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  پيشگفتار
ها نيز در نتيجه  سازمان. امروزي، دنياي تغييرات و تالطمات شديد محيطي استدنياي 

اين تغييرات، براي بقا و افزايش عملكرد خود نسبت به رقبا بايد از تفكر استراتژيك 

ترين عامل تعيين كننده عملكرد  تفكر استراتژيك مديران سازمان، مهم. برخوردار باشند

  . سازماني است

ها از الگوهاي مختلف تفكر  يت بحث تفكر استراتژيك، شركتبا توجه به اهم

هاي باالتري را براي مشتريان خود ايجاد كرده  گيرند تا بتوانند ارزش استراتژيك بهره مي

ترين عامل جهت  در هر سازمان، چه توليدي و چه خدماتي، مهم. و بر رقبا غلبه كنند

مان بتواند با جلب رضايت مشتريان اگر ساز. حفظ و بقاي سازمان، مشتريان آن هستند

تواند زمينه رشد و بقاي طوالني مدت خود را  به ايجاد وفاداري در آنها موفق شود، مي

  .مهيا كند

اين . انداز استراتژيك در واقع، تفكر استراتژيك، ابزاري است براي ارائه بصيرت و چشم

ش روي سازمان قرار تواند راههاي متفاوت و جديدي را پي انداز، مي بصيرت و چشم

  . ها را به مشتريان ارائه دهد دهد تا بتواند مجموعه جديدي از ارزش

هاي بازار و  تفكر استراتژيك، يك رويكرد سيستماتيك و منظم براي شناسايي فرصت

همچنين نقاط ضعف مجموعه ارزش شركت است تا بتوان با استفاده از آنها، ارزش 

تفكر استراتژيك، به عنوان يك ورودي . ايجاد كردبيشتري را براي مشتريان شركت 

  .كند براي مديريت استراتژيك عمل مي

تمركز تفكر استراتژيك بر تصميماتي است كه توسط مديران سطوح مختلف سازمان 

 .شوند هاي سازمان تبديل مي شود و اينكه، چگونه اين تصميمات به استراتژي گرفته مي

ها و مديريت استراتژيك  گيري ديران در تصميمتفكر استراتژيك بر اهميت نقش م

 .زمان تأكيد دارد سا

ها و مقاالت زيادي  هاي اخير كتاب ها در سطح جهان، در سال اساتيد و محققان دانشگاه

در كشور ما . اند ها به چاپ رسانده را در زمينه تفكر استراتژيك و اهميت آن در سازمان

  و دو بيست



هاي  اند و نظريه هاي زيادي را در اين زمينه انجام داده الشنيز اساتيد و محققان ت

در نتيجه اين تحقيقات، اكنون تفكر استراتژيك . اند مختلفي را در اين زمينه معرفي كرده

  . هاي مختلف مديريت برخوردار گرديده است از جايگاه علمي مناسبي در رشته

ادامه دهنده تحقيقات قبلي در ، »تفكر و ديد استراتژيك«كتاب حاضر نيز تحت عنوان 

در اين كتاب سعي شده است با استفاده از ارائه دانش . زمينه تفكر استراتژيك است

هاي مختلف داخلي و خارجي، مفهوم تفكر استراتژيك به  نظري و همچنين، ارائه مثال

  .مند جاي گيرد تري در ذهن مخاطبان عالقه طور ملموس

در بخش زير مطالب هر يك از اين فصول به . ستفصل تهيه شده ا 12اين كتاب در 

  :شود اختصار توضيح داده مي

اي بر  ، مقدمه»هاي مديريتي گيري تفكر استراتژيك و تصميم«تحت عنوان  1در فصل 

در ادامه، اهميت تفكر و ديد استراتژيك در اسالم . تفكر استراتژيك ارائه شده است

ها  استراتژيك و نقش مديران عالي در سازمانسپس تعريفي از مديريت . تحليل گرديد

هاي امروزي  هاي مديران عالي در سازمان همچنين چالش. مورد بحث قرار گرفت

 .ژيك نيز در انتهاي اين فصل معرفي شدندموضوعات كليدي تفكر استرات .معرفي شد

داده  گيري، استراتژي و عملكرد نشان در اين فصل، ارتباط بين تفكر استراتژيك، تصميم

منابع تفكر استراتژيك مديران معرفي شد و نشان داده شد كه تفكر استراتژيك . شد

 تفكرمشكالت مرتبط با . كند مديران چگونه يادگيري و تجربه آنها را منعكس مي

مديران بيان گرديد و كاربردهاي عملي درك الگوهاي ذهني مديران و نحوه  كياستراتژ

هاي مديران و رهبران مؤثر نيز  همچنين، ويژگي. دگيري آنها توضيح داده ش تصميم

 . تشريح گرديد

تفاوت بين در اين فصل، . است »مفاهيم و الگوها :تفكر استراتژيك«، 2عنوان فصل 

تفاوت بين تفكر همچنين . داده شدك توضيح ريزي استراتژي تفكر استراتژيك و برنامه

بين تفكر استراتژيك و تفكر غير   تفاوت. شد تي نيز بيانتفكر عمليا استراتژيك و

در  .تعريف شده است مفهوم تفكر استراتژيك .نيز توضيح داده شده است استراتژيك

  سهبيست و 



ها تشريح شد  اهميت تفكر استراتژيك در سازمان. بيان شد ابعاد تفكر استراتژيكادامه، 

  .ارائه گرديد الگوهاي تفكر استراتژيكو در نهايت، 

مزيت رقابتي در اين فصل، . است »تفكر استراتژيك و مزيت رقابتي«، 3عنوان فصل 

ها مزيت رقابتي را ايجاد و حفظ  تعريف شده و توضيح داده شد كه چگونه شركت

ماهيت عدم تقارني . ها در مزيت رقابتي توضيح داده شد اهميت منابع و قابليت. كنند مي

داده توضيح نقش تفكر استراتژيك در ايجاد مزيت رقابتي . مزيت رقابتي تشريح شد

  فرآيند استراتژي بيان شد و اهميت فرآيندهاي سازماني در  تفاوت بين محتوا و. شد

همچنين، مفهوم زنجيره ارزش تعريف شد و . ايجاد و حفظ مزيت رقابتي تشريح گرديد

 .هاي سازماني توضيح داده شد كاربرد آن در ارزيابي قابليت

 ، با هدف آشنايي با الگوهاي تحليل»الگوهاي تحليل محيط صنعت«با عنوان  4فصل 

اهميت صنعت . بيان شد در اين فصل، هدف از تحليل صنعت  .محيط صنعت ارائه شد

و مزايا و معايب آن به عنوان يكي  سواتتحليل . توضيح داده شد ها در عملكرد شركت

به عنوان  همچنين، الگوي پنج نيروي پورتر .از ابزارهاي تحليل صنعت معرفي گرديد

هاي الگوي پنج نيروي  محدوديت .شريح گرديدتيكي ديگر از ابزارهاي تحليل صنعت 

ارتباط الگوهاي تحليل صنعت و تفكر استراتژيك بيان در نهايت، . پورتر نيز تحليل شد

 . گرديد

، با هدف آشنايي با الگوي پوياي »الگوي پوياي ساختار صنعت«با عنوان  5فصل 

نقش . توضيح داده شد ماهيت تغييرات صنعتدر اين فصل،   .ساختار صنعت ارائه شد

  الگوهاي تكامل صنايعهمچنين، . تحليل گرديد تفكر استراتژيك در تكامل صنعت

در نهايت، ارتباط . ت نيز توضيح داده شدكاربرد الگوي پوياي تحليل صنع. تشريح شد

  .يك تحليل شدالگوي پوياي ساختار صنعت و تفكر استراتژبين 

آشنايي با فرآيند ، با هدف »يابي كسب و كار يف و جايگاهتعر«با عنوان  6فصل 

تعريف كسب و كار و در اين فصل،  .ارائه شد يابي كسب و كار تعريف و جايگاه

. ارائه شداز تعريف كسب و كار  ي عملييك مورد كاو. تشريح شد مزيترقابتي

  چهاربيست و 



فرآيند تعريف هاي  ويژگيهمچنين، . بيان گرديد هاي تعريف مؤثر كسب و كار ويژگي

و  تعريف مجدد كسب و كاردر ادامه، . ر مورد بررسي قرار گرفتكسب و كا

تعريف كسب و كار و تفكر در نهايت، ارتباط بين . هاي آن تشريح شد چالش

  .تشريح گرديد استراتژيك

آشنايي با مباني ، با هدف »استراتژي كسب و كار و مزيت رقابتي«با عنوان  7فصل 

هاي  استراتژي در اين فصل، .ي كسب و كار و مزيت رقابتي ارائه شدكاربردي استراتژ

. ر مورد بررسي قرار گرفتهاي عام پورت استراتژيهمچنين، . و معرفي شدمايلز و اسن

هاي غير جذاب بازار  ويژگي. تحليل شد هاي عام وري استراتژي بهرهدر ادامه، 

مزيت سپس، . بيان شد يزهاي استراتژي تما محدوديت. تشريح شد محصوالت اساسي

 هاي عام و تفكر استراتژيك ستراتژيدر نهايت، ارتباط بين ا. تعريف گرديد دوگانه

  .تحليل شد

آشنايي با  ، با هدف»الين صنايع نوظهور و كسب و كارهاي آن«با عنوان  8فصل 

مباني كاربردي استراتژي كسب و كار و مزيت رقابتي در صنايع نوظهور و كسب و 

ر و ابعاد مختلف آن رقابت در صنايع نو ظهو در اين فصل، .ارائه شد الين كارهاي آن

ارتباط در نهايت، . و مفاهيم مرتبط با آن تشريح شد الين رقابت آنسپس، . تحليل شد

  .تحليل گرديد الين و تفكر استراتژيك ي نوظهور، كسب و كار آنبين استراتژي بازارها

آشنايي با  ، با هدف»هاي تفكر استراتژيك در صنايع بالغ چالش«با عنوان  9فصل 

هاي توليدي و  هاي تفكر استراتژيك در صنايع بالغ و نحوه رقابت در بخش چالش

. و ابعاد آن بررسي گرديد رقابت در صنايع بالغ در اين فصل، .ارائه شد خدماتي

ي تشريح و كاركردهاي آنها با هم مقايسه رقابت در صنايع توليدي و خدماتهمچنين، 

  .معرفي شد هاي بازارهاي بالغ ارتباط بين تفكر استراتژيك و چالشدر نهايت، . شد

با  آشنايي ، با هدف»سازي هاي سطح شركت و متنوع استراتژي«با عنوان  10فصل 

هاي سطح  در اين فصل، استراتژي .ارائه شد سازي هاي سطح شركت و متنوع استراتژي

 هاي عوامل محرك استراتژي. سازي مورد بررسي قرار گرفت شركت و متنوع

  پنجبيست و 



 هاي وشر. سازي معرفي شدند هاي متنوع انواع استراتژي. سازي توضيح داده شد متنوع

مورد بررسي  هاي مرتبط با فرآيند اكتساب ريسك. تحليل شدندافزايي  اصلي كسب هم

تفكر استراتژيك تشريح استراتژي سطح شركت و قرار گرفت و در نهايت، ارتباط بين 

  . گرديد

آشنايي با نقش  ، با هدف»ساختار سازماني و اجراي استراتژي«با عنوان  11فصل 

 ها هاي سازمان يويژگ در اين فصل، .ارائه شد ساختار سازماني در اجراي استراتژي

هاي سازماني  چالش. ني توضيح داده شدعناصر ساختار سازمادر ادامه، . معرفي گرديد

. تشريح شد عوامل ايجاد ساختارهاي سازماني جديد. بيان گرديدها  در اجراي استراتژي

  . تشريح گرديدساختار سازماني و تفكر استراتژيك در نهايت، ارتباط بين 

آشنايي با مفاهيم و ادبيات  ، با هدف»يريت تغيير استراتژيكمد«با عنوان  12فصل 

. در اين فصل، مديريت تغيير استراتژيك تعريف شد .ارائه شد مديريت تغيير استراتژيك

. ي تحليل شدهاي سازمان انواع يادگيري. ك تشريح گرديدمراحل مديريت تغيير استراتژي

اولويت همچنين، . و ابعاد آنها مورد بررسي قرار گرفت انواع تغييرات سازمانيسپس، 

در ادامه، . ي و داليل آن تشريح شدها به يادگيري سطح پايين و تغييرات تكامل شركت

ارزش تنوع در تفكر . ي تشريح شدعوامل مؤثر بر يادگيري سطح باال و تغييرات انقالب

  . اين زمينه ارائه گرديد در استدالالت مديريتي تحليل شد و در نهايت، استراتژيك

همچنين، در انتهاي هر فصل براي آشنايي بيشتر دانشجويان دانشگاه پيام نور با سؤاالت 

هاي تشريحي و  هاي اين دانشگاه، تعدادي سؤال به صورت خودآزمايي آزمون

اميدواريم به كمك اساتيد گرامي و دانشجويان محترم . اي ارائه شده است چندگزينه

  .   هاي بعدي بهبود ببخشيم تواي اين كتاب را در چاپبتوانيم مح
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 اهداف كلي 

   هاي استراتژيك گيري در تصميمتفكر استراتژيك و نقش آن آشنايي با مفاهيم 

  

 رفتاري اهداف

  :پس از مطالعه اين فصل، شما بايد بتوانيد

 .استراتژيك را در اسالم توضيح دهيد اهميت تفكر و ديد .1

  .ي را در هزاره سوم بيان كنيدعال رانيمداستراتژيك  يها چالش .2

 .بيان كنيدرا  كياستراتژ تفكر يديكل موضوعات .3

 .گيري، استراتژي و عملكرد را نشان دهيد استراتژيك، تصميمارتباط بين تفكر  .4

منابع تفكر استراتژيك مديران را نام برده و نشان دهيد كه تفكر استراتژيك  .5

  .كند مديران چگونه يادگيري و تجربه آنها را منعكس مي

 .مديران را توضيح دهيد كياستراتژ تفكرمشكالت مرتبط با  .6

 .مؤثر را نام ببريدهاي مديران و رهبران  ويژگي .7

  



 تفكر و ديد استراتژيك       2

  

   

  مقدمه  -1- 1
تغييرات قوانين و . دنياي امروزي، دنياي تغييرات و تالطمات شديد محيطي است

هاي موجود  آوري مقررات، تغييرات اقتصادي، تغييرات اجتماعي و فرهنگي، تغييرات فن

ها  سازمان. در صنايع مختلف و تغييرات وضعيت رقابتي از جمله اين تغييرات هستند

يز در نتيجه اين تغييرات، براي بقا و افزايش عملكرد خود نسبت به رقبا بايد از تفكر ن

ترين عامل تعيين  تفكر استراتژيك مديران سازمان، مهم. برخوردار باشند 1استراتژيك

  ). 8: 2007، 2هاينز(كننده عملكرد سازماني است 

اصطالحي است كه به طور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته است و استراتژيك تفكر 

به عنوان يك علمي و دانشگاهي وجود دارد، اما به ندرت هاي  در بسياري از نوشته

، امروزه از اصطالح تفكر )1992(به نظر ليدكا . مفهوم ذهني از آن استفاده شده است

معني شدن آن را  كه خطر بيقدر وسيع و عمومي استفاده شده است  استراتژيك، آن

  ). 48: 1387سرشت و كفچه،  رحمان(كند  تهديد مي

ها از الگوهاي مختلف تفكر  با توجه به اهميت بحث تفكر استراتژيك، شركت

هاي باالتري را براي مشتريان خود ايجاد كرده  گيرند تا بتوانند ارزش استراتژيك بهره مي

ترين عامل جهت  ه توليدي و چه خدماتي، مهمدر هر سازمان، چ. و بر رقبا غلبه كنند

اگر سازمان بتواند با جلب رضايت مشتريان . حفظ و بقاي سازمان، مشتريان آن هستند

تواند زمينه رشد و بقاي طوالني مدت خود را  به ايجاد وفاداري در آنها موفق شود، مي

  ).74: 1389اميني و سهرابي، (مهيا كند 

اين . استراتژيك 4انداز و چشم 3ست براي ارائه بصيرتتفكر استراتژيك، ابزاري ا

تواند راههاي متفاوت و جديدي را پيش روي سازمان قرار  انداز، مي بصيرت و چشم

فشارهاي خارجي . ها را به مشتريان ارائه دهد زشدهد تا بتواند مجموعه جديدي از ار

  ).32: 1389 ،و كاظمي موحد جعفري(شوند  ها مي موجب تغيير در درون سازمان
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هاي بازار و  تفكر استراتژيك، يك رويكرد سيستماتيك و منظم براي شناسايي فرصت

شركت است تا بتوان با استفاده از آنها، ارزش  1همچنين نقاط ضعف مجموعه ارزش

تفكر استراتژيك، به عنوان يك ورودي . بيشتري را براي مشتريان شركت ايجاد كرد

  ). 12: 2010، 2تافستيكا(كند  ميبراي مديريت استراتژيك عمل 

تمركز تفكر استراتژيك بر تصميماتي است كه توسط مديران سطوح مختلف سازمان 

 . شوند هاي سازمان تبديل مي شود و اينكه، چگونه اين تصميمات به استراتژي گرفته مي

  استراتژيك در اسالم اهميت تفكر و ديد -2- 1
. دين اسالم، دين كاملي است و در آن، به همه ابعاد زندگي بشريت توجه شده است

در قرآن . يكي از اين امور، تفكر، تعقل و تدبيرانديشي در زندگي دنيوي و اخروي است

كريم، آيات مختلفي، بر اهميت استفاده از تفكر، تعقل و داشتن تدبير در امور تأكيد 

ها بايد پرهيزگاري پيشه كرده و آخرت، رضايت خدا  نساناز ديدگاه اسالم، ا. شده است

هاي خود قرار دهند، نه دنياي مادي و سود را كه  و رسيدن به او را مبناي تفكر و برنامه

برخي از اين آيات، اشاره به در بخش زير، . داري غرب است مبناي اقتصاد سرمايه

  :شود مي

ْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِل�ا بِالَْحق� َواَجٍل  اَولَْم َيَتَفك�ُروا ِفي انُفِسِهْم َما .1 َماَواِت َواْلا َخَلَق الل�ُه الس�
َن الن�اِس بِِلَقاء َرب�ِهْم لََكاِفُرونَ  ى َوإِن� َكثِيًرا م� َسم4 اند  نپرداخته تفكر آيا در خودشان به« :م5

جز به حق و تا  ،ها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است آسمان ،خداوندكه 

بسيارى از مردم لقاى پروردگارشان را ] با اين همه[هنگامى معين نيافريده است و 

 ).سوره الروم 8آيه (» سخت منكرند

اُر الآِخَرُة َخْيٌر ل�ل�ِذيَن َيت�ُقوَن اَفلاَ َتْعِقلُونَ  .2 � لَِعٌب َولَْهٌو َولَلد� نَْيا إِلا دنيا، زندگي « :َوَما الَْحَياُة الد5

چيزي جز بازي و سرگرمي نيست، و سراي آخرت براي آنها كه پرهيزگارند، بهتر 

    ).سوره االنعام 32آيه ( »انديشيد؟ آيا نمي. است

                                                           
1 Value proposition 
2 Tovstiga 



 تفكر و ديد استراتژيك       4

  

   

به مظاهر جهان مادي است و اينكه، هدف از اين آيه، مبارزه با وابستگي و دلبستگي 

اهللا مكارم  آيت(اي براي سعادت اخروي خود قرار دهد  انسان بايد دنيا را وسيله

  ). 207شيرازي، 

اين چنين، خداوند آيات خود را براي شما « :َكَذلَِك ُيَبي�ُن اللُّه لَُكْم آَياتِِه لََعل�ُكْم َتْعِقلُونَ  .3

    ).سوره البقره 242آيه ( »دهد، شايد انديشه كنيد شرح مي
و او كسي است كه « :َوُهَو ال�ِذي ُيْحيِي َوُيِميُت َولَُه اْختَِلاُف الل�ْيِل َوالن�َهاِر اَفَلا َتْعِقلُونَ  .4

ميراند، و رفت و آمد شب و روز از آن اوست، آيا انديشه  كند و مي زنده مي

    ).المؤمنونسوره  80آيه ( »كنيد؟ نمي
گروه زيادي از شما را ) شيطان(او « :ِمنُكْم ِجبِل4ا َكِثيًرا اَفَلْم َتُكونُوا َتْعِقلُونَ  َولََقْد اَضل�  .5

    ).يسسوره  62آيه ( »گمراه كرد، آيا انديشه نكرديد؟
اف بر شما و بر آنچه جز خدا « :اLفK ل�ُكْم َولَِما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الل�ِه اَفَلا َتْعِقلُونَ  .6

    ).األنبياءسوره  67آيه ( »كنيد؟ انديشه نمي آيا! پرستيد مي
نَْيا َوزِيَنُتَها َوَما ِعنَد الل�ِه َخْيٌر َواْبَقى اَفَلا َتْعِقلُوو .7  :نَ َما اLوتِيُتم م�ن َشْيٍء َفَمَتاُع الَْحَياِة الد5

آنچه به شما داده شده، متاع زندگي دنيا و زينت آن است، و آنچه نزد خداست «

 ).القصسوره  60آيه (» كنيد؟ رتر است، آيا انديشه نميبهتر و پايدا

مديران . ها است آيات فوق، بيانگر اهميت توجه به خدا و آخرت در زندگي انسان

ها بايد اين شيوه تفكر و انديشه را سرلوحه كار خود قرار دهند تا بتوانند به  سازمان

شود، نه معيارها  تعريف مي موفقيتي كه با معيارهاي الهي و ديني. موفقيت اصيل برسند

در اسالم، بناي امور بر مبناي خدامحوري قرار دارد، اما در  .هاي مادي غربي و شاخص

  . محوري و سودگرايي دنياي غرب بر انسان

  مديريت استراتژيك  -3- 1
هايي را براي  ، فرآيندي است كه مديران به وسيله آن، استراتژي1مديريت استراتژيك

در . كنند براي سازمان، تنظيم و اجرا مي 2ايجاد مزيت رقابتي پايدار عملكرد باالتر و

                                                           
1 strategic management 
2 sustainable competitive advantage 
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مزيت رقابتي، ). 11: 1384، 1بروس و النگدن(واقع، استراتژي يك فرايند مستمر است 

هاي فعال در آن  هاي موفق يك صنعت نسبت به ساير شركت دليل برتري شركت

مديريت استراتژيك، سطح هاي  يكي از ويژگي). 2: 2010، 2آماسون. (صنعت است

نشان داده شده است، علم  1-1طور كه در جدول  همان. تحليل منحصر به فرد آن است

در طرف ديگر، اكثر علوم كسب . اقتصاد بر مباحث كالن يا خارج از شركت تمركز دارد

اما  ).2: 2012و همكاران،  3دوهايم. (و كار بر سطح خرد يا درون سازمان تمركز دارند

مديران عالي سازمان براي . ها است اصلي مديريت استراتژيك بر مديريت شركت تمركز

هاي مختلف سازمان و از  هاي مناسب نيازمند كسب اطالعات از بخش تنظيم استراتژي

  . علوم مختلف اقتصاد، بازاريابي، مالي، رفتار و ساير علوم هستند

  
  )2: 2012ران، دوهايم و همكا(سطح تحليل علوم كسب و كار  -1-1جدول 

  سطح تحليل  علم

  كل اقتصاد  اقتصاد كالن

  صنايع و بازارها  اقتصاد خرد

  ها و كسب و كارها شركت  استراتژي

  گذاري هاي سرمايه پروژه  مديريت مالي

  محصوالت و خدمات  بازاريابي

  صنايع  رفتار سازماني

  كارخانجات توليدي  مديريت عملياتي

  

  وظايف مديران عالي -4- 1
وظايف آنها چند بعدي و پيچيده . ها هستند مديران عالي، مسؤول اصلي عملكرد سازمان

آنها بايد محيط رقابتي را تحليل كنند، شركت يا كسب و كار خود را در محيط . است

                                                           

1 Bruce and langdon 
2 Amason 
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ها را براي رقابت در صنعت انتخاب كنند و منابع الزم را  كنند، بهترين شيوه 1يابي جايگاه

  ). 52: 2010، 2مورفيدفت و (براي رسيدن به اين اهداف تأمين نمايند 

. گذاري تأمين كنند همچنين آنها بايد انتظارات سهامداران را در نرخ بازگشت سرمايه

  . كاركنان نيز نياز به حقوق و مزايا و كيفيت زندگي كاري مناسب دارند

هاي به موقع را دارد و اينكه شركت،  جامعه نيز از شركت، انتظار پرداخت ماليات

  . هاي اجتماعي خود را عمل نمايد مسؤوليت

  هاي مديران عالي  چالش - 4-1- 1
و اثرات بسيار  هايي كه مديران عالي در دنياي امروزي با آنها مواجه هستند چالش

  :، به شرح زير استها دارند زيادي بر شركت

 شناختي تغييرات جمعيت -1- 4-1- 1

شناختي مانند تغيير در ميزان  تغييرات جمعيت. كنند در گام اول، مشتريان تغيير مي

ها و تهديدهايي براي  جمعيت، ساختار سني و توزيع جمعيتي، باعث ايجاد فرصت

براي مثال، اگر ). 45: 2008و همكاران،  3آيرلند(شوند  ها و مديران آنها مي شركت

محصولي از شركت مورد پسند بخش كهنسال جامعه باشد، تغيير دادن آن براي جذب 

ست شركت به واسطه اين تغيييرات، مشتريان جوان بسيار سخت است و حتي ممكن ا

  . مشتريان وفادار كهنسال خود را نيز از دست بدهد

  آوري تغييرات فن -2- 4-1- 1
آوري، انواع مختلف  تغييرات فن. ها به سرعت در حال تغيير هستند آوري امروزه، فن

هاي تلفن همراه، اتومبيل، لوازم خانگي و ساير محصوالت را  محصوالت مانند گوشي

آوري، هم نوع محصوالت ارائه شده به مشتريان و هم شيوه  تغييرات فن. گيرد بر ميدر 

آوري، همچنين نوع كار  فن. توليد آنها را به وسيله توليدكنندگان تغيير داده است

كاركنان را از حالت كار فيزيكي به كار ارتباطي و تسهيم دانش و اطالعات تغيير داده 

                                                           
1 positioning 
2 Daft & Murphy 
3 Ireland 
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هاي رهبر بازار نيز در صورت عدم  شود شركت باعث ميآوري، حتي  تغييرات فن. است

: 2008، 1آنگسان و وانگ(هاي رقابتي خود را از دست بدهند  انجام نوآوري، مزيت

206  .(  

  خدمات جديد  محصوالت و -3- 4-1- 1
شناختي، تقاضاهايي را براي محصوالت و خدمات جديد  هاي جمعيت تغيير ويژگي

هاي  آوري نيز اين امكان را به كارآفرينان و شركت تغييرات فن. ايجاد كرده است

كنندگان،  دهد كه محصوالت و خدمات جديدي را توسعه دهند كه مصرف كارآفرين مي

اما اين محصوالت، رفته رفته در بين (كردند  حتي تصور درخواست آنها را هم نمي

حصوالت و توانند يا خودشان م ها مي شركت). گيرند ضروريات زندگي آنها قرار مي

كننده محصوالت و  هاي ابداع خدمات جديد را طراحي كنند يا اينكه سريعاً به شركت

خدمات جديد واكنش نشان دهند و يا اينكه به دنبال تقليد از پيشگامان بازار باشند و 

   ).4: ٢٠١٢دوهايم و همكاران، (هاي سودآور بازار را به آنها واگذار كنند  فرصت

كدام از آنها داراي يك روند رشد با ثبات و قابل  ن است كه هيچمشكل اين سه روش اي

  . بيني نيستند پيش

هاي  ايم و جزء شركت داشتن اين ذهنيت توسط مديران كه ما تا به حال خوب كار كرده

تواند شركت را در برخورد با تغييرات شديد محيطي، دچار  ايم، مي برتر صنعت بوده

توانند در برابر تغييرات، واكنش مناسب نشان دهند  نميها  اينگونه شركت. مشكل نمايد

  . توانند خود را با آن منطبق كنند و در نتيجه، نمي

اي  هاي رايانه آوري ، توانست با شناسايي و درك تغييرات فن2به عنوان مثال، شركت اپل

ند ها بهره گرفته و با ايجاد محصوالت جديد مان آوري و ارتباطات راه دور، از اين فن

در بازار . ، از رقبا فاصله بگيرد و به رهبر بازار تبديل شود5فون ، و آي4پد ، آي3پاد آي

هاي نوين بانكداري اينترنتي  گيري از سيستم كشور، نيز بانك ملت توانسته است با بهره
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ها خواهند  اما آيا اين شركت. به وضعيت مناسبي در بازار بانكداري اينترنتي كشور برسد

ه رهبري در بازار ادامه دهند؟ اين، بستگي به تفكر استراتژيك مديران ارشد توانست ب

هاي مناسبي را  توانند با تفكر استراتژيك، استراتژي ها دارد كه تا چه حد مي اين شركت

  . براي سازمان خود، تنظيم و اجرا كنند

افي نباشند، اگر اين سه عامل در ايجاد چالش براي مديران عالي در انجام وظايف آنها ك

افزايش قوانين و مقررات دولتي و همچنين افزايش بدبيني و حساسيت مردم نسبت به 

هاي بزرگ مالي كه  رسوايي. ها ايجاد چالش كند توانند براي شركت ها مي فعاليت شركت

، 4مايرز اسكوئيب -، بريستول3، آدلفيا2، كوئست1كام هاي بزرگي مانند ورلد در شركت

انجام شد و باعث از بين رفتن ميلياردها دالر سرمايه و در  6و انرون ،5آرتور آندرسون

ها شد، منجر به ايجاد قوانين  نتيجه، از بين رفتن اعتماد سهامداران اين شركت

. ها شود هاي غير قانوني شركت ها شد تا مانع فعاليت گيرانه جديدي براي شركت سخت

تواند  ا بسيار سخت كرده است؛ اما ميها ر هاي مديران و شركت اين مقررات، مسؤوليت

  ). 20: 2004، 7تاين(ها شود  مانع مسائل مالي غير اخالقي در شركت

هاي بسياري زيادي تا مرز  موجب شد شركت 2008بحران بزرگ اقتصادي سال 

ها مانند دولت آمريكا براي جلوگيري از  لذا برخي از دولت. ورشكستگي پيش بروند

ها  برخي از اين شركت. ها پرداخت كردند ي را به اين شركتورشكستگي مبالغ هنگفت

و جنرال  11، كرايسلر10گروپ ، سيتي9، بانك آو آمريكا8جي آي هاي اي شامل شركت

  . هستند 12موتورز
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4 Bristol- Myers Squibb 
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  ها در موفقيت مديران  تأثير چالش - 4-2- 1
ها، مسؤوليت مديران را در پاسخگويي سريع و به موقع نسبت به  اين عوامل و چالش

ها بتوانند در دنياي رقابتي، پايدار و  ها شركت طلبند تا با اين واكنش  غييرات محيطي ميت

  ). 77: 2007و همكاران،  1اسميت(موفق باقي بمانند 

هاي سودآور براي بسياري از  از طرفي ديگر، تغييرات محيطي باعث ايجاد فرصت

هاي  ييرات، واكنشهايي كه نسبت به تغ شركت. ها و كسب و كارها شده است شركت

مناسب نشان دادند و توانستند محصوالت و خدمات خود را متناسب با اين تغييرات 

هاي برتر جهاني  اند و در فهرست شركت توليد كنند، به سودهاي زيادي دست پيدا كرده

در كشور . ها هستند و اپل از جمله اين شركت 2هايي مانند گوگل شركت. اند قرار گرفته

هاي  ك پارسيان با تكيه بر دانش و تخصص خود توانسته است در بين شركتما نيز بان

ها نيز جايگاه مناسبي را به  برتر كشور از لحاظ ميزان فروش قرار گرفته و در بين بانك

  . خود اختصاص دهد

  يك ديدگاه جديد در مديريت استراتژيك: تفكر استراتژيك -5- 1
استراتژي در محيط كسب و كار امروزي تفكر استراتژيك رويكرد مناسب براي خلق 

مديريت استراتژيك، اساساً يك فرآيند انساني  .)41: 1389، و كياني غفاريان(است 

اين، مديران هستند كه بايد تغييرات محيطي را شناسايي و درك كنند و . است

تصميمات مناسبي را براي انطباق و سازگاري شركت خود با اين تغييرات و رقابت 

  . تخاذ نمايندمؤثر ا

هايي را براي  مديريت استراتژيك، فرآيندي است كه مديران به وسيله آن، استراتژي

بنابراين،  .كنند عملكرد باالتر و ايجاد مزيت رقابتي پايدار براي سازمان، تنظيم و اجرا مي

دهد  ها نشان مي اين تعريف نيز اهميت نقش مديران را در مديريت استراتژيك شركت

  ). 83: 2009و همكاران،  3فلويد(

                                                           
1 Smit  
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رغم اينكه تعريف مديريت استراتژيك، نشان دهنده نقش كليدي مديران است، اما  علي

