
 

در برنامه ريزي  ١)BCG(بررسي و ارزيابي ماتريس گروه مشاوران بوستون

  استراتژيك

  2ياحسان زهره بجنورد

  چكيده

سعي شده است، ابـزار سـودمند و    (BCG)در اين مقاله با معرفي ماتريس گروه مشاوران بوستون 

فـاكتور رشـد   اين مـاتريس بـا در نظـر گـرفتن دو     . كارايي در برنامه ريزي استراتژيك معرفي شود

صنعت و سهم نسبي در صنعت، وضـعيت هـر شـركت را در صـنعت مربـوط بـه خـود        ) جذابيت(

نايع مالي و گردش نقدي را براي سودآوري بيشـتر  پيش بيني چگونگي تخصيص ممشخص كرده و 

در ايـن مقالـه مزايـا و معايـب ايـن مـدل از ديـدگاه        . و بقاء در آن كسب و كار مشخص مـي كنـد  

فاكتورهاي موثر بر جذابيت صنعت از  و ي تجربهحننهمچنين م. لف بيان شده استن مختصاحبنظرا

  .جمله مباحث مرتبط با اين مقاله است

ماتريس گروه مشاوران بوستون، برنامه ريزي استراتژيك، ماتريس سـهم ـ رشـد،     :واژگان كليدي 

  .جذابيت صنعت

  مقدمه

، پيچيـدگي هـاي   با داشتن مزاياي متعدد جهاني همراهكار در سطح  كسب ورقابتي تر شدن فضاي 

دارد، در محيط پيچيده كنوني كه عوامل متعددي بر روي فرآينـد كسـب و كـار     فراواني را به همراه

عوامل به شدت تغيير مي كنند، داشتن نقشـه راه مـي تواننـد بـه تعيـين موقعيـت        ايناثر گذاشته و 

  [6] .كنوني، اهداف كوتاه مدت و بلند مدت ياري رساند
                                                 

1.Boston Consulting Group Matrix 
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي.٢



 

در حقيقت مدير استراتژيك هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چند گانه است 

  [4] .كه سازمان را قادر مي سازد به اهداف بلند مدت خود دست يابد

استراتژي ها باعث مي شوند كه سازمان با طي مراحل تدريجي از حالت كنـوني خـود پـا را فراتـر     

در  .دست يابد مگر اينكه ناگهان با وضعي ناگوار روبرو شود) در آينده(د نظر گذارد و به پايگاه مور

دات، فرصت ها اتريس تهديمدل ها و روش هاي مختلف مانند مفرآيند تدوين و انتخاب استراتژي 

F، نقــاط ضــعف و قــدرت
1

F )TOWS( راتژيكيــت و اقــدام اســتعق، مــاتريس ارزيــابي موF
2

F 

)SPACE(  ، ان بوسـتون گـروه مشـاور  ماتريسF
3

F     مـاتريس عوامـل داخلـي و خـارجي ،F
4

F و 

Fماتريس استراتژي اصلي
5

F [1] .مي توان استفاده كرد  

         سـي ايـن ابـزار اسـتراتژيك    به دليل كاربر فراوان سـادگي و مفيـد بـودن مـاتريس بوسـتون بـه برر      

  .مي پردازيم

  ماتريس گروه بوستون 

وش جديدي را براي بررسي فعاليتهـاي برنامـه ريـزي    گروه مشاور بوستون، ر 1960در اواخر دهه 

Fين ماتريس به وسيله بروس هندرسونا. استراتژيك پيشنهاد داد
6

F  مدير گروه مشاور بوستون ارائه

مفهوم جديدي به نـام منحنـي تجربـه اي كـه     هندرسون در ابتدا به وسيله  [11] .و توسعه داده شد

منحني يادگيري مفهـومي بـود   . ي داشت، شناخته شدي يادگيري تفاوت هاي عمده انسبت به منحن

كه ساليان پيش فرمول بندي شده بود و به اين موضوع اشاره مي كرد كه بهره وري يك كارمنـد بـه   

  [5] .نسبت تعداد دفعات انجام يك وظيفه خاص، افزايش مي يابد

                                                 
1.Threats-opportunities-Weakness-Strenghts Matrix 
2.Strategic position and Action Evaluation Matrix  
3.Boston Consulting Group Matrix 
4.Internal-External Matrix 
5.Grand Strategy Matrix 
6.Bruce Henderson  



