموع درآمد قبل از مالیات
در طت سال مندای مالیات در
پایای سال

نام متغیر

نوع
متغیر

مفدوم متغیر در
مدل

Training
Budget

تصمیم

بودجه آموزش
نیروی انسانت

R&D Budget

تصمیم

بودجه تحقیق و
توسعه

Compensatio
n Budget

تصمیم
تصمیم

بودجه حقوق و
دستمزد
بودجه ارتقای
فرآیندها

Process
Budget
Marketing
Budget
Productivity
Production
Capacity

تصمیم

بودجه بازاریابت

کمکت

بدرهوری

کمکت

ظرفیت تولید

EBIT

کمکت

دریافتت قبل از
پرداخت مالیات و

1. Nair and Rodrigues
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HR
Motivation

حالت

انایزش منابع انسانت

Gross Profit

کمکت

Quality

حالت

کیفیت محصوالت

Dividend

نرخ

Market
Share

حالت

سدم از بازار

EBT

نرخ

Available
Products

حالت

محصول در دسترس

Investment

نرخ

بدهت
سود ناخالص
حاصل از کسب و
کار
سود توزیع هده
میای سدامدارای
دریافتت قبل از
پرداخت مالیات
سرمایهگذاری بر
دارایتهای ثابت

آموم  ،ایجاا انگیاز  ،تحقیاق و توساع  ،بهباو کیفیات و ارتقاای بهارعوری،
باماریابی ،تولید و فرو
سامما

ب عنوا فرآیندهای ا لای ر مادل لحااظ شادعاناد و

ر ا ذ تصمیم اساتراتژیک قاا ر با تصامیمگیاری ر صاو

تبلیغات ،بو

ارتقای کیفیت و بهبو فرآیندها ،بو

تحقیق و توسع  ،بو
و سا تما (بو

بارا

بو ا

ادمات ،بو ا

آموم  ،الگوی سرمای گذاری ر تجهیزات و ماشین آالت
سرمای ای) و میزا تقسیم ساو اسات .نتاایع حاصال ام ایان

انتخااها نیز توسط شا صهای حقوق صاحبا سهام ،میزا سرمای ثابت ،میازا
بدهی ،میزا سو نا الص ،رآمد الص و الص اراییها قابال مقایسا اسات.
شکل  5نمو ار ریا مسأل مور بررسی را ارای مینماید.
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) نتایج تحقیق: الگوی سیستمی جریان و حالت (منبع.5 شکل
Total
PV

Payoff PV

Equity
rS

<Time>

Strategic Decision 3&
Retention Rate

<Interest
Payment>

<TIME STEP>
Tax Rate

Retention
PV Dividened

Cash
Borrowed
Net Income

Tax

Dividend
Debt To
Equity
Ratio

<Debt>
<Expenses>

Earnings before tax

Asset less
Debt

Loans

Debt

Payments

<Tax>

Interest

Fixed Asset

Interest
Payment
Interest
Rate

Cash

Depreciation

Cash
Added

Investment

Earnings
Before Interest
and Taxes

<Cash
Borrowed>

<Time>

Strategic Decision 2&
Capital budgeting

depratiation
Rate

<TIME
STEP>

<Expenses>
<Depreciation>

<TIME STEP>

Gross
Profit

Price

Variable
Costs

Revenue

Sales
Competition

Marketing
Market
Share

Inventory
Costs

Customers
Tendency

competition
Intensity

Available
Products
Market Size

Production

Unit
Cost

Indirect
cost

Standard Quality

<Fixed Asset>
Production
Capacity

Quality
Advertising
Budget

Direct
cost
Quality
Improvment

Process
Improvment
Budget

Productivity
Depression
Rate
Lost rate
HR Motivate

Tecno

HR Skills

Depression
R&D
Effectivness
Motivation
Compensation
Budget

Strategic Decision 1
& Expenses budget

Other
Expenses

Skills Lost
R&D
Training

Training
Effectivness

Compensation
Effectivness
R&D
Budget

Training
Budget

Expenses
<Inventory
Costs>

) ک وی2015( ب پژوهش الدی

پارامترهای استفا ع شدع ر مدل حاضر با تو
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نیز ام ا ع های کتاا راو ،واترفیلد و ور  ،)2003( 1استفا ع کر ع است ،تعیین
شدع است .شکل  6رفتار متغیرهای مر
ثابت ،مجموع ارم

شاامل ساهم باامار ،میازا

ارایایهاای

روم بار هی برای سهامدار  2و میزا بدهی ساامما را ارایا

مینماید.
شکل  .6رفتار متغیرهای مرجع (منبع :نتایج تحقیق)