هاي اقتصادي و  ها از شاخص اكثر ادبيات مديريتي، در ارزيابي عملكرد سازمان

ها به  بر اساس ديدگاه اقتصادي و ساختاري، عملكرد شركت. اند ساختاري استفاده كرده

  . ، تحت تأثير ساختار صنعت و ميزان رقابت در آن استطور عمده

اما مديريت استراتژيك، عالوه بر جنبه ساختاري و اقتصادي، داراي جنبه مديريتي نيز 

هاي  گيري بر تصميم -ها، باورها و ادراكات مديران نگرش -تفكر مديريتي. است

فته شود كه يك فرآيند گيري نيز بايد گ در تعريف تصميم. گذارند استراتژيك تأثير مي

  . آوري، تحليل و ارزيابي اطالعات است شامل جمععلمي، 

اين فرآيند شامل مراحل شناسايي . دهد گيري را نشان مي ، فرآيند تصميم1-1نمودار 

  .حل بهينه است ها و اجراي راه حل ها، شناسايي و ارزيابي راه علت شناساييمشكل، 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )52: 2012كانينگهام و هارني، (گيري  فرآيند تصميم -1-1نمودار 
  

الگوهاي ذهني عبارتند از . در قلب تفكر استراتژيك مديريتي قرار دارند 1الگوهاي ذهني

اي كه بر نحوه درك ما از جهان و انجام  هاي عميق ذهني و تصاوير ذهني فرضيه«

الگوهاي ذهني، تصوير ساده شده ). 36: 1990، 2سنج(» گذارند اقدامات تأثير مي

گويند كه چه  لگوهاي ذهني به ما ميا. شويم رويدادهايي است كه ما با آنها مواجه مي

                                                           
1 mental model 
2 Senge  

 شناسايي مشكل

 ها علتشناسايي 

 ها حل شناسايي و ارزيابي راه

 حل بهينه اجراي راه
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چيزهاي براي ما مهم هستند و چه چيزهايي براي ما مهم نيستند، به چه چيزهايي عالقه 

داريم و به چه چيزهايي عالقه نداريم، به چه چيزهايي بايد توجه كنيم و به چه 

رها و الگوهاي ذهني، نحوه درك ما را از چگونگي انجام كا. چيزهايي نبايد توجه كنيم

هاي جديدي  زماني كه ما با موقعيت. دهند همچنين، انتظارات ما را از آينده نشان مي

كند تا به ما  شويم، ذهن ما سريعاً شروع به ساختن الگوهاي ذهني جديد مي روبرو مي

  .  در درك رويداد جديد كمك كند

ر الگوهاي ذهني، بر عملكرد مديران، به خصوص، در مورد مسائل شهودي تأثي

تفكر استراتژيك مديريتي كه در درون الگوهاي ذهني ). 19: 2011نيوتون، (گذارند  مي

  . گذارد ها تأثير مي گيري استراتژيك و اقدامات شركت مديران قرار دارد، بر تصميم

، ديدگاه تفكر استراتژيك مديريتي در مديريت استراتژيك و اينكه چگونه 2-1نمودار 

تصميمات، اساس . دهد گذارند، را نشان مي ها تأثير مي گيري باورهاي مديران بر تصميم

عملكردها، . گذارند ها نيز بر عملكرد كسب و كار تأثير مي استراتژي. ها هستند استراتژي

زماني كه عملكرد سازمان پايين باشد، مديران . بازخورهاي خوبي براي مديران هستند

د نظر كنند و آنها را تغيير دهند و هاي ذهني خود تجدي بايد در مورد باورها و مدل

هاي ذهني مديران مورد تأييد قرار گرفته و  زماني كه عملكرد سازمان باال باشد، مدل

ها و مديران آنها در طي اين فرآيند،  سازمان). 20: 2012، 1مايلز. (شود تقويت مي

  . بخشند سيستم يادگيري خود را بهبود مي

  

                                                           
1 Miles 
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 ها و عملكرد سازمان  گيري، استراتژي ارتباط بين الگوهاي ذهني مديران، تصميم -2-1نمودار 

  )7: 2012دوهايم و همكاران، (

 

  گيري استراتژي به عنوان الگويي در يك جريان تصميم -6- 1
ها دارند، چرا كه اساس  در موفقيت شركتنقش بسيار مهمي  ،تصميمات مديران

است در يك جريان از  1استراتژي، الگويي«. دهند را تشكيل ميهاي سازماني  استراتژي
گيري الگوهاي  ها در طول زمان با شكل استراتژي. )934: 1978، 2مينتزبرگ( »تصميمات

  . شوند مي 3شوند، پديدار قابل شناسايي از اقداماتي كه از تصميمات مديران ناشي مي

ديدگاه رايج، استراتژي . متفاوت استاين تعريف از استراتژي با تعريف رايج آن بسيار 

هاي  داند كه بعد از تحليل دقيق و جامع محيط مي» 4برنامه بزرگ«را به عنوان يك 

اما اين ديدگاه، يك مشكل اساسي دارد و . شود تنظيم مي 5هاي سازماني رقابتي و قابليت

ها   ازمانها چگونه در س دهد استراتژي آن مشكل اين است كه اين ديدگاه، توضيح نمي

ها فقط از جانب  در دنياي واقعي، اين طور نيست كه استراتژي. شوند تنظيم و اجرا مي

ها تنظيم شوند و به عنوان يك برنامه جامع و مشخص، اهداف و  ادارات مركزي شركت

                                                           
1 pattern 
2 Mintzberg 
3 emergent 
4 grand plan 
5 organizational capabilities 
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ريزي  ها تحت تأثير برنامه اگرچه، استراتژي. سازماني را تعيين كنند 1هاي اقدام برنامه

  . گيرند ار دارند، اما غالباً به يك شيوه تدريجي شكل مياستراتژيك قر

هاي رقبا،  ها و فعاليت بدين صورت كه مديران، تصميماتي را در واكنش به حركت

هاي كسب و كار  بيني تغييرات آتي در محيط ها و يا پيش ها و بحران مواجهه با وضعيت

هيل . (گذارند هاي سازمان مي يكنند كه اين تصميمات، تأثير زيادي بر استراتژ اتخاذ مي

   ).28: 2009، 2و جونز

استراتژيك و رهبري  گيري تصميم، نحوه ارتباط بين تفكر استراتژيك، 3-1نمودار 

  . دهد نشان مي كاستراتژي مديريتدر  را استراتژيك

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  گيري استراتژيك و رهبري استراتژيك  ارتباط بين تفكر استراتژيك، تصميم -3-1نمودار 

  )48: 2012كانينگهام و هارني، (

  

  ها هاي محقق نشده و ماهيت پديداري استراتژي استراتژي -7- 1
اولين واقعيت اين . هاي كسب و كار دارند دو واقعيت سازماني، تأثير زيادي بر استراتژي

به . رسند ، به مرحله اجرا نمي3قصد شدههاي  ها يا استراتژي است كه بسياري از برنامه

                                                           
1 action plan 
2 Hill and Jones 
3 intended 

تفكر 

 استراتژيك

گيري  تصميم

 استراتژيك

رهبري 

 استراتژيك

مديريت 

 استراتژيك
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هيل و جونز، (شوند  مي» 1هاي محقق نشده استراتژي«عبارت ديگر، آنها تبديل به 

هاي محقق  استراتژي«ها تبديل به  شوند كه استراتژي باعث مي عوامل زيادي). 24: 2012

ها نامناسب هستند و زماني كه مديران سازمان، متوجه  برخي اوقات، برنامه. شوند» نشده

برخي اوقات نيز مسائلي . شوند شوند، طبيعتاً كنار گذاشته مي نامناسب بودن آنها مي

ه عنوان مثال، ممكن است شرايط تغيير ب. شود ها مي ديگر باعث عدم اجراي استراتژي

رسيد، جذابيت خود را از دست بدهد يا  اي كه زماني، جذاب به نظر مي كند و ايده

برخي اوقات . اي كه براي اجراي استراتژي الزم بود، اجرايي نشود اينكه، ائتالف سياسي

س ممكن است منبعي كه براي اجراي استراتژي، حياتي تشخيص داده شد، در دستر

اي باعث  هاي دوره حتي ممكن است، حل مسائل و مشكالت روزمره و بحران. نباشد

ها  برخي اوقات، سازمان. ها نيز اجتناب كنند شود مديران از اجراي بهترين استراتژي

  . دهند را به اهميت ترجيح مي 2فوريت

نامه ها بدون اينكه بخشي از يك بر دومين واقعيت اين است كه بسياري از استراتژي

به دليل سرعت باالي ). 25: 2009، 3هريسون و جان(شوند  مي پديداررسمي باشند، 

تغييرات در اكثر صنايع، بسياري از مباحث غالباً جديد و كامالً غير منتظره در صنايع 

دهند،  به عنوان مثال، رقبا قيمت محصوالت خود را كاهش مي. شوند مختلف ايجاد مي

هاي شركت،  كنند كه بر فعاليت هاي جديدي استفاده مي ژيهاي رقيب از استرات شركت

شود، برخي  هاي بهتر وارد بازار مي گذارد، محصوالت جديدي با ويژگي تأثير منفي مي

مديران . شوند شوند يا برخي رقباي جديد وارد بازار مي هاي جديد پديدار مي آوري فن

ها را شناسايي كنند، بلكه بايد  در انجام كارهاي روزمره خود، نه تنها بايد اين چالش

نسبت به آنها واكنش سريع نشان دهند تا بتوانند سازمان خود را از نتايج بد اين مسائل 

  .دور نمايند

شوند و در  هاي جديد در هر صنعت با توليدات جديد خود موجب تحول آن مي بنگاه

  ).30: 1389مكاران، رحماني و ه(كنند  هاي قوي را محدود مي نهايت، قدرت بازار بنگاه
                                                           
1 unrealized strategies 
2 emergency 
3 Harrison and John 
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به طور خالصه، مديران به دليل تغييرات شديد محيطي، مجبورند تصميمات پيچيده را 

آنها در اتخاذ اين تصميمات، . با سرعت و با ميزان اطالعات بسيار كم اتخاذ كنند

در فرآيند اتخاذ اين تصميمات فوري، . ريزي رسمي را ندارند فرصت برنامه

ها  گيري شوند كه به عنوان الگوهايي در جريان تصميم ديدار ميهاي جديدي پ استراتژي

گيري  ، ماهيت پديداري تصميم2، رهبر شركت اينتل1واندرو گرو. كنند عمل مي

ها را با اثر انگشت خود تنظيم  افراد استراتژي«: كند استراتژيك را چنين توصيف مي

يت محصوالت، تخفيفات قيمتي آنها به طور روزانه از طريق عواملي مانند كيف. كنند مي

و  3استاركي(» دهند هاي توزيعي، به عوامل مختلف، واكنش نشان مي و نوع كانال

  ). 61: 2004همكاران، 

هاي پديدار شده  البته، تنها مديران اجرايي و مديران عالي نيستند كه مسؤوليت استراتژي

بايد نسبت به رويدادهاي  را به عهده دارند؛ به اين دليل كه مديران همه سطوح سازمان

  . بيني نشده، واكنش نشان دهند و اقداماتي را انجام دهند پيش

ها نشان  تري را از تنظيم و اجراي استراتژي در سازمان ، توصيف دقيق4-1نمودار 

دهد كه مديران  ها يا اقداماتي را نشان مي ، آن برنامه»استراتژي قصد شده«. دهد مي

هايي  هاي محقق نشده نيز استراتژي استراتژي. را انجام دهندسازمان قصد كردند آنها 

نكته كليدي . اند هستند كه به دليل عواملي كه قبالً توضيح داده شده است، اجرا نشده

مينتزبرگ، (اين نمودار اين است كه استراتژي محقق شده، نتيجه دو نوع استراتژي است 

1978 :945:(  

  4استراتژي مدبرانه .1

  ار شده استراتژي پديد .2

شوند، به ندرت، فقط از  ها دنبال مي هايي كه در اكثر سازمان به طور خالصه، استراتژي

ها دنبال  هايي كه در اكثر سازمان اگرچه، استراتژي. گيرند ريزي رسمي نشأت مي برنامه

                                                           
1 Andrew Grove 
2 Intel  
3 Starkey 
4 deliberate 
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شوند، برخي از عوامل برنامه رسمي را در بر دارند، اما بسياري از ابعاد آنها توسط  مي

مديران، اين عوامل را در . شوند ، شناسايي و تنظيم مي1شركت، در زمان واقعيمديران 

تصميماتي كه مديران در برخورد با مسائل روزمره . كنند مسائل روزمره خود كشف مي

دهند كه به  شوند و در طي زمان، الگوهايي را شكل مي گيرند، با يكديگر جمع مي مي

ها، الگوهايي  بنابراين، از اين ديدگاه، استراتژي. شوند ها شناخته مي عنوان استراتژي

  .هاي مديران گيري هستند در يك جريان مستمر از تصميم

  

  
  

  گيري استراتژي به عنوان محصولي از فرآيندهاي مدبرانه و پديداري شكل - 4- 1نمودار 

  )945: 1978مينتزبرگ، (

  

هاي مدبرانه، محقق نشده، پديدار شده و  استراتژيمطالعات موردي از  -8- 1

  محقق شده
اولين مثال، . ها وجود دارد هاي متعددي در مورد ماهيت پديداري استراتژي شركت مثال

را در ورود به بازار  2اي كه موفقيت شركت هوندا يك مثال تاريخي است و در مقاله

                                                           
1 in real time 
2 Honda  
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شود  كند، يافت مي ميبررسي  1970و  1960هاي  موتورسيكلت آمريكا در دهه

، مورد 1اين مقاله، ابتدا تحقيقي را از گروه مشاوره بوستون). 47: 1984پاسكال، (

اين تحقيق، موفقيت هوندا را در بازار موتورسيكلت آمريكا . بررسي قرار داده است

بر اساس اين برنامه، هوندا به دنبال . دانست ريزي استراتژيك آن مي ناشي از برنامه

مقاله، سپس تحقيق گروه مشاوره بوستون را با نظر . هم بازار آمريكا بودرهبري س

مديران هوندا معتقد بودند كه دليل اصلي موفقيت . مديران شركت هوندا مقايسه كرد

يكي از مديران . در بازار بود 2آنها در بازار آمريكا، فرآيند يادگيري آنها از آزمون و خطا

  :گويد كت ميهوندا در توصيف موفقيت اين شر

در حقيقت، ما هيچ استراتژي خاصي براي ورود به بازار آمريكا نداشتيم، به 

توانيم محصوالت خود را در اين بازار به فروش  جز اين ايده كه آيا ما مي

اين يك مبارزه و چالش جديد و متناسب با فرهنگ شركت . برسانيم يا خير

  .هوندا بود

  :ايده اصلي اين مقاله اين بود كه

در  »عامل انساني«مشاوران، دانشگاهيان و مديران اجرايي، همواره بر نقش 

اما با بررسي تحقيقات استراتژيك در مدارس . مديريت استراتژيك تأكيد دارند

ريزي استراتژيك،  هاي مشاوره، اسناد برنامه كسب و كار، گزارشات گروه

د آزمايش، انطباق و شويم كه اكثر آنها فرآين ها و مجالت، متوجه مي روزنامه

آنها به جاي جنبه شهودي استراتژي بر . اند ها را ناديده گرفته يادگيري سازمان

  . جنبه عقالني آن متمركز شدند

فروش به  مثال ديگري از ماهيت پديداري استراتژي مربوط است به عملكرد دو خرده

بركرومبي تا قبل شركت آ. در دوران ركود جهاني اخير 4وي و سيف 3هاي آبركرومبي نام

هاي خود  گذاري سطح باال بود تا بتواند فروشگاه از دوران ركود، داراي استراتژي قيمت

                                                           

1 Boston Consulting Group (BCG) 
2 try and error 
3 Abercrombie 
4 Safeway 
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وي نيز  به طور مشابه، شركت سيف. هاي لوكس لباس قرار دهد را در جايگاه فروشگاه

هاي خود هزينه كرد تا خود را در  ميليارد دالر در مدرن كردن فروشگاه 8بيش از 

: 2009، 2؛ مارتين2: 2009، 1هولمز. (هاي لوكس مواد غذايي قرار دهد گاهجايگاه فروش

1(  

قيمت بودن  مديران هر دو شركت در ابتداي دوران ركود، سعي كردند استراتژي گران

خود را دنبال كنند و از اتخاذ استراتژي ارائه تخفيفات براي جذب مشتريان خودداري 

اما . كردند تا تصوير ذهني و كيفيت محصوالت خود را در ذهن مشتريان حفظ كنند مي

» استراتژي قصد شده«دوران ركود، هر دو شركت تر شدن  با طوالني شدن و گسترده

هاي تخفيفي رقبا، به  مشتريان اين دو شركت در نتيجه سياست. خود را تغيير دادند

سمت رقبا گرايش پيدا كرده بودند و در نتيجه، سودآوري و سهم بازار اين دو شركت 

  .  كاهش پيدا كرده بود

خود را در مورد حفظ » صد شدهاستراتژي ق«كاهش فروش، باعث شد اين دو شركت 

استراتژي «اي از اين استراتژي به  هاي عمده هاي باال رها كنند و در نتيجه، بخش قيمت

اكنون، هر دو شركت در بسياري از محصوالت خود از . تبديل شد» محقق نشده

كنند تا بتوانند مشتريان خود را برگردانند و  دار استفاده مي هاي تخفيف استراتژي قيمت

هاي دو شركت  ، استراتژي5-1نمودار . سهم بازار از دست رفته خود را احيا كنند

ها به اين معني نيست كه اين  كاهش قيمت. دهد وي را نشان مي آبركرومبي و سيف

هاي خود براي متمايزسازي نسبت به رقبا دست بردارند، بلكه به  ها بايد از تالش شركت

ا خود را مجدداً تنظيم كنند تا بتواند در مقابل ه اين معني است كه آنها بايد قيمت

  . هاي پايين رقبا دوام بياورند قيمت

  

                                                           
1 Holmes 
2 Martin 
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  )11: 2012دوهايم و همكاران، (وي  تكامل استراتژي در آبركرومبي و سيف - 5- 1نمودار 

 

  شود؟ چه چيزي باعث استراتژيك شدن استراتژي مي -9- 1
بسياري از اين تصميمات با مسائل . بايد تصميمات مختلفي بگيرندمديران، هر روز، 

و برخي ديگر، حياتي هستند، با ) تاكتيكي(تكراري و جاري سازمان مرتبط هستند 

هاي آن هستند  سالمت و بقاي سازمان در ارتباط هستند و راهنماي فعاليت

تصميمات «دليل،  3گر سازمان را به  تصميمات حياتي و هدايت). استراتژيك(

    ):94: 2008، 1مونتانا و چارنوف(نامند  مي» استراتژيك

 .تصميمات استراتژيك، مهم هستند - 9-1- 1

  تصميمات استراتژيك و مديريت استراتژيك، نه تنها يك سازمان كسب و كار را شكل

كنند، بلكه پتانسيل تأثيرگذاري بر عملكرد مالي و حتي بقاي  دهند و تعريف مي مي

در نتيجه، مديريت استراتژيك يك فعاليت بسيار اساسي . ا نيز دارا هستندسازمان ر

دهند، بر سالمت  است؛ اينكه مديران سازمان چگونه به موضوعات مهم واكنش نشان مي

  . گذارد مدت و بلندمدت تأثير مي و بقاي سازمان در كوتاه

                                                           
1 Montana and Charnov 
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نابع تصميمات استراتژيك، غالباً نيازمند تخصيص مجدد چشمگير م - 9-2- 1

 .هستند

گيري سازمان را تغيير  تصمميات استراتژيك، اين قابليت را دارند كه هدف و جهت

كسب و كار سازمان  1دهند و بنابراين، باعث تغييرات عمده در تعريف، مقياس و گستره

تقريباً همه تصميمات استراتژيك، نيازمند تخصيص يا تخصيص مجدد منابع . شوند مي

  . سازماني هستند

، در تالش براي حفظ رشد چشمگير خود از ابتداي پيدايش تا به 2، شركت سيسكومثال

حال، اكنون به دنبال اضافه كردن محصوالت و خدمات جديدي است تا عالوه بر بازار 

اما وارد . شبكه، بازارهاي اطالعاتي و ارتباطي ديگر را نيز تحت پوشش خود در آورد

هاي ديجيتالي،  تا بازارهاي دوربين 3ي سروربازار جديد، شامل بازارها 30شدن به 

است  6ام. بي. و آي 5، دل4پاكارد - نيازمند رقابت با رقباي قدرتمندي همچون هيولت

اينها، . كه سيسكو، زماني با هر كدام از آنها در زمينه كسب و كار شبكه، شراكت داشت

كه مستلزم  تصميمات استراتژيك براي مديران شركت سيسكو هستند، به اين دليل

توانند باعث تغييرات عمده  توسعه بسيار زياد در خطوط محصول شركت هستند و مي

  ). 26: 2009باروس، (انداز رقابتي سيسكو شوند  در چشم

كسب  8كسب و كارها، شروع كسب و كارهاي جديد و يا برداشت 7تصميم به اكتساب

  . دهد تغيير مي ها را و كارهاي موجود نيز، معموالً مقياس و گستره شركت

تصميمات استراتژيك، معموالً بيش از يك واحد سازماني را درگير  - 9-3- 1

 .سازند مي
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تمركز » مسأله توليد«يا يك » مسأله بازاريابي«تصميمات استراتژيك، به ندرت بر يك 

دارند، بلكه با انجام تصميمات استراتژيك، همه واحدهاي سازماني شامل توليد، تحقيق 

بنابراين، مديران همه . شوند و توسعه، مالي، خريد، بازاريابي و ساير واحدها درگير مي

در تصميمات استراتژيك مشاركت داشته باشند و كمك كنند كه هاي سازمان بايد  بخش

  . استراتژي در مسير درست تنظيم شود و باعث عملكرد باالي سازمان در صنعت شود

  الگوي مديريت استراتژيك -10- 1
است، الگويي از مديريت استراتژيك را  2-1كه شكل گسترده شده نمودار  6-1نمودار 

مبتني است بر اين فرضيه كه الگوهاي الگوي موجود در اين نمودار، . دهد نشان مي

دهند كه بر  هايي را شكل مي گذارند و استراتژي بر تصميمات تأثير مي ذهني مديران

سطوح عملكردي بازخور مناسبي را در اختيار مديران . گذارند تأثير مي يعملكرد سازمان

  . اورها و الگوهاي ذهني خود تصميم بگيرنددهند تا نسبت به تقويت يا تغيير ب قرار مي

  

  
گيري استراتژيك، عملكرد و مزيت رقابتي  ارتباط بين الگوهاي ذهني مديران، تصميم - 6- 1نمودار 

   )13: 2012دوهايم و همكاران، (

  

  ):13: 2012دوهايم و همكاران، (چهار نوع الگوي ذهني در مديران وجود دارد 
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هاي صنعت و اينكه اين عوامل، چگونه بر  باورهاي مديران در مورد محيط .1

. گذارند يابي كسب و كار تأثير مي تصميمات مديران در مورد تعريف و جايگاه

، يك چارچوب 5، دو چارچوب رايج براي تحليل ساختار صنعت و فصل 4فصل 

ها و  اين چارچوب .دهند بيني روندهاي آتي صنعت ارائه مي پوياتر براي پيش

ابزارها، نقش مهمي در ايجاد باورها و ادراكات درست از محيط صنعت در ذهن 

 . كنند مديران، ايفا مي

، 6فصل . كند يابي آن بحث مي ، در مورد تعريف كسب و كار و جايگاه6فصل 

آوري تمركز دارد و اينكه مديران  شناختي و فن همچنين بر تغييرات جمعيت

، جايگاه 1فعال بيني كنند تا بتوانند به طور بيش اين تغييرات را پيشها بايد  شركت

و ساير مزايا تثبيت  2پيشگام بودنهاي  برداري از مزيت خود را در بازار براي بهره

  . نمايند

باورها در مورد چگونگي رقابت و اينكه چگونه اين باورها بر تصميمات استراتژي  .2

اي مديران در مورد چگونگي رقابت در صنعت، باوره. گذارند كسب و كار تأثير مي

اين تصميمات نيز، در نهايت، تبديل به . گذارد هاي آنها تأثير مي  گيري بر تصميم

هاي كسب و كار تحت تأثير  البته، استراتژي. شوند هاي سازماني مي استراتژي

، 3براي مثال، شركت رولكس. گيرند تصميمات تعريف كسب و كار نيز قرار مي

از آنجا كه اين شركت . مچي است  هاي اي يك جايگاه متمايز در بازار ساعتدار

هاي  كند كه با استراتژي هايي را دنبال مي داراي يك جايگاه متمايز است، استراتژي

ها در دامنه  اين شركت. متفاوت است 6يا سيكو 5، سوآچ4رقبايي مانند تايمكس

كه رولكس، كسب و كار  د، در حاليكنن هاي مچي كار مي تري از بازار ساعت وسيع

استراتژي كسب و كار . خود را در يك بخش كوچك از بازار تعريف كرده است

                                                           
1 proactively 
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3 Rolex 
4 Timex 
5 Swatch  
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، يك زيربنا را براي درك 7فصل . گيرد مورد بحث قرار مي 9و  8، 7هاي  در فصل

هاي  دهد و همچنين انواع استراتژي هاي كسب و كار ارائه مي و تحليل استراتژي

هاي مورد نياز را براي رقابت در بازار مورد بررسي قرار  اتژيعام و ساير استر

، مناسب بودن و اثربخشي 7، بر اساس زيربناي ارائه شده در فصل 8فصل . دهد مي

. كند بررسي مي نوظهورهاي كسب و كار را در بازارهاي  انواع مختلف استراتژي

در بازارهاي  هاي تثبيت شده در بازار براي رقابت هاي شركت همچنين، چالش

آوري ايجاد شده است، مورد  شناختي و فن جديدي كه به وسيله تغييرات جمعيت

ايجاد شده ناشي از  1الين آنهاي  اين فصل، همچنين فرصت. گيرد بحث قرار مي

، 9در فصل . دهد هاي اطالعاتي را مورد بررسي قرار مي آوري اينترنت و ساير فن

همچنين در اين . شود انحطاط بررسي مي هاي بازارهاي بالغ و در حال چالش

توانند  ها در بازارهاي بالغ، چگونه مي شود كه شركت فصل، اين موضوع بحث مي

از طريق توسعه محصوالت و خدمات جديد و نوآوري، به مزيت رقابتي دست 

 .پيدا كنند

هاي كسب و كار و اينكه اين باورها چگونه  درك مقياس و گستره مناسب شركت .3

سومين نوع باورهايي كه . گذارند ها تأثير مي سازمان 2هاي سطح شركت راتژيبر است

 3گذارند، باورهاي مديران در مورد مقياس ها تأثير حياتي مي بر موفقيت شركت

بسياري از . است) عرض و تنوع محصوالت و خدمات(و گستره ) اندازه(

ند و در هاي مختلفي هست هاي كوچك، داراي فعاليت ها، حتي شركت شركت

هاي مختلف بازار مشغول به فعاليت هستند و محصوالت مختلفي به  بخش

باورهاي مديران در مورد نحوه ارتباط اين . دهند هاي مختلف بازارها ارائه مي بخش

شركت را چگونه بايد  4هاي سازي كسب و كارها با يكديگر و همچنين، اينكه متنوع

اين باورها بر تصميمات مرتبط با  .مديريت كرد، باورهاي بسيار مهمي هستند
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، 1استراتژي سطح شركت، شامل تصميمات مرتبط با يكپارچگي عمودي

اين . گذارند تأثير مي 3هاي استراتژيك و ائتالف 2ها ها و اكتساب سازي، ادغام متنوع

 . گيرند مورد بررسي قرار مي 10مباحث، در فصل 

ينكه اين الگوهاي ذهني، چگونه باورهاي مديران در مورد چگونگي سازماندهي و ا .4

الگوي ذهني . گذارند بر تصميمات مديران در مورد ساختار سازماني تأثير مي

اين . چهارم مديران، نحوه تفكر آنها نسبت به چگونگي سازماندهي شركت است

الگوهاي ذهني بر تصميمات مديران در تعيين نوع ساختارهاي مورد نياز جهت 

هاي اطالعاتي تأثير  هنگي نيروهاي انساني و جريانها، هما اجراي استراتژي

توانند باعث ايجاد  هاي مؤثر مي ساختارهاي مؤثر نيز همانند استراتژي. گذارند مي

، اجزاي مختلف ساختار سازماني، 11فصل . ها شوند مزيت رقابتي براي سازمان

ها را كه  تقابليت اين اجزا در ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان و تعدادي از شرك

هاي چشمگيري دست  با استفاده از ايجاد ساختارهاي نوآور، توانستند به موفقيت

 .كند پيدا كنند، بررسي مي

فصل آخر . پردازد ها مي هاي موجود در پاسخگويي سازمان كتاب، به چالش 12فصل 

اين موضوعات . كند اند را بررسي مي كتاب، موضوعاتي كه در فصل اول، معرفي شده

توانند اين  شامل سرعت باالي تغييرات محيط و صنعت و اينكه مديران چگونه مي

دهند،  بيني و نسبت به آنها واكنش نشان  يشتغييرات را براي عملكرد باالتر سازماني، پ

، داليل شكست برخي از مديران را در واكنش مناسب نسبت به 12فصل . باشند مي

دهد و همچنين، راههاي افزايش اثربخشي مديران در  تغييرات محيط صنعت توضيح مي

  . دهد واكنش نسبت به اين تغييرات را نشان مي

. گيرد ، مفهوم مزيت رقابتي و نحوه ايجاد و حفظ آن مورد بحث قرار مي3در فصل 

ها  ها بر ديگر شركت كند كه چرا برخي از شركت مزيت رقابتي در اين مورد بحث مي

: شود دهد كه چگونه مزيت رقابتي ايجاد مي اين فصل، توضيح مي. برتري دارند
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دهند و  صنايع به خود اختصاص مي هاي با عملكرد باال يا جايگاه متمايزي را در شركت

توانند آنها را تقليد كنند،  ارزشي را كه رقبا نمي هاي منحصر به فرد و با يا اينكه، قابليت

  . كنند در خود ايجاد مي

  موضوعات كليدي تفكر استراتژيك -11- 1
سه موضوع كليدي را مورد بررسي قرار داد كه در  هاي قبلي، مطالب بيان شده در بخش

  . گيرد سر اين كتاب مورد تأكيد قرار ميسرتا

  استراتژيك مديريتي نقش كليدي تفكر - 11-1- 1
بر اساس . دهد را از استراتژي مورد استفاده قرار مي 1اين كتاب، تعريف مينتزبرگ

» الگويي در يك جريان از تصميمات«از  عبارت استتعريف مينتزبرگ، استراتژي 

ها را شكل  گيرند كه اساس استراتژي صميماتي را ميمديران، ت). 934: 1978مينتزبرگ، (

هاي يك سازمان را درك كنيم و همچنين  خواهيم استراتژي بنابراين، اگر ما مي. دهند مي

ها از عملكرد برخي ديگر، باالتر است،  متوجه شويم كه چرا عملكرد برخي از سازمان

  . مبايد با شيوه تفكر استراتژيك مديران آن سازمان آشنا شوي

 سرعت باالي تغييرات صنعت - 11-2- 1

هايي كه در دنياي امروزي مؤثر هستند، مطمئناً در آينده مؤثر نخواهند بود؛  استراتژي

هاي پويايي مشغول به فعاليت هستند كه دائماً در حال تغيير  ها در محيط چرا كه سازمان

كنندگان و همچنين،  شناختي، سليقه و ترجيحات مصرف متغيرهاي جمعيت. هستند

كنند و بنابراين،  ها در طول زمان تغيير پيدا مي آوري ماهيت محصوالت و خدمات و فن

برخي اوقات، اين تغييرات . كنند صنايع نيز در واكنش به اين تغييرات، تكامل پيدا مي

هاي تلفن  در صنايع گوشي 2محصوالت حياتبراي مثال، چرخه . شوند سريع انجام مي

. است) ماه 6تا  4وقات، سال و برخي ا 1(هاي شخصي، بسيار كوتاه  همراه و رايانه

چنان باال است كه دانشمندان و محققان مديريت،  سرعت تغييرات محيطي و رقابتي آن

                                                           
1 Mintzberg  
2 Product Life Cycle (PLC) 
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استفاده  2و فرارقابتي 1هاي با سرعت باال هاي محيط براي توصيف اين وضعيت از واژه

  ). 816: 1998و همكاران،  3بورگويس(كنند  مي

. چند دهه، شاهد تغييرات زيادي نيستند از طرف ديگر، برخي از صنايع، بعد از گذشت

توانند همان  آنها مي. بنابراين، كار مديران در اين نوع صنايع بسيار راحت است

  . هاي بسيار مشابه با آنها را انتخاب و اجرا كنند هاي سابق يا استراتژي استراتژي

  اهميت دانش و يادگيري سازماني - 11-3- 1
مديران بايد بتوانند دانش و . محور است ار دانشها، بسي وظايف مديران در سازمان

تخصص در مورد شركت خود را با دانش در مورد نيروهاي اقتصادي و رقابتي تركيب 

هاي مناسبي را  كنند تا جايگاه مناسبي را براي شركت در صنعت پيدا كنند و استراتژي

دانش در . استاما امروزه، دانش در همه امور رسوخ كرده . براي آن تنظيم نمايند

هاي سازماني و  ها، در ذهن مديران و كاركنان، در سلسله مراتب اداري، در رويه سازمان

  ).24: 2009، 4گيسلر و ويكراماسينگ(ها وجود دارد  آوري در تجهيزات و فن

سازي،  ها در يادگيري، ذخيره با توجه به حركت دنيا به سمت دانش، توانايي سازمان

ري از دانش و اطالعات جديد، يكي از منابع كليدي مزيت رقابتي بردا بازيابي و بهره

توانند بر يادگيري سازماني متمركز  ها مي بنابراين، اين كتاب، اينكه چگونه سازمان. است