 

هزينه انجـام در  منحني تجربي بيان مي كند كه هنگامي كه يك وظيفه مشخص ، مشابه سازي شود، 

پس با دوبرابر كردن نيروي فروش، هزينه هـاي  .بار اول كاهش مي يابددرصد نسبت به  20م ود بار

چنين مفهومي مي تواند در توليد و ساير فعاليت هـا  . درصد كاهش خواهد يافت20فروش مشتري 

  [7] .صادق باشد

زرگترين رقيب در آن بازار يـا  نسبت به ب كه بودهبازار سهم نسبي  BCGديگر مفهوم مهم ماتريس 

  [4] .صنعت سنجيده مي شود

را بازار و منحني چرخه عمر تركيب شده و ماتريس معـروف بوسـتون   نسبي منحني تجربي با سهم 

 "5گاو شيرده"و  "4ستاره"،  "3عالمت سوال"يا "2گربه هاي وحشي"،  "1سگها".مي آوردبه وجود 

  .ضعيت خاص در اين ماتريس مي باشداين نشانه ها هستند كه هريك معرف يك و "5شيرده

  

  

  

  

  

در رويكرد ماتريس بوستون ، يك شركت مي تواند به راحتي موقعيت هريك از واحدهاي كسب و 

كار خود را مشاهده كند و با توجه به موقعيت هريك اقدام استراتژيك متناسب بـا آن را در جهـت   

  .رشد و سودآوري آن واحد به كار بندد

                                                 
1.Dogs 
2.Wild Cats 
3.Question Mark 
4.Star  
5.Cash Flow  

 ماتريس گروه مشاوران بوستون :1شكل 



 

بازار هر واحد كسب و كار نسبت به بزرگتريـي رقيـب موجـود در آن صـنعت     در محور افقي سهم 

در حقيقت به اين وسيله مي توان به قدرت يك واحد كسب و كار در آن صنعت . سنجيده مي شود

  .پي برد

در حقيقـت ميـزان   . محور عمودي نشان دهنده درصد رشد بازار در طـي سـاليان اخيـر مـي باشـد     

  [1]. ب معرفي مي شودجذابيت يك صنعت بدين ترتي

  اندازه گيري جذابيت بازار

نشان داده مي شود بـه وسـيله داده هـاي قبـل      BCGنرخ رشد بازار كه در محور عمودي ماتريس 

  :رشد بازار اين گونه اندازه گيري مي شود 88براي مثال در پايان سال . مشخص مي شود

100*
,........,,,,,,,,,,.......,

,.....,,,,,,,,,,.,..........,......,,,,,,,,,,.........,




























  1388نرخ رشد در سال =

ايـن  . مـي كننـد   ص ها ميزان جذابيت صنعت را بدون توجه به موقعيت شركت مشخص اين شاخ

چرخه عمر بيان مي كند كـه يـك كسـب و كـار از     . چرخه عمر بنا شده است معيار بر مبناي مفهوم

  [9] ) 2شكل. (يك فرآيند تحول در چهار مرحله ايجاد ، رشد ، بلوغ و افول تبعيت مي كند

به عنوان مثـال  . ار كاربردهاي فراواني در برنامه ريزي استراتژيك داردمفهوم چرخه عمر كسب و ك

وقتي كه منحني در حال رشد باشد ، يك شركت مي تواند به صنعت نفوذ كرده و سهم خـود را در  

  [6] .از سهم رقباي خود بكاهد "بازار باال ببرد ، بدون اينكه لزوما

  

  

  

 1387مجموع بازار در سال 1388مجموع بازار در سال 

 1388جموع بازار در سالم

 منحني چرخه عمر كسب و كار:2شكل  



 

است ، افزايش سهم بازار بدون كاهش سـهم ديگـر رقبـا    اما در يك بازار كه به مرحله بلوغ رسيده 

  .امكان پذير نمي باشد

بايد ابتداي نقطه متوسـط   رشد، 1پرتفوليوبراي موقعيت يابي يك صنعت يا كسب و كار در ماتريس 

صـنايعي كـه   . ين رشد در يك صنعت تعيين كننده اين نقطه مي باشدميانگ. و يا مرجع انتخاب شود

اما صنايع . نقطه قرار دارند ، از رشد بااليي برخوردار بوده و در حال رشد مي باشنددر باالتر از اين 

