
 

 اردیلیم ۶۲۳، ارزش بازار سهام اپل به ۲۰۱۲آگوست  ۲۰بوده است. در  ایشرکت دن نیارزشمندتر یاپل : زمان 

اگر  ن،یاز ا شیسال پ ۱۵ قای(. دق۱کرد ) لیشرکت عام در تمام دوران تبد نیو آن را به با ارزش تر دیدالر رس

 کروسافتیشرکت ما یعنیآن  بیرق

اپل  یدالر بر رو اردیلیم ۱۵۰داشته است(  ۱۹۹۹دالر در دسامبر  اردیلیم ۶۱۵را با ارزش  تیموقع نیهم که

 اندازه موفق شده است؟ نینکرده بود، شرکت اپل کامال ورشکسته شده بود. اپل چگونه تا ا یگذار هیسرما

در محصوالت،  یکه نوآور ،یاستراتژ نیشد. ا ایشرکت دن نیموفق تر ،یقو یرقابت یاستراتژ کیبه خاطر  اپل

 ریبه تصو زیجا ویاز مؤسسان آن به نام است یکی لهیکند، به وس یم بیکسب و کار را ترک یخدمات و مدل ها

 "پد یکه آ یزمان ۲۰۰۱ زییآن در پا یواقع اتیح دی، تجد۱۹۹۷در سال  یبیتقر یشد. پس از ورشکستگ دهیکش

که  یماه بعد، وقت جدهیه یکرد، اتفاق افتاد. حت یرا معرف (اریو س تالیجید کیدستگاه پخش کننده موز کی)

شد باز کرد، اوج  یخودش دنبال م یخرده فروش یرا که به سرعت توسط فروشگاه ها تونزیآ نیفروشگاه آنال

 رینظ یلوکس یفروشگاه ها یحت یاپل در هر بازار خرده فروش یها اههم گرفت. در حال حاضر، فروشگ یشتریب

 یفروش را به ازا نیشتریلوکس، ب یکاالها گریو د فیظر یفهایام اچ فروشنده ک یال و ای یفانیت یجواهرفروش

 هر فوت مربع دارد.

هوشمند را منقلب کرد.  یها ی، بازار گوش فونیآ یبا معرف ۲۰۰۷شرکت در سال  نیمتوقف نشد. ا نجایدر ا اپل

شکل  رییشروع به تغ جه،یتبلت را به وجود آورد و درنت وتریپد صنعت کامپ یآ یتنها سه سال بعد، اپل با معرف

هر کدام از محصوالت خود،  یخط تجارت صول،مح یاز نوآور یرویبا پ ن،یصنعت نشر و رسانه نمود. عالوه بر ا

برند،  یریو ارزش تصو یمعنو تیفوق العاده مالک یقدرت ذهن بیرا گسترش داد. اپل با ترک پدهایو آ فونیآ پاد،یآ

که هر  "کیاکسون و جنرال الکتر لیموبا ریتر نظ یمیقد یبرد. شرکتها یدرآمد خود لذت م ریچشمگ شیزااز اف

 را داشته باشند. یجینتا نیچن یایتوانستند رو یبودند تنها م ایدن یشرکتها نیتربارزش  یکدام زمان

همراه،  نترنتیا رینظ یرو به رشد عیاپل در صنا ندهیرشد آ لیگذاران از پتانس هیانتظار سرما ۲۰۱۲ زییدر پا

 یگران ادعا م لیاز تحل یدالر برسد. بعض اردیلیم ۷۰۰سهام اپل به  متیرسانه ها باعث شد ق گریو د ونیزیتلو

 نیبه ا دنیباعت رس یزیشود. چه چ نیزمکره  یرو یدالر ونیلیتر ۱شرکت  نیکنند که اپل ممکن است اول



ادامه دهد و همزمان با  دیجد عیانقالب، به کشف صنا جادیبه منظور ا دیل باکار، اپ نیا یخواهد شد؟ برا یبرتر

 نی(. بعد از مطالعه ا۲دهد ) شیافزا زیو هند ن نیچ رینظ ینوظهور یاقتصادها یآن، نفوذ خود را در بازار جهان

 د،یتوجه کن کی یبه همراه سواالت مرتبط با آن را در بخش، موردکاو یموردکاو نیدرباره ا یشتریفصل، مطالب ب