شوند و همچنين، عوامل كمك كننده به يادگيري سازماني و موانع آن را مورد بررسي 

  .  دهد قرار مي

  نگاه به آينده -12- 1
، داليل منطقي را براي 6-1مديريت استراتژيك نشان داده شده در نمودار  الگوي

براي مثال، عملكرد ضعيف . كند ها ارائه مي موفقيت يا شكست تعداد زيادي از شركت

مديران اين دو شركت، نتوانستند . را در نظر بگيريد 5دو شركت جنرال موتورز و كوداك
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هاي  در نتيجه، آنها نتوانستند قابليت. سازندخود را با تغييرات سريع محيطي، منطبق 

  . الزم را براي ايجاد مزيت رقابتي نسبت به رقبا در خود ايجاد كنند

بر اساس اين نمودار، . توضيح داد 6-1توان با نمودار  هاي اين دو شركت را مي شكست

مديران اين دو شركت نتوانستند الگوهاي ذهني خود را در واكنش به تغييرات محيطي 

ها  در نتيجه، اين شركت. ها بوده است تغيير دهند و اين، دليل اصلي شكست اين شركت

داشت، انداز مناسبي نبودند، در آنها عدم اطمينان وجود  به مدت چند سال، داراي چشم

توانستند منابع كافي را به خود جذب كنند، كاركنان با استعداد  هاي جديد نمي استراتژي

دچار نارضايتي شدند و سازمان را ترك كردند و آنهايي كه باقي ماندند، نيز دچار 

: توجهي مديران به تغييرات محيطي بسيار باال بود هاي بي هزينه. انگيزگي شدند  بي

ند، هزاران كارمند اخراج شدند، ميلياردها دالر صرف تغييرات كارخانجات بسته شد

  .ها بسيار پايين آمد ساختاري شد و ارزش سهام اين شركت

ها وجود دارند كه از تغييرات محيطي، نهايت استفاده را  از طرفي ديگر، برخي از سازمان

دوران كسب  ، در1شركت ديسني. برده و توانستند به عملكردهاي بااليي دست پيدا كنند

و كار خود، شاهد افت و خيزهاي زيادي بوده است، اما همواره از شهرت مناسبي 

، توانسته است تبديل به 2شركت ديسني، تحت مديريت باب ايگر. برخوردار بوده است

ايگر با تمركز بر ارزش . اي جهان از نظر ارزش بازار شود ترين شركت رسانه بزرگ

، توانست 3به دست آوردن شركت انيميشني پيكسار هاي خالق ديسني و با دارايي

او همچنين باعث گسترش . عملكرد ديسني را در بازارهاي سنتي آن افزايش دهد

هاي شركت  او حتي تالش كرد فيلم. ديسني در بازارهاي روسيه، چين و هند شد

  ). 639: 1995، 4هاسليد(ديسني در اين كشورها به زبان محلي توليد شود 

گيري از  اي اكبر جوجه، با بهره  هاي زنجيره ما، در شهرهاي شمالي، رستوراندر كشور 

هاي پشتيباني قوي، توجه به ذائقه  نيروهاي كاري متخصص و باتجربه، استفاده از سيستم

                                                           
1 Disney  
2 Bob Iger 
3 Pixar  
4 Huselid 
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و سليقه مردم و همچنين، برقراري تعادل بين قيمت و كيفيت، توانسته است به 

ا كند و در نتيجه، تعداد شعبات خود را ارزشي در بازار دست پيد هاي با موفقيت

  .  افزايش دهد

هاي رشد و ركود بسياري مواجه بوده است، اما اين شركت نيز  نيز، با دوره 1كوكاكوال

برندهاي كوكاكوال و . همواره توانسته است به شهرت و عملكرد باال دست پيدا كند

رغم اينكه در  علي اين شركت. اين شركت، از شهرت جهاني برخوردار هستند 2كوك

و همچنين،  3يك فضاي شديد رقابتي و در حضور رقباي قدرتمندي مانند شركت پپسي

كند، توانسته به اين عملكردهاي  ميوه، فعاليت مي هاي توليدكننده نوشيدني و آب شركت

  . عالي برسد

د شركت عاليفر. ميوه در كشور ما نيز، يك بازار شديداً رقابتي است بازار توليد آب

توانسته است در سالهاي اخير با تكيه بر تفكر استراتژيك ) ايچ توليد كننده برند سن(

ميوه از جايگاه مناسبي در اين بازار  هاي توليد كننده آب مديران خود، در بين شركت

  . برخوردار شود

 انواع الگوهاي ذهني -13- 1

هر سازمان و نهادي اعم از دولتي يا خصوصي براي رسيدن به اهدافي ايجاد شده است 

و تمام سعي و تالش مديران آن نيز در راستاي نيل به اهداف تعيين شده از سوي 

). 41: 1386خداداد حسيني و همكاران، (باشد  بنيانگذاران آن سازمان يا نهاد مي

الگوهاي ذهني به سه دسته . ها دارند گيري الگوهاي ذهني، نقش مهمي در اين تصميم

  ):50: 2012دوهايم و همكاران، (شوند  مي  تقسيم

 دانش قاطع .1

 باورها و ادراكات عليت .2

  ادراك فرآيندهاي انفرادي و سازماني .3

                                                           
1 Coca- Cola 
2 Coke 
3 Pepsi 
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 دانش قاطع -13-1- 1

توانند نقشه  الگوهاي ذهني به طور طبيعي غير قابل مشاهده هستند، اما افراد مي

براي مثال، اگر از شما خواسته . خود را طراحي كنند يا توضيح دهندالگوهاي ذهني 

شود كه تفاوت بين يك استاد خوب و يك استاد بد را توضيح دهيد، به راحتي 

هاي يك استاد خوب، اساتيد خوب را از اساتيد بد  توانيد با بر شمردن ويژگي مي

گويند، چرا كه ما از  يم 1شناسان به اين نوع تفكر، دانش قاطع روان. تشخيص دهيد

براي (كنيم  بندي مي طريق اين دانش، افراد، موضوعات، رويدادها و ساير موارد را دسته

بندي  گران بورس نيز از اين دانش جهت دسته تحليل). مثال، استاد خوب از استاد بد

مديران نيز اين نوع دانش براي . كنند ها براي خريد يا فروش استفاده مي سهام شركت

  . كنند هاي غير رقيب استفاده مي هاي رقيب از شركت فكيك شركتت

 باورها و درك عليت -13-2- 1

). 73: 2008، 3ساراسواتي(در ارتباط است  2نوع ديگري از الگوهاي ذهني، با عليت

المثل  همه ما اين ضرب. افراد داراي باورهاي علي در مورد رويدادهاي مختلف هستند

وابيدن و زود بيدار شدن باعث سالمتي، ثروت زياد و عقل سالم زود خ«ايم كه  را شنيده

اگر زود بخوابيد و اگر زود بيدار : المثل داراي دو عبارت علي است اين ضرب. »شود مي

هاي خود از  مديران نيز از عليت در برداشت. شويد، سالم، ثروتمند و عاقل خواهيد بود

كنند كه تبليغات بيشتر  مثال، آنها فرض مي براي. كنند هاي سازماني استفاده مي  رويداد

هاي تحقيق و توسعه باعث افزايش  همچنين هزينه. شود باعث فروش بيشتر مي

  . شود هاي سازماني يا فرآيندهاي توليدي كاراتر مي نوآوري

  

  

  

                                                           
1 categorical knowledge 
2 causality 
3 Sarasvathy 
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 ادراك فرآيندهاي انفرادي و سازماني - 13-3- 1

براي مثال، درك مديران . دها دارندمديران نيز همانند ساير افراد، درك مشخصي از فرآين

از نحوه توسعه يك محصول جديد و يا ورود به يك بازار جديد جزء اين دسته از 

  . الگوهاي ذهني قرار دارد

براي مثال، در دو دهه قبل . اين سه نوع الگوي ذهني در طول زمان تغييرپذير هستند

كمي راجع به كيفيت در  مديران اهميت چنداني براي كيفيت قائل نبودند و مقاالت

اما امروزه اكثر مديران بر اين باور هستند كه كيفيت . ها وجود داشت مجالت و روزنامه

بسيار مهم است و داراي اين باور علي هستند كه كيفيت باعث بهبود تصوير ذهني 

كنندگان از محصوالت و خدمات شركت و در ادامه، فروش و سهم بازار باالتر  مصرف

  ). 129: 2005، 1موران(شود  مي براي شركت

چنين آمده  ISO 9000:2000تعريف كيفيت بر طبق آخرين استاندارد رسمي و معتبر 

ها را برآورده  هاي ماهيتي، الزامات و يا خواسته اي از ويژگي ميزاني كه مجموعه«: است

  ). 90: 1389حسيني و همكاران، (» سازند مي

شود، چرا كه مديران از  تر مي ر طول زمان پيچيدهبه همين ترتيب، درك فرآيندها نيز د

هاي بيشتر در  مديران در طول زمان با كسب تجربه. شوند تجربه باالتري برخوردار مي

كنند كه اين باعث ايجاد و حفظ مزيت  تر درك مي سازمان، فرآيندهاي سازماني را دقيق

  . شود رقابتي براي سازمان مي

  گيري تصميمنقش الگوهاي ذهني در  -14- 1
طور كه در فصل اول توضيح داده شد، ما در مورد رويدادهاي مختلفي مانند افراد،  همان

ها، موسيقي، چگونگي انجام يك ورزش خاص، سياست و البته رويدادهاي  سرگرمي

همچنين ذهن ما قادر است به محض . مختلف كسب و كار، داراي الگوي ذهني هستيم

از آنجا كه . سريعاً براي آن الگوي ذهني ايجاد كندبرخورد با يك رويداد جديد، 

توانند بسيار  ما از رويدادها هستند، مي) يعني الگوي( 2الگوهاي ذهني، نمايش شناختي

                                                           
1 Moran  
2 cognitive representation 



 31     هاي مديريتي گيري تفكر استراتژيك و تصميم     

 

براي مثال، الگوهاي ذهني ما براي رويدادهاي خاصي مانند . كامل يا بسيار ناقص باشند

هاي اصلي  ، هم در مورد بخشتواند بسيار كامل باشد ورزش يا سرگرمي مورد عالقه مي

الگوهاي ذهني ما در مورد . اي آن هاي پيراموني و حاشيه آن و هم در مورد بخش

صحت و كامل بودن . رويدادهايي كه درك كاملي از آنها نداريم، سطحي و ناقص است

گيري مديران تأثير بگذارد  اي بر كيفيت تصميم تواند به طور عمده الگوهاي ذهني مي

  ). 522: 2005، 1ساليوان راثول و(

  :كنند گيري ايفا مي در فرآيند تصميم يالگوهاي ذهني سه نقش اساس

هايي را  آنها نوع محرك. شوند هاي خاص مي باعث متمركز شدن مديران بر محرك .1

كه مديران بايد به آنها توجه كنند و آنهايي را كه نبايد توجه كنند، مشخص 

 .كنند مي

 .گذارند هاي محيطي تأثير مي مديران از اطالعات و محركآنها بر چگونگي تفسير  .2

هاي محيطي مشخص  آنها نوع اقدامات الزم را بر اساس تفسير اطالعات و محرك .3

 .كنند مي

  :كنيم گيري بحث مي  در اين بخش، در مورد هر يك از اين مراحل فرآيند تصميم

 توجه -14-1- 1

عات و متمركز ساختن توجه است يكي از وظايف اصلي الگوهاي ذهني، پااليش اطال

به عنوان مثال، در نظر بگيريد كه اكثر ما . گيرد صورت مي 2كه در قالب ادراك انتخابي

هاي روزنامه را بخوانيم،  توانيم همه بخش ما مي. كنيم چگونه يك روزنامه را مطالعه مي

يكن اكثر ل. اما براي خواندن همه صفحات روزنامه به چندين ساعت زمان نياز داريم

زنند و صفحاتي از آن را كه بيشتر عالقه  افراد به سرعت صفحات روزنامه را ورق مي

در دنياي . هستند» ادراك انتخابي«الگوهاي ذهني مسؤول اين . كنند دارند، مطالعه مي

. هاي محيطي بسيار زياد و خارج از درك مديران است امروز ميزان اطالعات و محرك

شوند و  هاي مهم و حياتي مي ذهني باعث تمركز مديران بر محرك در اين بين، الگوهاي

                                                           
1 Rothwell and Sullivan 
2 selective perception 
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: 2007، 1ليبرمن(دهند  هاي محيطي نجات مي مديران را از انبوهي از اطالعات و محرك

30 .(  

 تفسير -14-2- 1

بر نحوه پاسخ  ها، باورها و ادراكات ما هستند، از آنجا كه الگوهاي ذهني شامل نگرش

ها توسط الگوهاي ذهني تفسير  داده. گذارند هاي توجه شده تأثير مي ما نسبت به محرك

وقتي ما صفحات خاصي از روزنامه را بر اساس ). 19: 2013، 2تووستيگا(شوند  مي

كنند آنها  كنيم، همين الگوهاي ذهني به ما كمك مي الگوهاي ذهني انتخاب و مطالعه مي

براي مثال، اينكه يك خير خاص در روزنامه چگونه به كسب و كار ما . را تفسير كنيم

هاي رقيب تأثير  شود؟ اين خبر چگونه بر قيمت سهام شركت ما يا شركت مربوط مي

  گذارد؟  مي

 گيري تصميم -14-3- 1

هاي ما  گيري در نهايت، باورها و ادراكات موجود در الگوهاي ذهني بر نحوه تصميم

خوانيم و آن را  زماني كه ما خبري در مورد يك شركت در روزنامه مي. گذارد تأثير مي

به . كنيم، در مرحله سوم، بايد تصميم بگيريم كه سهام آن را بفروشيم يا بخريم تفسير مي

طور مشابه، مدير بازاريابي يك شركت ممكن است گزارشي را مورد بازار محصوالت 

عيف يك منطقه خاص جغرافيايي خود بخواند و بر خبري خاص در مورد بازار ض

هاي  در مرحله بعد، مدير بازاريابي بايد تصميم بگيرد كه آيا بايد بودجه. تمركز كند

بيشتري را براي تبليغات در آن منطقه در نظر بگيرد تا ميزان فروش محصوالت شركت 

  . افزايش يابد يا خير

اين تصميمات تأثير زيادي  .شود ميدر اين كتاب بر چهار نوع تصميم مهم مديران تأكيد 

  :اين چهار تصميم عبارتند از. هاي سازماني دارند بر جايگاه بازار و منابع و قابليت

 تصميماتي در مورد رقابت در صنعت و تعريف كسب و كار .1

 تصميماتي در مورد استراتژي كسب و كار .2

                                                           
1 Lieberman 
2 Tovstiga 
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 سازي تصميماتي در مورد استراتژي سطح شركت و متنوع .3

 ختار سازمانيتصميماتي در مورد سا .4

ها  عوامل مختلفي شامل محيط اقتصادي و رقبا بر سطح عملكرد و مزيت رقابتي شركت

هاي آن تأثير بيشتري بر عملكرد  تأثير دارند، اما جايگاه بازار شركت و منابع و قابليت

 .  دارند

، مدير عامل 2الگوهاي ذهني هرب كلهر .در نظر بگيريدرا 1وست ايرالينز   شركت سوث

مدير عامل فعلي اين شركت با مديران عامل ساير  3بق اين شركت و گري كليسا

هاي هواپيمايي در مورد صنعت هواپيمايي، ساختار رقابتي آن، نحوه رقابت و  شركت

هاي  اين الگوهاي ذهني بسيار متفاوت باعث ايجاد استراتژي. سازماندهي متفاوت است

دهد كه  ار مياين شركت مشترياني را هدف قر. منحصر به فرد در اين شركت شده است

استراتژي اين شركت، ارائه . هاي هواپيمايي متفاوت است با مشتريان ساير شركت

خدمات حمل و نقل ارزان به مشترياني است كه هدف اصلي آنها رسيدن به مقصد 

هاي هواپيمايي بيشتر به دنبال  اين در حالي است كه ساير شركت. است، نه كيفيت پرواز

  . مايي خود هستندافزايش كيفيت خطوط هواپي

هاي كسب و كار بسيار  وست منجر به استراتژي  به عالوه، تصميمات مديران سوث

تر  هاي حمل و نقل ارزان وست از سيستم  سوث. متفاوت در اين شركت شده است

ها، از ارائه غذا به مسافران در طول سفر  آنها براي كاهش هزينه. كند استفاده مي

هاي  كنند تا هزينه استفاده مي 737از هواپيماهاي بوئينگ مدل كنند و تنها  خودداري مي

  ).170: 2003، 4جيتل(ها را به حداقل برسانند  تعمير و نگهداري و ساير هزينه

  منابع الگوهاي ذهني مديريتي -15- 1
منبع عمده الگوهاي  5گيرد؟ در اين بخش،  الگوهاي ذهني مديران چگونه شكل مي

  :شود ذهني معرفي مي

                                                           
1 Southwest Airlines 
2 Herb Kelleher 
3 Gary Kelly 
4 Gittell  
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 تجربه و يادگيري مبتني بر آزمون و خطا .1

 آموزش .2

 ها فرهنگ و ارزش .3

 تقليد .4

 خالقيت .5

 تجربه و يادگيري مبتني بر آزمون و خطا - 15-1- 1

اي از الگوهاي ذهني ما  در واقع، بخش عمده. تجربه يكي از منابع مهم باورها است

ورده است و كودكان زيادي دستشان به بخاري خ. ناشي از تجربه يا آزمون و خطا است

هاي ارتباطي  ما مهارت. اند كه دست زدن به بخاري دردناك است در نتيجه، درك كرده

ها و نوع لباس پوشيدن  ها، سرگرمي آوريم و در مورد عادت بين فردي را به دست مي

آيند  ها در نتيجه آزمون و خطا به دست مي بسياري از يادگيري. كنيم افراد مطالعه مي

  ).27: 2007، 1هلگرسون(

شوند و از آن ياد  مديران همواره از نتايج عملكردي تصميمات خود در سازمان آگاه مي

دهد تا آنها به  عملكرد سازمان بازخور مناسبي را در اختيار مديران قرار مي. گيرند مي

، 2اي وال مارت هاي زنجيره شركت فروشگاه. صحت الگوهاي ذهني خود پي ببرند

آنها از . گيرند ايي است كه از آزمون و خطا به درستي ياد ميه نمونه موفقي از شركت

ورود ناموفق خود به كره جنوبي و آلمان درس گرفتند و از اين يادگيري در ورود موفق 

آنها در كره جنوبي و آلمان به اهميت فرهنگ . به چين، مكزيك و بريتانيا استفاده كردند

ها توجه  هاي بازاريابي شركت استراتژيدر ورود به بازارهاي خارجي و تأثير آن بر 

 ). درگاه شركت وال مارت(كافي نداشتند 

المللي خود رشد زيادي  آنها بعد از يادگيري از اين اشتباهات، توانستند به تجارت بين

  . دهد مي مارت را شكل المللي نيمي از درآمدهاي وال بدهند، طوري كه اكنون تجارت بين

                                                           
1 Helgerson  
2 Wal-Mart 
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هاي اشتباهي از تجربيات خود  ه ممكن است مديران درسالبته الزم به ذكر است ك

. شوند شود و دچار باورهاي غلط مي در نتيجه الگوهاي ذهني آنها نادرست مي. بياموزند

به راحتي بر رقباي  1960و  1950براي مثال، توليدكنندگان اتومبيل در آمريكا در دهه 

د كه آنها به اشتباه تصور كنند ها باعث ش اما اين موفقيت. كردند خارجي خود غلبه مي

هاي ژاپني نيز توانستند از اين  شركت. ناپذير هستند در مقابل رقباي خارجي شكست

هاي  الگوي ذهني اشتباه مديران آمريكايي استفاده كنند و بازار كشور آمريكا را در دهه

نسبت به دهد كه مديران بايد همواره  اين مثال نشان مي. به دست بگيرند 1980و  1970

هاي مناسبي را نسبت به اين تغييرات  تغييرات محيطي حساس باشند تا بتوانند واكنش

  . نشان دهند

  آموزش - 15-2- 1
يكي ديگر از منابع مهم باورها و تفكر استراتژيك مديريتي  1)آموزش نظري(آموزش 

آموزش شامل مواردي مانند آموزش ابتدايي و پيشرفته، آموزش دانشگاهي، . است

  . باشد هاي آموزشي مخصوص مديران مي آموزش ضمن خدمت و برنامه

  محتواي آموزش -1- 15-2- 1

  ): 56: 2012دوهايم و همكاران، (آموزش شامل دو بخش است 

  ارائه محتواي دانش .1

  ارائه فرآيندهاي مرتبط با يادگيري .2

ها، تمارين، مسائل،  محتواي دانش شامل مقاالت، كتاب. هر دو بخش مهم هستند

اما فرآيندهاي مرتبط با يادگيري . ها هستند كه  از اهميت زيادي برخوردار هستند آزمون

  . تر از محتواي دانش هستند مهم

هاي تفكر انتقادي هستند و توانايي ما را در پردازش  ارتاين فرآيندها شامل مه

در نتيجه، . كنند اطالعات جديد و به دست آوردن باورها و ادراكات جديد تعيين مي

  . شوند باعث توسعه تفكر استراتژيك مي
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  هاي آموزش چالش -2- 15-2- 1

هاي آموزشي در  تواند منبع مهمي براي الگوهاي ذهني باشد، اما كليه برنامه آموزش مي

  . هاي متعددي روبرو هستند انتقال دانش مديريتي با موانع و چالش

شود، بايد از طريق فرآيند  اول اينكه، آنچه كه از طريق آموزش ياد گرفته مي .1

ها  در شركت 1ي عمليها تجربه از طريق آموزش. آزمون و خطا تقويت شود

تر شدن كاركنان  هاي عملي باعث نزديك آموزش. بسيار آموزنده و مفيد است

 . كنند هاي نظري عمل مي شوند و فراتر از آموزش ها مي با محيط عملي سازمان

دانش ضمني دانشي است كه . است 2چالش ديگر آموزش، مسأله دانش ضمني .2

دانش ضمني . دانيم، اما قادر به بيان آنها نيستيم ما از آن چيزهاي زيادي مي

خواهيم به  برخي اوقات اطالعات مهمي كه ما مي. داراي ابهام زيادي است

ديگران انتقال دهيم، دانشي است كه در طي سالهاي بسيار زياد و در اثر 

ا آنقدر تخصصي است كه انتقال و ياد دادن آن به تجربه شكل گرفته است و ي

هاي نظري و  آموزش. اين دانش، دانش ضمني نام دارد. شود ديگران سخت مي

غالباً در دانش ضمني، . توانند دانش ضمني را منتقل كنند عملي به ندرت مي

ريزان آموزشي بايد اهميت   برنامه. شود مي  هاي آموزشي ناديده گرفته برنامه

ضمني را در سازمان به دانش   ضمني را درك كرده و تالش كنند دانش دانش

  ). 39: 2009، 4ماندورف(تبديل كرده و به همكاران سازمان منتقل كنند  3صريح

 ها فرهنگ و ارزش - 15-3- 1

توان چنين  فرهنگ را مي. نيز يكي از منابع مهم الگوهاي ذهني مديران است 5فرهنگ

بنابراين، . »دهيم ا كارها را در يك مجموعه كاري انجام مياي كه م شيوه«: تعريف كرد

فرهنگ همچنين واژگان . اي از باورها و ادراكات ضمني را در بر دارد فرهنگ مجموعه
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شود كه افراد تازه وارد به سازمان از طريق فرآيند اجتماعي  و اصطالحاتي را شامل مي

فرهنگي باعث شكل دادن به باورها و  هاي محيطي و بافت. بايد آنها را ياد بگيرند 1شدن

  ). 18: 1994، 2روزنتال(شوند  ادراكات ما مي

هاي  هاي كوچك و كسب و كارهاي خانوادگي نيز داراي فرهنگ بسياري از شركت

هاي  ها به ميزان زيادي بر باورهاي كاركنان و ادراك سياست اين فرهنگ. قوي هستند

در اغلب . گذارند به رقابت بپردازد، تأثير مي شركت و اينكه شركت چگونه بايد با رقبا

براي مثال، غالباً كاركنان . شوند ها منجر به نتايج مفيدي مي مواقع، اين فرهنگ

اگر . هايي كه داراي فرهنگ قوي هستند، به شركت خود بسيار وفادار هستند شركت

مشتريان فرهنگ شركت در راستاي تعهد به مشتريان باشد، در آن صورت اين به نفع 

همچنين فرهنگي كه حامي خالقيت و نوآوري است، باعث افزايش توسعه . خواهد بود

كند كه بدانيم  اين نكته از آنجا اهميت پيدا مي. شود ها مي محصوالت جديد در شركت

رضايي (در توسعه يك محصول جديد در سازمان، چندين هدف ناسازگار وجود دارد 

  )80: 1391آبادي و همكاران،  دولت

ما كارها «تواند باعث شود كه مديران به اين ذهنيت برسند كه  فرهنگ قوي همچنين مي

توانند درك كنند كه شرايط متغير  بنابراين، نمي. »دهيم را همواره بدين شكل انجام مي

ليبرمن، ( دشو هاي آنها مي آوري هاي مديريتي و فن محيطي باعث منسوخ شدن شيوه

2007 :143 .(  

در حالي كه يك فرهنگ قوي زماني كه كاركنان سازمان داراي باورها و  بنابراين،

تواند يك نيروي قوي و انگيزشي در شركت باشد، از  ادراكات مشترك هستند، مي

 . هاي جديد شود تواند مانع جذب ايده طرفي ديگر مي

  تقليد - 15-4- 1
باورها و ادراكات ها،  بسياري از نگرش. تقليد يكي ديگر از منابع الگوهاي ذهني است

. گيرد ها، باورها و ادراكات ساير افراد شكل مي ما از طريق مشاهده و پذيرش نگرش
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حتي افراد . شوند هاي مردم در جامعه در اثر تقليد از يكديگر ايجاد مي مدها و نوع لباس

  ). 43: 2012، 1پيرسي(كنند  در نوع ورزش مورد عالقه نيز از يكديگر تقليد مي

كنند و اگر به اين نتيجه برسند كه  هاي رقبا را مشاهده مي ها نيز استراتژي شركتمديران 

تقليد . كنند شوند، از آنها تقليد مي ها باعث افزايش عملكرد شركت مي اين استراتژي

. است 4و آمريكا وست 3، اير تران2هاي هواپيمايي مانند جت بلو عامل موفقيت شركت

وست تقليد   د از استراتژي هزينه پايين شركت سوثكنن ها تالش مي همه اين شركت

  .كنند

هاي  هايي كه بر مبناي تقليد قرار دارند، ميزان تمايز آنها نسبت به استراتژي استراتژي

نوآور كمتر است و احتمال كمي وجود دارد كه بتوانند براي شركت مزيت رقابتي پايدار 

شده بتوانند باعث افزايش عملكرد هاي تقليد  ممكن است اين استراتژي. ايجاد كنند

هاي نوآور  توانند شركت را به سطح عملكردي شركت شركت شوند، اما به دو دليل نمي

  :برسانند

شركت نوآور براي يك دوره بلند مدت از اين استراتژي استفاده كرده است و  .1

 .بنابراين فرصت كافي براي اجراي مفيدتر آن را داشته است

سازي استراتژي خود با ساختار،  في را براي يكپارچهنوآور فرصت كا  شركت .2

 .ها و فرهنگ خود داشته است سيستم

  خالقيت - 15-5- 1
هاي تازه باشد  هاي رقابتي بايد در جستجوي ديدگاه متفكر استراتژيك براي ايجاد مزيت

هاي ذهني و تبديل آن به  خالقيت به معناي استفاده از توانايي). 38: 1387زاده،  ايران(

خالقيت بايد دو عامل را به ). 103: 1390رضائيان، (هاي جديد است  مفاهيم و ايده

بنابراين، خالقيت به عنوان يكي . جديد بودن و اختصاصي بودن: همراه داشته باشد

  .كند ديگر از منابع الگوهاي ذهني عمل مي
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اينكه  بدون توجه به. يكي از اجزاي اصلي تفكر استراتژيك، خالقيت استراتژيك است

شوند، توانايي ديدن جهان به يك شيوه  هاي خالقانه مي چه عواملي باعث ايجاد ايده

ها در دنياي امروزي بسيار  جديد، هديه يا استعدادي است كه براي موفقيت شركت

هاي مناسبي را  ها با توجه به تغييرات محيطي بايد پاسخ حياتي است، چرا كه شركت

  ). 9: 1996، 1لوهل(طراحي كنند 

. آوري رخ داده است هاي خالقيت در دنياي كسب و كار در فن ترين نمونه برخي از مهم

ها  هاي شخصي توسط شركت اپل توليد شود، رايانه براي مثال، تا قبل از اينكه رايانه

حداقل از سه دهه قبل در صنعت وجود داشتند و مهندسان و دانشمندان از آنها استفاده 

بود كه به اين فكر افتادند كه  2خالقيت استيو جابز و ووزنياكاين قدرت . كردند مي

  . ها بايد عمومي شوند و همه مردم بايد به آن دسترسي داشته باشند رايانه

فروشي بزرگ آمازون روند حركتي صنعت  گذار كتاب به طور مشابه، جف بزوس بنيان

وجه به پتانسيل اينترنت براي رايانه را مورد مطالعه قرار داد و بينش به دست آمده را با ت

تواند فرصت يك  بزوس بر اين باور بود كه اينترنت مي. تأسيس آمازون به كار گرفت

توانند  همچنين مشتريان نيز مي. ها قرار دهد ساعته را در اختيار شركت 24كسب و كار 

  . سازي كنند محصوالت مورد نياز خود را به راحتي سفارشي

 هاي خود داراي  در حوزهاند، بلكه  شانس به موفقيت نرسيده اين كارآفرينان از روي

جابز و ووزنياك داراي مدرك مهندسي برق بودند و بنابراين با . بودندفراوان  تخصص

بزوس قبالً در وال . هاي آنها كامالً آشنايي داشتند ها و قابليت آوري ريزپردازنده فن

كار سخت و . ه و اينترنت آشنايي داشتكار كرده بود و با مباحث مالي، رايان 3استريت

هاي جديد  شرط الزم براي خالقيت و ارائه ايده آوري پيش درك عميق از صنعت و فن

  .است

  هاي تفكر استراتژيك محدوديت -16- 1
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و در  3، فست كمپاني2، فورچون1استريت، بيزينس ويك  مقاالتي كه در مجالت وال

كشورمان مجالت تدبير، توسعه مهندسي بازار و ساير مجالت تجاري به چاپ 

. گيري مديريتي يك فرآيند بسيار منطقي هستند رسند، بر اين باور هستنند كه تصميم مي

ها شامل  اين محدوديت. هايي روبرو هستند اما تصميمات استراتژيك با محدوديت

  ):60: 2012 دوهايم و همكاران،(موارد زير هستند 

 ناقص بودن .1

 عدم تماس مديران عالي با محيط واقعي  .2

 هاي شناختي سوگيري .3

 عدم تغيير باورهاي مديريتي .4

  تفكر گروهي و افزايش تعهد: شناختي روان -عوامل اجتماعي .5

 ناقص بودن - 16-1- 1

هاي الگوهاي ذهني اين است كه آنها تنها الگو يا نمايش  ترين ويژگي يكي از مهم

يك . توانند ناقص باشند بنابراين مي. شويم ي هستند كه ما با آنها مواجه ميرويدادهاي

هاي آموزشي محصوالتي است كه خريداري  قياس خوب در اين زمينه، دستورالعمل

ها بسيار كامل هستند و فهرست كليه قطعات را با  برخي از دستورالعمل. كنيد مي

را گام به گام و به طور دقيق به  همچنين مراحل نصب. دهند هاي آنها نشان مي شكل

به . ها ناقص و حتي نادرست هستند اما برخي ديگر از دستورالعمل. كشند تصوير مي

همين ترتيب، ما براي برخي از رويدادها الگوهاي ذهني دقيق و كاملي داريم و براي 

. داريمبرخي ديگر، الگوهاي ذهني دقيقي نداريم و تنها تصوير مبهمي از آنها را در ذهن 

تر باشند، احتمال بيشتري دارد كه  مشخص است كه هر چه الگوهاي ذهني ما كامل

  ). 10: 1996، 4جانسون(تصميمات بهتري اتخاذ كنيم 

 عدم تماس مديران عالي با محيط واقعي  - 16-2- 1
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ها با آن مواجه هستند، اين است كه آنها  گيران كليدي شركت مشكل ديگري كه تصميم

ي از محيط كسب و كار ندارند، بنابراين الگوهاي ذهني آنها انعكاس اطالعات درست

چيزي كه شرايط را براي مديران عالي . دقيقي از شرايط محيط كسب و كار نخواهد بود

كند، اين است كه مديراني كه دور و بر آنها هستند، براي حفظ جايگاه خود،  بدتر مي

گذاشته و شرايط شركت را خوب  چاپلوسي آنها را كرده، بر تصميمات آنها صحه

اندي گروو، رئيس و مدير عامل . كنند و حال آنكه واقعاً اين طور نيست توصيف مي

هاي امروزي ضروري  سابق شركت اينتل معتقد است كه وجود ترس براي سازمان

  . دهد است، چرا كه آنها را از خمودگي و غرور نجات مي

 هاي شناختي سوگيري - 16-3- 1

توانند به تفكر استراتژيك و يادگيري مديران آسيب وارد  مي 1شناختي هاي سوگيري

توانند تفكر منطقي را با مشكل مواجه كنند، بنابراين تصميمات  ها مي اين سوگيري. كنند

تحقيقات نشان داده است كه مديران . گيرند تا دليل و منطق غالباً بر مبناي اميد شكل مي