  [3] .و كسب و كارهايي كه در پايين تر از اين نقطه قرار داشته در مرحله بلوغ خود مي باشند

  :منحني تجربه داراي منابع متعددي مي باشد 

را تكرار كننـد ، مـاهرتر شـده و    هنگامي كه كارگران يك وظيفه مشخص  .بازدهي نيروي كار -

  .آن كار را در مدت زمان كمتري انجام مي دهند و از بازده باالتري برخوردار مي شوند

تخصصي كردن مشاغل موجـب افـزايش كـارايي    . تخصصي شدن شغل و روشهاي بهبود -

 به گونه اي كه با به كار گيري روشهاي مختلف بهبود انجام كار ، مدت زمـان  .كارگر مي شود

 .انجام كار كاهش و بهره وري افزايش مي يابد

خالقيت در فرآيند و بهبود آن مي تواند يك منبع مهم كاهش هزينه ،  .فرآيندهاي توليد جديد -

 .به خصوص در صنايع سرمايه بر باشد

با كسب عملكرد بهتر از تجهيزات توليد ، مي  .بدست آوردن عملكرد بهتر از تجهيزات توليد -

 .زينه ها ، كاهش زمان ساخت و افزايش كارايي كمك كردتوان به كاهش ه

استاندارد سازي اين امكان را فراهم مي آورد تا دوبـاره كـاري هـا    . استاندارد سازي محصول -

كاهش يافته و انتظارات از محصول در استاندارد گنجانده شود و بـه ايـن وسـيله زمـان توليـد      

 [7] .محصول كاهش يابد

                                                 
1.Portfolio 



 

، متخصص برنامـه ريـزي اسـتراتژيك در شـركت     ) 1976( 1روث شيلد.اي در همين ارتباط ويليام

  :، گروهي از فاكتورهاي مختلف را در قالب پنج دسته عمده مطرح كرد  (GE) 2جزال الكتريك

  . اجتماعي  –بازار ، رقابت ، مالي  و اقتصادي ، تكنولوژيكي و سياسي 

براي توصيف مشخصات محيطـي و يـك   به جاي تعريف يك ليست از فاكتورهاي غير قابل كنترل 

مجموعه از عوامل قابل كنترل براي اندازه گيري قدرت داخلي ، وي مطرح كرد كـه مـي تـوان بـا     

استفاده از يك ليست عمومي منحصر به فرد براي ارزيابي هم جذابيت صنعت و هم قدرت رقابتي 

ه يك موقعيت يابي قابل اين رويه ممكن است منجر ب. به اين مهم در يك كسب و كار دست يافت

  [5] .سب و كار در ماتريس شودقبول ك

  

  

  

  
                                                 

1,William E.Rothschild 
2.General Electric  

  شما قدرت كسب و كار شماجذابيت صنعت  فاكتورها



 

  

  اندازه گيري قدرت داخلي يك كسب و كار

در نگاه اول به نظر مي رسد كه سهم بازار يك روش منطقي براي توصيف قدرت يك كسب و كار 

در محيط رقابتي باشد ، اما بايد به اين سوال پاسخ داد كه چگونه مي توان قدرت يك شركت را در 

ن دارد وصيف كرد؟ اين سوال بستگي به آد تدرصدي كنترل مي شو 10يك كسب و كار كه با سهم 

   .تشكيل شده است بخش هاييكه يك صنعت از چه 

 
  فاكتورهاي بازار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فاكتورهاي رقابتي
  
  
  
  

  فاكتورهاي مالي و اقتصادي
  
  
  
  

  فاكورهاي تكنولوژيكي
  
  

  اجتماعي - فاكتورهاي سياسي 

 )يا هردوميزان درآمد،توليد(اندازه-
  اندازه اجزاء كليدي -
  يا براي اجزاء صنعت تبراي كل صنع: نرخ رشد در سال -
  
  تنوع بازار -
  ، خدمات و ديگر فاكتورهاي خارجي به قيمتحساسيت  -
  دوره اي بودن -
  فصلي بودن -
  مشتريان وفادار -
  
  
  انواع رقبا -
  تغييرات در نوع و آميخته شدن -
  ورودها و خروجها -
  وضعيت در سهم تغيير -
  
  سود دهي -
  وجه نقد -
  قراضي مانند اقتصاد و اندازهتفاكتورهاي اس -
  محدوديت هاي ورود و خروج -
  