برای تبیین قیقتر ا عها ،فرض شدع است کا ساامما ماور مطالعا تنهاا یاک
محصول تولید کر ع و ام نرر اندامع ،قابلیت اثرگذاری بر اندامع بامار را ندار  .ورع
مدلسامی سیسال

ر نرر گرفت شدع و اندامع تقاضا ر ابتادای ورع مادلساامی

معا ل  1130واحد و ر انتهای ورع  530واحد لحاظ شادع اسات .تماامی اعادا
پولی ب مقدار ثابت سال اول ر نرر گرفت شدع است .قیمت محصاول ر ابتادای
ورع  100واحد پولی است و ر یی ورع با تو

ب افزایش رقابت با صاورت

مستمر کاهش یافت و ب  70واحد پولی کااهش ماییاباد .ساهم باامار ساامما
سالهای اولی افزایش مییابد و ب مرور مماا

ر

ر ساالهاای پایاانی ورع کااهش

مییابد .دول  3بر ی ام پارامترهاای مطارح شادع ر مادل ریاا و ادول 3
بر ی ام متغیرهای مدل را ارای مینماید.
1. Ross, Westerfield and Jordon
2. Payoff PV
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جدول  .3پارامترهای مدل ریاضی (منبع :نتایج تحقیق)

پارامتر
Other
Expenses
Standard
Quality
Competition
Intensity

مقدار
27
10(Time)+100

0.5

Competition
Effectiveness

0.02

نرخ بدره مستمر

0.105

" R&D
"Effectiveness

0.001

Lost Rate

0.1

rS

0.2

Initial Equity
725
Initial Net
Income

مقدار

پارامتر
Initial Fixed
Asset
Initial
Market Share
Initial
Quality
Initial
Available
Products
Initial HR
Motivate
Initial
Technology
Initial HR
Skills
Initial Payoff
PV

مقدار

پارامتر

1035

Tax Rate

0.34

5

Training
Effectiveness

0.01

100

Market Size

-20
(Time)+1130

0

Depreciation
Rate

0.05

1

Depression
Rate

0.2

1

Indirect cost

13.17

1

Price

100-Time

FINAL
TIME
INITIAL
TIME

0

Asset less
Debt

Initial Debt

1017

0

Initial Cash

707

TIME STEP

30
0
0.125

 .4-2اعتب رسنجی مدل
آزمون حده ك مرزك

اعتبار هر مدل کمی ام حیچ روایی و پایایی باید قبل ام ب کارگیری سنجیدع شاو .
رو های متنوع اعتبارسنجی برای تضامین صاحت نتاایع شابی ساامی و قابلیات
ایمینا مادل ر تحلیال مساأل و پیشانها ات سیاساتی و او ار کا اساترمن
( )2000فهرست بر ی ام آ ها را ارای می هد .برای آممو مدل ارای شدع ر این
پژوهش نیز آممو های سامگاری ابعا  ،تسات حادهای مارمی و بامتولیاد رفتاار
گذشت مور استفا ع قرار گرفت .نتایع حاصل ام ا رای آممو حدهای مارمی ر
شکلهای  7ارای شدع است .ر این آممو تغییر میزا تقاضاا با صافر واحاد ر
نرر گرفت شدع است .با تو

ب آ ک میزا تقاضای صافر ،میازا فارو

صفر واحد ر یی ورا کاهش می هد ،مجموع
ارایی های ثابت روند نزولی و میزا

ریافت و

PV

را با

 Totalب صفر میل مایکناد،

نقد ،برای برا بدهی اولی و

میزا بهرع مترتب با آ  ،روند صعو ی می گیرند ( و و مقا یر اولی برای ارایای
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ثابت و و
تو

نقد ریافتی ،بروم این روندها را امکا پذیر میساامند) .همهناین باا

ب صفر شد تقاضای بامار ،تحلیل میزا سهم بامار بال موضوع میشو .