كنند و حتي زماني كه اطالعات  ت ناكافي اتخاذ ميتصميمات خود را بر اساس اطالعا

. كنند دهد اتخاذ تصميم ديگر بهتر است، باز هم تصميم خود را اتخاذ مي نشان مي

جالب آنكه زماني كه . كنند هاي خود اعتماد مي بيني مديران غالباً بيش از اندازه به پيش

د را براي آن بيش از حد به يك تصميم خاص گرايش داريم، احتمال رخ دادن نتايج مفي

  ). 18: 2011هيل و جونز، (كنيم  تصور مي

هاي  گيري شناختي است و منجر به تصميم  خرافات نيز يكي ديگر از منابع سوگيري

خرافات درك نادرست از روابط علت و معلولي رويدادها با يكديگر و . شود ضعيف مي

مديران نيز ممكن است در . نتيجه تفسير نادرست از تجربيات گذشته است

كن است يك شركت استراتژي براي مثال، مم. ها دچار خرافات شوند گيري تصميم

در نتيجه، ممكن است مديران شركت . خاصي را اجرا كند، اما با شكست مواجه شود

                                                           
1 cognitive biases 
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حال ممكن است كه اجراي . گيري كنند كه اين استراتژي مفيد نيست چنين نتيجه

  . ضعيف استراتژي يا عوامل ديگر باعث شكست شده باشند

رايج است، اين است كه اكثر مديران  سوگيري ديگري كه در دنياي كسب و كار بسيار

ها يا ابعادي از محيط كه با الگوهاي ذهني آنها مطابقت دارند، بيشتر توجه  به محرك

در نتيجه شركت به . كنند، حتي اگر شواهد نشان دهنده خالف اين موضوع باشد مي

. شود دليل استفاده مديران از اين الگوهاي ذهني نامناسب دچار مشكالت زيادي مي

در  2و كرايسلر 1توان در ادغام دو شركت بزرگ دايملر نمونه بارز اين موضوع را مي

هيچ كدام از مديران دو شركت چالش ادغام دو فرهنگ . مشاهده كرد 1998سال 

متفاوت را در يكديگر به دقت مورد بررسي قرار ندادند و در نتيجه، اين ادغام نتوانست 

  . پيدا كندهاي مورد نظر دست  افزايي به هم

توان دليل كندي مديران شركت تويوتا در بررسي  ها را مي همچنين اين سوگيري

مشكالت اخير در كيفيت محصوالت توليدي اين شركت دانست، چرا كه مديران اين 

، 3تيلور(شركت بر اين باور هستند كه محصوالت آنها داراي كيفيت بسيار بااليي است 

2008 .(  

 ورهاي مديريتيعدم تغيير با - 16-4- 1

بنابراين مديران بايد درك كنند كه در اين محيط . دنياي امروز، دنياي تغييرات است

در واقع، يكي . شوند باورها و ادراكات آنها دچار تغيير شده و در طي زمان منسوخ مي

هاي كسب و كار امروزي، سازگاري  هاي مهم مديران براي فعاليت در محيط از چالش

اگر اين تغييرات در الگوهاي ذهني . ود با تغييرات محيطي استالگوهاي ذهني خ

شود  هاي جديدي براي شركت ايجاد مي مديران انجام نگيرد، آنگاه مشكالت و چالش

. كه مديران با استفاده از الگوهاي ذهني قديمي خود قادر به حل آنها نخواهند بود

  :گويد يم 4طور كه جك ولش مدير عامل سابق جنرال الكتريك همان

                                                           
1 Daimler  
2 Chrysler 
3 Taylor  
4 General Electric 
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من معتقدم زماني كه سرعت تغييرات محيط خارج بيشتر از سرعت تغييرات داخل «

تنها سؤال اين است كه . سازمان است، آن سازمان محكوم به شكست خواهد بود

  )18: 2001، 1فاستر(» دهد؟ اين شكست چه زماني رخ مي

قبل از توسعه . استآهن كشور آمريكا نمونه خوبي در اين زمينه  هاي راه مثال شركت

آهن در سيستم حمل و نقل باري داراي  هاي راه سيستم بزرگراه در اين كشور، شركت

آهن به دليل داشتن قدرت انحصاري بر اين باور  هاي راه مديران شركت. انحصار بودند

البته آنها در كسب . ها به سودي بيشتري برسند  توانند با افزايش نرخ كرايه بودند كه مي

ها به سودآوري باالتري برسند،  هدف موفق بودند و توانستند با افزايش نرخ كرايهاين 

اما مشكل از اينجا آغاز شد كه اين مديران حتي با پيدايش سيستم بزرگراه ملي و دادن 

ها و در نتيجه، ايجاد يك رقيب جديد نيز الگوهاي  مجوز حمل و نقل باري به كاميون

در نتيجه هر روز مقدار بيشتري از ترافيك حمل و نقل باري . ذهني خود را تغيير ندادند

  ). 15: 1992، 2بار و استيمپرت(ها سوق داده شد    به كاميون

  تفكر گروهي و افزايش تعهد: شناختي روان - عوامل اجتماعي -16-5- 1

 4افزايش تعهدو  3تفكر گروهيدو مشكل يا آسيب ديگر در تفكر استراتژيك مديران، 

در . شود در تفكر گروهي، فشار گروهي باعث يكي شدن فكر اعضاي گروه مي. است

ها همه  گيري ها در تصميم نتيجه پديده تفكر گروهي، تيم مديريت عالي يا ساير گروه

آنها تحت تأثير تفكر غالب بر تيم هستند و . هاي ممكن را بررسي نخواهند كرد گزينه

وند كه با اين تفكر غالب ناسازگار باشد، آن را در صورتي كه با اطالعاتي مواجه ش

  ).341: 2010، 5فورسيت(گيرند  ناديده مي

در افزايش تعهد، مديران . پديده ديگر مرتبط با تفكر گروهي، افزايش تعهد است

استراتژي اجرا شده در سازمان كه دهند  رغم اينكه بازخورهاي عملكردي نشان مي علي

  . دهند هم آن را ادامه مي اثربخشي مناسبي ندارد، باز

                                                           
1 Foster  
2 Bar and Stimpert 
3 Groupthink 
4 Escalation of Commitment 
5 Forsyth  
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مثال نگراني مدير شركت را در مورد كاهش فروش در يك منطقه جغرافيايي را به ياد 

مدير تصميم گرفت كه تبليغات بيشتري براي محصوالت شركت در آن منطقه . آوريد

اين باور كه تبليغات باعث  -اگر فروش افزايش پيدا كند، الگوي ذهني مدير. انجام دهد

اما اگر فروش در آن منطقه افزايش پيدا نكند، . شود تقويت مي -شود ش فروش ميافزاي

گيرد تبليغات بيشتري را در آن  افتد؟ به احتمال زياد، مدير تصميم مي چه اتفاقي مي

اما اين تصميم درستي نيست و مدير بايد به دنبال ). افزايش تعهد(منطقه انجام دهد 

  .وش در اين منطقه باشدشناسايي عوامل اصلي مؤثر بر فر

  ويژگي رهبران مؤثر -17- 1
  :باشد هاي مختلفي هستند كه به شرح زير مي رهبران مؤثر داراي ويژگي

  تخصص - 17-1- 1
گيرند، بلكه حاصل تفكر استراتژيك  يك جعبه سياه شكل نميداخل ها در  استراتژي

. كنند اذ ميمديران تصميمات را بر اساس الگوهاي ذهني خود اتخ. مديران هستند

مديران بايد داراي سطح مناسبي از دانش تخصصي باشند تا بتوانند تصميمات 

  ). 5: 2013، 1لنگر و يوركز. (استراتژيك اثربخش را اتخاذ كنند

  قادر به برقراري ارتباط بين اطالعات مختلف -2- 1-17
به . قرار دهندها و نتايج كاري مختلفي را مد نظر  مديران مؤثر قادر هستند كه ديدگاه

نگر و همچنين بين تفكر به  نگر و تفكر جزئي عالوه، مديران مؤثر بايد بين تفكر كل

 .آينده و تفكر به حال تعادل برقرار سازند

  بيني آينده قادر به تفكر پويا در مورد مديريت استراتژيك و پيش -3- 1-17
باشند و بتوانند آينده را  رهبران مؤثر بايد داراي تفكر پويا در مورد مديريت استراتژيك

آنها بايد اين بينش را به دست آورند كه آينده صنعت چگونه خواهد بود . بيني كنند پيش

  . بيني كنند تا بتوانند سناريوهاي الزم را براي سازگاري با اين تغييرات پيش

  

                                                           

1 Langer and Yorks 
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  يادگيرنده -4- 1-17
بنابراين، . باشند الگوهاي ذهني مديران براي تطبيق با تغييرات محيطي بايد منعطف

، مديران هم بايد 1بر اساس نظريه جيمز مارچ. ها بايد يادگيرنده باشند مديران و شركت

برداري را نمايند و هم بايد به دنبال شناسايي  هاي شناخته شده نهايت بهره از فرصت

مديران بايد بين اين دو نوع يادگيري تعادل برقرار سازند، چرا . هاي جديد باشند فرصت

ها توجه داشته باشند، شركت آنها دچار مشكالت  كه اگر فقط به يكي از اين يادگيري

  .  شود عملكردي مي

  خالصه -18- 1
  :مديران و كاركنان سازمان بايد در موارد زير مهارت داشته باشند •

o  تفكر استراتژيك 

o هاي كسب و كار ارزيابي محيط 

o و سطح  هاي سطح شركت درك محتوا، تنظيم و اجراي استراتژي

 كسب و كار

ها با مشاركت كاركنان كليه  گيري هاي موفق امروزي، تصميم در اكثر سازمان •

بنابراين، همه آنها بايد داراي تفكر . شود واحدها و از سطوح مختلف انجام مي

  . استراتژيك باشند

استراتژي يكي . تمركز يا سطح تجزيه و تحليل استراتژي، منحصر به فرد است •

ها و كسب و كارها  كسب و كار است كه بر مديريت كلي شركت از علوم نادر

 . تمركز دارد

وظايف مديران عمومي، پيچيده و چالشي است و در دنياي امروزي، روز به  •

تر شدن است، چرا كه محيط كسب و كارها به سرعت در  روز، در حال سخت

 . حال تغيير است

                                                           

1 James March 
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ها  ين عملكرد سازمانها بر اهميت ساختار صنعت در تعي بسياري از كتاب •

در مقابل، اين كتاب بر اهميت نقش مديران و تفكر استراتژيك در . تأكيد دارند

هاي رقابتي  يابي كسب و كارها در حوزه صنعت، تعريف يا جايگاه  درك محيط

 1ها، توسعه ساختارها و ساير ساز و كارهاي آنها، ايجاد و حفظ قابليت

 . هماهنگي نيز تأكيد دارد

اب حول محور الگوي مديريت استراتژيكي است كه بر اهميت نقش اين كت •

 .تفكر استراتژيك مديريتي موجود در الگوهاي ذهني مديران، تأكيد دارد

شده ذهني از رويدادهايي است كه ما با آنها    الگوهاي ذهني، تصوير ساده •

اين الگوها شامل فرضيات، باورها و ادراكات ما در مورد . شويم مواجه مي

 . رويدادهاي مختلف است

باورهاي مديران در مورد چگونگي سازماندهي و اينكه اين الگوهاي ذهني،  •

. گذارند چگونه بر تصميمات مديران در مورد ساختار سازماني تأثير مي

 .گذارند الگوهاي ذهني مديران بر تصميمات استراتژيك سازمان تأثير مي

زمون و خطا، آموزش، فرهنگ و الگوهاي ذهني از طريق يادگيري مبتني بر آ •

 .كنند ها، تقليد و خالقيت توسعه پيدا مي ارزش

هاي  الگوهاي ذهني تصوير ناقصي از رويدادها هستند و داراي سوگيري •

شناختي مختلفي در آن تأثيرگذار  روان -متعددي هستند و عوامل اجتماعي

تصميمات اين عوامل با تأثيرگذاري بر الگوهاي ذهني باعث تضعيف . هستند

 .شوند مديران مي

درك مفهوم الگوهاي ذهني داراي كاربردهاي زيادي است، شامل توانايي ارائه  •

روزسازي  پيشنهادات استراتژيك بهتر، بهبود روابط بين فردي و درك نياز به به

 .الگوهاي ذهني به طور مستمر

                                                           
1 mechanisms 
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 متخصص، قادر به برقراري: هاي رهبران مؤثر شامل موارد زير است ويژگي •

ارتباط بين اطالعات مختلف و مد نظر قرار دادن سناريوها و نتايج كاري 

بيني آينده و  متفاوت، قادر به تفكر پويا در مورد مديريت استراتژيك و پيش

 .يادگيرنده

  خودآزمايي تشريحي -19- 1
  . استراتژيك را در اسالم توضيح دهيد اهميت تفكر و ديد .1

  .را با هم مقايسه كنيدسطوح تحليل علوم مختلف كسب و كار  .2

گيري استراتژيك، عملكرد و مزيت  ارتباط بين الگوهاي ذهني مديران، تصميم .3

 .رقابتي را در قالب نمودار نشان دهيد

 . انواع الگوهاي ذهني را نام برده و توضيح دهيد .4

 .منابع الگوهاي ذهني مديريتي را نام برده و توضيح دهيد .5

 .ام برده و توضيح دهيدرا ن هاي تفكر استراتژيك محدوديت .6

گيري الگوهاي  نقش تجربه و يادگيري مبتني بر آزمون و خطا را در شكل .7

  .ذهني توضيح دهيد

 .توضيح دهيدرا در تفكر استراتژيك  نقش تفكر گروهي و افزايش تعهد .8

 .را نام ببريد هاي خالقيت و افراد خالق ويژگي .9

  .ويژگي رهبران مؤثر را نام ببريد .10

 
  اي خودآزمايي چندگزينه -20- 1
 ؟ترين عامل تعيين كننده عملكرد سازماني چيست مهم .1

 هاي بازاريابي مديران  مهارت -ب                    تفكر استراتژيك مديران  -الف

  هاي مالي مديران مهارت -هاي ارتباطي مديران                    د مهارت -ج

 ؟چه نام داردهاي بازار  رويكرد سيستماتيك و منظم شناسايي فرصت .2

  مديريت استراتژيك -تفكر استراتژيك                              ب -الف

 رويكرد استراتژيك -پارادايم استراتژيك                              د -ج
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عال در آن هاي ف هاي موفق يك صنعت نسبت به ساير شركت دليل برتري شركت .3

 ؟چه نام دارد صنعت

 مزيت رقابتي -دانش رقابتي                                  ب -الف

 هوشمندي رقابتي -د                                     تفكر رقابتي -ج

 ، سطح تحليل كدام علم كسب و كار است؟ها و كسب و كارها شركت .4

 بازاريابي -ب                                مديريت مالي - الف        

  استراتژي -د                                     اقتصاد خرد -ج        

نوع كار كاركنان از حالت كار فيزيكي به كار ارتباطي و تغيير چه عاملي باعث  .5

 ؟تسهيم دانش و اطالعات شده است

    شرايط اقتصادي -ب                                    استراتژي -الف            

    تفكر استراتژيك -د                                        آوري فن -ج            

 ؟ها در دنياي امروزي چيست آفرين براي شركت عامل اصلي چالش .6

 كنندگان نيازهاي مصرفها و  تغيير خواسته -ب    هاي پيچيده آوري فن -الف            

  فضاي شديد رقابتي -د                                  تغيير قوانين -ج             

 ؟اساس مديريت استراتژيك بر مبناي چه نوع فرآيندي قرار دارد .7

 فرآيند انساني -ب                            فرآيند سيستمي -الف            

 فرآيند ارزشي -د                                 ند منطقيفرآي -ج             

هايي را براي عملكرد باالتر و ايجاد  فرآيندي كه مديران به وسيله آن، استراتژي .8

 ؟شود كنند، چه ناميده مي مزيت رقابتي پايدار براي سازمان، تنظيم و اجرا مي

 پارادايم استراتژيك -ب                           تفكر استراتژيك -الف            

  ديدگاه استراتژيك -د                         مديريت استراتژيك -ج             

ها به طور عمده، تحت  بر اساس ديدگاه اقتصادي و ساختاري، عملكرد شركت .9

 ؟چه عاملي قرار داردتأثير 

 مديران -ب          رقابت در آن ساختار صنعت و ميزان  -الف            
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  سطح پيچيدگي تقاضاي مشتريان -د            قوانين و مقررات دولتي -ج             

 ؟در قلب تفكر استراتژيك مديريتي، چه عاملي قرار دارد .10

 هوش رقابتي -ب                            هاي دانشي نهاده -الف            

 الگوهاي ذهني -د                                  زنجيره ارزش -ج             

 ؟ترتيب دقيق مراحل تفكر استراتژيك به چه صورتي است .11

 عملكرد -گيري تصميم -ها استراتژي -الگوهاي ذهني -الف            

 ها استراتژي -گيري تصميم  -عملكرد -الگوهاي ذهني - ب            
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  تفكر استراتژيك -1- 2
، موجب شد كه بسياري 1980يند مديريت استراتژيك در اواسط دهه آاثربخش نبودن فر

پارادايم  ،1990دهه  در. از متخصصان بر لزوم تفكر استراتژيك تأكيد داشته باشند

ريزي استراتژيك  استراتژي با ظهور تفكر استراتژيك تكامل بيشتري پيدا كرد تا به طرح

تكامل پارادايم استراتژي از . اتژيك كمك و آنها را تسهيل كندو مديريت استر

ريزي استراتژيك به مديريت استراتژيك و سپس به تفكر استراتژيك، بازتابي از  طرح

و از  آغاز شد 1950آوري و اجتماعي است كه در اواسط دهه  تغييرات اقتصادي، فن

يند استراتژي در گرفت و فرآثباتي در محيط، اوج  بيبا سطوح باالتري از  1984سال 

  ).5 :2000اوشاناسي، (رو كرد هاي جديدي روب ها را با چالش سازمان

  ريزي استراتژيك برنامه -2- 2
ها و  سازمان، فرصت يريزي استراتژيك با بررسي محيط خارجي و داخل برنامه

 نظر داشتن كند و با در و ضعف داخلي را شناسايي مي نقاط قوتتهديدهاي محيطي و 

ند و براي دستيابي به ك براي سازمان تنظيم ميرا مدت  موريت سازمان، اهداف بلندمأ

كند كه با  هايي مي به انتخاب استراتژي اقدامهاي استراتژيك  اين اهداف، از بين گزينه

بين برده و از تهديدها  را از نقاط ضعفها،  گيري از فرصت و با بهره نقاط قوتتكيه بر 

پرهيز كند تا درصورت اجراي صحيح باعث موفقيت سازمان در ميدان رقابت شود 

  ).17: 1391احمدي، (

استراتژيك ريزي  برنامه .شود سازماني ميعملكرد  باعث افزايشاستراتژيك ريزي  برنامه

 گرا را بر يندهبلكه تفكر آ ،بيشتر كندسازمان از اهداف را درك اعضا تواند  مينه تنها 

استراتژيك ريزي  برنامه. مبناي درك مشتركي از رسالت سازمان تحريك و ايجاد كند

  :شرايط زير را داشته باشد اي است كه موفق برنامه

  .به عمل ختم شود •

  .ها ايجاد كند مبناي ارزش بينش مشتركي بر •
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احساس  ،نسبت به آنكه كاركنان و مديران  باشدفرايندي همگاني و مشاركتي  •

 .داشته باشندمالكيت مشترك 

  .پذيردبرا قبال جامعه  مسئوليت در •

  .داشته باشدنسبت به محيط خارجي سازمان حساس بوده و بر آن تمركز  •

  .)67: 1382آقازاده، ( ريزي شود اي با كيفيت باال طرحه مبناي داده بر •

  يزي استراتژيك ر مهاستراتژيك و برنا تفكربين تفاوت  -3- 2
 ريزي برنامه بين ،اي دوحلقه و اي حلقه  تك يادگيري مقايسه با) 1998(وس يهراكل

  تك يادگيري وي ديدگاه از .است شده لئقا تفاوت استراتژيك و تفكر استراتژيك

 استراتژيك تفكر مشابه اي حلقه دو يادگيري و استراتژيك ريزي برنامه مشابه اي، حلقه

  .)18 :1383 آقازاده،( است

 از را) فاقد دقت عين حال كلي و در و(چه ريكپا بزرگ و استراتژيك يك تصوير تفكر

جزئيات  بر تمركز با استراتژيك ريزي برنامه اما ،كند ذهن ايجاد مي كار در محيط كسب و

تفكر . سازد سازي استراتژي فراهم مي پياده براي تبيين و ي راهاي دقيق كار، داده

 ريزي و برنامه كند براي سازمان مشخص مي راگيري مناسب  جهت استراتژيك

تفكر استراتژيك . كند به حركت سازمان در راستاي مشخص شده كمك مي استراتژيك

بديع  براي خلق راهكارهاي خالقانه و ، زمينه راداخلي و خارجي عوامل محيط تحليل با

به  يك رااستراتژ روشهاي تحليلي، اهداف استراتژيك با ريزي و برنامهسازد  ميفراهم 

 غفاريان و(  عملياتي مي كند آن را مدت اجرايي تبديل و  مدت وكوتاه بلندهاي  برنامه

  .)59: 1389كياني، 

تفكر . توانند در كنار هم نقش مكمل داشته باشند استراتژيك ميريزي  برنامهتفكر و 

ريزي  برنامهسازي آن از ابزار  آفريند و براي تبيين و پياده انداز مي استراتژيك چشم

ريزان استراتژيك جدا  متفكران را از برنامه ،هنري مينتزبرگ .شود استراتژيك استفاده مي

، ها گردآوري داده مانندثري ؤهاي م ريزان استراتژيك نقش وي براي برنامه .داند مي

سازي  همراهي متفكر استراتژيك براي خلق استراتژي و مشاركت در پياده
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انداز و معماري استراتژي را حاصل  خلق چشم قائل است، امااندازهاي استراتژيك  چشم

  .)29: 1381غفاريان،  وعلي احمدي (  داند تفكر استراتژيك مي

 يها سازمان نياز دو هر استراتژيك ريزيهم برنامه و استراتژيك تفكر هم بنابراين،

 و هستند هم مكمل بلكه ،نيستند يكديگر متناقض مفهوم دو اين. هستند امروزي

 كه است ينديآفر استراتژيك ريزي مهبرنا .است ضروري ها سازمان در دو هر بكارگيري

  . )47: 1392فروتن، ( افتدمي اتفاق استراتژيك تفكر از پس

 يندآفر دو گيرنده بر در استراتژيك تفكر و ريزيبرنامه« :است معتقد زبرگتهنري مين

 كردن رسمي و ايجاد ،تحليل و تجزيه با استراتژيك ريزيبرنامه .هستند مجزا فكري

 تقويت تلفيق، يا تركيب شامل نيز استراتژيك تفكر و است ارتباط در ها يهرو و ها مسيست

 .)117: 1994زبرگ، تمين( است سازمان سطوح تمام در نوآورانه و خالق تفكر و شهود
  . دهدتفكر استراتژيك را نشان ميريزي استراتژيك و يندهاي برنامهآفر، 1-2نمودار 

  
  

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  
  )2002تز، يگر( ريزي استراتژيك و تفكر استراتژيك، فرآيندهاي برنامه1-2نمودار 

مديريت 

 استراتژيك

  ريزي استراتژيك برنامه

مند،  منطقي، تجويزي، قاعده

 همگرا و قراردادي

  ريزي استراتژيك برنامه

مند،  منطقي، تجويزي، قاعده

 همگرا و قراردادي

  تفكر استراتژيك

، نوآور، )تركيبي(سنتزي 

 واگرا، شهودي و خالق

  تفكر استراتژيك نقش

اي جديد و  آينده

متفاوت با وضعيت 

فعلي را جستجو كرده 

و در تالش است 

هاي اصلي  استراتژي

خود و صنعت را 

  .مجدداً تعريف كند

 ريزي برنامهنقش 

  استراتژيك

هاي حاصل  از استراتژي

از فرآيند تفكر 

استراتژيك حمايت 

كرده و اجراي آنها را 

  .سازد محقق مي
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  تفكر غير استراتژيك وتفكر استراتژيك  بين  تفاوت -4- 2
رفتار متفاوتي را بر سازمان حاكم ، غير استراتژيك تفكرتفكر استراتژيك در مقابل 

نشان داده  2-2بين تفكر استراتژيك و تفكر غير استراتژيك در نمودار   تفاوت .كند مي

 .شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )56: 1389، غفاريان و كياني( تفكر استراتژيك در مقابل تفكر غير استراتژيك -2-2نمودار 

  

  تفكر عملياتي  وتفكر استراتژيك  بين تفاوت -5- 2
 در) 1995(هندفورد . هايي دارند تفكر استراتژيك و تفكر عملياتي نيز با يكديگر تفاوت

استراتژيك را از تفكر عملياتي  كه تفكراست ويژگي پرداخته  8يك تحقيق به شناسايي 

 :)1-2جدول ( دنساز مي متمايز

 

 تفكر استراتژيك تفكر غير استراتژيك

 پرداختن به همه امور

 روي از ديگران دنباله

  تقليد

 پيچيده و پر رمز و راز

هاي  انتخاب فعاليت

 آفرين ارزش

 تمايزگرايي

هاي منحصر به  ارزش

 فرد

 ساده، ولي عميق

 در مقابل
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  )  38: 1389، همكاران و ناظمي( هاي تفكر استراتژيك و تفكر عملياتي تفاوت -1-2جدول 

 تفكر عملياتي تفكر استراتژيك

 فوري كوتاه مدت و بلندمدت

 عيني   ذهني

 عملي / گرا اقدام انعكاسي  /يادگيرنده

 ل موجودئكردن راه حل براي مسا پيدا ل استراتژيكئمسا ها و شناسايي فرصت

 تكراري هاي هاي جاري و زمينه هاي جديد حركت به سمت زمينه

 كارآيي اثربخشي

 رويكرد يدي رويكرد غيريدي

 )يجزئ( اي ديدگاه  زمينه ديدگاه هليكوپتري

  

 مفهوم تفكر استراتژيك -6- 2

، پيدايش تغييرات روزافزون هزاره سوم، ظهور عصر اطالعات و ارتباطاتسرعت 

مستلزم  دي، اجتماعي و سياسي دنياي امروز،اقتصا تغييرات شديد و جديدهاي  آوري فن

البته اين به معناي كشيدن خط . نوع جديدي از تفكر به نام تفكر استراتژيك است

  .استهاي نوين تفكر  ريزي نيست، بلكه اجازه ظهور به روش بطالن بر برنامه

هاي  استراتژي% 90يا % 100اعمال مديريت استراتژيك در يك سازمان به منزله اجراي 

 استنهادينه شدن تفكر استراتژيك در سازمان تدوين شده نيست، بلكه به منزله 

  .)13: 1383، داوري(

 هر همانند .است زندگي به نسبت ها ديدگاه بيان ،استراتژيك تفكر واقعي يك مفهوم در

 داشت بيشتر توفيق انتظار استراتژيك تفكر ابزار از توان مي زماني خالقانه ديگر، فعاليت

 آگاهانه نيز ها نارسايي و ها كاستي اي پاره از و داشته در ذهن را خاصي علمي اصول كه

 .)72 :1371 ،كن ايچي(م بپرهيزي

 ارزش، از خلق هدف با ها فرصت توسعه و شناسايي روي يعني تمركز استراتژيك تفكر

 اصلي هاي گيري جهت توانند در مي كه افرادي بين خالق گفتگوي محيط ايجاد طريق

 و اصلي هاي محرك وها  گيري جهت درك تفكراستراتژيك، روش .باشند ثرؤم سازمان
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 مذاكرات سازمان ازطريق هاي يك چالش به معطوف خالق تفكر و بر سازمان رگذاريثتأ

  ). 7: 1390، همكاران اميران و( است مثبت و سازنده

 طريق از كه است ذهني يتحليل فرايند يك استراتژيك مينتزبرگ تفكر نظر هنري از

 و غفاريان( كند مي ايجاد ذهن در كار و كسب از اي را هيكپارچ نماي ،شهود و خالقيت

  .)33: 1382احمدي،  علي

خود  سطح باالترين در و يمحيط تغييرات تابع خود سطح ترين پايين در استراتژيك تفكر

 تفكر. است محيط در جديد هاي ارزش و اتآورنده تغيير پديد است، خالق سطحي كه

 زيربناي ،ضياتاين فر. است آينده به مربوط فرضيات بررسي و تدوين فرايند استراتژيك

: 1386خلق،  نيكو  وثوقي(دهند   مي تشكيل را سازمان هاي استراتژي و اهداف رسالت،

23.(  

 رويدادهاي و روندها پرتو در را سازمان خود قادرند دارند استراتژيك تفكر كه مديراني

 تشخيص را مهم و اصلي عوامل و ببينند تغيير حال در دنياي اين روزافزون و گوناگون

  . )19: 1373پاريزي،  نژاد نايرا( دهند

 تفكر ،آن دهنده تشكيل عوامل تعامل از كه است بعدي چند پديده يك استراتژيك تفكر

 ،آينده نيست ينيب  پيش ،استراتژيك تفكر. آيد مي وجود به استراتژيك كارآفرين و مناسب

 رقبا كه است هايي ديدن فرصت و رقابت ميدان خصوصيات موقع به تشخيص بلكه

. شود مي عميق ظاهر و ساده قواعد مقابل در استراتژيك تفكر. هستند غافل هاآن به نسبت

 تا روزانه هاي گيري تصميم مبناي و كرده ايجاد را خاصي ذهني مدل قواعد اين

  .)2: 1384سلطاني، (بود  خواهد سازمان كلي گيري جهت

عمل كردن  كردن و برگيرنده فكر استراتژيك در توان گفت كه تفكر كلي مي طوره ب 

 هاي عملي موجود و گزينه ها و تحت شرايط مشخص، به چالش كشيدن فرضيه

، و همكاران ناظمي( باشد مناسب مي هاي جديد و گزينه و ها ارائه فرضيه ،درنهايت

1389 :24(.  
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  مفهوم تفكر استراتژيك گيري تاريخچه شكل -7- 2
 .كردند ميسپري  روزهاي آرامي را ها و سال ،1950اواخر دهه  مديران تا ها و سازمان

به  ،شد مي آنچه توليد هر و كردند به صورت محلي عمل مي ها غالباً آن زمان سازمان تا

  .رسيد فروش ميبه راحتي 

 رويكردي نوين در هاي جديد، تفكر استراتژيك به عنوان به دنبال طرح نظريه

  .)14: 1389 ،و همكاران ناظمي( مديريت استراتژيك مطرح شد ريزي و برنامه

 زمينه بايد كه است فرآيند يك خاص طور به استراتژيك تفكر و عام صورت به تفكر

 مختلفي عوامل استراتژيك تفكر گيري شكل در. شود فراهم آن و پرورش گيري شكل

  . هستند دخيل

 كه رطو همان .دهد را نشان مي استراتژيك تفكر گيري شكل فرآيند ،3-2  شماره نمودار

 تا. است نياز احساس استراتژيك تفكر ايجاد بناي سنگ شود، مشاهده مي نموداراين  در

در  صحبت ،نشود احساس استراتژيك تفكر به نياز وجود تمام با سازمان در زماني كه

  . است معنا بي تفكراستراتژيك مورد

 استراتژيك تفكر اصلي عوامل ،شد گير همه و احساس استراتژيك تفكر به نياز وقتي

 كاركنان و مديران شهودي درك تقويت ،استراتژيك تفكر شروع نقطه. گيرد مي شكل

 اثر بر و تقويت نوآوري و تغيير گرايي، كل  نگري آينده هاي كيفيت آن دنبال به كه است

 كاركنان و سازمان آن مواهب از و يافته استقرار سازمان در استراتژيك تفكر هاآن تعامل

  .)3: 1384سلطاني، ( گيرند مي بهره

  ها سازمان ضرورت تفكر استراتژيك در اهميت و - 2-8
 اثربخشي نظرات خبرگان حتي و شناسي آينده علمي هاي شناسي روش ابزارها، امروزه

 با .سازماني است هر استراتژيك الزمه تفكربنابراين . هستند اتكا غيرقابل و ندارند

 محيط به مربوط كه استراتژي تجويزي و فرايندي مكاتب خطي، غير و جهشي تغييرات

 شرايطي، چنين در .اند شده اثربخش غير هستند، بيني پيش قابل تغييرات و درك قابل

  . شوند  مي استراتژيك توصيه توصيفي مانند تفكر رويكردهاي
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  )5: 1384سلطاني، (استراتژيك  تفكر گيري شكل فرآيند -3-2نمودار 
 

 درك

  شهودي

 

 تقويت

 نگري آينده

 

 تمرين

 گرايي لك

 

 تغيير و

 نوآوري

 استراتژيك تفكر

 

 نياز احساس

 استقرار تفكر

 استراتژيك در

 سازمان

تفكر  كاربرد

 استراتژيك

حصول نتيجه 

 استراتژيك تفكر

  تفكر فرآيند

 استراتژيك

 تفكر شروع

 استراتژيك

شدن  كاربردي

 تفكر

 استراتژيك

تفكر  ايجاد

 استراتژيك

تفكر  پرورش

 استراتژيك
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 به ها سازمان در اساسي كمبود يك عنوان به عالي مديران در استراتژيك تفكر فقدان

 را چارچوبيتوان  مي روانشناسي، و مديريت مفاهيم بكارگيري طريق از .رود مي شمار

 بايد استراتژيك تفكر .گيرد قرار استفاده مورد كمبوداين  كردن برطرف در كه كرد هارائ

 سطح و فردي سطح :گيرد قرار توجه مورد هم به ولي مرتبط متفاوت سطح دو در

 سازمان در قابليتي حياتي سطح، دو اين در استراتژيك تفكر سازي  يكپارچه. سازماني

كياني،   و غفاريان( دهد مي شكل را پايدار رقابتي مزيت يك پايه كه كند مي ايجاد

1389: 97(.   