  تمايز -
  قانون اختراع و كپي -
  نيازهاي تكنولوژيكي -
  
  ويژگي هاي اجتماعي و روندها -
  قوانين -
  تاثير گذاري با گروههاي فشار -
  فاكتورهاي انساني -

  سهم-
  اء كليديسهم اجز-
بـراي تمـام شـركت    : نرخ رشد ساالنه خودتـان  -

  براي اجزاء شركت
  مشاركت شما-
  تاثير گذاري شما در صنعت-
  شكاف يا راهنما بودن در فروش-
  
بررسي اين موضـوع كـه فـروش شـما موجـب       -

  وفاداري مي شود
  
  در كجا قرار داريدوچگونه مقايسه مي كنيد -
  
  ده ايدبخشهايي كه شما وارد يا خارج ش -
  تغيير سهم نسبي شما-
  
  عملكرد سودده شما-
  وجه نقد-
  هرگونه مزيت رقابتي كه داريد-
  مشكالتي كه در ورود يا خروج داريد-
  
  انواع مهارت هاي شما -
  وضعيت شما -
  شما نابعم -
  
  پاسخ دهي و انعطاف شركت شما -
  توانايي شركت شما در رويارويي -
  رشد شركت شما -
  اروابط شركت شم -

 )1976روث شيلد (رتعيين جذابيت صنعت و قدرت كسب و كا :1جدول
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.........................

  1388سهم بازار در سال =

ايـن نسـبت ميـزان فـروش شـركت را در مقابـل       . سهم نسبي بازار به صورت درصد بيان نمي شود

حاصل از اين نسبت  5/0مثال عدد  به عنوان. بزرگترين رقيب موجود در آن صنعت بدست مي دهد

  . بيانگر اين است كه فروش شركت نسبت به بزرگترين رقيب در صنعت ، نصف مي باشد

رشد نيازمند يك نقطه جداكننده مي باشد كه مي تواند كسب و كارهـا را بـا توجـه     -ماتريس سهم 

را بـه   يـك  عـدد  BCGبه همـين منظـور   . به قدرت داخلي باالتر و پايين تر از يكديگر جدا سازد

رهبـران بـازار در ايـن مـاتريس اعـداد بيشـتر از يـك را بـه خـود          . عنوان اين نقطه انتخاب كردند

  [9] .در نظر گرفته شده است 5/1در مثال ما اين نقطه . اختصاص مي دهند

موقعيت يابي كسب و كارها به وسيله دو شـاخص جـذابيت صـنعت و قـدرت رقـابتي ،       عالوه بر

و هرچـه  ي در اين ماتريس استفاده مي شود تا بتواند به مشخص شدن وضعيت پورتفوليپارامتر سوم

اين مشخصه به وسيله دايره هايي كه با ابعاد و اندازه هاي مختلف كه بسـته بـه   . بيشتر ياري رساند 

  [4] .ميزان فروش داشته ، نمايش داده مي شوند

و كار در نظر گرفته شـده اسـت كـه مـي     به اين دليل ميزان فروش به عنوان كمك صنعت به كسب 

كننده در صـنعت  تواند مقايسه آساني را در رابطه ما ميزان قدرت يا ضعف همه شركت هاي رقابت 

  [2] .دهد بدست

به ايـن صـورت كـه    . رشد ساده بودن آن باشد -شايد يكي از مهمترين مشخصه هاي ماتريس سهم

يك شركت را در قالب يك نمايش گرافيكـي   يسعي مي كند پيچيدگي هاي پورتفوليواين ماتريس 

   .ارائه دهد تا درك آن براي مخاطب ساده تر شود

 1388در سال فروش

ترين گفروش بزر
 1388در سال رقيب 



 

: كه در ماتريس بوستون مشخص مـي شـوند عبارتنـد از      ، چهار ناحيهبيان شد  "همانطور كه قبال

  .سگ ، گربه وحشي  يا عالمت سوال ، ستاره و گاو شيرده

ي هستند كه سهم نسـبي بـازار آنهـا    رار دارند در وضعكه در اين خانه قواحدهايي  – عالمت سوال

اين شـركت   "معموال. اندك است ولي در صنعتي كه رشد بسيار بااليي دارد ، به رقابت مي پردازند

از آن جهـت ايـن   . ر تهيه پول نقد اندك اسـت ها نياز بسيار شديدي به پول نقد دارند و توان آنها د