 گرفت.  دیفرا خواه

اپل  یرفت؟ چرا رقبا نیاز ب کبارهی به کروسافتیبازار ما یحد موفق بوده است؟ چرا ارزش باال نیچرا اپل تا ا 

در مقابل عملکرد  ژهیبه و ،یرقابت تیحفظ مز یکنند؟ اپل برا یمبارزه م یبلک بر ا،ینوک ،یدل، اچ پ ،یسون رینظ

 یزیشرکت موفق است؟ چه چ کیانجام دهد؟ چرا  یچه کار دیهمچون گوگل، آمازون و سامسونگ، با ییرقبا

 ییخود را به مرور زمان به دست آورده و حفظ کنند؟ چرا شرکت ها یرقابت تیسازد تا مز یشرکت ها را قادر م

سؤاالت،  نیگذارند؟ ا یم ریشرکت ها بر عملکرد تأث رانیخورند؟ چگونه مد یبوده اند شکست م یقو یکه زمان

 اطالعات بیترک ازمندیسؤاالت، ن نیکنند. پاسخ به ا یم فیرا تعر کیاستراتژ تیریهستند که مد یسؤاالت مهم

آنچه را که به عملکرد  دیتا بتوان دیمختلف به دست آورده ا یتجار نیاست که در طول مدت مطالعه قوان یو دانش

 .دیانجامد، درک کن یبهتر م

و اجرا را در طلب  نیتدو ل،یو تحل هیباشد که تجز یم یرشته ا انیم یتیریرشته مد کی ک،یاستراتژ تیریمد

شرکت را به صورت  کیسازد تا  یشما را قادر م ک،یاستراتژ تیریکند. تسلط بر مد یم بیباهم ترک یرقابت تیمز

شرکت خود را در  دیتا کمک کن دیکن رفک یعموم ریمد کیسازد تا مثل  یشما را قادر م نی. همچندینیکل بب

 دگاهید نینشان داده شد، ا بخش نیکه در صفحه اول ا AFI ی. چارچوب استراتژدیعملکرد برتر قرار ده تیموقع

  کشد. یم ریرا به تصو کیاستراتژ تیریمد

 تیو مز یدرباره استراتژ یادیبن دهیباشد. چند ا یم کیاستراتژ تیریما مطالعه مد ی، کار اصلاول   فصل نیا در

 قی. در مرحله بعد، نگاه دقمیده یکرده و سپس نقش کسب و کار در جامعه را مورد توجه قرار م یرا معرف یرقابت

. فصل میکن یم هیارا کیاستراتژ تیریند مدیاز کل فرا یاجمال یبررس کیانداخته و  AFIبه اجزاء چارچوب  یتر

و در آن، برنامه  میرسان یم انیبه پا ستها،یاستراتژ یبرا یمیتحت عنوان، مفاه یفصل ها را با بخش گریمقدمه و د

. حال اجازه میده یم هیفصل بسط داده شده است را ارا یکه در ط یو نکات قابل توجه درباره موضوع یعمل یها

 .میشروع کن یرقابت تیو مز کیاستراتژ تیریمد را به منظور درک زیجان انگیسفر ه نیا دیده



باشد که  یهدفمند م یتهایاز فعال یمجموعه ا یاستراتژ یرقابت تی: کسب و حفظ مزستیچ یاستراتژ -۱ - ۱

به  دنی(. شرکت ها به منظور رس۳دهد ) یبا رقبا انجام م سهیکسب و حفظ عملکرد برتر در مقا یشرکت برا

 گریکدیبا  یو مال یانسان هیبر سر سرما دیگذاران جد هیکنند. سرما یبر سر منابع رقابت م گریکدیعملکرد برتر، با 

 یها بر سر اعانه ها و شبکه ها هیریکنند، خ یبر سر رشد سودآور رقابت م یفعل یکنند، شرکت ها یرقابت م

سازد تا  یخوب شرکت را قادر م یاستراتژ کی ،یرقابت تیکنند. در هر موقع یبر سر افراد عضو رقابت م یاجتماع

 .دبه عملکرد برتر نائل شو

 یاستراتژ قیقسمت از طر نی. ایچالش رقابت لیوتحل هی(: .. تجز۴باشد ) یخوب شامل سه قسمت م یاستراتژ کی