ظهور . انديشه برتر آنان است سازد، مي سايرين متمايز موفق را از هاي آنچه انسان

هاي  استراتژيست، شركتعنوان  باتفكر كساني دارد كه  هاي صنعتي ريشه در امپراتوري

. اند كردهريان رهنمون تبزرگ جهان را به سمت ارائه محصوالت وخدمات بهتر به مش

كسب موفقيت  تدوين استراتژي مناسب جهت بقا و مديران را در ،استراتژيك تفكر

 مانندهايي  ويژگي با ،استراتژيك برخوردارند هايي كه از تفكر استراتژيست .كند ياري مي

از بسياري  طلبي و فرصت، مدت بلند ديد بري، خالقيت، نگرش سيستمي،تشخيص ره

اين  .برسانند اي بهتر به آينده سازمان را توانند هاي ذهني شناختي ديگر مي قابليت

 استراتژيك ياد آن به عنوان تفكر هاي ذهني همان چيزي است كه امروزه از قابليت

  .)9: 1389، و همكاران ناظمي( شود مي

، ها تشخيص به موقع فرصت توجه به محيط، از مديران استراتژيك سرشار موفق رفتار

 توانايي تفكر. ستا آنها از برداري بهره گيري صحيح در جهت رقبا و آنها قبل از شكار

 تحوالت چالشي و محيط متالطم همراه با درها  سازماناستراتژيك براي رقابتي ماندن 

  .)38: 1389كياني، و غفاريان ( حياتي استتكرارناپذير  تغييرات غيرخطي و

  مزاياي تفكر استراتژيك - 2-9
  :)3: 1380محمودزاده،( تفكر استراتژيك داراي مزاياي مختلفي به شرح زير است

سازمان را در تعيين اهداف، هدايت و راهنمايي  سطوح مختلف مديران .1

  . كند مي
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و تهديدات در هاي جديد  شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات، فرصت .2

  .كند حال ظهور را تسهيل مي

  .كند ميمنطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت  .3

استراتژي در كل سازمان هماهنگ   در زمينهرا هاي مديران  گيري كليه تصميم .4

 .كند مي

 خود را به وضعيت كنشي و منفعالنهموقعيت  تاسازد  سازمان را قادر مي .5

كه به  دهد مي  را به سازمان توانايياين  تفكر استراتژيك. ز تبديل كندسا آينده

جاي آن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير 

 .گذاردبواكنش نشان دهد، خود بر آنها تأثير محيط حاكم بر 

 .دهد مي كاهش تغيير برابر در را مديريت مقاومت سطح .6

 .كند يم ايجاد رقابتي هاي فعاليت براي را نياز مورد بودجه توجيه مبناي .7

 .كند ايجاد مي يكپارچگي سازمان، مختلف سطوح در استراتژيك تصميمات در .8

 .كند ايجاد مي سازمان دررا  فعال فضاي يك متداول، انفعالي فضاي مقابل در .9

  . بخشد مي توسعه را سازمان مدت بلند عملكرد .10

    مفروضات تفكر استراتژيك - 2-10
و  سازي مفهوم ،درك، حلقه يادگيري يعني تجربه نتيجه تكرار تفكر استراتژيك در

استفاده  با يعني متفكر استراتژيك ابتدا). 4- 2نمودار ( وجود آمده استه آزمون مفاهيم ب

اندوخته است كه  محيط ديگري تجاربي را هر در يا كار و محيط كسب و تجربه در از

توجه به ادراكات خود دست به توليد مفهوم زده  با او. دهد شكل مي را اودرك 

 مينتزبرگ نيز تفكر استراتژيك را با .كند آزمون مي سپس آن را كند و مي سازي ومفهوم

 بيني، مناسب بوده و پيش كند كه براي محيط غيرقابل درك و مكتب يادگيري تعريف مي

  . استشرايط جديد  به معناي تغيير رفتار مطابق با

. است استقرا ،تفكر استراتژيك اساسيفرض  گفت كهتوان  به اين مباحث مي توجه با

   معلومات جزئي به سوي معلومات مبناي حركت از استقرايي تفكري است كه بر تفكر
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 همكاران،و ناظمي ( گيرد براي دستيابي به نتايج كلي قابل تعميم صورت مي كلي و 

1389 :113(.  

  

  

  

  

  

  
  )113: 1389ناظمي و همكاران، (چرخه يادگيري  -4-2نمودار 

  

  تفكر استراتژيك   عناصر - 2-11
، عناصري را كه مينتزبرگ و 5-2نمودار . مختلفي استتفكر استراتژيك داراي عناصر 

 دهد به عنوان عناصر تفكر استراتژيك مطرح ساختند، نشان مي) 1998(السيكا 
  .)24: 1389احمدي و همكاران،  علي(

   

  

   

  

  

  

  

  

  
  )1998، مينتزبرگ و السيكا(استراتژيك  تفكر عناصر -5-2 نمودار

  تجربه

 سازي مفهوم

آزمون  درك

 مفهوم

تفكر 

 استراتژيك

طلبي  فرصت

 هوشمندانه

انداز  چشم

 سيستم

اجراي 

 ها فرضيه

  تفكر 
 به موقع

 نيت تمركز
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  :است ابعاد هر يك از اين عناصر به شرح زير

ها براي اجرا و طرح سؤاالتي از قبيل چه  ايجاد فرصت: ها اجراي فرضيه .1

 ؟...آنگاه ... ؟ و اگر ...شد اگر  مي

پيوند دادن گذشته به حال و آينده براي ايجاد قدرت : تفكر به موقع .2

 گيري درست و به موقع تصميم

 احساس تمايل و يك نقطه نظر واحد رقابتي براي آينده: نيت تمركز .3

 يك مدل ذهني از كل سيستم و كل جريان ارزش آن: انداز سيستم شمچ .4

 ها، خالقيت، نوآوري و ابتكار شكار فرصت: طلبي هوشمندانه فرصت .5

  ابعاد تفكر استراتژيك   - 2-11
 تعامل عوامل تشكيل دهنده آن تفكر بعدي است كه از پديده چند يك تفكر استراتژيك

ابعاد تفكر استراتژيك شامل موارد زير . آيد مي وجوده كارآفرين استراتژيك ب مناسب و

  :است

  ماهيت .1

  ها  ويژگي .2

  كاركردها  .3

  .نشان داده شده است 6-2در نمودار  ابعاد تفكر استراتژيك

 

  

  

  

  

  

  
 )48: 1389 كياني،و  غفاريان(ابعاد تفكر استراتژيك  -6-2نمودار 

 

 كاركردها ها ويژگي

 تفكر استراتژيك

 ماهيت
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 ماهيت  - 11-1- 2

كند  اين بصيرت كمك مي. فهم است ديدگاه ماهوي تفكر استراتژيك يك بصيرت و از

كدام  و هستند ثردستيابي به موفقيت مؤ انسان تشخيص دهد كدام يك از عوامل در تا

 .اين عوامل، سازمان به موفقيت نخواهد رسيدبدون تشخيص . ندنيستاز آنها مؤثر يك 

چرخه  صورتي در در تنها ،...)فيزيكي، اطالعاتي، مواد و مالي،  انساني،(منابع سازمان 

گرفته  كاره تشخيص ب بر مبناي اينند كه هست ثرؤدستيابي به موفقيت م كار و كسب و

 .شوند

خلق ارزش براي  ساز هستند كه در عواملي موفقيت صرفاً، كار محيط كسب و در 

حاصل  انارزش براي مشتري جادتشخيص عوامل اي. نقش كليدي داشته باشند انمشتري

، مفاهيم انارزش براي مشتري مل ايجاداعو از منظور .فهم استراتژيك است بصيرت و

 .خدمات بهتر نيست تر و اي مانند كيفيت باالتر، قيمت پايين كليشه كلي و

أثيرگذاري مبناي ميزان ت كار بر عوامل متعدد كسب و كند تا تفكر استراتژيك كمك مي

بر روي عوامل اصلي  منابع سازمان صرفاً و شوندبندي  ارزش براي مشتري ردهخلق  رب

حال تغيير  در ساز رقابتي سريعاً شرايطي كه عوامل مزيت در. شود ثيرگذار متمركزأتو 

بصيرت نسبت به تشخيص مستمر اين عوامل  مزيت رقابتي پايدار، فهم و تنهاهستند، 

  . سازد حياتي ميهاي امروزي  در سازمانرا اين امر وجود تفكر استراتژيك . است

تفكر  «: گويد اين خصوص مي مدير عامل گروه مشاورين استراتژيك در ،1ويكتور تن

مهارتي كه الزمه . هزاره جديد است يك مهارت حياتي در استراتژيك يقيناً

  . »ستي امحيط به شدت رقابتي امروز رشد در توانمندسازي سازمان براي بقا و

هاي  گيري مبناي تصميم اين ساختار .معاني است ساختاري از ،فكر استراتژيكحاصل ت

معاني براي مديران  اين ساختار. گيرد مي هاي اساسي سازمان قرار گيري هتروزانه تا ج

  . سازد مي را الگوي ذهني

                                                           
1 V.S.L.Tan 
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فهم نسبت به عوامل  اساس تفكر استراتژيك، بصيرت و ي ذهني برهاگيري الگو شكل

بدين  و دهد مي گيري مديران قرار كار را زيربناي رفتار تصميم كسب و درآفرين  ارزش

 كياني، و غفاريان( كند انداز صحيح حركت مي در راستاي يك چشم ترتيب سازمان

1389 :52(.  

  .كند دهد كه چگونه تفكر استراتژيك سازمان را هدايت مي نشان مي 7-2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 )51: 1389 كياني، وغفاريان ( كند چگونه تفكر استراتژيك سازمان را هدايت مي -7-2 نمودار

 

 ها ويژگي - 11-2- 2

اين . به فضاي كسب و كار است 1نگر كلنگرش  ،استراتژيكترين ويژگي تفكر  مهم

  .كند در ذهن ايجاد ميرا نگرش يك تصوير كلي از كسب و كار 

                                                           
1 Holistic approch 

ي ها يريگ ميتصم

 روزانه

  يزير طرح

 كياستراتژ

 يديكلي ها ارزش

 

 يذهني الگو

 

 كار و كسب فهم و رتيبص ك،ياستراتژ تفكر

 سازماني ريگ جهت
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قابل بيان است، ولي  هر چند اين تصوير كلي، غيردقيق و در برخي موارد حتي غير

هاي سازماني  گيري مفاهيم آن در قالب يك ساختار مفهومي، زيربناي تشخيص و تصميم

در شرايط . كند سازمان را در مسير صحيح هدايت ميگيرد و از اين طريق  ار ميقر

ؤثرتر م) دقيق هر چند غير(تكيه بر نماي كامل از موضوع  ،پيچيده با تغييرات غيرخطي

جين ليدكا اين ويژگي تفكر استراتژيك را نماي يكپارچه كسب و كار  .خواهد بود

ني كامل از نظام خلق ارزش براي مشتري نامد و آن را به صورت يك الگوي ذه مي

  .نمايد تعريف مي

در رويكردهاي . آن است» اي حلقه يادگيري دو« ،ويژگي مهم ديگر تفكر استراتژيك

چارچوب قواعد حاكم  گيري از نظام بازخور و در معمول، يادگيري سازماني با بهره

يادگيري تكامل پيدا ر يك چرخه در تفكر استراتژيك خود قواعد نيز د. شود حاصل مي

 ). حلقه بازخور دوم( دنكن مي

حفظ ) قواعد(اين ويژگي تفكر استراتژيك اثربخشي آن را در تحوالت عميق محيطي 

به همراه داشته و مولد  ي راهاي جديد غيير پارادايم به همراه خود فرصتاين ت. كند مي

  .آفرين و اثربخش است تحول هاي استراتژي

 كاركردها - 11-3- 2

كاركرد اصلي تفكر . بعد سوم در شناخت تفكر استراتژيك توضيح كاركردهاي آن است

انداز  چشم ها در سازمان ها استراتژيست ،با اين ديدگاه. انداز است استراتژيك خلق چشم

 تعريفكسب و كار و  برثر ؤعوامل م تحليلانداز از  چشم .ريزان نه برنامه ،دنكن خلق مي

انداز به صورت يك آرمان مشترك،  چشم .گيرد چگونگي پاسخگويي به آنها شكل مي

  . دهد را نشان مي تفكر استراتژيك، كاركرد 8-2نمودار  . سازد سازمان را يكپارچه مي
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  )55: 1389 كياني، و غفاريان( استراتژيك تفكر پيامد كاركرد و -8-2نمودار 

 

  استراتژيك الگوهاي تفكر -12- 2
. در ادبيات مديريت استراتژيك، الگوهاي مختلفي براي تفكر استراتژيك ارائه شده است

  .شوند در اين بخش، برخي از اين الگوها معرفي مي

 مينتزبرگ تفكر استراتژيكالگوي  - 12-1- 2

تفكر او  .را ارائه داد »نيازهاي تفكر استراتژيك الگوي پيش«، )1995(مينتزبرگ 

، 2و تفكر استقرايي   1كند كه در آن تفكر جانبي را نوعي تفكر معرفي مياستراتژيك 

  . )9-2نمودار ( و خالقيت پيش نياز آن هستند 3شهود
                                                           
1 Iateral thinking 
2 Inductive thinking 
3 Intuition 

 كسب نتيجه استراتژي اثربخش فهم بازار

 ها شناخت واقعيت

هاي  كشف ويژگي

 جديد

درك 

 ها ناپيوستگي

 انداز صحيح چشم

 راهكار خالقانه

بسيج زنجيره 

 تأمين

خلق باالترين 

 ارزش

 مزيت رقابتي

 تمايز از رقبا

  تفكر استراتژيك
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تااين زمان مينتزبرگ اولين كسي بود كه شهود را عالوه بر تفكر استقرايي، جانبي و 

نيازهاي تفكر  خالقيت كه همگي ريشه در شناخت منطقي يا علمي به عنوان پيش

بحث  ،مينتزبرگ الگوي تفكر استراتژيكترين ويژگي  مهم .كرداستراتژيك دارند، معرفي 

 .كه اشاره به شناخت احساسي دارد است شهود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )39: 1389، و همكاران ناظمي( تفكراستراتژيك مينتزبرگ الگوي -9-2نمودار 

  

  جين ليدكا تفكر استراتژيكالگوي  - 2-12-2
نظريات مينتزبرگ درباره تفكر استراتژيك را  ،استاد دانشگاه داردن) 1998(جين ليدكا 

ليدكا براي تفكر استراتژيك . توسعه داد »عناصر تفكر استراتژيك الگوي«در قالب يك 

جويي هوشمندانه،  بر هدف، فرصت سيستم، تمركزنمايي از شامل پنج ركن اصلي 

الگوي تفكر استراتژيك ليدكا در . كند تفكر در زمان پيشنهاد مي و پيشروي با فرضيه

  .ارائه شده است 10-2نمودار 

تفكر 

 استراتژيك

 جانبيتفكر 

تفكر 

 استقرايي

 شهود

 خالقيت
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يك متفكر استراتژيك بايد همواره . اولين ركن الگوي ليدكا نمايي از سيستم است

در تفكر . را در ذهن داشته باشد -دا تا انتهااز ابت -الگوي كاملي از عوامل خلق ارزش

 . شود ي از يك سيستم كلي نگريسته ميسازمان به عنوان جزئ ،استراتژيك

تمركز منابع  ،در اين ركن. داند ليدكا دومين ركن تفكر استراتژيك را تمركز بر هدف مي

فيزيكي، منابع اين منابع امكانات . شود سازمان در راستاي دستيابي به هدف توصيه مي

شود  كيد ميرواني را شامل بوده و تأ -و انرژي روحي آوري فنهاي  انساني و توانمندي

  .دناينها بايد صرف پيشبرد اهداف سازمان گردكه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )75: 1389غفاريان و كياني، (ليدكا تفكراستراتژيك  الگوي - 10-2 نمودار

  

اين ركن به  .جويي هوشمندانه است سومين ركن تفكر استراتژيك در اين الگو فرصت

يك متفكر استراتژيك عالوه بر  .هوشياري متفكر استراتژيك نسبت به محيط اشاره دارد

سازمان بايد به تحوالت فضاي كسب و كار و گيري اصولي  جهت انداز و چشم

 .توجه داشته باشدنيز هاي حاصل از آن  فرصت

تفكر 

 استراتژيك

  تمركز بر هدف

جويي  فرصت

  هوشمندانه

 تفكر در زمان

 پيشروي با فرضيه

 

  نمايي از سيستم
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در اين ديدگاه سازمان صرفاً در . تفكر در زمان است ،چهارمين ركن تفكر استراتژيك

حال به زمان زمان را از  آنبلكه اين گذشته سازمان است كه  ،كند زمان حال زندگي نمي

هاي امروز سازمان  موفقيت .حال و آينده از هم جدا نيستند گذشته،. راند آينده مي

 تالشامروز  از است و براي موفقيت در آينده نيز بايدآن هاي ديروز  حاصل توانمندي

 . كرد

ليدكا بر اين باور است كه متفكر . آخرين ركن الگوي ليدكا پيشروي با فرضيه است

مدبرانه آن را در معرض آزمون  ،كندسازي  استراتژيك بايد قادر باشد خالقانه فرضيه

كياني،  و غفاريان( قرار دهد و بدين ترتيب از محيط پيچيده و تحوالت آن بياموزد

1389 :79(.  

  الگوي تفكر استراتژيك گيمبرت - 12-3- 2

او به اين نتيجه رسيد كه . ارائه داد »تفكر استراتژيك مراحلالگوي «، )2011(گيمبرت 

  :اي است تفكر استراتژيك، يك فرآيند سه مرحله

ها،  ارزش(، متفكر استراتژيست در مورد مفاهيم كليدي سازمان در مرحله اول .1

كند و آنها را  تفكر مي) ها ها و استراتژي انداز، اهداف، سياست مأموريت، چشم

 .دهد مورد تحليل و ارزيابي قرار مي

ر مرحله دوم، محيط داخلي و محيط خارجي سازمان مورد بررسي و ارزيابي د .2

 .قرار مي گيرد

در مرحله سوم، بر اساس نتايج مرحله اول و دوم، مفاهيم كليدي سازمان مورد  .3

  .شود گيرد و مجدداً تعريف مي تفكر مجدد قرار مي

  .دهد ، الگوي تفكر استراتژيك گيمبرت را نشان مي11-2نمودار 
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)32: 2011( گيمبرتاستراتژيك  تفكر الگوي - 11-2 نمودار  

  

  الگوي تفكر استراتژيك آمانور - 12-4- 2

 تفكرمعتقد است كه او . را ارائه داد »الگوي فرآيندي تفكر استراتژيك«آمانور 

 هاي استراتژي مشخص، اهداف به نيل راستاي در رهبران كه است ينديفرآ استراتژيك

  .)2: 2009 ،1آمانور(سازند  مي مرتبط يكديگر با و كرده تنظيم را روشن و دقيق واضح،

                                                           
1Amanor  

 ها استراتژي

 تفكر در مورد مفاهيم كليدي

  

 تحليل محيط خارجي

  

 تحليل محيط داخلي

 مأموريت

 انداز چشم

 اهداف

 ها سياست

 ها ارزش

 ها استراتژي

 در مورد مفاهيم كليدي بازنگري

 مأموريت

 انداز چشم

 اهداف

 ها سياست

 ها ارزش
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اين الگو . دهد ارائه مي را استراتژيك تفكر يندآفر الگوي فوق تعريف بيان از پس آمانور

  .ارائه شده است 12-2در نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )2: 2009(الگوي تفكر استراتژيك آمانور  - 12-2نمودار 

  

  برلي  كيم تفكر استراتژيكالگوي  - 12-5- 2

را تحقيقي  ،1996در سال او . را ارائه داد »الگوي توانايي تفكر استراتژيك«برلي  كيم

به منظور توصيف » ثيرات شخصيت و شناختأاستراتژيك؛ تتوانايي تفكر «با عنوان 

 ،2، تفكر خالق1تفكر انتقادي برلي الگوي كيمدر . توانايي تفكر استراتژيك انجام داد

                                                           
1 critical thinking  
2 creative thinking 

 محيط

گيري  جهت

 استراتژيك

 اجرا

 اهداف

 ها استراتژي

 نظارت

 مستمر



 73مفاهيم و الگوها     : تفكر استراتژيك  

 

عوامل تعيين كننده  ،پذيري ، استقالل فكري، شهود و ريسك1استقبال از تجربيات

استراتژيك از ديدگاه الگوي تفكر . اند توانايي تفكر استراتژيك در نظر گرفته شده

  . نشان داده شده است 13-2برلي در نمودار  كيم

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )40: 1389 و همكاران، ناظمي( برلي تفكراستراتژيك كيم الگوي - 13-2 نمودار

  

 گلدمن  تفكر استراتژيكالگوي  -2-12-6

به مطالعه چگونگي او . را ارائه كرد »الگوي تكامل تفكر استراتژيك«، )2005(گلدمن 

سازمانهاي بهداشتي  اي تفكر استراتژيك در مديران ارشد اجرايي رشد و تكامل حرفه

تفكر گلدمن تفكر استراتژيك را تركيبي از چهار عامل تفكر مفهومي، . پرداخته است

الگوي تفكر استراتژيك گلدمن در  .كند طلبي معرفي مي نگري و فرصت سيستمي، آينده

  .نشان داده شده است 14-2نمودار 

                                                           
1 openness to experience             

تفكر 

 استراتژيك

 پذيري ريسك

 شهود

  تفكر 

 انتقادي

  تفكر 

 خالق

استقبال از 

 تجربيات

  استقالل 

 فكري
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   )43: 1389، و همكاران ناظمي(گلدمن  تفكراستراتژيك الگوي - 14-2نمودار 

 

  دانشكده صنعتي نيروهاي مسلح آمريكا  تفكر استراتژيك الگوي -2-12-7
در دانشكده صنعتي نيروهاي مسلح آمريكا انجام شد،  2001سال  اين مطالعه كه در

هايي  لفهؤم ،بعد شناخت. تقسيم كرد 2و شناخت 1تفكر استراتژيك را به دو جزء رهبري

اما در . دارد كه در تمام مطالعات به استثناي مطالعه گلدمن به آن اشاره شده است

 ). 15-2نمودار ( اشاره نشده است بعد رهبرييك از مطالعات قبلي به  هيچ

  

  

  

     
  

  دانشكده صنعتي نيروهاي مسلح آمريكا تفكر استراتژيك  الگوي - 15-2 نمودار

  )44: 1389و همكاران،  ناظمي(

                                                           
1 leadership 
2 cognition 

تفكر 

 استراتژيك

 نگري آينده

تفكر  طلب فرصت

 مفهومي

تفكر 

 سيستمي

 تفكر استراتژيك

 شناخت رهبري
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  همل گريالگوي تفكر استراتژيك  - 12-8- 2

 الگوي«پردازان رويكردهاي نوين استراتژي،  ترين نظريه همل يكي از سرشناس گري

اين مايه اصلي  درون .را براي تفكر استراتژيك ارائه نموده است »نوآوري استراتژي

و  »هاي جديد براي مشتري ارزش خلق«  نوآوري با دو مشخصه :نوآوري است الگو،

گيرنده پنج توصيه زير  بر در هملالگوي .  »داران هاي جديد براي سهام خلق ثروت«

  :)1998همل، ( است

هاي متمايز نهفته  هاي نوآورانه در انديشه استراتژي :كنيد هاي جديد گوش به صدا .1

ها و هنجارهاي  منتقدان روش و واردان به سازمان، ناظران خارجي تازه. است

 . گشايندميي جديد ها به سوي فرصترا اي  موجود، هر يك دريچه

تعامل با فضاي خارج از مرزهاي معمول  :سازيد محاورات جديد را برقرار .2

 .استثر ؤخاصيت سازمان م صنعت، براي خروج از وضعيت تكراري و بي

احساس رضايت حاصل از كشف  :ايجاد كنيد در سازمانرا وق تازه شور و ش .3

 و استفاده از فرصت ها در سازمان شود تواند موجب انگيزش براي كشف تازه مي

 .جديد، استراتژي جديد و ارزش جديد را فراهم سازد

هاي جديد  ايدهاز ريزي جهت پذيرا بودن  برنامه :كنيد هاي جديد استقبال از تجربه .4

ثر در خلق ارزش براي مشتري و در نهايت ؤثر و غير مؤشناسايي عوامل مو 

 . استنظر  مندي از يادگيري سازماني مد بهره

 ،چارچوب فكري جديد :سازمان ترسيم كنيد چارچوب فكري جديدي را براي .5

شود و الزمه آن آمادگي سازمان براي دل كندن از  هاي جديد حاصل مي از يادگيري

 .است يباورهاي قديم

  .دهد ، الگوي تفكر استراتژيك گري همل را نشان مي16-2نمودار  
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  )1998(الگوي تفكر استراتژيك گري همل  - 16-2نمودار 

 
 هاو آن داند ها را اساس تفكر استراتژيك مي ناپيوستگي خالقيت، اكتشاف و درك همل،

   .آورد را عوامل اصلي در دستيابي به مزيت رقابتي پايدار براي سازمان به شمار مي

  پيتر ويليامسون تفكر استراتژيكالگوي  - 12-9- 2

زمينه  فرانسه و صاحب نظر برجسته در 1پيتر ويليامسون، استاد دانشگاه فونتن بلوي

را  2»هاي آينده الگوي گزينه« ،وي براي تفكر استراتژيك .خالقيت استراتژيك است

دادن قدرت  دست  ازرا ها  ويليامسون علت شكست استراتژيك سازمان. ارائه كرده است

                                                           
1 fontain ebleau 
2 future options 

تفكر 

 استراتژيك

هاي جديد  به صدا

 كنيد گوش

 

محاورات جديد 

 سازيد را برقرار

 

هاي  از تجربه

 كنيد جديد استقبال

 

شور و شوق تازه 

ايجاد  در سازمانرا 

 كنيد

 

چارچوب فكري 

 جديدي را براي

  سازمان ترسيم كنيد
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سازي براي آينده  چنين وضعيتي، گزينهثر اجتناب از ؤداند و به عنوان راهكار م مانور مي

 نموده استارائه  را اي وي براي اين رويكرد يك الگوي چهار مرحله. كند را پيشنهاد مي

   .)85: 1389غفاريان و كياني، (

ها براي  سازمان تحول است،وقتي محيط در  .هاي پنهان را آشكار كنيد محدوديت .1

محدوديت  ،اول: ندهست پاسخگويي به شرايط جديد بازار با دو محدوديت مواجه

قابليت پاسخگويي به در محدوديت  ،دوم نسبت به نيازهاي جديد بازار و ادراكي

 Aنقطه ( تحوالت محيطي در محدوده دانش و قابليت سازمان باشداگر . اين نيازها

به آن پاسخ داده و از  خواهد بودازمان به خوبي قادر س ،)17-2 در نمودار

تغيير شرايط بازار با محدوديت اداركي  اگر اما .گيري نمايدبهره ههاي مربوط فرصت

و يا محدوديت قابليت آن در ) Bنقطه (سازمان نسبت به نيازهاي جديد مشتري 

پاسخگويي به شرايط سازمان قادر به  همراه باشد،) Cنقطه (پاسخگويي به اين نياز 

  . بود نخواهد )هايا اجتناب از تهديد(ها گيري از فرصتجديد و بهره

  
  

  
  ضعف دانش يا قابليت: هاي پنهان يك سازمان محدوديت - 17-2نمودار 

  )87: 1389 كياني،و  غفاريان(

  

oC 

oB 
A 

جديد  دانش سازمان نسبت به بازارهاي

ت
ابلي

ق
 

ان
زم

سا
ي 

ها
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گذاري دارد و در غير اين صورت سازمان در گذشته  توسعه اين مرزها نياز به سرمايه

 هاي پنهان،شدن در محدوديتبراي اجتناب از زنداني سازمان  .خود زنداني خواهد شد

 .هاي جديد كسب كند دانش و قابليت ،بايد نسبت به رفتارهاي بالقوه بازار و مشتري

  : اين كار به دو مجموعه فرآيند اساسي نياز داردانجام براي سازمان 

  .دهند فرآيندهايي كه دانش سازمان را نسبت به بازار و رفتار جديد آن توسعه مي -الف

  . دهند هاي سازمان را توسعه مي يي كه قابليتفرآيندها -ب

ايجاد دانش و قابليت نسبت به بازارهاي بالقوه  .فرايندهاي الزم را ايجاد كنيد .2

 ه توسع( اين امر .كند هاي غير منتظره گزينه خلق مي براي شرايط متحول و پديده

كسب دانش در مورد  .يندهاي خاص خود نياز داردآبه فر )دانش و قابليت

توسعه قابليت و  .تواند پر ريسك و پر هزينه باشد هاي بالقوه بازار مي يژگيو

سازي براي آينده نه تنها بايد  فرايند گزينه. گونه است هاي سازماني نيز اين توانمندي

بلكه از سوي ديگر بايد  ،ترين دانش و قابليت را براي سازمان بيافريند اثربخش

  .حداقل ممكن كاهش دهدهاي اين كار را نيز به  هزينه

از  ،براي توسعه دانش در مورد رفتار مشتريان و بازارهاي بالقوه بايد زنجيره ارزش

كنندگان درجه  ت با تأمينشراك .كنندگان تا خريداران مورد مالحظه قرار گيرد تأمين

قيمتي در مورد تحوالت آينده مواد و  تواند دانش ذيمي يك و خريد سهام آنان

ترين  براي تعامل با مشتريان معمول .ار سازمان قرار دهدد را در اختيقطعات جدي

هر چند رسيدگي و  ،اي و خبره است هاي حرفه روش مطالعه بازار توسط تيم

نشده  اي به سوي نيازهاي پاسخ داده تواند دريچهتحليل شكايات مشتريان نيز مي

 . مشتري باشد

يك دغدغه  يهاي سازمان دانش و قابليتدر توسعه  .ها را بهينه كنيدسبد گزينه .3

هاي ايجاد شده سبد مناسبي براي تحوالت آينده بازار اساسي اين است كه گزينه

كرد؟ براي اين كار بايد به دو  توان از اين امر اطمينان حاصلچگونه مي. باشد

   :دادال اساسي پاسخ سؤ
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يان جديد، رفتارهاي ي جديد، مشتريجغرافيامنطقه (اي چه بازارهاي بالقوه -الف

  براي آينده متحمل است و بايد در مورد آن دانشي به دست آوريم؟ ) جديد

  د؟ نرا پاسخ ده اننيازهاي احتمالي مشتري دننتوا هايي مي ب ـ چه قابليت

. خالقانه است سناريوپردازي ت،االؤثر به اين سؤيك رويكرد مؤثر براي پاسخ م

را  محتملهاي  تخيل و تفكر را برداشت و آيندهبراي اين كار بايد ديوارهاي بين 

 ،)ناشي از قوه خالقيت ذهني(براي هر سناريوي فرضي . در خيال خود ساخت

هاي اثربخشي را طراحي كرد و هزينه و منافع هر گزينه را مشخص  بايد گزينه

تحقق  دررا و نقش سازمان  برآورد كردبايد احتمال وقوع هر سناريو را . ساخت

ها براي  خلق سبدي از گزينه ،چنانچه نقش استراتژي. ناريوها ارزيابي كردواقعي س

ها  ديگر موفقيت استراتژيك سازمان ،بيني آينده دانسته شود شرايط غيرقابل پيش

  . بيني دقيق شرايط آينده نخواهد بود مستلزم توانمندي در پيش

هاي ايجاد گزينهريزي جهت  برنامه .جويي را تلفيق كنيد ريزي و فرصت برنامه .4

و بست شرايط دشوار  آينده، قدرت مانور سازمان را افزايش داده و آن را از بن

. ولي اين تنها فايده اين رويكرد نيست .بخشد بيني رهايي مي غيرقابل پيش

تواند در يك فرصت ويژه به نحو مؤثري عليه  هاي توسعه يافته سازمان مي قابليت

سازمان را در موقعيت كنشي قرار  ،ين قابليتا. رقيب اصلي بكار گرفته شود

را در وضعيت  آن ،دهد و در صورت عدم آمادگي رقيب براي واكنشي مناسب مي

   .)91: 1389 كياني،و  غفاريان( دشوار رقابتي قرار خواهد داد

طريق  كيد الگوي ويليامسون بر توانمندسازي سازمان ازأتدر بين الگوهاي مطرح شده، 

ر سازمان درا شوق تازه  و گري همل ايجاد شور ؛ها و شناخت بازار است توسعه قابليت

كند و ليدكا تمركز انرژي سازمان بر  هاي جديد استراتژيك توصيه مي براي خلق ديدگاه

 يادگيريها همه الگوهاي مذكور بر  رغم اين تفاوت علي. داند اهداف را امري حياتي مي

گيري استراتژيك سازمان  جهت به عنوان اساس درك رفتار بازار و بكارگيري آن در

  .دارندكيد أت
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  الگوي تفكر استراتژيك موريسي - 12-10- 2

. را براي تفكر استراتژيك معرفي كرد »ريزي الگوي فرآيند برنامه« 1جورجل موريسي

براي استقرار تفكر الگويي را  ريزي به سه بخش مكمل،يند برنامهبا تقسيم فرآاو 

هيچ  ،خواهيد به كجا برويد از نظر او اگر شما ندانيد كه مي. استراتژيك ارائه كرده است