واحدها يا شركت ها را عالمت سوال مي نامند كه شركت مادر بايد در اين باره تصـميم بگيـرد كـه    

 4يـا توسـعه محصـول    3، توسعه بـازار  2از رسوخ در بازار 1آيا از طريق اجراي استراتژي هاي تمركز

  . به فروش آنها بگيردبايد در صدد تقويت آنها برايد يا اينكه تصميم 

  

  

  

  

  

  

  

اين خانه نمايانگر بهترين فرصت هاي بلند مـدتي اسـت كـه موجـب رشـد و سـودآوري        – ستاره

اين واحدها داراي سهم نسبي بااليي از بازار و نرخ رشـد صـنعت بـاال مـي     . شركت مادر مي شوند

ن بنمايـد و آن را تقويـت   باشند كه در نتيجه شركت مادر بايد سرمايه گذاري قابل مالحظه اي در آ

                                                 
1.Intensive Strategies  
2.Market penetration  
3.Market Development 
4.Product Development 

 رشد-ماتريس سهم:3شكل



 

شركت مادر بايد براي اين واحـدها اسـتراتژي هـاي    . كند كه بتوانند موضع برتر خود را حفظ كنند

،  2، يكپـارچگي عمـودي بـه پـايين     1يكپـارچگي عمـودي بـه بـاال    : زير را مورد توجـه قـرار دهـد   

  .4، رسوخ در بازار ، توسعه بازار، توسعه محصول و مشاركت 3يكپارچگي افقي

زيـادي   "واحد هايي كه در يك قسمت قرار مي گيرند ، داراي سهم نسبي بازار نسبتا – گاو شيرده

از آن جهـت آن را  . هستند ، ولي در صنعتي كه آهنگ رشد بسيار كندي دارد به رقابت مي پردازنـد 

تـوان شـير    اغلب مي. گاو شيرده مي نامند كه مي تواند وجوه نقد مازاد بر نياز خود را تامين نمايند

واحدهايي كه در گـروه  . ديروز هستند "ستارگان  "بسياري از گاوهاي شيرده امروز . آنها را دوشيد

قرار مي گيرند بايد به گونه اي اداره شند كه بتوانند موضع قوي خـود را حفـظ    "گاوهاي شيرده  "

توسـعه محصـول يـا    : دقوي مي توان از اين استراتژي ها استفاده كر  "گاوهاي شيرده  "براي. كنند

ضعيف شوند بايد در صدد كم كردن فعاليـت   "گاوهاي شيرده  "ولي اگر . 5استراتژي هاي همگون

  .ها ، كاهش هزينه ها يا فروش آنها برآمد

واحدهايي كه در اين خانه قرار مي گيرند سهم نسبي بازار انـدك دارنـد و در صـنعتي بـه       - سگ

بـه سـبب ضـعف    . ار كندي دارند و يا هـيچ رشـدي ندارنـد   رقابت مي پردازند كه آهنگ رشد بسي

داخلي و خارجي كه اين واحدها دارند ، بايد انها را منحل نمود ، از حجم فعاليت آنها كاست يا بـا  

هنگامي كه يك واحد بـراي نخسـتين   . كاهش دادن هزينه ها بخش هايي از آنها را به فروش رساند

بهترين استراتژي اين است كـه مقـداري از فعاليـت آن را    در مي آيد ،  "سگ  "بار به صورت يك 

پس از مدتي واكنش مناسب نشان مي دهند و بـا   "سگ ها  "تجربه نشان داده است كه . كاهش داد

  [1]. كاهش دادن دارايي ها و هزينه ها به صورت واحدهايي فعال و سودآور در مي آيند
                                                 

1.Forward Integration 
2.Backward Integration 
3.Horizontal Integration  
4.Joint Venture 
5.Concentric Strategies 



 

  پيشنهاداتي براي موقعيت استراتژيك

در  در ايـن راسـتا توانـايي سـازمان هـا     . ين اهداف شركت ها رشد و سودآوري مي باشداز اوليه تر

برخوردارنـد  ادي بوده ولي از قابليت رشد كمي انتقال نقدينگي از واحدهايي كه داراي سوداوري زي

 چندين كسب و كار مشغول هسـتند زماني كه در در  به ديگر واحدها كه توانايي رشد بيشتري دارند