 استیس کی. ۲ .(AFIشود )بخش اول چارچوب  یشرکت انجام م یو خارج یداخل یطهایمح لیو تحل هیتجز

شرکت،  یو به استراتژ شودیانجام م یاستراتژ نیتدو قیبخش از طر نی. ایبا چالش رقابت ییارویرو یگر برا تیهدا

از  ی. مجموعه ا۳ . . . . .(AFIانجامد )بخش دوم چارچوب  یم یا فهیوظ یاستراتژ کسب وکار و یاستراتژ

گردد )بخش  یانجام م یاستراتژ یاجرا قیطر از بخش نیگر شرکت: ا تیهدا استیس یاجرا یمرتبط برا اتیعمل

 کیسه بخش خودشان را در  نیچگونه ا مینیب یو م میزنیم یسر کی یبه موردکاو حال .(AFIسوم چارچوب 

 .دهندیخوب نشان م یاستراتژ

مجدد اپل از سال  اءیبه طور خالصه اح ۱ ی. موردکاودیتوجه کن یچالش رقابت صی: در ابتدا به تشخیرقابت چالش

پاد و  یآ بیکار، ترکمحصول و مدل کسب و  یها یکه به خاطر نوآور یزمان یعنیکند،  یرا دنبال م ۲۰۰۱

 یبود و از نظر مال یزیروم یوترهایکامپ صنعتمناسب در  گریباز کیشود. تا قبل از آن، اپل تنها  یموفق م تونز،یآ

( در دو بخش از بازار بازار یزی)لپتاپ و روم وتریدو مدل کامپ یجابز تنها با تمرکز بر رو ویکرد. است یتالش م

صورت که با دهها  نیکه در حال غرق شدن بود را متحول کرد؛ به ا یها و بازار مصرف کننده( شرکت یحرفه ا

 یتمرکز استراتژ شیمحصول باعث افزا گاهیجا یساده ساز نیکرد. ا یبخش از بازار مقابله م هرمحصول مشابه در 

درصد از سهم بازار  ۵اشت که اپل با کمتر از د دهیبود، اما جابز عق کیاپل تار یچشم انداز برا نیا نکهیاپل شد. با ا

 یمناسب یها اهیجعبه س ،یزیروم لپ تاپ و یوترهایکه کامپ ییجا ،یشخص یوترهایتواند در صنعت کامپ ینم

داشت که  ازیبودند. جابز ن یدرخشان گرانیو دل باز نتلیا کروسافت،یما ،یتیموقع نیشده بودند برنده باشد. در چن

 (.۵بسازد ) "بزرگتر زیچ کی



 یوترهایخود را از کامپ یمورد، اپل تمرکز رقابت نی. در امیپرداز یم تگریهدا استیگر: حال به س تیهدا استیس

در محصول و مدل کسب و کار توانست  یانجام آن با نوآور یهمراه معطوف کرد و برا یبه دستگاهها یشخص

 یشرکت چگونه م کیکه  دهد یم حیمدل کسب و کار توض کی م،ییصنعت را مختل کند. ساده بگو نیچند

( اپل تونزیفروشگاه آ مکمل )مثل ی( با محصول خدماتپادیمثال، آ یسخت افزار )برا بی. ترکاوردیخواهد پول در ب

کامل را بخرند  ید یس کی نکهیا یکند. اکنون کاربران به جا هیارا دیمدل کسب و کار جد کیرا قادر ساخت تا 

آهنگها را دانلود کنند،  یرقانونیها به صورت غ لیفا یاشتراک گذار یها سیسرو گرید ایبا استفاده از نپ استرا  ای

 یفروش آ تونزیبه فروشگاه آ یسنت( دانلود کنند. دسترس ۹۹ متی)با ق یانونرا به صورت ق یتوانند هر آهنگ یم

 شیافزا زیمک ن یآ یتونز، تقاضا برا یو محصوالت آ دیپاد جد یفروش آ شیداد. به همراه افزا شیپاد را افزا

 ندخواست یمردم م رایموجود کمک نمود، ز یشخص یوترهایبه مختل شدن بازار کامپ دی. محصوالت جدافتی