هائي كه خودمان را  معتقد است كه ما در موقعيتاو . رساند نجا نميه آمسيري شما را ب

 ي،يها همچنين در چنين موقعيت. كنيم از آن استفاده مي در جايگاه يك مدير پيدا كرديم،

براي ، رويم؟ايم؟ به كجا مي ما چه كسي هستيم؟ چرا به وجود آمده: االتي از قبيلؤس

ها بايد  جهت سازماندهي و متمركز كردن فعاليت سازمان خود و وليتؤاطمينان از مس

ريزي را به  يكي از داليلي كه موريسي فرآيند برنامه. به شكل مناسب پاسخ داده شوند

أكيد بر اهميت اين تغييرات در ت، )18-2نمودار ( است سه بخش تقسيم كرده

تر بخش تفكر استراتژيك اين فرآيند شديداً روي  به بيان ساده. يندهاي تفكر استفرآ

ريزي تاكتيكي  در مقابل برنامه. شهود تأكيد داشته و توجه كمي بر تجزيه و تحليل دارد

مقايسه و بررسي استفاده  كيد دارد و از شهود برايتجزيه و تحليل تأروي بر به شدت 

 ريزي بلندمدت به ميزان متوازني از شهود و تحليل نياز دارد كند و نهايتاً برنامه مي

  )33: 1387و همكاران،  زاده ايران(

   :استريزي به شرح زير  يند برنامهفرآ الگوياجزاي 

  الف ـ تفكر استراتژيك

از نظر . بررسي كرده است موريسي، تفكر استراتژيك را در دو سطح فردي و سازماني

استفاده از داوري مبتني بر تجربه براي تعيين مسير آينده  ،او تفكر استراتژيك فردي

هماهنگ كردن فكرهاي خالق در يك ديدگاه  ي،سازمان است و در سطح سازمان

سازد به سمت تهيه و تدوين روشي كه در آينده  مشترك است كه سازمان را قادر مي

  . ، حركت كندكند خشنود ميهمه ذينفعان را 

  ريزي بلندمدت  ب ـ برنامه

                                                           
1 Morrisy 
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يندي است كه تيم مديريت عالي سازمان آريزي بلندمدت فر برنامه موريسي، گاهاز ديد

انداز و استراتژي سازمان به نتايج محسوس و  چشم ،را بر ترجمه فلسفه وجودي

  . كند ملموس در آينده دور هم جمع مي

  :زيرا كسب و كار مهم است،ريزي بلندمدت براي  برنامه

  . كند به يك ميزان روي حال وآينده تمركز مي .1

  .كند ارتباطات را تشويق مي .2

  .كند ريزي تاكتيكي پلي را ايجاد مي برنامهيند براي فرآ .3

 .دنريزي از ديد كالن نگاه كنكند كه به برنامه مديران را تشويق مي .4

  

  

  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  الگوي تفكر استراتژيك موريسي  -18 -2نمودار 

تفكر 

 استراتژيك

ريزي برنامه  

بلند مدت   

ريزي برنامه  

تاكتيكي   

  ها ارزش •

  فلسفه وجودي •

  انداز چشم •

 استراتژي •

  هاي استراتژيك كليدي حوزه •

  تحليل موضوعات بحراني •

  مقاصد بلند مدت •

 هاي كاربردي استراتژيك برنامه •

  هاي نتايج كليدي حوزه •

  تحليل موضوعات بحراني •

  هاي عملكرد كليدي شاخص •

 مقاصد •

 هاي كاربردي برنامه •
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  ناالگوي تفكر استراتژيك ب - 12-11- 2

 الگويبا ارائه او . را ارائه كرد »الگوي سطوح سازماني تفكر استراتژيك«) 2001( 1ناب

اما وابسته به هم مورد  ،تفكر استراتژيك را در دو سطح متفاوت فردي و سازماني خود،

ها اگر بتوانند تفكر استراتژيك را در اين دو سطح از ديد او سازمان. داد بحث قرار

ي براي ايجاد شود كه خود مبناي ايجاد مي اي آنهايك شايستگي محوري بر ،مستقر كنند

  .مزيت رقابتي پايدار است

  . نشان داده شده است 19-2الگوي تفكر استراتژيك بان در نمودار 

  

  

  

  

  

  
  

  الگوي تفكر استراتژيك بان - 19-2نمودار 

  

ه فرد ب. كنيمدو شخصيت را مشاهده مي ،كنيم نگاه مي وقتي ما به رفتار فرد در سازمان

پس فرد زماني كه به نمايندگي از سوي  .عنوان نماينده سازمانه عنوان خودش و فرد ب

 ها، زيرا او با ارزش، نبايد تنها به درك معمولي خود متكي باشد كند،جمع رفتار مي

عنوان ه با ظرافت بيشتري باعتقادات و اهداف موجود در سازمان احاطه شده و بايد 

  . نماينده سازمان رفتار كند

كه از يك سو  بنابراين تفكر استراتژيك به يك ديدگاه دو سطحي نيازمند است

هاي موجود در بافت يييندها و پوياآهاي متفكر استراتژيك و از سوي ديگر فر ويژگي

                                                           
1 Bonn  

 ـ درك كلي سازمان و محيط آن 1

  ـ خالقيت 2

  اندازي از آينده سازمان  ـ چشم3

 ـ ترويج گفتگوي استراتژيك 1

  ـ استفاده از ابتكار كاركنان 2

 تفكر استراتژيك

 سطح فردي

 سطح سازماني
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دست آوردن ه براي ب ،به عنوان مثال. بررسي كند ،سازماني را كه فرد در آن قرار دارد

 برهم آثار آنها  ،روي تفكر استراتژيكبر هاي رهبري تصويري دقيق از آثار تغيير سبك

روي فرهنگ و ساختار سازماني اثر بر هايي كه آنها روي تك تك مديران و هم شيوه

  . كنيم مطالعه مي ، راگذارند مي

  الگوي تفكر استراتژيك ووتون و هورن - 12-12- 2

براي تفكر استراتژيك ارائه را  »)S9( 2اي نه مرحله الگوي« ،)2010( 1هورنووتون و 

كند تا به ايجاد و ارائه استراتژي پرداخته و تغيير  كمك مي مابه  اين روش. كردند

 از روش عملي توانند ميطراحان بازار  .مديريت كنيم به اجرا در آورده و استراتژيك را

S9 و مشخص كردن اين كه چه كارهايي براي  راي پيدا كردن مشتريان جديدب

  . استفاده كنند، خوشحال كردن آنها بايد انجام شود

  .ارائه شده است 20-2در نمودار  الگوي تفكر استراتژيك ووتون و هورن

  :گانه اين الگو به شرح زير است مراحل نه

 آوري اطالعات هوشمندانه استراتژيك جمع .1

 ارزيابي قابليت استراتژيك .2

 دانش استراتژيكايجاد  .3

 هاي استراتژيك بيني پيش انجام .4

 استراتژيك انداز چشمتوسعه  .5

 هاي استراتژيك ايجاد گزينه .6

  تصميمات استراتژيك اتخاذ .7

  استراتژي رهبري بازار ايجاد .8

 اجراي تغييرات برايها  ريزي و مديريت پروژه برنامه .9

  

  

                                                           
1 Wootton & Horne 
2 nine steps 
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  الگوي تفكر استراتژيك ووتون و هورن - 20-2نمودار 

آوري  جمع. 1

اطالعات هوشمندانه 

 ستراتژيكا

 

دانش ايجاد .3

 استراتژيك

 

ارزيابي قابليت .2

 استراتژيك

 

استراتژي  ايجاد.8

  رهبري بازار

 

توسعه .5

 انداز چشم

 استراتژيك

 

هاي  ايجاد گزينه.6

 استراتژيك

 

 انجام.4

هاي  بيني پيش

 استراتژيك

 

تصميمات  اتخاذ.7

  استراتژيك

 

ريزي و  برنامه.9

 ها مديريت پروژه

  

  

  S9الگوي 
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  الگوي تفكر استراتژيك غفاريان  - 12-13- 2

  . را ارائه دادند »فرمان براي تفكر استراتژيك 5الگوي «، )1389(غفاريان و كياني 

ارائه شده  21-2فرمان براي تفكر استراتژيك غفاريان و كياني در نمودار  5الگوي 

  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  )97: 1389(الگوي تفكر استراتژيك غفاريان  - 21-2نمودار 

تفكر 

 استراتژيك

بيش از  :فرمان اول

به دنبال » گيري اطالع«

 .از محيط باشيد» يادگيري«

 

بيش از  :فرمان دوم

پاسخگويي به نيازهاي كشف 

شده، به دنبال كشف نيازهاي 

 .پاسخگويي نشده باشيد

 

در حركت به  :فرمان پنجم

سوي هدف بيش از سرعت، 

  .بر باشيد ه ميانبه فكر را

 

بيش از  :فرمان چهارم

سازي براي توليد،  قابليت

سازي براي  به دنبال قابليت

 .رقابت باشيد

 

بيش از اهداف  :فرمان سوم

مياني، چشم به اهداف نهايي 

 .داشته باشيد
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  :به شرح زير ارائه شده استبراي تفكر استراتژيك در اين الگو، پنج فرمان 

 .از محيط باشيد» يادگيري«دنبال  به» گيري اطالع«بيش از  :فرمان اول .1

بيش از پاسخگويي به نيازهاي كشف شده، به دنبال كشف  :فرمان دوم .2

 .نيازهاي پاسخگويي نشده باشيد

 .م به اهداف نهايي داشته باشيدبيش از اهداف مياني، چش :فرمان سوم .3

سازي براي  سازي براي توليد، به دنبال قابليت بيش از قابليت :فرمان چهارم .4

 .رقابت باشيد

بر  به فكر راه ميان ،در حركت به سوي هدف بيش از سرعت :فرمان پنجم .5

  .باشيد

  يعالگوي تفكر استراتژيك مشبكي و خزا - 12-14- 2

در آنها . را ارائه كردند »عناصر تفكر استراتژيكالگوي «، )1387(مشبكي و خزايي 

هاي ايراني و همچنين روابط و تعامالت  تحقيق خود عناصر تفكر استراتژيك در سازمان

شناسي ساختاري  روشبا استفاده از نتايج اين تحقيق . موجود ميان آنها را تعيين كردند

تفكر استراتژيك ارائه شده  و در قالب الگويمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  1تفسيري

  . است

در اين الگو، عناصر تفكر استراتژيك در چهار سطح و بر اساس ميزان وابستگي و 

عناصري . اند بندي شده برندگي آنها در ارتباط با ساير عوامل، دسته همچنين قدرت پيش

ين كه در سطح باالتر قرار دارند، داراي ماهيت پيرو بوده و عناصري كه در سطح پاي

تواند به عنوان  مدل ارائه شده مي. برندگي بيشتر هستند قرار دارند، داراي قدرت پيش

ها و استفاده بهينه از منابع  مبنايي جهت ارزيابي ظرفيت تفكر استراتژيك سازمان

  .  ملموس و ناملموس آنها عمل كند

  .نشان داده شده است 22-2اين الگو در نمودار 

                                                           
1 Interpretive structural modeling  



 87مفاهيم و الگوها     : تفكر استراتژيك  

 

  
  )115: 1387(ر استراتژيك مشبكي و خزاعي الگوي تفك - 22-2نمودار 
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  سومفصل 

  
  مزيت رقابتيتفكر استراتژيك و 

  
 

  

  

 اهداف كلي 

  آن تفكر استراتژيك در مفاهيم و الگوهاي مزيت رقابتي و جايگاه آشنايي با 

  
  

 رفتاري اهداف

 :پس از مطالعه اين فصل، شما بايد بتوانيد

ها مزيت  و توضيح دهيد كه چگونه شركت كردهمزيت رقابتي را تعريف  .1

 .كنند رقابتي را ايجاد و حفظ مي

 .توضيح دهيددر مزيت رقابتي را ها  اهميت منابع و قابليت .2

  .دهيد شرحماهيت عدم تقارني مزيت رقابتي را  .3

  .در ايجاد مزيت رقابتي تشريح كنيدرا نقش تفكر استراتژيك  .4

تفاوت بين محتوا و فرآيند استراتژي را بيان كرده و اهميت فرآيندهاي  .5

 .كنيد بيانسازماني را در ايجاد و حفظ مزيت رقابتي 

هاي  و كاربرد آن را در ارزيابي قابليت كردهمفهوم زنجيره ارزش را تعريف  .6

 .سازماني توضيح دهيد
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  مزيت رقابتي -1- 3
هايي كه به شركت امكان  يا قابليت منابعاز مجموعه  عبارت است 1مزيت رقابتي

مزيت رقابتي . )22: 2012، 2كاستون( نمايد غلبهدهند به طور مداوم بر رقباي خود  مي

يك شركت نسبت به رقيب ) كاال يا خدمت(عاملي است كه سبب ترجيح محصول 

  ). 137: 1389غفاريان، (شود  توسط مشتري مي

هايي كه از مزيت رقابتي برخوردار  شركت. رقبا استبر هدف از مزيت رقابتي، غلبه 

ر هر چند ضرورتاً داراي بهترين عملكرد د ؛عملكردهاي بااليي در صنعت دارند هستند،

  . صنعت هستنددر صنعت نيستند، اما مطمئناً داراي عملكرد باالتر از متوسط 

  .دهد نشان ميمشتريان  بهاز ديدگاه ارائه ارزش ، مفهوم مزيت رقابتي را 1-3نمودار 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  )12: 2010آماسون، (مفهوم مزيت رقابتي از ديدگاه ارائه ارزش به مشتريان  -1-3نمودار 

                                                           
1 competitive advantage 
2 Chaston 

كننده مازاد مصرف  

 سود

 ارزش مشتري

 قيمت فروش

هاي كلي شركت هزينه  

 هزينه
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دهد كه در تحويل محصوالت و خدمات به مشتريان، سه مفهوم  اين نمودار نشان مي 

  :وجود دارد

هايي كه شركت براي توليد محصول متحمل  هزينه: هاي كلي شركت هزينه .1

 .شده است

ي كه شركت براي فروش محصول خود به مشتريان در نظر قيمت: قيمت فروش .2

 .گيرد مي

و او  پردازد براي محصول ميمنافع مازاد بر قيمتي كه مشتري : ارزش مشتري .3

  .كند را خوشحال مي

  نقش تفكر استراتژيك در مزيت رقابتي -2- 3
ترين وظايف مديران در دنياي امروزي  ايجاد و حفظ مزيت رقابتي، يكي از چالشي

عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي در طول زمان، همراه با ). 4: 2009هيل و جونز، (است 

مديران . تفكر استراتژيك نقش مهمي در مزيت رقابتي دارد. كنند تغييرات، تغيير پيدا مي

هاي مشتريان، معرفي محصوالت و خدمات  بايد نسبت به تغييرات نيازها و خواسته

باشند؛ چرا كه اين عوامل،  1جديد در بازار، حساس هاي آوري جديد و ارائه فن

تفكر استراتژيك مديران، بايد . اندازند اثربخشي منابع مزيت رقابتي را به خطر مي

  . بيني نمايدمتناسب با اين تغييرات باشد و حتي تغييرات محيطي را نيز پيش

مديران . نمايند تري را اتخاذ كند تصميمات مناسب كمك مي مديرانتفكر استراتژيك به 

كنند كه اين  هاي استراتژيك مي گيري اقدام به تصميم با استفاده از تفكر استراتژيك،

هاي خاص شركت  كسب و توسعه منابع و قابليتو  ها استراتژيتصميمات، باعث ايجاد 

  نمودار. توانند تبديل به مزيت رقابتي شركت شوند مينيز ها  منابع و قابليت. شود مي

ارچوب اين كتاب است و در فصل يك نيز در مورد آن توضيح داده شد، كه چ 3-2

  . دهد نحوه تأثير تفكر استراتژيك را بر مزيت رقابتي نشان مي

  

                                                           
1 sensitive 
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گيري استراتژيك، عملكرد و مزيت رقابتي  ، تصميمتفكر استراتژيكارتباط بين  -2-3نمودار 

  )13: 2012دوهايم و همكاران، (

  

  مزيت رقابتي و عملكرد سازماني -3- 3
 1پايدارمندي از سطوح  جهت بهره سازمانكمك به  ،مزيت رقابتييكي از اهداف مهم 

شود  به عبارت ديگر، مزيت رقابتي باعث مي. )25: 2008، 2پورتر( عملكرد باال است

. ، بر رقباي خود غلبه كندبراي يك دوره بلند مدتبه طور دائمي و سازمان بتواند 

اند براي يك يا دو سال، بر رقباي خود غلبه كنند و  ها توانسته بسياري از شركت

اند به طور دائمي و  ها توانسته عملكرد خوبي داشته باشند، اما تعداد كمي از شركت

. براي يك دوره بلند مدت از عملكرد مناسبي برخودار باشند و بر رقباي خود غلبه كنند

مند  هايي كه از مزيت رقابتي برخوردار هستند، از مجموعه خاصي از منابع بهره ركتش

  . توانند از طريق آنها بر رقباي خود غلبه كنند هستند كه مي

                                                           
1 sustained 
2 Porter 
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اما . دهند هاي مالي مورد سنجش قرار مي ها را معموالً از طريق شاخص عملكرد شركت

. مورد استفاده قرار داد ردعملكتوان براي ارزيابي  هاي ديگري را نيز مي شاخص

، اما عملكرد هستندهاي ارزيابي عملكرد  ترين شاخص هاي مالي يكي از مهم شاخص

به عالوه، . محاسبه كرد توان سرعت رشد آنها نيز ميها را از طريق محاسبه  شركت

شاخصي براي ارزيابي نيز توان از دست دادن يا به دست آوردن سهم بازار را  مي

ها و يا سطح كيفيت  شركت يهمچنين ميزان نوآور. ها قلمداد كرد عملكرد شركت

استفاده مورد  ،هاي سنجش عملكرد توان به عنوان شاخص محصوالت آنها را نيز مي

  .  )506: 2011، 1مامفورد( قرار داد

يك خواهيم مزيت رقابتي  بنابراين، زماني كه مي. عملكرد يك مفهوم چند بعدي است

شركت را مورد بررسي قرار دهيم، بايد عملكرد آن را در چند بعد مورد ارزيابي قرار 

مزيت رقابتي يك شركت، عملكرد باالي آن در ابعاد براي بهترين شاخص . دهيم

  . سالهاي مختلف استطي مختلف عملكردي در 

ه رقباي اگر شركتي بخواهد ادعا كند داراي مزيت رقابتي است، آيا بايد هر ساله بر هم

و محققان  2هاي كسب و كار اي خود غلبه كند؟ در اين زمينه، هنوز توافقي بين حرفه

اگر اينگونه باشد، آن وقت تعداد بسيار كمي از . كسب و كار وجود ندارد 3دانشگاهي

 ها ركتاز شها داراي مزيت رقابتي خواهند بود، چرا كه تعداد بسيار كمي  شركت

آلي براي تعريف  اين شاخص، شاخص ايده. ي خود غلبه كنندبر رقبا هموارهتوانند  مي

، چرا كه شكست دادن گيرد ها را در بر مي مزيت رقابتي است، اما تعداد  كمي از شركت

هاي خوب نيز ممكن است در  شركت .همه رقبا در هر سال، كار بسيار سختي است

ال، تعداد بسيار كمي از به عنوان مث .برخي از سالها دچار ركود يا شكست شوند

زيادي بر عملكرد آنها نداشته تأثير اخير، توانند ادعا كنند كه بحران جهاني  ها مي شركت

  ). 22: 2012دوهايم و همكاران، (است 
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وجود دارند كه داراي مزيت رقابتي  نيز ها تعداد زيادي از شركتاز طرفي ديگر، 

بنابراين، زماني كه شركتي . خود غلبه كنند بر همه رقباي هتوانند هر سال هستند، اما نمي

داراي تواند ادعا كند كه  ميتوانسته باشد بر اكثر رقباي خود در اكثر سالها غلبه كند، 

  . مزيت رقابتي است

  مزيت رقابتي ايجاد ها در  اهميت منابع و قابليت -4- 3
با توجه به تعريف . است 1هدف مديريت استراتژيك، ايجاد مزيت رقابتي پايدار

، )934: 1978مينتزبرگ، ( »الگويي در يك جريان از تصميمات«استراتژي به عنوان 

تمركز ما بر الگوهاي تصميمي است كه به توسعه مزيت رقابتي و عملكرد باالي پايدار 

ها به  دهد كه استراتژي ، نشان مي2-3استراتژيك نمودار  تفكرالگوي . كنند كمك مي

از طريق توسعه منابع و  گذارند، بلكه قيم بر عملكرد سازماني تأثير نميطور مست

اين فصل، بر اين  .گذارد عملكرد تأثير ميمزيت رقابتي و هاي خاص سازماني بر  قابليت

موضوع تمركز دارد كه چگونه تفكر استراتژيك و تصميمات مديريتي در مورد تعريف 

سازي شركت و ساختار سازماني  ژي و متنوعكسب و كار، استراتژي كسب و كار، استرات

  . گذارند ها تأثير مي هاي شركت بر ايجاد منابع و قابليت

، نقش در ايجاد مزيت رقابتي و عملكردهاي باالي سازماني  هاي شركت منابع و قابليت

هاي سازماني، خود  آنها در درون فعاليت. )207: 1990، 2پراهاالد و همل(مهمي دارند 

دهند و ضرورتاً پيچيدگي و ابهام علي دارند و براي تقليد و انتقال دشوار  يرا نشان م

  ).3: 1385زاده شهري،  زاده و حسين حميدي(هستند

كنند،  هاي مشابهي استفاده مي هايي كه در يك صنعت هستند و از استراتژي شركت

توجيهات ها بسيار مهم هستند، چرا كه  اين يافته. هستند يداراي عملكردهاي متفاوت

در ديدگاه ساختاري، فرض بر اين . برند عملكرد سازماني را زير سؤال مي» 3ساختاري«
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هاي مشابهي  هايي كه در يك صنعت مشابه فعاليت داشته و از استراتژي است كه شركت

  . كنند، داراي عملكرد يكساني هستند استفاده مي

هاي مشابهي  هاي فعال در يك صنعت كه داراي استراتژي شركت تفاوت عملكرد

تحقيقات نشان داده . است 1هاي سازماني هستند، به دليل تفاوت آنها در منابع و قابليت

به  ،ها شركت عملكردبنابراين، . ها تأثير زيادي بر عملكرد دارند است كه منابع و قابليت

آنها است كه خود، تحت تأثير تفكر  هاي تحت تأثير منابع و قابليت ،طور عمده

مديران با تفكر استراتژيك خود، اين منابع و . ها است استراتژيك مديران شركت

  . كنند ها را ايجاد مي قابليت

ديدگاه مبتني بر «توان از  ها بر عملكرد، مي براي شناخت بيشتر تأثير منابع و قابليت

توان  ها را مي در تحقيق خود بيان كرد كه شركت) 1959( 3پنروز. استفاده كرد  2»منابع

بحث اصلي ديدگاه مبتني بر منابع اين . قلمداد كرد 4اي از منابع مولد به عنوان مجموعه

هاي سازماني  است كه در ادبيات مديريت استراتژيك، توجه كمي به منابع و قابليت

وهاي صنعت يا بازار مهم نيستند، طرفداران اين ديدگاه، معتقد نيستند كه نير. شده است

هاي رقابتي  ها وارد محيط هايي كه شركت بلكه، معتقدند مزيت رقابتي از منابع و قابليت

  . شود كنند، ايجاد مي ميخود 

همچنين ذكر اين نكته مهم است كه تمركز يك شركت نبايد در برگيرنده كليه 

مواد اوليه تا خدمات پس از هاي شركت در كليه سطوح و مراحل عملياتي از  فعاليت

  ).49: 1390لشكربلوكي، (فروش باشد 
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مزيت  ايجاددر  ي سازمانيها پتانسيل منابع و قابليت سنجشمعيارهاي  -5- 3

  رقابتي
، 2كمياب ،1ارزش هاي آنها با قابليت ،از مزيت رقابتي برخوردار هستندكه هايي  شركت

هايي  بر اين اساس، منابع و قابليت .است 4غير قابل جايگزينو  3سخت براي تقليد شدن

به طور . رود كه بتوانند باعث ايجاد مزيت رقابتي شوند ارزش نباشند، انتظار نمي كه با

ارزش، كمياب نباشند و به راحتي در دسترس همه قرار داشته باشند،  مشابه، اگر منابع با

اگر منابع و . ستبا رقبا ا 5تعادل رقابتيشود،  بهترين چيزي كه عايد شركت مي

و همچنين تقليد از آنها براي رقبا سخت باشد، اين ارزش و كمياب باشند  ها با قابليت

ارزش،  ها با اما اگر منابع و قابليت. شوند ميموقت منابع مزيت رقابتي منابع تبديل به 

كمياب، سخت براي تقليد شدن و غير قابل جايگزين باشند، تبديل به منابع مزيت 

داده شده  ارائهبه طور خالصه  1-2اين توضيحات در جدول . شوند رقابتي پايدار مي

  .است
  مزيت رقابتي ايجاددر  ها معيارهاي سنجش پتانسيل منابع و قابليت -1-2جدول 

  )99 :1991بارني، (

  نتيجه  نداشتن جايگزين   سخت براي تقليد  ميابك  ارزش با

  عدم مزيت رقابتي  -  -  -  خير

  تعادل رقابتي  -  -  خير  بله

  مزيت رقابتي موقتي  -  خير  بله  بله

  تعادل رقابتي  خير  بله  بله  بله

  مزيت رقابتي پايدار بله بله بله  بله

  

در انتهاي . دهيم ميمورد بررسي قرار اين موضوع، شركت ديسني را بهتر براي تشريح 

هاي موفق در دوران ركود جهاني اخير  ، شركت ديسني به عنوان يكي از شركت1فصل 
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كارتوني   شخصيتيكي از داليل اصلي موفقيت بلندمدت شركت ديسني، . مطرح شد

  . هاي كارتوني اين شركت است و ساير شخصيت 1ميكي ماوس

هاي رقيب  قليد هستند و شركتسخت براي ت و ارزش، كمياب ها با آيا اين شخصيت

 توانند جايگزين مناسبي براي آنها پيدا كنند؟ هيچ شكي وجود ندارد كه آنها با نمي

. هاي كارتوني در دنياي انيميشن بسيار زياد است تعداد شخصيتاما . ارزش هستند

، يك جايگاه منحصر آنهاي كارتوني  شخصيتبرتري شركت ديسني در اين است كه 

كه تقليد از آن براي رقبا بسيار مشكل  اند ذهن مشتريان براي خود ايجاد كردهبه فرد در 

  . است

هاي كارتوني  ها براي شخصيت هرچند كه در دنياي هنر، انواع مختلفي از جايگزين

ها  ها و ساير موارد، اما تعداد كمي از شركت ها، موسيقي وجود دارد؛ مانند فيلم

و جايگزين خوبي براي  ني به رقابت بپردازنداند در اين عرصه با ديس توانسته

  . )238: 2008، 2هرسچي( هاي كارتوني ديسني پيدا كنند شخصيت

  ماهيت عدم تقارني مزيت رقابتي -6- 3
ها در ايجاد مزيت رقابتي بر اين نكته  ل منابع و قابليتيچهار شاخص تعيين كننده پتانس

به عبارتي . است 3رقابتي، عدم تقارنهاي اصلي مزيت  داللت دارند كه يكي از ويژگي

ها براي ايجاد  هاي ضروري منابع و قابليت ديگر، منحصر به فرد بودن، يكي از ويژگي

بنابراين، از لحاظ مفهومي، بررسي پتانسيل يك منبع يا قابليت در . مزيت رقابتي است

  :ايجاد مزيت رقابتي، بستگي به دو سؤال دارد

دهد كه كاري را  اين امكان را به شركت مي ،منبع يا قابليت اولين سؤال اين است كه آيا
  قادر به انجام آن نيستند؟ انجام دهد كه رقبا

دهد كه محصوالت و خدمات  ها مي ، اين امكان را به شركت4براي مثال، حق اختراع

  . فروش برسانندبه سال به صورت انحصاري  20خود را به مدت 
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يا اينكه، يك شركت از چنان شهرتي برخوردار باشد كه كسب سهم بازار را براي رقباي 

، در بازار غذاي كودك كشور آمريكا 1گربربراي مثال، شركت ( سازد ميخود مشكل 

جالب آنكه گربر نتوانسته است به چنين شهرت و سهم بازاري در خارج از آمريكا 

  ). دست پيدا كند

شود كه آنچنان  هايي مربوط مي در بازاريابي، به شركت» 2برندهاي اصلي«مفهوم 

اند كه گاهي نام برند آنها مترادف  برندهاي خود را با قدرت در بازار جا انداخته

به دليل  ها شركتاين . 4يا تايد 3مانند كلينكس. شود محصول يا خدمت تلقي مي

ت به رقباي خود بتري نساند در جايگاه بر عملكرد باالي برندهاي خود همواره توانسته

محصول (برند ريكا  ما نيزدر كشور . )116: 2003و همكاران،  5چايلدز( قرار بگيرند

   .داراي چنين وضعيتي است) توليدي شركت داروگر مايع ظرفشويي

توانند خيلي زودگذر و آني باشند؛ به خصوص،  ها مي اما از طرفي ديگر، اين مزيت

هاي جديدي ظهور پيدا  آوري كنند يا فن زماني كه ترجيحات مشتريان تغيير پيدا مي

كه چندين دهه،  6شركت كوداكطور كه در فصل اول توضيح داده شد،  همان. كنند مي

هاي ديجيتالي دچار  د داشت، با ظهور دوربينهاي عكاسي را در تسلط خو بازار فيلم

  .ركود شد

ها با رقباي زيادي در بازار روبرو هستند، آزمون ديگر مزيت  از آنجايي كه اكثر شركت
هايي است كه به آن اجازه دهد بر  داراي منابع و قابليت ،رقابتي اين است كه آيا شركت

   رقباي خود غلبه نمايد؟
لفن همراه فعاليت دارند، اما هاي ت ي در بازار گوشيهاي زياد براي مثال، شركت

در اين بازار  فعالهاي  چرا كه شركت. دنتسلط دائمي ندار ،بر اين بازار كدام از آنها هيچ

در اين بازار، . داراي منابعي نيستند كه امكان ايجاد مزيت رقابتي پايدار را به آنها بدهد
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مانند  يهاي ديگر شركتاوقات، رهبر بازار است و گاهي  1گاهي اوقات شركت نوكيا

  . 3و سامسونگ 2اپل

هاي ملموس و  اي از منابع و قابليت اگرچه ممكن است شناسايي محدوده گسترده

ناملموس كه بتوانند منبع بالقوه مزيت رقابتي باشند، آسان باشد، اما ديدگاه مبتني بر 

توانند باعث ايجاد مزيت رقابتي شوند كه به  ني ميكند كه منابع، تنها زما منابع بيان مي

برداري آسان منابع، آنها  كسب يا نسخه. ي كردربردا راحتي نتوان آنها را كسب يا نسخه

  . سازد را از پتانسيل مزيت رقابتي بودن دور مي

  چالش دفاع در مقابل تقليد -7- 3
ايدار، دفاع از خود در ها براي كسب مزيت رقابتي پ هاي شركت يكي از مهمترين چالش

در واقع، دوام مزيت رقابتي به ايجاد موانع جلوي تقليد رقبا . برابر تقليد رقبا است

  ). 107: 2012، 4هيل و جونز(بستگي دارد 

ها نه تنها دسترسي  اين چالش، به خصوص، در اقتصاد آزاد كه در آن مديران شركت

آسان به انواع اطالعات دارند، بلكه براي يادگيري، كسب اطالعات در مورد منابع و 

  . شوند، مشكالت زيادي به همراه دارد ها و كسب آنها تشويق مي قابليت

تمايل آن براي تغيير و معرفي  پذيري سازمان، نوآوري از طريق افزايش انعطاف

  به طور مثبت بر موفقيت يمحصوالت و خدمات جديد و كاهش اينرسي سازمان

  ).109: 1391حسيني و ساالر، (گذارد  ها تأثير مي بلند مدت شركت

در درك چالش دفاع در مقابل تقليد توسط  ،5تحقيقات گذشته در مورد انتشار نوآوري

ها در يك الگوي  ها و نوآوري قيقات نشان داده است كه ايدهتح. تواند مفيد باشد رقبا مي

S نشان داده شده است 3-3كنند كه در نمودار  دار انتشار پيدا مي شكل شيب .  
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ها جنبه  ، نوآوري��تا   ��دهد كه براي يك دوره نسبتاً كوتاه، از  اين نمودار نشان مي

اما از . قرار دارند ها شركتاز اختصاصي دارند و در انحصار يك يا تعداد محدودي 

  . شود ، فرآيند انتشار نوآوري آغاز مي)��(مقطع زماني 

هاي بازار يا كل اقتصاد، نوآوري را  در اين نمودار، تقريباً همه شركت ��تا زمان  

ها  اين الگوي پذيرش، كه در آن ابتدا يك شركت يا تعداد كمي از شركت. اند پذيرفته

ها آن  ، تقريباً همه شركتبه سرعت ،گيرند، اما در ادامه به كار مييك نوآوري خاص را 

  .شود نوآوري را مي پذيرند، تقريباً در همه صنايع ديده مي

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  )27: 2012دوهايم و همكاران، ( انتشار نوآوري -3-3نمودار 

  