شکل  .7آزمون حدهای مرزی -کاهش میزان تقاضا به میزان صفر واحد از ابتدای دوره (منبع :نتایج تحقیق)

 .3ی فتهه ك پژوهش
بحث و بررسی :نت یج شبیهس زك ب توجه به سن ریوه ك مختدف

هما گون ک بیا شد سامما باید ر صو
کیفیت و بهبو فرآیندها ،بو

برا

بو ا تبلیغاات ،بو ا ارتقاای

دمات ،بو

تحقیاق و توساع  ،بو ا

آموم  ،الگوی سرمای گاذاری ر تجهیازات و ماشاینآالت و ساا تما (بو ا
سرمای ای) و میزا تقسیم سو  ،تصمیمگیری نماید .بار ایان اسااو ر موا ا باا
افول میزا تقاضای صنعت سناریوهای مختلفی ر یای ساالهاای متماا ی پایش
روی ساامما
مور تو

واهاد بااو  .ر ایان پااژوهش شاش ساناریو با شارح اادول 4

قرارگرفت و اثرات آ ها بار بر ای ام نتاایع عملکار ی ماالی( )4ماور

ارمیابی قرار میگیرند.
جدول  .4تصمیمات سازمان بر اساس سناریوهای مختلف

سناریو اول
سناریو دوم
سناریو سوم
سناریو چدارم
سناریو پنجم
سناریو هشم

افزایش  20درصدی مخارج توسعهای (تصمیم استراتژیک اول)
کاهش  20درصدی مخارج توسعهای(تصمیم استراتژیک اول)
نرخ باثبات سرمایهگذاری به میزای ( 0.7تصمیم استراتژیک دوم)
نرخ باثبات سرمایهگذاری به میزای (0.3تصمیم استراتژیک دوم)
افزایش نرخ تقسیم سود از  10درصد به میزای  25درصد(تصمیم استراتژیک سوم)
افزایش نرخ تقسیم سود از  10درصد به میزای  50درصد(تصمیم استراتژیک سوم)

شکل  8نتایع حاصل ام ا رای سناریوهای مختلاد بار مجماوع بامگشات سارمای
صاحبا سهام نشا می هد .با لحاظ این شا ص ،سناریو اول (افزایش  20رصادی
مخارج توسع ای) بیشترین نتیج عملکر ی را ر پی اشت و ساناریو وم (کااهش
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 20رصدی مخارج توسع ای) پایینترین نتیج عملکر ی را ر پی اشت است.
شکل  .8نتایج حاصل از اجرای سناریوهای مختلف بر شاخص مجموع بازگشت سرمایه صاحبان سهام
(منبع :نتایج تحقیق)
9000

6000

3000

0
25
30
: ReferenceMode

20
S6

15
S5

10
S3

S4

5
S2

0
S1

شکل  9نتایع حاصل ام ا رای سناریوهای مختلد بر شا ص مجموع سرمای های
ثابت را نشا می هد .با لحاظ این شا ص ،سناریو ششام (افازایش نار تقسایم
سو ام

10

رصد ب میزا

50

رصد) بیشترین نتیج عملکر ی را ر پی اشت و

سناریو وم (کاهش  20رصدی مخارج توسع ای) پایین ترین نتیج عملکار ی را
ر پی اشت است.
شکل  .9نتایج حاصل از اجرای سناریوهای مختلف بر شاخص مجموع سرمایههای ثابت (منبع :نتایج تحقیق)
20000
15000
10000
5000
0
30

25

: ReferenceMode

20
S6

15
S5

10
S4

5
S3

S2

0
S1
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شکل  10نتایع حاصل ام ا رای سناریوهای مختلد بر شا ص میازا و ا نقاد
قرض گرفت شدع را نشا می هد .با لحاظ این شا ص ،سناریو چهارم نر باثباات
سرمای گذاری ب میزا (0.3تصمیم استراتژیک وم) باالترین نتیجا عملکار ی را
ر پی اشت و سناریو اول و سناریو ششم (افزایش نر تقسیم سو ام
ب میزا

50

10

رصاد

رصد) ضعیدترین نتیج عملکر ی را ر پی اشت است.

شکل  .10نتایج حاصل از اجرای سناریوهای مختلف بر شاخص میزان وجه نقد قرض گرفتهشده (منبع :نتایج
تحقیق)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
30

20

25
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: ReferenceMode

15
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10
S4

5
S3

S2

0
S1

شکل  11نتایع حاصل ام ا رای سناریوهای مختلاد بار شاا ص ارایای منهاای
بدهی نشا می هد .با لحاظ این شا ص ،سناریو ششم (افزایش نر تقسیم ساو
ام