همراهشان کار کند. بعد  یبا دستگاهها یکنند که به راحت تیریمد یوتریکامپ یشان را بر رو یآهنگ و عکس ها

 شد. پدیو آ فونیآ یتوسعه و راه انداز یبرا یاهرم تونزیپاد/ آ یمدل کسب و کار آ ینوآور تیاز آن، موفق

 یتهایمرتبط اجرا نمود. فعال یتهایفعال یسر کیگر خود را با  تیهدا استیمرتبط: در آخر، اپل س یتهایفعال

محصول خود را ساده نمود  گاهیقانون ساده جا کی قیباشد. ابتدا از طر یدو منظوره م کردیرو کیمرتبط اپل، 

 م؛یسازیم میکن یم تیکه در آن فعال یبازاراز دو  کیهر یبرا یزیمدل روم کیمدل لپ تاپ و  کیما تنها "(: ۶)

محصول و مدل کسب و کار که  یها ینوآور رومندین بیترک قیدوم، از طر "ها و مصرف کنندگان. یبازار حرفه ا

ها به اپل اجازه داد  تیفعال نیرا مختل نمود. ا یصنعت فعل تیه بود موقعاجرا شد یشده ا یزیدر فواصل برنامه ر

هم رفته شرکت را قادر ساخت تا عملکرد برتر خود را در  یکند و رو جادیموقت ا یرقابت یها تیرشته مز کی

 سال حفظ کند. نیچند یط

 قیخوب از طر یاستراتژ کی نکهیباشد. اول ا یم یشعار شرکت کی ایهدف محض  کیخوب بهتر از  یاستراتژ کی

 کیدهد. دوم،  یم صیسازمان را تشخ یرو شیپ یرقابت یچالش ها ،یفعل تیمنتقدانه و صادقانه موقع یابیارز

 یم هیشناخته شده ارا یرقابت یدرباره نحوه برخورد با چالش ها ری( فراگاستی)س  کردیرو کیخوب،  یاستراتژ

 دارد. ازیمرتبط ن یتهایفعال یسر کیمؤثر  یخوب به اجرا یاستراتژ کی نکه،یدهد. در آخر ا



عملکرد شرکت  ،یرقابت تیمز یابیاست نه مطلق. به منظور ارز ینسب شهیهم یرقابت تیمز ست؟یچ یرقابت تیمز

صنعت  نیانگیصنعت با م کیدر  گرید یتواند عملکرد شرکت ها یم اریمع نیکه ا میکن یم سهیمقا اریمع کیرا با 

 کیرسد،  یصنعت به عملکرد برتر م نیانگینسبت به م ایصنعت  کیرقبا در  گریکه نسبت به د یباشد. شرکت

 یها یدر صنعت گوش یو بلک بر ایمثال، اپل، نسبت به گوگل، سامسونگ، نوک ی(. برا۷دارد ) یرقابت تیمز

 یرقابت تیتبلت به مز یوترهایامپدر صنعت ک یآمازون، سامسونگ و اچ پ کروسافت،یهوشمند و نسبت به ما

 داریپا یرقابت تیصنت بهتر عمل کند مز نیانگیم اینسبت به رقبا  یوالنکه بتواند به مدت ط یاست. شرکت دهیرس

 دارد.

گفته شد،  ۱ یباشد. همان طور که در موردکاو ینم ندهیعملکرد آ یبرا یحال، عملکرد گذشته، ضمانت نیا با

 کروسافتی. ماجنگدیبه اپل م دنیرس یبوده است، اما اکنون برا ایشرکت در دن نیبا ارزش تر یزمان کروسافتیما

کند. خط  یتالش م یاپل به سخت یترقاب تیکردن مز یخنث یبرا هیهمانند گوگل، سامسونگ، آمازون و بق

کنند. سؤال  یاپل رقابت م پدیبا آ کروسافتیما سیتبلت سورف یوترهایآمازون و کامپ ندلیک یمحصول تبلت ها

 یطهایمح نیو همچن شیو رو به افزا یدر مقابل رقابت قو ،یرقابت تیتواند به حفظ مز یاپل م ایکه آ نجاستیا

درباره  یدینکات جد ".....دیتوجه کن"فصل در قسمت  نیا یدهد. در انتها امهاد رییبه سرعت در حال تغ یصنعت