ايـن امتيـاز منجـر بـه     . و محاسن موقعيت يابي استراتژيك مي باشـد  ته اوليه ترين امتيازا، از جمل

  [2] .مي شود يكپارچه پورتفوليومديريت 

، بايد تخصيص منابع بصورت متمركز و يكپارچه انجام شـده و   1براي بدست آوردن اين هم افزايي

متـوازن از   مدن يـك پورتفوليـو  به وجود اطراحي اين تخصيص به گونه اي صورت گيرد كه منجر 

دو بعدي كه در اين ماتريس اسـفاده شـده اسـت مـرتبط بـا      .حيث توليد و استفاده از نقدينگي شود

با استفاده از منحني تجربي و ماتريس بوستون مي تـوان  .توليد نقدينگي و نياز به نقدينگي مي باشند

ارند ، داراي سوددهي بـاالتر بـوده و   به اين نتيجه رسيد كه كسب و كارهايي كه سهم نسبي بيشتر د

بالعكس ، كسب و كارهايي كه در صنايع با رشد باال مشـغول  . توليد نقدينگي بيشتري دارند "متعاقبا

  [7] .به فعاليت هستند ، براي توسعه خود در آينده نياز به سطوح باالتري از نقدينگي مي باشند

  نقدينگي خالص  نياز به سرمايه گذاري كارسوددهي كسب و رسوخ در سهم بازار  نوع كسب وكار

  باال  باال  افزايش/ حفظ  ستاره ها
در حدود صفر و يا حتي 

  منفي

  بسيار مثبت  پايين  باال  حفظ  گاوهاي شيرده

  بسيار منفي  خيلي باال  بدون سود يا منفي  افزايش  عالمت سوال يا گربه

  مثبت  عدم سرمايه گذاري  پايين يا منفي  برداشت  سگها

  رشد در برنامه ريزي استراتژيك –كاربرد ماتريس سهم :  2جدول

                                                 
1.Synergy 



 

هنگاهي كه بخواهيم از اين تحليل براي بيش از يك دوره استفاده كنيم ، نيازمند عالئم و راهنمـايي  

رشـد   –هايي هستيم تا به واسطه ان حركت هاي مورد انتطار و سودمند را از طريق ماتريس سـهم  

قـرار دارد ،   "عالمت سوال  "ين است كه كسب و كار كه در حالت بهترين توالي ا. پيش بيني كنيم

در مرحلـه دوم نيـز بـا    . در مرحله اول تبديل شـود  "ستاره  "از نظر اندازه و قدرت رشد كند تا به 

  . تبديل مي شود "گاو شيرده  "توجه به افول غير قابل اجتنابي كه رخ مي دهد ، كسب و كار به 

قعيت قوي يك شركت به يك وضـعيت ضـعيف حتـي بـا وجـود رشـد در       در توالي نامطلوب ، مو

  [4] .فروش بازار تبديل مي شود

  

  

  

  

  

  

  

. از ديگر مواردي كه بايد توجه بسيار  به آن داشت ، وضعيت اقتصادي و رقابتي در هر كشور است

 به اين معنا كه شركت هايي كه در چندين كسب و كار و در چنـدين كشـور فعاليـت مـي كننـد بـا      

 "در اين مقوله به عنوان مثال مي توان گفت كه ممكن اسـت يـك   . مسائل پيچيده اي روبرو هستند

در آلمـان   "سـگ   "و يا يك . در كلمبيا باشد "گاو شيرده  "در اياالت متحده ممكن است  "ستاره 

مختلف سبب مشـكل شـدن    محيطيويژگي هاي . عودي باشددر عربستان س "عالمت سوال  "و يا 

  [8] .يك رويكرد منسجم در ارتباط  با استراتژي هاي بين المللي شركت ها شده است اتخاذ

 
 رشد -توالي مطلوب و نامطلوب در ماتريس سهم:3شكل



 

  مزايا و معايب ماتريس گروه مشاوران بوستون

» گاو شـيرده «واحدهايي كه به فايده اصلي اين ماتريس در اين است كه باعث مي شود شركت مادر 

در حقيقت اين ماتريس بـا تمركـز   [1] .هستند توجه نمايد و به نيازهاي واحدهاي گوناگون پي ببرد

بر جريان نقدي و مشخصات سرمايه گذاري مشخص مي كند كه يك شركت چگونـه منـابع مـالي    

مي توانـد   BCGماتريس  در اين منظر[3]. ستراتژيك به كار بنددخود را در يك نگاه بلندمدت و ا