يك منبع يا قابليت، همانند يك نوآوري، تنها تا زماني كه فرآيند انتشار شروع شود، به 

، هرگونه مزيت رقابتي، حالت كمياب ��در نقطه . كند ايجاد مزيت رقابتي كمك مي

تواند عملكرد باالي پايدار سازمان  دهد و بنابراين، ديگر نمي بودن خود را از دست مي

كند كه وقتي كه يك منبع، شروع  واقع، ديدگاه مبتني بر منابع بيان ميدر . را تضمين كند

توانند انتظار  ها از اين منبع، تنها مي كند، شركت به انتشار در يك بازار يا اقتصاد مي

ها در كشور  بانك 1هاي خودپرداز براي مثال، دستگاه. ايجاد تعادل رقابتي را داشته باشند
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ها نيز به اين دليل، توانستند در  بانك محدود بود و اين بانك ما در ابتدا در اختيار چند

هاي ديگر نيز به تدريج،  اين بازه زماني، به عملكردهاي بااليي دست پيدا كنند؛ اما بانك

مثال ديگر، . وارد اين عرصه شدند و اين بازار را از حالت انحصاري خارج كردند

هاي كشور آمريكا  ترونيكي در فروشگاههاي پردازش الك مربوط است به اختراع دستگاه

مدت  كوتاه ها استفاده كردند توانستند در هايي كه از اين دستگاه فروشگاه. 1970در دهه 

وري نيروي انساني و عملكرد  ابعاد بهرهداراي مزيت رقابتي شده و در نتيجه، در 

قريباً همه اما به زودي و طي چند سال بعد، ت. سازماني از رقباي خود پيشي بگيرند

  . ها استفاده كردند و بنابراين، اين مزيت رقابتي از بين رفت ها از اين دستگاه فروشگاه

بردار، تهديد مهمي براي مزيت رقابتي  هاي تقليد كننده يا نسخه كه شركت در حالي

تواند باعث ايجاد مزيت  تقليد كردن نمي اماهاي رهبر يا پيشگام بازار هستند،  شركت

نشان داده شده  1-2طور كه در جدول  همان. اي شركت تقليد كننده شودرقابتي بر

  . شود، تعادل رقابتي است هاي تقليد كننده مي است، بهترين چيزي كه نصيب شركت

  هاي كاهش سرعت تقليد يا ممانعت از آن شيوه -8- 3
رقبا  توسط تقليد محصوالت شركتاز هاي مختلفي براي جلوگيري  مديران از شيوه

هاي خود  آوري محصوالت و فن حق اختراعآنها معموالً به دنبال ثبت . كنند مياستفاده 

شود كه شركت  ، باعث ميحق اختراع. هستند تا مانع از تقليد آنها توسط رقبا شوند

سال به صورت انحصاري در اختيار خود  20آوري را تا  بتواند امتياز استفاده از فن

رخي از مديران تمايلي براي ثبت حق اختراع محصوالت و از طرف ديگر، ب. داشته باشد

ترسند رقبا با استفاده از اطالعاتي كه در حق  هاي خود ندارند؛ چرا كه مي آوري فن

شود، محصوالت شركت را تقليد كنند، كاري كه در صنايع با  اختراع داده مي

  . ، بسيار رايج است1هاي باال آوري فن

كه هدف از ثبت حق  ع وجود دارد، اين است كه در حاليمشكلي كه در مورد حق اخترا

اختراع، حفظ منافع مالكيتي محصوالت و خدمات شركت است، اما از طرفي ديگر، 
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ها اسناد عمومي  از آنجا كه حق اختراع. ها شود تواند باعث انتشار اين نوآوري مي

هيل و ( استفاده كنند و از دانش آن كردهتوانند به آن دسترسي پيدا  هستند، همه رقبا مي

  . )97، 2009، جونز

. است هاي كليدي دسترسي انحصاري به منابع يا داراييشيوه ديگر جلوگيري از تقليد، 

، به مدت طوالني بر بازار نيكل جهان تسلط داشت، چرا كه 1براي مثال، شركت اينكو

. گرفته بود مالكيت خوداي از معادن شناخته شده نيكل جهان را در  درصد عمده

كنند، قبل از اينكه  اريردب بهرههمچنين مديران بايد تا جايي كه ممكن است از يك منبع 

براي مثال، مديران شركتي كه يك محصول كامالً جديد را به . انتشار نوآوري آغاز شود

بازار معرفي كرده است، ممكن است به دنبال ايجاد روابط بلندمدت با مشتريان خود 

هاي رقيب محصول مشابهي را وارد بازار كنند،  نتيجه، حتي وقتي كه شركتباشند، در 

  . كنند مشتريان تعهد خود را به شركت حفظ مي

آوري جديد وارد  همچنين، شركتي كه محصول يا خدمت جديدي را بر اساس يك فن

اين . براي خود باشدايجاد سريع سهم بازار كند، ممكن است به دنبال  بازار مي

شود،  ي، نه تنها باعث وفاداري مشتريان به محصوالت و خدمات شركت مياستراتژ

و  3، اقتصاد يادگيري2دهد كه به اقتصاد مقياس بلكه اين امكان را نيز به شركت مي

آوري جديد  نسبت به رقباي بالقوه قبل از اينكه آنها بتوانند از فن 4اي مطلق مزيت هزينه

هاي تبليغاتي و ترويجي  كي وجود ندارد كه هزينههيچ ش. استفاده كنند، دست پيدا كند

هاي فروش  ترين شركت وسيعي كه شركت آمازون انجام داد، آن را به يكي از بزرگ

شده و در نتيجه،  5كتاب در جهان تبديل كرده است؛ طوري كه باعث شناخت مشتريان

نون دامنه اين شركت اك. )529: 2007، 6مادورا( مشتريان به آن بسيار وفادار هستند

  . رساند تر كرده و محصوالت ديگري را نيز به فروش مي فروش خود را گسترده

                                                           
1 Inco  
2 economy of scale 
3 learning economy 
4 absolute cost advantage 
5 customer recognition 
6 Madura 
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براي مثال، . توانند سرعت انتشار نوآوري را كاهش دهند نيز مي دعاوي قانونيبه عالوه، 

شركت اپل از اين تاكتيك رقابتي جهت مبارزه با رقبايي مانند شركت سامسونگ 

كاهش در بازار آوري محصوالت جديد خود را  استفاده كرده است تا سرعت انتشار فن

  .دهد

يك گام ست كه شركت، همواره اما بهترين شيوه براي جلوگيري از تقليد رقبا اين ا

هوشياري دائمي، توسعه محصوالت و خدمات جديد و توانايي . باشد جلوتر از رقبا

  .هاي جديد براي جلوتر ماندن از رقبا بسيار ضروري هستند آوري برداري از فن بهره

  هاي منحصر به فرد توسعه قابليت -9- 3
د است كه از طريق يك فرآيند هاي منحصر به فر مزيت رقابتي، نتيجه توسعه قابليت

پنج عامل به . )260: 2012، 2ديتريچ و كرفت( شوند ساخته مي 1انباشت منابعمستمر از 

هاي سازماني  تر شدن تقليد از قابليت كنند، باعث سخت فرآيند انباشت منابع كمك مي

. دهند ميها را در ايجاد مزيت رقابتي افزايش  شوند و پتانسيل تأثيرگذاري اين قابليت مي

اين پنج عامل شامل موارد زير است كه هر كدام از آنها به تفصيل مورد بررسي قرار 

  :گيرد مي

  زمان .1

 قبلي هاي ايجاد شده بر اساس موفقيت .2

 ها با يكديگر ارتباط متقابل قابليت .3

 گذاري سرمايه .4

 ابهام علي .5

  زمان - 9-1- 3
هاي مستمر در طي سالهاي  گذاري هايي كه يك منبع يا قابليت را از طريق سرمايه شركت

كنند اين  هايي كه تالش مي كنند، از مزيت باالتري نسبت به شركت بسيار زياد ايجاد مي

در يك دوره زماني كوتاه، تر  گذاري بزرگ با يك سرمايهها را  منابع و قابليت

                                                           

1 resource accumulation 
2 Dietrich and Krafft 
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كرد كه  تشبيهتوان با اين نكته  اين موضوع را مي. هستند برداري كنند، برخوردار نسخه

اند، نسبت به  دانشجوياني كه در طول ترم بر روي يادگيري دروس، تمركز كرده

يادگيري، بر يك هفته قبل از امتحان نهايي  دردانشجوياني كه تمام تالش خود را 

  .كنند، داراي مزيت و برتري هستند متمركز مي

ين قياس بيان شد، زمان به طور مستقيم با ميزان يادگيري در ارتباط طور كه در ا همان

هاي منحصر به فرد استفاده   شركتي كه از زمان براي يادگيري و ايجاد قابليت. است

توان  اين تأثير يادگيري يا تجربه را مي. كند، نسبت به رقباي خود داراي مزيت است مي

ترين مزاياي  يكي از بزرگ. مشاهده كرد 1وست ايرالين  در شركت هواپيمايي سوث

: 2008، 3دانيل گيتمن و مك( است 2ها برداري از دارايي وست، سطوح باالي بهره  سوث

كند و  كند، هواپيما را نظافت مي اين شركت، مسافران را به سرعت پياده مي. )225

و برابر وست، د  ت اين فرآيند در سوثرعس. كند مسافران جديد را سوار هواپيما مي

ها به  هاي هواپيمايي با مشاهده اين موفقيت شركت. هاي هواپيمايي است ساير شركت

  . وست افتادند  رساني سوث هاي خدمت فكر تقليد از سيستم

. برداري از تجهيزات برسند وست در بهره  ، نتوانستند به سطوح شركت سوثآنهااما 

ن بيشتري براي يادگيري فرآيندهاي دليل اصلي اين ناتواني، اين است كه آنها به زما

زمان بيشتر، نه تنها به آنها امكان . وست نياز دارند  رساني سريع شركت سوث خدمت

از منابع را هاي خود، بتوانند استفاده كاراتري  دهد كه با استفاده از تجارب و يادگيري مي

و كار خود مانند هاي مرتبط با كسب  توانند در ساير زمينه خود داشته باشند، بلكه مي

هاي نگهداري و نظافت و قوانين اتحاديه صنفي،  الگوهاي كاري، جداول پروازي، رويه

  . و آنها را بهبود ببخشندباشند تفكر مجددي داشته نيز 

                                                           
1 Southwest Airlines 
2 asset utilization 
3
 Gitman and McDaniel 
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رقباي اين شركت، . استاي  اي اكبر جوجه نيز داراي چنين ويژگي هاي زنجيره رستوران

اند كه مزيت رقابتي آن در قيمت و كيفيت است، اما هرگز  اگرچه تشخيص داده

  . اند به جايگاه اين شركت در بازار دست پيدا كنند نتوانسته

  قبلي هاي ايجاد شده بر اساس موفقيت - 9-2- 3
اي  كتهاين ن. دنهاي آتي آن باش ساز موفقيت تواند زمينه مي  هاي قبلي شركت موفقيت

هاي موفق،  شركت. شود ، برداشت مي»آفريند موفقيت، موفقيت مي«است كه از عبارت 

گذاري مجدد در كسب و كارهاي جديد  نه تنها داراي منابع بيشتري براي سرمايه

ها و منابع  كند تا بتوانند دارايي بلكه شهرت آنها در موفقيت، به آنها كمك ميهستند، 

هاي موفق  ، شركتبه عنوان مثال. تي، جذب كنند هاي آ فقيتبيشتري را براي تضمين مو

جذب شركت  ،بسياري از دانشجويان. مشكلي در جذب نيروي انساني ماهر ندارند

 باالييشوند، چرا كه اين شركت در نزد جامعه از معروفيت  مي 1پروكتر اند گمبل

  .برخوردار است

 ها با يكديگر ارتباط متقابل قابليت - 9-3- 3

. ها دارد توانايي كسب مزيت از يك منبع يا قابليت بستگي به قدرت ساير قابليت

توجه باشند  هاي سازماني، بي توانند نسبت به هيچكدام از منابع و قابليت مديران نمي

آوري يك شركت  هاي فن براي مثال، ميزاني كه قابليت). 51: 2009هريسون و جان، (

به  ؛ن باشد، بستگي به قابليت خدمات مشتري آن داردتواند يك مزيت رقابتي براي آ مي

ها و پيشنهادات  خصوص، زماني كه شركت در محيطي فعاليت داشته باشد كه داده

  . آوري آتي باشد مشتريان، يك منبع مهم اطالعاتي در مورد احتياجات فن

، صنعت ها در آن بسيار مهم است يكي از صنايعي كه ارتباط متقابل بين منابع و قابليت

آورند، ناشي  هاي دارويي به دست مي هايي كه بسياري از شركت موفقيت. دارويي است

هاي  در شركت. هاي تحقيق و توسعه و بازاريابي آنها است از ارتباط متقابل بين قابليت

هاي واحد تحقيق و توسعه، باعث توسعه محصوالت دارويي  موفق دارويي، قابليت

                                                           

1 Procter and Gamble 
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دهد كه نه تنها  هاي بازاريابي به آنها اين امكان را مي شود، اما قابليت جديد مي

محصوالت خود را به پزشكان بفروشند، بلكه بتوانند اطالعات الزم را از مشتريان 

كسب كنند و در اختيار واحد تحقيق و توسعه قرار دهند تا اين واحد بر اساس 

  . اطالعات مشتريان، محصوالت جديدي را توسعه دهد

هاي آمريكايي و اروپايي تحت  ، در سالهاي اخير توسط دادگاه1فتشركت مايكروسا

ها توانمندي اين شركت در برقراري  دليل اين شكايت. تعقيب قانوني قرار داشته است

ها اين  دادگاه ،كه باعث شده افزاري است هاي نرم هاي عامل و بسته ارتباط بين سيستم

 2سيستم عامل ويندوز. هاي شخصي كنند شركت را متهم به ايجاد انحصار در بازار رايانه

، 4ردوافزارهاي و شامل نرم( 3افزاري آفيس هاي نرم اين شركت، همراه است با بسته

تعجبي ندارد كه همه اين . افزار اينترنت اكسپلورر و همچنين نرم) 6و پاورپوينت 5اكسل

  .اند به شهرت جهاني رسيده محصوالت

كه زماني رهبر بازار  7اسكيپ سافت موفق شده است كه بر شركت نتيكروما

افزار اينترنت  بوده است، غلبه كند؛ چرا كه توانسته است نرم 8مرورگرهاي اينترنتي

سازي به  اين يكپارچه. اكسپلورر خود را با سيستم عامل ويندوز يكپارچه نمايد

هاي  رده است تا بتواند مرورگر خود را تقريباً در تمام رايانهمايكروسافت كمك ك

سيستم عامل ويندوز خود را به  ،جالب آنكه، زماني كه كاربران. شخصي جاي دهد

اينترنت اكسپلورر  باتواند بازار را  مايكروسافت ميدهند،  ويندوزهاي جديد ارتقا مي

سازي  رداشت شد كه يكپارچهدر آمريكا، ابتدا اينگونه ب. خود به اشباع برساند

يك برتري انحصاري و ناعادالنه  ،محصوالت توسط مايكروسافت به اين شركت

اسكيپ در اين زمينه، شكايتي را عليه مايكروسافت مطرح  حتي مدير عامل نت. دهد مي

                                                           

1 Microsoft  
2 windows 
3 word 
4 excel 
5 power point 
6 Internet explorer 
7 Netscape  
8 internet browsers 
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، اما دادگاه تجديد نظر، رأي را برگرداند و مايكروسافت )85: 2006، 1پرايد و فرل( كرد

هاي اروپا اين  تر شد و دادگاه اما در اروپا شرايط براي مايكروسافت سخت. كرد را تبرئه

  .تر شده است شركت را محكوم كردند و در نتيجه، بازار اروپا در اين زمينه رقابتي

  گذاري سرمايه - 9-4- 3
. ارزش، مهم است هاي منحصر به فرد و با قابليت ايجادگذاري به دو دليل در  سرمايه

دهند،  هاي خود را توسعه مي ها از طريق آن، قابليت اي كه شركت شيوه اوليه، اول اينكه

هر منبع يا قابليتي، در . اند هايي است كه در گذشته انجام داده گذاري از طريق سرمايه

. شود گذاري مستمر صورت نگيرد، دچار ركود مي صورتي كه بر روي آن سرمايه

هاي آنها همچنان به عنوان منبع مزيت  بع و قابليتخواهند منا ها مي بنابراين، اگر شركت

دانش فني واحد تحقيق . گذاري انجام دهند رقابتي عمل كنند، بايد بر روي آنها سرمايه

همچنين، آگاهي از برند . شود ارزش مي ها، بي آوري و توسعه، به خاطر منسوخ شدن فن

شود؛ چرا كه مشتريان  ميكنندگان دچار مشكل  نيز به خاطر عدم ثبات در جامعه مصرف

 ،دليل ديگر. شوند كنند و مشتريان جديد، جذب بازار مي فعلي، بازار را ترك مي

هاي مستمر، اين  گذاري است كه بايد با انجام سرمايهكنندگان  مصرفكاري  فراموش

ها در صورتي كه همراه با  در واقع، ارزش منابع و قابليت. نيز حل كردمشكل را 

  . هاي مستمر نباشد، از بين خواهد رفت گذاري سرمايه

  ابهام علي - 9-5- 3
توانند باعث ايجاد  تركيب با يكديگر، ميدر چهار عامل قبلي، به صورت انفرادي يا 

، احتمال ايجاد مزيت ها داراي ابهام علي باشند اگر منابع و قابليت. مزيت رقابتي شوند

به عبارت ديگر، اگر رقبا نتوانند تشخيص دهند كه . يابد رقابتي توسط آنها افزايش مي

چرا و چگونه يك شركت موفق توانسته است به مزيت رقابتي دست پيدا كند، تقليد از 

  . )42: 2012، 2استيكس( شود آن شركت براي آنها بسيار سخت مي
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زمان، (چهار عامل قبلي  شود؟ ها مي علي در منابع و قابليتچه چيزي باعث ايجاد ابهام 

ها با يكديگر و  قبلي، ارتباط متقابل قابليت هاي ايجاد شده بر اساس موفقيت

براي مثال، بسياري از مديران . ، تأثير زيادي در ايجاد ابهام علي دارند)گذاري سرمايه

برداري كنند،  هاي شركت رهبر بازار را نسخه شوند كه اگر قابليت دچار اين اشتباه مي

عدم كنند،  نها غالباً فراموش مياما آنچه كه آ. توانند به مزيت رقابتي دست پيدا كنند مي

ها با  قبلي، ارتباط متقابل قابليتهاي  موفقيتتوجه كافي به عوامل مهمي مانند زمان، 

اينكه رقبا بدانند، . ها است ارزش كردن اين قابليت گذاري براي با يكديگر و سرمايه

هم آن است هايي است، مهم نيست؛ بلكه م رهبر بازار داراي چه منابع و قابليت  شركت

  . كنند برداري بهرههاي مورد نظر در شركت خود  كه رقبا بدانند چگونه از منابع و قابليت

وست نيز اگر چه رقبا تشخيص دادند كه فرآيندهاي سريع اين   در مورد شركت سوث

شركت، يك قابليت مهم در ايجاد مزيت رقابتي در صنعت است، اما به دليل وجود ابهام 

برداري و  را نسخه اين مزيتنتوانستند  ، آنهاوست  ليت در شركت سوثعلي در اين قاب

طور كه گفته شد، تركيب عوامل چهارگانه شامل زمان،  همان. كنند  در شركت خود پياده

گذاري، باعث ايجاد اين ابهام  ها با يكديگر و سرمايه موفقيت قبلي، ارتباط متقابل قابليت

  .شود علي مي

  هاي رقابتي پايدار مزيتعدم تقارن و  -10- 3
براي اينكه متوجه شويم شركتي داراي مزيت رقابتي است يا خير، ابتدا بايد اين سؤال 

 آن انجام به قادر هاشركت ساير كه دهدمي انجام را كارهايي شركت آيامطرح شود كه 

 هستند، آن انجام به قادر هاشركت ساير كه دهدمي انجام را كارهايي شركت نيستند؟ آيا

دهد؟ اگر پاسخ به هر دو سؤال، مثبت باشد، مي انجام رقبا از بهتر را آنها شركت اما

  . شركت اولين شرط مزيت رقابتي يعني عدم تقارن با رقبا را كسب كرده است

اما شرايط ديگري هم عالوه بر عدم تقارن بين شركت و رقبا، براي كسب مزيت رقابتي 

ارزش و كمياب باشد، جايگزين نداشته باشد و به  يد بااين عدم تقارن با. الزم است

راحتي قابل تقليد نباشد تا بتواند به عنوان منبع مزيت رقابتي پايدار مطرح باشد 
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ها را بررسي كنيم،  براي آنكه ميزان سختي تقليد از منابع و قابليت). 36: 2008، 1سانچز(

  :بايد سؤاالت زير را بپرسيم

 اند؟ ها در طول زمان شكل گرفته قابليتآيا منابع و  .1

 هاي گذشته سازماني هستند؟ آيا مبتني بر موفقيت .2

 اند؟ ها تشكيل شده آيا از يك مجموعه به هم مرتبط از قابليت .3

 گذاري مستمر قرار دارند؟ آيا تحت حمايت سرمايه .4

 آيا داراي ابهام علي هستند؟ .5

تواند باعث ايجاد مزيت  شد، ميدر صورتي كه منبع و قابليت، داراي اين شرايط با

  .رقابتي پايدار شود

  . دهد هاي رقابتي پايدار را نشان مي ، عدم تقارن و مزيت4-3نمودار 

  

                                                           
1 Sanchez 
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  )33: 2012دوهايم و همكاران، (هاي رقابتي پايدار  عدم تقارن و مزيت -4-3نمودار  

  

  هاي سازماني ارزيابي منابع و قابليتاستفاده از زنجيره ارزش براي  -11- 3
تواند كمك زيادي در سنجش پتانسيل منابع و  ها مي سازمان 1تحليل زنجيره ارزش

عبارت زنجيره ارزش، . هاي سازماني در ايجاد مزيت رقابتي پايدار داشته باشد قابليت

در سازمان  2از نموداري كه كليه فرآيندهايي كه باعث ايجاد ارزش افزوده است

زنجيره ارزش، نحوه ارائه ارزش توسط شركت را نشان . دهد نشان ميگردند را  مي

فرضي ، زنجيره ارزش را در يك سازمان 5-3نمودار ). 63: 2012، 3باروس(دهد  مي

فرآيندهاي اصلي زنجيره ارزش شامل مهندسي و طراحي، خريد مواد و . دهد نشان مي

  . ، بازاريابي و فروش و خدمات پس از فروش استو توليد قطعات، مونتاژ

                                                           
1 value chain 
2 Value- added 
3 Burrows 
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كند تا مشخص كنند هر  ها كمك مي تحليل فرآيندهاي مختلف زنجيره ارزش به سازمان

  . توانند باعث ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان شوند يك از فرآيندها تا چه ميزان مي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )34: 2012دوهايم و همكاران، (الگوي زنجيره ارزش  -5-3نمودار 

  

در بازار تر اين موضوع، زنجيره ارزش شركت دل را با رقباي آن  براي تشريح دقيق

هاي شخصي از قدمت  شركت دل در بازار رايانه. يمكن مقايسه ميهاي شخصي  رايانه

زيادي برخوردار نيست، اما از مزيت رقابتي بلندمدت نسبت به رقبا برخوردار بوده و 

سالهاي اخير، سالهاي پرچالشي اما . داشته استدر بازار بااليي و سودآوري سريع رشد 

در . دل بوده استهاي شخصي و از جمله، شركت  هاي فعال در بازار رايانه براي شركت

هاي شخصي نسبت به رقبا از  نتيجه، شركت دل مزيت رقابتي خود را در بازار رايانه

در ادامه، توضيح خواهيم داد كه چگونه شركت دل مزيت رقابتي . (ه استدست داد

  ). خود را در اين بازار از دست داد

شركت دل، زماني  اما به هر حال، استفاده از زنجيره ارزش براي توضيح اينكه چگونه

دو زنجيره ارزش در  .نسبت به رقباي خود داراي مزيت رقابتي بود، مفيد خواهد بود

 مهندسي و طراحي

 خريد قطعات و مواد اوليه

 توليدمونتاژ و 

 فروش و بازاريابي

 خدمات پس از فروش
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و ديگري،  استنشان داده شده است كه يكي، زنجيره ارزش شركت دل  6-3نمودار 

طور كه در اين نمودار مشاهده  همان. 1990زنجيره ارزش رقباي دل در اواخر دهه 

ه رقباي آن، هيچكدام انرژي و منابع خود را بر مهندسي و شود، نه شركت دل و ن مي

هاي تأمين كننده  نوآوري را به عهده شركت  و عمده مسؤوليت دان هطراحي متمركز نكرد

  . ندا هو مايكروسافت قرار داد 1بازار شامل اينتل

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )35: 2012دوهايم و همكاران، (الگوي زنجيره ارزش  - 6- 3نمودار 

  

                                                           
1 Intel  

بر نوآوري،  كمتمركز : مهندسي و طراحي

 محصوالت ساده

هاي انبارداري  هزينه: اوليهخريد قطعات و مواد 

 هاي مورد نياز پايين، سفارش قطعات در زمان

 توليد همزمان با سفارش: مونتاژ و توليد

 فروش مستقيم به مشتريان: فروش و بازاريابي

 خدمات پس از فروش

 مهندسي و طراحي

 خريد قطعات و مواد اوليه

 مونتاژ و توليد

 بازاريابيفروش و 

 خدمات پس از فروش

 رقباي دل دل
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به اين دليل كه اكثر قطعات و مواد . شركت دل در واحد خريد خود داراي مزيت است

اوليه را تنها زماني كه مشتريان، سفارش خريد خود را به شركت بدهند، خريداري 

دالر به  86جويي به ميزان  اين باعث صرفه. در نتيجه، هزينه انبارداري ندارد. كند مي

همچنين، از آنجايي كه به خاطر همزمان بودن توليد و . شود ازاي هر رايانه براي دل مي

فروش در اين شركت، مواد اوليه و كاالهاي تمام شده در انبار اين شركت وجود ندارد، 

دالر به ازاي هر رايانه  32هاي حمل و نقل در انبارها نيز به ميزان  در نتيجه، هزينه

  . يابد كاهش مي

ها را از سيستم فروش خود حذف كرده است  سطهدل با فروش مستقيم به مشتريان، وا

و  1فروشان عمده(كنندگان  و در نتيجه، مجبور نيست سود حاصل از فروش را با توزيع

آيرلند و (اين، يك مزيت رقابتي براي شركت دل است . تقسيم كند) 2فروشان خرده

براي جويي حاصل از فروش مستقيم به مشتريان  ميزان صرفه). 74: 2008همكاران، 

  . دالر است 125شركت دل، معادل 

دادند كه به سودي  در مجموع، فرآيندهاي زنجيره ارزش شركت دل به آن امكان مي

  .هاي شخصي برسد هاي رقيب در بازار رايانه معادل دو برابر شركت

ها را  ، بخشي از واسطهفروشان فروشان و خرده عمدهشركت كاله نيز با فروش مستقيم به 

در نتيجه، مجبور نيست سود حاصل از فروش  .فروش خود حذف كرده استاز سيستم 

شركت كاله داراي يكي از . كنندگان تقسيم كند را با سطوح زيادي از توزيعخود 

به يكديگر متصل  GPS توزيع مواد غذايي است كه توسط هاي ترين ناوگان بزرگ

كند كه اين امر  استفاده ميدار به نام ماموت  هاي سردخانهاين شركت از ماشين. هستند

  .ساخته استآن را از ساير رقبا متمايز 

الگوگيري، فرآيندي است كه . مرتبط است 3الگوگيريتحليل زنجيره ارزش، مستقيماً به 

زماني كه . شود ها مقايسه مي در آن فرآيندهاي يك سازمان با فرآيندهاي بهترين سازمان

كند، ابتدا بايد زنجيره ارزش خود را تحليل كند و  شركتي تصميم به الگوگيري مي

                                                           
1 wholesalers 
2 retailers 
3 benchmarking 
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فرآيندهاي خود را همانند روشي كه در مورد شركت دل و رقباي آن بحث شد، مورد 

هاي برتر صنعت  گام بعدي، مقايسه فرآيندهاي شركت با شركت. قرار دهد گيري هانداز

  . است

اولين هدف : ها از تحليل زنجيره ارزش و الگوگيري به دنبال دو هدف هستند شركت

گيري و مقايسه عملكرد خود در فرآيندهاي مختلف با  آنها به دنبال اندازهاين است كه 

بهبود براي هايي را  خواهند ايده ه بر اين، آنها ميعالو. هاي صنعت هستند بهترين

ها  توانند يادگيري سازماني را در شركت ها مي اين ايده. عملكرد خود شناسايي كنند

برخي . يادگيري سازماني باعث افزايش عملكرد سازماني خواهد شد. تشويق كنند

رسند و  به نظر مي سادهآشكار و ها در جريان فرآيند الگوگيري، براي مديران بسيار  ايده

تر هستند و  پيچيدهاما برخي از آنها . كنند سازي مي در نتيجه، مديران سريعاً آنها را پياده

  .سازي آنها در سازمان نيازمند يادگيري بيشتري است پياده

 ،پايين شركت دلتوليدي هاي  ، مشاهده كردند كه دليل اصلي هزينهدل رقباي شركت

توانستند اين سيستم را در  اما آنها نمي. ريابي مستقيم آن استدر سيستم فروش و بازا

ها و  استراتژي خود را بر مبناي فروش از طريق واسطهچرا كه . شركت خود پياده كنند

ها  واسطهكه شد  جانبه اين ارتباط باعث مي و قطع يكبودند   فروشان قرار داده خرده

  به عالوه، تغيير استراتژي. ها انجام دهند را عليه اين شركت اي جويانه اقدامات تالفي

ي هاتقاضاشود كه آنها  ميهاي توليدكننده رايانه به الگوي شركت دل باعث  شركت

 اما. داشته باشند 1پي -كننده مانند شركت اچ هاي تأمين از شركتبيشتري را پشتيباني 

د و در خود به تقاضاها پاسخ دهن توليدي ظرفيتتوانند باالتر از  ها نمي اين شركت

  . شود كنندگان مي نتيجه، صنعت دچار مشكالت پشتيباني از سوي تأمين

كرد؛ بلكه  در مجموع، شركت دل محصوالت متمايزي را نسبت به رقبا توليد نمي

و به كند تري نسبت به رقبا توليد   هاي پايين توانسته بود اين محصوالت را با هزينه

هاي  اي، مزيت رقابتي شركت دل در بازار رايانه اين مزيت هزينه. فروش برساند

                                                           
1 Hewlett- Packard 
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دليل اصلي آن نيز . ها دچار ركود شد شركت دل بعد از اين موفقيت .شخصي بود

سپاري، ميزان رضايت  در نتيجه اين برون. خدمات مشتري شركت بود 1سپاري برون

  . پيدا كردمشتريان شركت دل و به تبع آن ميزان فروش شركت به شدت كاهش 

  به عنوان منابع مزيت رقابتياستراتژي محتوا و فرآيند  -12- 3
محتواي . گيرد تفاوت بين محتوا و فرآيند استراتژي مورد بررسي قرار ميدر اين بخش، 

عبارت  3دهد و فرآيند استراتژي كه شركت انجام مي آنچهاز  عبارت است 2استراتژي

نحوه  .)5: 2010، 4ويت و مير( دهد انجام آنچه كه سازمان انجام مي چگونگياز  است

   .نشان داده شده است 7- 3ارتباط بين فرآيند و محتواي استراتژي در نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  
  )5: 2010ويت و مير ، (نحوه ارتباط بين فرآيند و محتواي استراتژي  - 7- 3نمودار 

  

فرآيندهاي استراتژي، نسبت به محتواي استراتژي، توانايي بيشتري در ايجاد مزيت 

اوالً، به اين خاطر كه فرآيندهاي داخلي سازمان، كمتر . رقابتي پايدار براي شركت دارند

اما، محتواي . توسط رقبا قابل مشاهده هستند و در نتيجه، تقليد از آنها سخت است

ها،  در واقع، محتواي استراتژي. شاهده و شفاف است، معموالً قابل م استراتژي

                                                           
1 outsourcing 
2 strategy content 
3 strategy process 
4 Wit and Meyer 

 محتواي استراتژي
 

هاي  نتيجه فعاليت

 استراتژيك

)ستاده(  

  فرآيند استراتژي

ژيك هاي استرات جريان فعاليت

  )فرآيند(

 

 اهداف سازماني
 

هاي  نيروي محرك فعاليت

)داده(استراتژيك   
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ها، بيشتر در معرض عموم قرار دارند و  ها و الگوهاي تخصيص منابع شركت سياست

اين فقط كافي نيست . برداري و تقليد كنند تر نسخه  توانند آنها را راحت بنابراين، رقبا مي

يق و توسعه و تبليغات هاي بيشتري را نسبت به رقبا صرف تحق ها هزينه كه شركت

فرآيند (ها  ، بلكه شيوه بكارگيري و استفاده از اين هزينه)محتواي استراتژي(نمايند 

  .تر است ، مهم)استراتژي

  هاي اصلي  شايستگي -13- 3
ها  ارزشي كه به شركت هاي منحصر به فرد و با ، عبارتند از قابليت1هاي اصلي شايستگي

كه اين واژه  2)82: 1990( پراهاالد و همل. دهند رقبا مييك مزيت رقابتي را در مقابل 

  :اند چنين تعريف كرده هاي اصلي را  ند، شايستگيا هرا ابداع كرد

توليدي مختلف هاي  سازي مهارت يادگيري جمعي در سازمان، به خصوص، هماهنگ«

لي هاي اص بر اساس اين تعريف، شايستگي. »ها آوري سازي انواع مختلف فن و يكپارچه

  :داراي چند ويژگي اصلي هستند

  عوامل و منابع به هم مرتبط - 13-1- 3
» يادگيري جمعي«بلكه بر . هاي اصلي به ندرت، تنها بر يك منبع متكي هستند شايستگي