  شود. یم هیفصل ارا یموردکاور

 یاستراتژ کی نکه،یدهد. در آخر ا یم هیشناخته شده ارا یرقابت یدرباره نحوه برخورد با چالش ها ری( فراگاستی)س

 دارد. ازیمرتبط ن یتهایفعال یسر کیمؤثر  یخوب به اجرا

عملکرد شرکت  ،یرقابت تیمز یابیاست نه مطلق. به منظور ارز ینسب شهیهم یرقابت تیمز ست؟یچ یرقابت تیمز

صنعت  نیانگیصنعت با م کیدر  گرید یتواند عملکرد شرکت ها یم اریمع نیکه ا میکن یم سهیمقا اریمع کیرا با 

 کیرسد،  یصنعت به عملکرد برتر م نیانگینسبت به م ایصنعت  کیرقبا در  گریکه نسبت به د یباشد. شرکت

 یها یدر صنعت گوش یو بلک بر ایمثال، اپل، نسبت به گوگل، سامسونگ، نوک ی(. برا۷دارد ) یرقابت تیمز

 یرقابت تیتبلت به مز یوترهایدر صنعت کامپ یآمازون، سامسونگ و اچ پ کروسافت،یهوشمند و نسبت به ما

 داریپا یرقابت تیصنت بهتر عمل کند مز نیانگیم اینسبت به رقبا  یوالنکه بتواند به مدت ط یاست. شرکت دهیرس

 دارد.



گفته شد،  ۱ یباشد. همان طور که در موردکاو ینم ندهیعملکرد آ یبرا یحال، عملکرد گذشته، ضمانت نیا با

 کروسافتی. ماجنگدیبه اپل م دنیرس یبوده است، اما اکنون برا ایشرکت در دن نیبا ارزش تر یزمان کروسافتیما

کند. خط  یتالش م یاپل به سخت یترقاب تیکردن مز یخنث یبرا هیهمانند گوگل، سامسونگ، آمازون و بق

کنند. سؤال  یاپل رقابت م پدیبا آ کروسافتیما سیتبلت سورف یوترهایآمازون و کامپ ندلیک یمحصول تبلت ها

 یطهایمح نیو همچن شیو رو به افزا یدر مقابل رقابت قو ،یرقابت تیتواند به حفظ مز یاپل م ایکه آ نجاستیا

درباره  یدینکات جد ".....دیتوجه کن"فصل در قسمت  نیا یدهد. در انتها هاماد رییبه سرعت در حال تغ یصنعت

  شود. یم هیفصل ارا یموردکاور

صنعت را مشخص کنند که به شرکت  کیمنحصر به فرد در  تیموقع کیکنند،  یها را کنترل م نهیکه هز یحال

شرکت  یباشد، سهم اقتصاد شتریب نهیارزش و هز جادیا نیرا بدهد. هرچه تفاوت ب انیارزش به مشتر هیاجازه ارا

 بود. هدخوا شتریب زیبه دست آورد ن یرقابت تیمز نکهیبوده و احتمال ا شتریب

 نه،یخرده فروش کم هز کیطلبد. وال مارت به عنوان  یم زیرا ن ییدادوستدها کیاستراتژ یابیوجود، موضع  نیا با

 کیبه عنوان  زیکند. نورداسترومز ن یاز بازار خدمت م یبخش مشخص کیدارد و به  یواضح کیاستراتژ ینما کی

 کیاستراتژ ینما کیاز بازار )بازار لوکس(،  یخصبه بخش مش ان،یخدمات برتر به مشتر هیخرده فروش مجلل، با ارا

 یکم با هم تداخل م یلیبازار آنها خ یصنعت هستند، اما بخش ها کیشرکتها در  نیروشن داده است. اگرچه ا

مجزا و متفاوت  کیاستراتژ تیموقع کیهرکدام از آنها  رایشوند، ز یهم محسوب نم یبرا میمستق یکند و رقبا

سازد تا در  یکه هر شرکت را قادر م دهندیانجام م یشرکتها مبادالت هوشمندانه ا نیا رانیدانتخاب کرده اند. م

تالش کنند. با  یرقابت تیمز یبرا ز،یدر مقابل تما ی: رهبررینظ ییها یبا استفاده از استراتژ یصنعت خرده فروش