10

رصد ب میزا

50

رصد) باالترین میزا نتیج عملکر ی را ر پی اشت و

سناریو وم (کاهش  20رصدی مخارج توسع ای) پایین ترین نتیج عملکار ی را
ر پی اشت است.
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شکل  .11نتایج حاصل از اجرای سناریوهای مختلف بر شاخص دارایی منهای بدهی (منبع :نتایج تحقیق)
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نتیجهگیرك و پیشنه دات
افول تقاضای صنعت شرایط ویژعای را برای سامما فراهم میآور  .سامما هاا ر
این شرایط باید تصمیماتی متناسب با محیط ا ذ نمایند تا ب اهاداف اصالی او
ست یابد .ر بسیاری ام مواق موفقیت یا شکست یک سامما با بررسای بر ای
ام صورت های مالی همانند صورت رآمد ،ترامنام و صورتوضعیت ریا هاای
نقدی مور اندامعگیری و ارمیابی قرار میگیار  .ر ایان پاژوهش تاال

شاد تاا

عملکر سامما ام حیچ بر ی ام شا صهاای ماالی باا تو ا با انتخاااهاای
استراتژیکی ر ا تیار سامما  ،با تو

ویژع ب شرایط صنعت مور سانجش قارار

گیر  .سامما بایستی ر ورعهاای مماانی ر صاو
بو

بو ا هزینا ای او ،

سرمای ای و میزا سو تقسیمی میاا ساهامدارا تصامیمات المم را ا اذ

نماید .هرکدام ام این تصمیمات فرآیندهای ا لی سامما را تحت تأثیر و قرار
ا ع و منجر ب عملکر ماالی متفااوتی مایشاو  .نتاایع حاصال ام ا ارای مادل
شبی سام پویاییشناسی سیستم نشا ام آ

ار ک تو

ب شا صهاای مختلاد

مالی ار حیت انتخاا های متفاوتی را ر پی واهد اشت .اگر هدف یک سامما
را تنها بیشترین میزا مجموع ارم
افزایش بو

روم باار هی بارای ساهامدار لحااظ کنایم،

هزین ای میتواند بیشاترین ساتاور را ر پای اشات باشاد ،میارا
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هممما با افزایش هزین ها ،میزا فرو
مجمااوع ارم

افزایشیافت و منجار با بیشاترین میازا

روم بااار هی باارای سااهامدارنمیشااو  .ایاان ر حااالی اساات کا

پیا ع سامی این سناریو سبب افزایش نیام سامما ب و

نقاد شادع و بادهیهاای

سامما را افزایش ا ع و منجر ب کاهش اولویات ایان ساناریو ام منرار شاا ص
ارایی منهای بدهی میشو  .بر این اساو میتوا با ترکیاب مختلاد تصامیمات
ساممانی با تو

ب مدل شبی سام انتخااهای مختلد را پیش ام پیا عسامی ماور

آممو قرار ا ،ک می تواند ابزاری بسیار مفیاد ر ا تیاار مادیرا و تصامیمگیارا
ساممانی باشد .ر مجموع باید تو

کر ک

ر شرایط افول صنعت ،سااماندهی و

ترکیب هزین هایی ک سامما برای ا ام فعالیت و انجام می هد بسایار کلیادی
است .لزوما بایستی اهداف مدیرا قبل ام اتخااذ هار تصامیم با صاورت شافاف
تعیین و سپس بر اساو آ تصمیمات استراتژیک ا ذ گر  .بدیهی اسات ر هار
شرایطی شا صهای حقوق صاحبا ساهام ،میازا سارمای ثابات ،میازا بادهی،
میزا سو نا الص ،رآمد الص و الص اراییها ام اولویات مختلفای ام نرار
تصمیمگیرا بر ور ار است.
تحقیقات پیشین انواع انتخااهای استراتژیک را برای تصمیمگیارا سااممانی
با رویکر های مختلد یبق بندی کر عاند ،اما با استفا ع ام ابزار توسع یافت ر این
تحقیق امکا مقایس این انتخااهای استراتژیک فاراهم آمادع اسات .آنها حاایز
اهمیت است ،امکا قابلیت پیشبینی است ک این ابازار ر ا تیاار تصامیمگیارا
صو

ساممانی قرار می هد ،ب

ر شرایطی ک صنعت با افول رو ب رو است و

مناب محدو تری ر ا تیار ار  .بنابراین یک مدیر قا ر واهد بو قبال ام اتخااذ
هر تصمیم با تو

ب شا ص عملکر ی مور نرر ،نتیج را پیشبینی نماید.

ر نهایت گستر

مدل و با لحاظ یگر فرآیندهای ا لای و شاا صهاای

مالی و همهنین اضاف نمو

فام انتخاا بهین ترین سناریو ام یریق مدلهاای فارا

ابتکاری ،میتواند پیشنها ی برای تحقیقات آتی باشد.
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 .3با تو ب آ ک حلق های علّی و معلولی با مدلهای تشریحی حمایت میشاوند ،با
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