ا كسـب و  ده براي شركت يچشم انداز تعريف ش در انتخاب و گزينش استراتژي مناسب با توجه به

  [7] .كار، حركت مناسبي انجام دهد

داراي چنـد واحـد كسـب و كـار     (شركتهايي كه از بخش هاي متعدد نسبتاً مستقلي تشكيل شده اند

  [6] .از طريق اين ماتريس تنظيم استراتژي مي كنند) هستند 1استراتژيك

كت ممكـن اسـت در صـنايع    استفاده از اين ماتريس زماني آشكار مي شـود كـه يـك شـر    محاسن 

  [2] .متفاوتي به رقابت بپردازند و نيازمند استراتژي هاي جداگانه اي باشند

اگر شركتي بتواند منحني تجربـه  . آن مي شود دركسهولت سبب و چه ترسيمي بودن اين ماتريس 

سـهم  بـه سـرعت   ، مناسب و را به كار بندد، مي تواند با توليد محصوالت جديد در قيمت پايين تر 

  [1] .شود "ستاره"بازار را گرفته و تبديل به يك ده اي از مع

ي خـود تـوازن ايجـاد كننـد و از وضـعيت      كه مي خواهند در يورتقوليوبراي مديراني  BCGمدل 

همچنين ايـن مـدل پايـه اي را بـراي      [10] .واحدهاي مختلف خود آگاه شوند مي تواند موثر باشد

  [9] .ه سازي شركت در آينده فراهم مي سازدمديريت در جهت تصميم گيري و آماد

عليرغم بسياري از مزاياي اين مدل، بسياري از صاحبنظران اشكاالت جدي و عمـده اي را بـر روي   

  . اين مدل گرفته اند

                                                 
1.Strategic Bussiness Unit(SBU) 



 

 .افزايي در ميان واحدهاي مختلف يك كسب و كار يكي از اين معايب اسـت هم ناديده گرفتن اثر 

رشد بازار نيز بـه تنهـايي معـرف جـذابيت     . هايي عامل موفقيت نيستسهم عمده از بازار به تن [8]

گاوهاي "ممكن است پول بيشتري را نسبت به  "اسگه"همچنين گاهي اوقات  [6] .ار نمي باشدباز

را تشـكيل مـي    "بـازار "به طور دقيق مشخص نيست كه چه متغيرهايي  [3] .بدست آورند "شيرده

 2مـدل تنهـا بـه     [4]. از بازار منجر به سودآوري باالتري نمي شودالزاماً هميشه سهم باال  [1] .دهد

 [7] .اين باعث مي شود كه مديريت تنها به يك محصول مشـخص تمركـز كنـد   . بعد توجه مي كند

همچنين اين  [9] .به سودآوري بااليي منجر شود ،همچنين ممكن است كار با يك سهم كم از بازار 

  [6] .م بازار خود را افزايش مي دهند، را ناديده مي گيردمدل رقباي كوچكي كه به سرعت سه

  بحث و نتيجه گيري 

جهان، برنامه ريـزي اسـتراتژيك امـري     سراسر با پيچيده شدن فضاي رقابتي و گستردگي رقابت در

در اين مسير بررسي وضعيت موجـود و اتخـاذ تصـميم    . حتمي براي موفقيت يك شركت مي باشد

مـاتريس گـروه   . هاي مختلف يك شركت امري حياتي به نظـر مـي رسـد   مناسب در رابطه با واحد

مشاوران بوستون با فراهم آوري شرايطي مناسب براي سنجش وضعيت شركت و يا كسـب و كـار،   

ها ابزار مناسبي را براي اتخـاذ تصـميمات    SBUمي تواند با مشخص كردن وضعيت هاي مختلف 

انتقاداتي كه به اين مدل وارد است ـ انتقـاداتي كـه    عليرغم تمامي . مناسب به مديريت به دست دهد

گاهاً جدي مي باشد ـ سهولت استفاده از آن و اجتناب از پيچيدگي هاي زايد سبب استفاده فـراوان   

صورت اين مـاتريس ابـزار مناسـب و كـارايي در پروسـه برنامـه ريـزي         هربه  .از آن گرديده است

  .آن بسيار مفيدتر از ناديده گرفتن آن است استراتژيك مي باشد كه مسلماً استفاده از

  منابع
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