با  یکارمندان کم مهارت در بازار بزرگ خرده فروش لهیوال مارت به وس ،یخدمات به مشتر هیتوجه به بعد ارا

 یکه نورداسترومز با کارمندان حرفه ا یدهد، در حال یم هیارا یخدمات قابل قبول "کمتر متیهر روز، ق" شنهادیپ

 -واضح و مشخص  کیاستراتژ ینما کیدهد.  یم هیارا انیبه مشتر یمجلل، خدمات برتر ستمیس کیفروش در 

 انیمشتر ازین دهدیها اجازه م یخرده فروش نیبه هر کدام از ا یبه مشتر دمتو خ نهیمحصول، هز زیبا توجه به تما

 انیمشتر یارزش برا جادیتمرکز کند، به ا بیبردن رق نیبر از ب نکهیا یابت به جارا برآورده کنند. رق یمشخص

نورداسترومز   خدمات بهتر(. هرچند که وال مارت و ایتر  نییپا یها متیق قیمثال، از طر نیکند )در ا یتمرکز م



درست  یاجرا قیواضح برسند، از طر کیاستراتژ تیموقع کیکنند، اما اگر هر دو به  یصنعت رقابت م کیدر 

 باشند. روزیتوانند پ یم یرقابت یاستراتژ

 یریگ میبه همان اندازه که به تصم یدارد، استراتژ ازیواضح به دادوستد ن کیاستراتژ یابیکه موضع  ییآنجا از

 یمربوط م زین میانجام ده دیدرباره آنچه که نبا یریگ میشود، به تصم یمربوط م میانجام ده دیدرباره آنچه که با

توجه  یرقابت تیخود در طلب مز کیاستراتژ یانتخاب ها هب دیبا رانیرو مد نی(. منابع محدود هستند، از ا۹شود )

 انجامد. یم فیاحتماال به عملکرد ضع "میهمه باش یبرا زیهمه چ" میکن یسع نکهیکنند. ا

شرکت  کی یبر رو یسالگ ۲۵من در سن  لیین دیوید "افتاده است؟ ریراه گ مهیدر ن ایآ"استراتی جت بلو:  کت

 یداریخر "سوث وست ییمایتوسط خطوط هواپ ۱۹۹۳که در سال  را،یا سیبه نام مور ییخدمات هوا یچارتر

 ییصرفه جو یتهایاز فعال یاریبود در بس متیارزان ق ییخط هوا کیکه  ریا سیکرد. مور یگذار هیشده بود، سرما

. نبیل من تیبل ینترنتیفروش ا ریشد؛ نظ لیاستاندارد تبد کیصنعت به  نیبود و بعدها در ا شگامیپ نهیدر هز

 گرید ییخط هوا کی یبر رو ۱۹۹۸سوث وست، در سال  ییشرکت هوا یبرا ییخط هوا یسپس به عنوان مجر

 ییمسافرت هوا هیاو ارا یکرد، استراتژ سیمن، جت بلو را تأس لیین هک یکرد. وقت یگذار هیبه نام جت بلو سرما

 هیارا زین یبهتر یخواست خدمات و امکانات رفاه یحال م نیتر از سوث وست بود. در ع نییپا متیبا ق یحت

 دهند.

مثال، به منظور کاهش  یکرد و توسعه داد. برا دیسوث وست را تقل متیکاهش ق یها تیاز فعال یاریبلو بس چت

پرواز  نیشروع کرد. همچن ۳۲۰ رباسیا یماینوع هواپ کیو آموزش خلبانها، تنها با  مایهواپ ینگهدار یها نهیهز

 ییکرد. در مقابل، خطوط هوا یهم متصل م به مایرا مستق کینقطه به نقطه را انتخاب کرد که در شهر پر تراف

 یمکان ها ییها ستمیس نیکردند، چن یاستفاده م قلب و مرکز ستمیاز س کنیبا آمر تدیونایتر مثل دلتا،  یمیقد

 نیب میارتباط مستق یکنند. مدل نقطه به نقطه بر رو یبه هم متصل م یفرودگاه یمختلف را با توقف در قطبها

خطوط،  گریبرنامه با د یبا عدم حمل بار و عدم هماهنگ ستمیس نیکند. ا یتمرکز م کتریپرتراف یکمتر ول یشهرها

را پرواز  یتر یطوالن یبا سوث وست مسافت ها سهیبلو که در مقاجت  ن،ی. عالوه برادهدیم شها را کاه متیق

. در ابتدا دادیکاهش م شیاز پ شیرا ب شیها نهیکرد، هز یرا در هر پرواز جابه جا م یشتریب نیکرد و مسافر یم



 کی لیما - یبرد )صندل یلذت م کایمتحده آمر االتیدر ا لیما - یهر صندل یبه ازا نهیهز نیتر نییجت بلو از پا

 باشد(. یم ییمایاستاندارد مهم در صنعت هواپ

دهد و هدف  شیافزا یرا با باال بردن ارزش درک شده مشتر زیتما تیهمان زمان، جت بلو تالش کرد تا جذاب در

جت بلو  یهایژگیاز و یها( بود. بعض نهیباال )کاهش هز یبا تکنولوژ یتجربه مشتر شیتماس باال )افزا بیآن، ترک

منتخب و برنامه  لمیبا ف یشخص یها ونیزیتلو ،یچرم یها ینفره با صندل ۱۰۰ ریمبریا یمنطقه ا یشامل جتها

و  مانهیدر طول پرواز، به همراه خدمات صم گانیرا نترنتیام ا کسیماهواره ا ییویکانال راد ۱۰۰ ون،یزیتلو یها

 یعامل فروش به صورت حضور کیبا  نددهیم حیترج انیسوم از مشتر کیکه  ییامکانات بود. از آنجا ریو سا قیدق

جت بلو  ،یخدمات مسافرت گریو د ونیرزرواس یبرا یحرفه ا اریبس تیوب سا کیرغم داشتن یصحبت کنند، عل

خانه  نیخود به هند، والد ونیرزرواس ستمیدادن س یعنیروش صنعت،  نیاز بهتر یرویپ یگرفت به جا میتصم

هستند؛  یبهره ورتر از منابع خارج یکند که منابع داخل یمتحده استخدام کند. شرکت استدالل م االتیدار را در ا

 یشتریمتحده و هند ارزش ب االتیا نیاز تفاوت حقوق ب ون،یاز رزرواس انیمشتر ریکند که تقد یم انیب نیهمچن

به سفر  یبازگرداندن بشردوست یاو برا یجت بلو نشان دهنده فداکار انیمنشور حقوق مشتر" نکه،یدارد. خالصه ا

 بود. . ییهوا

پرواز او به علت  نیباال رفته بود، اما چند ان،یخدمات برتر به مشتر ی، شهرت جت بلو برا۲۰۰۷ لیدر اوا نکهیا با

کف  یبر رو یها حت یمنتظر بمانند، بعض مایهمراه بود که باعث شد مسافران در هواپ ریبا تأخ یبرف یطوفان ها

. دهدیخود را از دست م ییجت بلو تماس جادو ایآ کهکنند  یها سؤال م یلیساعت نشستند. خ ۹به مدت  مایاپهو

 ییمایخط هواپ کیآزوله،  سیبه دنبال تأس ۲۰۰۸جت بلو را ترک کرد. او در سال  ۲۰۰۷یمن در م لیین دیوید

 کیداشتن  رغمیمعنا بود که عل نیبه ا زیتما یبا استراتژ نهیهز   یموضع رهبر بیجت بلو، ترک یبود. برا یلیبرز

 (.۱۰کند ) یمبارزه م تیحفظ آن مز یاکنون برا ه،یاول یدر سالها یرقابت یها تیمز یسر

متفاوت دچار مشکل  یرقابت یهمزمان در استراتژ بیکه چگونه جت بلو با ترک دهدینشان م ۱-۱ یاستراتژ نکته

و خدمات منحصر به فرد تمرکز  هایژگیو هیبر ارا ز،یتما یو استراتژ نییپا متیبر ق نه،یهز یرهبر یشد. استراتژ

 کند. یم



 یاستراتژ یادغام یباشد، اما در واقع، اجرا یمتفاوت کسب و کار به نظر جذاب م یها یاستراتژ بیترک دهیا اگرچه

 سخت است. اریبس زیبا موضع تما نهیهز یرهبر

باشند. استفاده از هر دو به صورت همزمان به  یم یمتفاوت یکیاستراتژ یها تیموقع ز،یو تما نهیهز یرهبر

: ری)نظ یمثال، ارزش درک شده باالتر مشتر یکنند. برا یشود که در مقابل هم عمل م یمنجر م ییدادوستدها

ر جت باشد. در حال حاض یهمراه م االترب یها متی( با قگانیرا نترنتیو ا مایدر سرتاسر هواپ یچرم یها یصندل

باشد.  زکنندهیمتما کیو هم  نهیرهبر هز کیدهد و قصد دارد هم  یادامه م یادغام یبلو به استفاده از استراتژ

 رانیمد رایافتند، ز یم رگی ہرا مهیکنند در ن یم ییها یاستراتژ نیکه مبادرت به ادغام چن ییاز شرکت ها یاریبس

نه  تیدر نها "همه یبرا زیهمه چ" یشرکتها با تالش برا نیاند. ا اوردهیواضح به وجود ن کیتژاسترا تیموقع کی

جت بلو در  یرقابت تیبه عدم مز ج،یرا کیشکست استراتژ نی. ازکنندهیمتما کیهستند و نه  نهیرهبر هز کی

 دامن زده است. ریاخ یسالها

منحصر به فرد در  تیموقع کیمشخص کردن  یها برا تیاز فعال یمجموعه ا بیترک ،یاستراتژ تیموفق دیکل

 یمشابه اما به روش یتهایفعال یمتفاوت با اجرا یها تیفعال یبرگرفته از اجرا دیبا یرقابت تیباشد. مز یصنعت م

کنند،  جادیدادوستد ا نکهیا یها به جا تیفعال نیآل، ا دهیباشد. به طور ا دهندیمتفاوت از آنچه که رقبا انجام م

 نهیوال مارت، موضع آن را به عنوان رهبر هز کیاستراتژ یها تیمثال، فعال یکنند. برا یم تیرا تقو گریکدی

 یتکنولوژ یها ستمیباال، س اریبس دیبزرگ در روستاها، قدرت خر یخرده فروش یکند: فروشگاه ها یم تیتقو

 یمیکم به همراه سود تقس هیسربار کم، دستمزد و حقوق پا یها نهیهز  یمحل عیتوز اکزمر ،یاطالعات حرفه ا

 شرکت را حفظ کنند. نهیهز یکنند تا رهبر یم تیرا تقو گریکدیکارمندان، 

 کیاستراتژ تیموقع کی یهمگ ،یکاربرد یتخصص ها گریو د یابیبازار یمهارتها ،یاتیعمل یاثربخش نها،یبر ا عالوه

 یشوند. تالش برا ینم یرقابت یاستراتژ نیگزیجا هاییتوانا نیحال، ا نیکنند. با ا یم تیمنحصر به فرد را تقو

رحمانه و  یرقابت ب کی یدستورالعمل برا کی هیشب «دیخود باش بیبهتر از رق یفقط مقدار یول هیشب» نکهیا

 کی: اگر تمام شرکتها در میبسط ده عیسر یتجربه فکر کیرا با  دهیا نیا دیباشد. بگذار یسود کم م لیپتانس

 یکسانی یا نهیهز یدنبال کنند، همه آنها ساختارها یرقابت اریمع یاجرا قیرا از طر نهیهز یرهبر تیصنعت، موقع

 د،یخواهد دو یگریتر از د عیبه دست آوردند. هر کدام سر یرقابت تیمز کیتوانند  یکدام نم چیخواهند داشت و ه



 یمشتر یارزش برا جادیاگر ا ینخواهد کرد و حت رییتغ یزیچ چیه ،ینسب کیاستراتژ یها تیاما از نظر موقع

 یبر رو یگذار هیسرما یبرا یگونه منابع چیشرکتها ه رایکم است؛ ز یلیارزش خ نیوجود داشته باشد، مقدار ا

که  شوندیرانده م رونیرا دارند از صنعت ب ییکه حداقل کارا ییشرکتها نیندارند. همچن ندیبهبود محصول و فرا

  کند. یکمتر م زیرا ن انیمشتر یانتخاب یها نهیبه نوبه خود، گز

 