سازي انواع  هاي مختلف توليدي و يكپارچه سازي مهارت هماهنگ«و توانايي سازمان در 

ور كه قبالً هم ذكر شد، موفقيت يك شركت ط همان. دنبستگي دار» ها آوري مختلف فن

هاي بازاريابي و تحقيق و توسعه آن و نيز توانايي سازمان  توانمندي فعاليتبه  دارويي،

  .سازي يادگيري ناشي از اين دو فعاليت بستگي دارد سازي و يكپارچه در هماهنگ

  ارتباطات - 13-2- 3
نكته مهم ديگر در تعريف پراهاالد و همل، تأكيد بر اهميت ارتباطات و يادگيري جمعي 

واحدهاي سازماني با يكديگر در اگر . هاي اصلي است در توسعه و استفاده از شايستگي

شود، به واحدهاي ديگر ارتباط  اي كه در يك واحد ايجاد مي يادگيرينباشند، ارتباط 

به عنوان . ديجاد مزيت رقابتي براي سازمان شوتواند باعث ا نميبنابراين، . شود داده نمي

                                                           
1 core competencies 
2 Prahalad and Hamel 



 119اتژيك و مزيت رقابتي    تفكر استر  

 

مثال، سازمان ممكن است داراي واحد تحقيق و توسعه بسيار قدرتمندي باشد، اما قادر 

   .خارج و وارد بازار كند ،نباشد كه محصوالت و خدمات را از مرحله مفهومي يا طراحي

اي از آنها را  اما بخش عمده. راع استهزار حق اخت 40داراي بيش از  1شركت آي بي ام

ها چقدر صرف واحد تحقيق و  اين مهم نيست كه سازمان. نتوانسته است وارد بازار كند

شود و آيا سازمان  ها چگونه صرف مي كنند، بلكه مهم اين است كه اين هزينه توسعه مي

ق و توسعه هاي تحقي داراي فرآيندهاي پشتيبان است تا از يادگيري ناشي از فعاليت

ها براي پرورش  شركت. استفاده برده و محصوالت و خدمات جديد را وارد بازار كند

هاي بيشتر در تحقيق و توسعه نسبت به رقبا  نياز به انجام هزينه ،هاي اصلي شايستگي

 هاي ناموفق بازار ند كه كمتر از شركتا ههاي موفقي در بازار بود چه بسا، شركت. ندارند

  .  اند هزينه كرده ي تحقيق و توسعهها در فعاليت

  هوشمندتر شدن در طول زمان - 13-3- 3
هاي فيزيكي نيستند، بلكه بر  هاي اصلي، مبتني بر دارايي در نهايت، از آنجا كه شايستگي

سازي فرآيندهاي  سازي و يكپارچه يادگيري سازماني و توانايي سازمان در هماهنگ

به اتمام ، زمان طيهاي فيزيكي در  د داراييهمانن، در نتيجه، هستندمختلف متمركز 

هاي اصلي هستند، در طول زمان  هايي كه داراي شايستگي در واقع، شركت. رسند نمي

هاي اصلي،  هاي داراي شايستگي به اين دليل است كه شركت. شوند هوشمندتر مي

وندا به اين آوري موتور شركت ه به عنوان مثال، فن. شوند هاي صنعت مي تبديل به غول

. شركت امكان داده است كه تبديل به يكي از بازيگران اصلي صنعت اتومبيل جهان شود

هاي توليدي خود را در  اين شركت، همچنين توانسته است طراحي موتور و شايستگي

  . بگيردكار ها ب روب زني و برف هاي چمن اشينها، م ها، قايق موتورسيكلت توليد موتور

  پيچيده اجتماعيمنابع  -14- 3
و  2، باعث شده است كه بحث سرمايه انساني و اجتماعييفرآيندهاي سازماناهميت 

 .مورد استقبال محققان حوزه تفكر استراتژيك قرار گيرد 1ساير منابع پيچيده اجتماعي

                                                           
1
 IBM 

2 human and social capital 
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سرمايه انساني و اجتماعي در كسب مزيت رقابتي، از اهميت بااليي برخوردار هستند 

سازند  ها را قادر مي هستند كه سازمان ياين منابع، عوامل ).36: 2008، 2نونو(

ها، باورها و روابط بين  هايي را درك، انتخاب و اجرا كنند كه مبتني بر ارزش استراتژي

برخي از اين عوامل شامل شهرت، فرهنگ، . باشند هاي سازماني فردي افراد و گروه

تيمي بين مديران و كاركنان، دانش بين مديران يك سازمان، كار  هاي اعتماد و دوستي

هاي عملياتي  ، جريانات كاري روزمره و رويهكاركنان و يادگيري ناشي از  فرآيندها

  . هستنداستاندارد 

منابع پيچيده اجتماعي، مانند شهرت و فرهنگ، منابع مهمي براي كسب مزيت رقابتي 

. )296: 2010ويت و مير، ( توانند از آنها تقليد كنند هستند؛ چرا كه رقبا به سختي مي

شوند و  ها ايجاد مي هاي زياد توسط شركت گذاري اين منابع، در طول زمان و با سرمايه

هايي كه داراي شهرت باال در كيفيت هستند، بسيار سخت و  بنابراين، تقليد از شركت

ه بنابراين، تعجبي ندارد ك. دارد زياديهاي  گذاري بر است و احتياج به سرمايه زمان

  . ترين منابع سازماني هستند محققان معتقدند كه عواملي مانند تخصص و شهرت، از مهم

، نيز بر اهميت منابع پيچيده 4، مدير عامل سابق شركت جنرال الكتريك3جك ولش

مزيت رقابتي اصلي ما در «: او در يك مصاحبه چنين بيان كرد. اجتماعي تأكيد داشت

بنابراين، . »سريع اين يادگيري به اقدامات عملياتي است توانايي ما در يادگيري و انتقال

هاي  گذاري ها بسيار مهم است كه در منابع پيچيده اجتماعي سرمايه اين براي شركت

اين عوامل، نه تنها منبع مهمي براي كسب مزيت رقابتي هستند، . انجام دهندرا زيادي 

  .بلكه تقليد از آنها نيز براي رقبا بسيار سخت است

  ماهيت زودگذر مزيت رقابتي -15- 3
ها از دو طريق به  شركت. اين فصل به بررسي ماهيت نامتقارن مزيت رقابتي پرداخت

هاي ديگر  دهند كه شركت هايي را انجام مي يا فعاليت :كنند مزيت رقابتي دست پيدا مي

                                                                                                                                        
1 socially complex resources 
2 Nuno 
3 Jack Welch 
4 General Electric 
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هاي رقبا را بهتر از آنها  هاي مشابه با فعاليت دهند و يا اينكه، فعاليت آنها را انجام نمي

ها از طريق تعريف مؤثر كسب و كار خود و كسب يك  بنابراين، شركت. دهند انجام مي

توانند به مزيت رقابتي دست  جايگاه منحصر به فرد و متمايز در صنعت براي خود، مي

هايي كه داراي ابهام علي  توانند از طريق منابع و قابليت ها مي شركت همچنين،. پيدا كنند

  .هستند و تقليد از آنها براي رقبا سخت است، به مزيت رقابتي پايدار برسند

ها داراي ابهام علي نباشند و تقليد از آنها سخت نباشد، رقبا به راحتي آنها را  اگر قابليت

هاي با عملكرد باال در  است كه بسياري از شركتو به اين دليل كنند  ي ميربردا نسخه

: 2012استيكس، ( توانند به مزيت رقابتي پايدار دست پيدا كنند صنايع مختلف، نمي

با دادن حقوق و مزاياي توان  ميبه عنوان مثال، مدير برجسته يك سازمان را . )45

دسي معكوس، از طريق مهنتوان  ميشركت را نيز هاي يك  آوري بيشتر جذب كرد و فن

به عنوان مثال، . ها بسيار سخت است ، تقليد از فرآيندهاي داخلي سازماناما. تقليد كرد

سالها تجربه و  كه ازرا يك تيم تخصصي توانند دانش و يادگيري  رقبا چگونه مي

از اين جهت،  برداري كنند؟ در يك شركت دارويي نسخه ،شود ناشي مي آزمايش

  . عمل كنندد به عنوان منبع مزيت رقابتي پايدار توانن فرآيندهاي داخلي مي

موفقيت شركت را براي هميشه تضمين تواند  نمي با اين حال، هيچ منبع مزيت رقابتي

هاي اصلي خود در  با استفاده از شايستگي 1به عنوان مثال، شركت سوني. دهد

ها در محصوالت مختلف بر بازار  و توليد، توانست سال 2سازي الكترونيك، كوچك

برداري،  هاي عكاسي و فيلم اين شركت يك بازيگر عمده در بازار دوربين. مسلط باشد

هاي  چنان بر بازار تلويزيون سوني آن. هاي ويدئويي است ويدئوهاي تصويري و بازي

دو ره زماني به در يك دوآن محصوالت فروش  قيمتگران قيمت مسلط شده است كه 

اما اخيراً سوني در برخي از بازارها دچار . رسيد محصوالت رقيب ميفروش  قيمتبرابر 

، شركت سوني با  رقباي هاي ويدئويي براي مثال، در بازار بازي. مشكل شده است

جالب اين است كه شركت سوني، . روبرو است 3سرسختي مانند مايكروسافت و نينتندو

                                                           
1 Sony  
2 miniaturization 
3 Nintendo  
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سازي، نتوانسته است به جايگاه مناسبي در بازار  ي خود در كوچكرغم قابليت باال علي

  . تلفن همراه دست پيدا كند  گوشي

هاي منحصر به فرد نسبت  رغم داشتن قابليت شركت دل نيز همانند شركت سوني، علي

اين شركت در رقابت با شركت هيولت پاكارد، بخش . به رقبا، دچار مشكل شده است

كه داليل زيادي  در حالي. و سهم بازار خود را از دست داده استاي از سودآوري  عمده

ترين داليل آن، عدم تمركز بر  براي ركود شركت دل وجود دارد، اما يكي از مهم

شركت دل، در حال حاضر به دنبال بهبود سطح خدمات . خدمات مشتري بوده است

زار نيز تالش مشتري خود است و همچنين، براي متمايزسازي محصوالت خود در با

  . كند مي
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  خالصه -16- 3
ها اين به شركتهايي كه تياز مجموعه عوامل يا قابل عبارت استمزيت رقابتي  •

 .دهند كه به طور مستمر بر رقباي خود غلبه كنندامكان را مي

هايي ها و شايستگيهايي كه داراي مزيت رقابتي هستند، عوامل، قابليتشركت •

 .كمياب و سخت براي تقليد شدن هستند و جايگزين ندارندارزش،  دارند كه با

داراي مزيت رقابتي كه هايي شركت. ويژگي اصلي مزيت رقابتي، عدم تقارن است •

ها قادر به انجام آنها نيستند و دهند كه ساير شركتيا كارهايي را انجام مي ،هستند

 . دهنديا كارهاي مشابه با رقبا را بهتر از آنها انجام مي

ها بين براي جلوگيري از انتقال منابع و قابليت» موانع جابجايي«بدون وجود  •

ها و ساير منابع مزيت رقابتي به سرعت در صنعت و كل اقتصاد ها، قابليتشركت

 . كنندگسترش پيدا مي

 هاي كنند، شامل زمان، موفقيتپنج عاملي كه به ايجاد مزيت رقابتي كمك مي •

 . گذاري و ابهام علي هستندن منابع، سرمايهگذشته، ارتباط متقابل بي

ها و فرآيندهاي تواند به عنوان يك ابزار مفيد در تحليل قابليتزنجيره ارزش مي •

 .سازماني و همچنين ارزيابي مزيت رقابتي مطرح باشد

بهتر از فرآيندهاي داخلي سازمان، به دليل ابهام علي و سخت بودن تقليد از آنها،  •

 . شوندمنجر به مزيت رقابتي مي ،محتواي استراتژي

به دليل مشكل تقليد از آنها، سازماني منابع پيچيده اجتماعي مانند شهرت و فرهنگ  •

 .توانند در ايجاد مزيت رقابتي نقش مهمي ايفا كنند مي

در طول زمان، منسوخ  ،مزيت رقابتيهاي ايجاد كننده  و قابليتبع ااز آنجايي كه من •

نتيجه، مديران بايد با استفاده از  دهند، در را از دست مي شوند و اثربخشي خود مي

تفكر استراتژيك، منابعي را كه نسبت به گذشت زمان حساس هستند و احتمال 

توانند در رود، شناسايي كنند و منابعي را كه ميمنسوخ شدن و تقليد از آنها مي

 .كار بگيرندبهشناسايي و آينده باعث ايجاد مزيت رقابتي شوند، 
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  خودآزمايي تشريحي -17- 3
  . مزيت رقابتي را تعريف كنيد و هدف از آن را بيان نمائيد .1

 . نقش تفكر استراتژيك را در مزيت رقابتي توضيح دهيد .2

  .ها را در ايجاد مزيت رقابتي توضيح دهيد اهميت منابع و قابليت .3

ي رقابتهاي سازماني در ايجاد مزيت  معيارهاي سنجش پتانسيل منابع و قابليت .4

  .كدامند؟ توضيح دهيد

  .ي را توضيح دهيدماهيت عدم تقارني مزيت رقابت .5

  .كنند، كدامند؟ توضيح دهيد عواملي كه به فرآيند انباشت منابع كمك مي .6

ي را توضيح هاي سازمان استفاده از زنجيره ارزش براي ارزيابي منابع و قابليت .7

  .دهيد

  .به عنوان منابع مزيت رقابتي توضيح دهيد را محتوا و فرآيند استراتژي .8

 .هاي اصلي آنها را بيان كنيد هاي اصلي را تعريف كرده و ويژگي  شايستگي .9

و جايگاه آنها را در كسب مزيت رقابتي كرده منابع پيچيده اجتماعي را تعريف  .10

  .بيان كنيد
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  اي آزمايي چندگزينه خود -18- 3
دهند به طور مداوم بر  شركت امكان ميهايي كه به  مجموعه منابع يا قابليت .1

 ، چه نام دارند؟رقباي خود غلبه نمايد

 هاي اصلي  شايستگي -ب                              مزيت رقابتي     -الف

 عدم تقارن استراتژيك -هاي رقابتي                               د قابليت -ج

پردازد و او را خوشحال  مي منافع مازاد بر قيمتي كه مشتري براي محصول .2

 ؟چه نام دارد كند، مي

  ارزش افزوده -ارزش استراتژيك                             ب -الف

 ارزش مشتري -مزيت استراتژيك                                د -ج

 ؟هاي استراتژيك چيست گيري زمينه تصميم پيش .3

  تفكر استراتژيك -ب     هاي مديريت                       ارزش -الف

  تحليل محيط داخلي -د                            تحليل محيط خارجي -ج

 عملكرد سازماني داراي چند بعد است؟ .4

 دو بعد - ب                                         يك بعد - الف        

  چند بعد -د                                            سه بعد -ج        

 ؟چيست هدف مديريت استراتژيك .5

    تنظيم اهداف سازماني -ب                              تنظيم استراتژي - الف        

     ريزي عملياتي برنامه -د                     ايجاد مزيت رقابتي پايدار -ج        

ارزش، كمياب نباشند و به راحتي در دسترس همه قرار داشته باشند،  اگر منابع با .6

 شود؟ اي براي شركت حاصل مي چه نتيجه

 مزيت رقابتي موقت -ب                       عدم مزيت رقابتي -الف            

 تعادل رقابتي    -د                     رقابتي پايدار مزيت -ج             

 هاي اصلي مزيت رقابتي كدام است؟ ويژگييكي از  .7

 تقارن -ب                             عدم تقارن -الف            
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  پايدارينا -د                                  پايداري -ج             

 بستگي دارد؟ه چه عاملي دوام مزيت رقابتي ب .8

 فرهنگ سازماني -ب                     توان مديران عالي -الف            

  قدرت مشتريان -د     ايجاد موانع جلوي تقليد رقبا     -ج             

 ؟ها از ثبت حق اختراع چيست دليل اصلي استفاده شركت .9

 هاي شركت آوري عدم تقليد رقبا از فن -بمعرفي محصوالت شركت به بازار  -الف    

  مقررات دولتي -د         مثبت در مشتريانايجاد تصوير ذهني  -ج     

 ؟به چه چيزي بستگي داردتوانايي كسب مزيت از يك منبع يا قابليت  .10

 ها ضعف ساير قابليت -ب                 ها         قدرت ساير قابليت -الف            

 الگوهاي ذهني -د                          تفكر استراتژيك مديران -ج             

اگر رقبا نتوانند تشخيص دهند كه چرا و چگونه يك شركت موفق توانسته است  .11

 گويند؟ به مزيت رقابتي دست پيدا كند، به اين حالت چه مي

 توصيف علي -ب                                  تحليل رقابتي -الف            

 هوشمندي رقابتي -د                                         ابهام علي -ج            

گردند  نموداري كه كليه فرآيندهايي كه باعث ايجاد ارزش افزوده در سازمان مي .12

 ؟، چه نام دارددهد را نشان مي

 فرآيند ارزش افزوده -فرآيند استراتژيك                            ب -الف            

 زنجيره ارزش -نمودار ارزش افزوده                           د -ج             

ها مقايسه  فرآيندي كه در آن فرآيندهاي يك سازمان با فرآيندهاي بهترين سازمان .13

 ، چه نام دارد؟شود مي

 الگوگيري -ب                                   تقليد رقابتي -الف            

 اي تفكر مقايسه -د                                   رقابتي مقايسه -ج             

 ؟، چه نام دارددهد آنچه كه شركت انجام مي .14

  زمينه استراتژي - فرآيند استراتژي                              ب -الف            
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  استراتژيماهيت  -محتواي استراتژي                              د -ج             

 گيرند؟ سرمايه انساني و اجتماعي، در چارچوب كدام يك از موارد زير قرار مي .15

 منابع پيچيده انساني -ب                       منابع پيچيده اجتماعي -الف            

 منابع ساده انساني -د                          منابع ساده اجتماعي  -ج             

 



    

 

 

  

  فصل چهارم

 صنعتمحيط الگوهاي تحليل 

 

  

 اهداف كلي 

  آشنايي با الگوهاي تحليل محيط صنعت 

  

 اهداف رفتاري

 :پس از مطالعه اين فصل، شما بايد بتوانيد

 .دهيددرك خود را از محيط صنعت افزايش  .1

 .را توضيح دهيد سوات تحليل .2

  .را بيان كنيد سوات تحليل ضعفنقاط قوت و  .3

 .الگوي پنج نيروي پورتر را توضيح دهيد .4

  .الگوي پنج نيروي پورتر را بيان كنيدضعف نقاط قوت و  .5
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 مقدمه  -1- 4

تحليل صنعت براي ، به اين دليل ها در صنعت مشغول به فعاليت هستند شركتهمه 

ها كه داراي  اي از شركت از مجموعه عبارت است 1صنعت. بسيار مهم است آنها

دهند و از  مشتريان مشابهي هستند، محصوالت و خدمات مشابهي را ارائه مي

، 2اشميت( كنند براي توليد محصوالت و خدمات استفاده مي يهاي مشابه آوري فن

2008 :4(.  

  :ته ضروري استبا توجه به اين تعريف از صنعت، توجه به دو نك

صنعت نه مثل يك ساختمان يا يك ماشين . صنعت يك موجوديت مستقل نيست .1

داراي است كه شما بتوانيد آن را لمس كنيد يا نگه داريد و نه يك شركت است كه 

بلكه صنعت يك سازه شناختي و اجتماعي . يك ويژگي يا تعريف قانوني باشد

كه مديران سازمان و افراد بيرون از آن به خاطر ماهيت كاري سازمان، آن را  است

 . دهند در قالب اين صنعت قرار مي

ي يپويا. همچنين اين تعريف بر ماهيت پوياي محيط كسب و كار تأكيد دارد .2

در اين فصل گفته خواهد . گيرد مورد بررسي قرار مي 5صنعت به تفصيل در فصل 

شناختي  صنايع در طول زمان ثابت نيستند، بلكه با تغييرات جمعيتشد كه مرزهاي 

هاي جديد و پيشرفته، ايجاد محصوالت و خدمات  آوري در مشتريان، ايجاد فن

هاي موجود دچار تغيير  هاي جديد و خروج شركت جديد و با ورود شركت

 .بنابراين، بايد صنايع را پويا فرض كرد، نه ايستا و ساكن. شوند مي

  هدف از تحليل صنعت -2- 4
ها بدون توجه به  شركت. طور كه ذكر شد، صنايع امروزي بسيار رقابتي هستند همان

اندازه، نوع كسب و كار، محلي يا جهاني بودن و انتفاعي يا غير انتفاعي بودن با رقابت 

و  ها براي منابع، مشتريان، درآمد فروش در واقع، همه سازمان. شديدي مواجه هستند

هاي نامطمئن و متالطم روبرو  با رقباي خود در حال رقابت هستند و با محيطسود 
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كنند از طريق تنظيم  ها تالش مي با توجه به اين تغييرات، مديران شركت. هستند

  .  هاي خود در صنعت پيدا كنند هاي مناسب جايگاه خوبي را براي شركت استراتژي

موضوعي (ناميم  مي 2تعريف كسب و كار را كه ما در اين كتاب آن 1يابي موفق جايگاه

، نيازمند اين است كه مديران به طور كامل )آن را بررسي خواهيم كرد 6كه در فصل 

كورزني و ( هاي صنعت و روندهاي محيط خارجي شركت را درك كنند پويايي

  . )42: 2012، 3كورزني

ك مديران نسبت به وقتي كه ادرا. در مجموع، مديران بايد نحوه تحليل صنعت را بدانند

هايي را تنظيم كنند  توانند استراتژي ، آنگاه آنها مي)الگوهاي ذهني(محيط شكل گرفت 

ها  آنها همچنين بايد استراتژي. دنكه به طور مؤثر جايگاه شركت را در بازار مشخص كن

هاي منحصر به فرد و  ها و شايستگي را طوري تنظيم و اجرا كنند كه باعث ايجاد قابليت

  ). شوند بررسي مي 9و  8، 7 يها اين موضوعات در فصل(نهايت، مزيت رقابتي شود  در

برخي از صنايع بسيار . محيط كسب و كار، تغييرات گسترده آن است  ترين ويژگي مهم

رقابتي هستند و در نتيجه، ميزان سودآوري آنها پايين است، اما برخي ديگر كمتر رقابتي 

  . بيشتر است هستند و ميزان سودآوري آنها

در صنايع بالغ، رشد از طريق خريدهاي جايگزين و يا رشد . برخي از صنايع بالغ هستند

برخي ديگر از صنايع نيز در مرحله معرفي قرار دارند كه به آنها . شود اقتصادي ايجاد مي

در اين صنايع، مشتريان به تازگي با محصوالت و خدمات . گويند مينوظهورصنايع 

  . كنند ا شده و آنها را خريداري ميها آشن شركت

هاي  بازارهاي به سرعت در حال رشد، كمتر رقابتي هستند و غالباً باعث جذب شركت

هاي زيادي را در اختيار مديران و  فرصتنوظهوربازارهاي . شوند جديد يا موجود مي

. ندده هاي متفاوت و همچنين انجام اشتباهات قرار مي ها براي تنظيم استراتژي شركت

. ها در صنايع بالغ و متمركز آزادي عمل كمي در اختيار دارند به عبارت ديگر، شركت

ها تأثير بسيار زيادي بر كل  ها و اشتباهات يكي از شركت در اين صنايع استراتژي
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ها باعث ايجاد  ها توسط يكي از شركت براي مثال، كاهش قيمت. صنعت خواهد داشت

  . ها خواهد شد جنگ قيمت در صنعت و در نتيجه، كاهش حاشيه سود شركت

وست ايرالنز وجود دارند كه قادر هستند در  ها مانند سوث در مقابل، برخي شركت

ي اقتصادي و بنابراين، رويكردها. صنايع بسيار رقابتي به خوبي به فعاليت بپردازند

ها را نشان  تواند به طور كامل تفاوت در عملكرد شركت ساختاري به استراتژي نمي

  . دهد

  ها اهميت صنعت در عملكرد شركت -3- 4
در زمينه اهميت نقش مديران در  ،گار قرن بيستم ترين سرمايه ، موفق1وارن بافت

  :گويد ها چنين مي شركت

شود، وضعيت  ا شرايط اقتصادي ضعيف ميزماني كه يك مدير موفق وارد صنعتي ب«

  . »رود صنعت رو به بهبودي مي

  نرخ بازگشت. ها دارد جذابيت صنعت نقش مهمي در عملكرد و سودآوري شركت

براي مثال، در صنعت دارويي، به جز . در صنايع مختلف با هم متفاوت است 2ها دارايي

كه باعث  هستند باالييبسيار  عملكردها داراي  ها، اكثر شركت تعداد كمي از شركت

  . با عملكرد پايين مشغول به فعاليت هستند يشود كه در صنايع هايي مي حسرت شركت

گذارد؟ آيا اگر شركت  آيا عضويت در يك صنعت خاص بر عملكرد شركت تأثير مي

در يك صنعت با عملكرد باال مشغول به فعاليت باشد، داراي عملكرد باالتري نسبت به 

برخي  واهد بود كه در يك صنعت با عملكرد پايين مشغول به فعاليت است؟شركتي خ

از تحقيقات نشان داده است كه تأثير عضويت در يك صنعت خاص بر عملكرد 

  . )341: 1985، 3اشمالنسي( ها بسيار زياد است شركت
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ها را تعيين  درصد از عملكرد شركت 20بر اساس اين تحقيقات، عملكرد صنعت حدود 

ها تأثير  تواند به اين اندازه بر عملكرد شركت در واقع، هيچ متغير ديگري نمي. دكن مي

  .بگذارد

ترين متغير  صنعت مهم«گيرند كه  برخي از اقتصاددانان بر اساس اين تحقيقات نتيجه مي

در بخش قبلي گفته نيز طور كه در فصل اول و  اما همان. »تأثيرگذار بر عملكرد است

دوهايم و همكاران، ( به داليل زير چندان مفيد نيست 1ساختارگراييشد، اين تفكر 

2012 :79(:  

براي مثال، نرخ . ها از يك سال به سال ديگر متفاوت است عملكرد شركت .1

درصد بوده است،  5/14، معادل 1999هاي شركت دل در سال  دارايي  بازگشت

صنعت آوري سودهمچنين، . درصد رسيد 4/13به  2009اما اين رقم در سال 

اين كاهش نشان دهنده . است 2009بيشتر از سال  1999رايانه نيز در سال 

دهد كه  عوامل اقتصادي و بازاري مختلفي است، اما همچنين نشان مي

 .كند ها با گذشت زمان تغيير مي انداز عملكردي شركت چشم

در واقع، . دارند اي چرخهبرخي از صنايع نسبت به ساير صنايع، حالت  .2

هاي تجاري اقتصاد كالن  چرخهعملكرد صنعت به ميزان زيادي تحت تأثير 

ها در دوران رونق اقتصادي  براي مثال، صنعت اتومبيل و ريزپردازنده. است

 2008هاي  اقتصادي سال ركودداراي شرايط بسيار خوبي بودند، اما در شرايط 

البته عملكرد . مواجه شدگيري كاهش چشمبا ها  ، عملكرد اين شركت2009و 

بستگي  2ها در اين صنايع به عوامل متعددي مانند رقابت درون صنعتي شركت

دارد، اما عوامل اقتصاد كالن مانند قيمت نفت، نرخ ارز و تقاضاي جهاني نيز 

 . بر عملكرد آنها تأثير زيادي دارند

، با هم هاي موجود در يك صنعت، بدون توجه به رشد صنعت عملكرد شركت .3

ها داراي عملكرد بسيار باال و برخي  برخي از شركت. بسيار متفاوت است
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هاي  دارايي  براي مثال، نرخ بازگشت. ديگر، داراي عملكرد بسيار پايين هستند

هاي كل صنعت  دارايي  ، پنج برابر نرخ بازگشت2009شركت اپل در سال 

است كه همواره بر رقباي هايي  وست ايرالنز نيز نمونه شركت سوث. رايانه بود

هاي شركت كوكا كوال  دارايي  نرخ بازگشت. كنند خود در صنعت غلبه مي

 . هاي كل صنعت است دارايي  بيشتر از دو برابر نرخ بازگشت

همچنين تحقيقات نشان داده است كه تفاوت بين عملكرد بهترين شركت و  .4

ترين صنعت برابر تفاوت عملكرد به ششترين شركت در يك صنعت،  ضعيف

صنعتي بيشتر از   بنابراين، تفاوت عملكردي درون. ترين صنعت است و ضعيف

دهد كه تنها نوع  اين واقعيت نيز نشان مي. تفاوت عملكردي ميان صنعتي است

 . ها را توجيه كند تواند تفاوت عملكردي شركت صنعت نمي

كه كسب و كار دهند  ها همچنان ترجيح مي اما عليرغم اين داليل، مديران شركت

مديران بايد الگوهاي ذهني  .كنند) تعريف(يابي  خود را در صنايع سودآور جايگاه

  . يابي شركت خود در صنعت و رقابت با رقبا ايجاد كنند مناسب را براي جايگاه

هاي تحليل صنعت براي تعيين جذابيت صنايع مختلف  از ابزارها و مدل آنها بايد

توانند به ايجاد ادراكات و باورهاي مديران نسبت به  مياين الگوها . استفاده كنند

زماني كه اين الگوهاي ذهني در مديران شكل . محيط كسب و كار كمك كنند

يابي و  گرفت، آنها به كمك اين الگوها تصميمات استراتژيك را براي جايگاه

  . )117: 2010، 1تاتيچي( كنند تعريف كسب و كار خود در محيط صنعت اتخاذ مي

و الگوي پنج نيروي  2سوات تحليلاين فصل دو ابزار رايج تحليل صنعت شامل 

ها  براي مديران شركتآشنايي با هر يك از اين دو ابزار . كند پورتر را معرفي مي

همچنين اين دو مدل مورد توجه دانشگاهيان قرار دارد . بسيار مهم و ضروري است

  .شود م ميو هر ساله تحقيقات زيادي در مورد آنها انجا
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  سوات تحليل-4- 4
 تحليل. رود ساليان زيادي است كه براي تحليل محيط صنعت به كار مي سوات تحليل

شناسايي نقاط قوت و ضعف (ارزيابي محيط داخلي توان براي  را هم مي سوات

 )ها و تهديدهاي محيطي شناسايي فرصت(ارزيابي محيط خارجي  و هم براي) سازماني

  . استفاده كرد

گيرند كه سازمان  هاي قابل كنترل سازمان قرار مي نقاط قوت و ضعف، در زمره فعاليت

توان  با ارزيابي محيط داخلي مي. دهد اي عالي يا ضعيف انجام مي آنها را به شيوه

  . تشخيص داد كه آيا شركت داراي مزيت رقابتي است يا خير

صادي، اجتماعي، فرهنگي، ها و تهديدها، رويدادها و روندهاي اقت مقصود از فرصت

توانند به ميزان زيادي در آينده به  آوري است كه مي شناسي، سياسي، قانوني و فن بوم

  ). 46: 1389پرهيزگار و همكاران، (سازمان منفعت يا زيان برسانند 

  :)70: 2013، 1گريفين( مخفف چهار كلمه است سوات تحليل

 .5نقاط ضعفو  4نقاط قوت، 3تهديدها، 2ها فرصت .1

  :در دو مرحله انجام مي گيرد سواتتحليل 

 . ها و تهديدهاي بيرونيتحليل نقاط قوت و ضعف دروني و فرصت .1

هاي مرحله اول براي قرار دادن شركت در يكي از چهار خانه استفاده از تحليل .2

 سوات ماتريس

 6از يك رويكرد تجويزي سواتتحليل . دهد را نشان مي سوات، ماتريس 1-4نمودار 

  . شود پيشنهاد مي سواتهاي مختلفي براي چهار خانه ماتريس  استراتژي. كند استفاده مي

  :شود طور كه در اين نمودار مشاهده مي همان
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هاي خارجي باشد، بايد از  اگر شركتي داراي نقاط قوت داخلي و فرصت .1

هاي تهاجمي شامل  استراتژي. هاي تهاجمي استفاده كند استراتژي

، توسعه 3، توسعه بازار2، رسوخ در بازار1مانند ادغام و اكتسابهايي  استراتژي

، 6، يكپارچگي عمودي رو به پايين5، يكپارچگي عمودي رو به باال4محصول

 .هستند... و  7يكپارچگي افقي

  

  
  )81: 2012دوهايم و همكاران، ( سواتماتريس  -1-4نمودار 
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هاي خارجي باشد، بايد از  ضعف داخلي و فرصتاگر شركت داراي نقاط  .2

هاي تغيير جهت شامل  استراتژي. هاي تغيير جهت استفاده كند استراتژي

، يكپارچگي عمودي يا تنوع 1گذاري مشترك هايي مانند سرمايه استراتژي

 .هستند 2ناهمگون

اگر شركت داراي نقاط قوت داخلي و تهديدهاي خارجي باشد، بايد از  .3

هايي مانند  شامل استراتژي تنوعهاي  استراتژي. اي تنوع استفاده كنده استراتژي

 .هستندو تنوع ناهمگون  4، تنوع افقي3تنوع همگون

اگر شركت داراي نقاط ضعف داخلي و تهديدهاي خارجي باشد، بايد از  .4

هايي  شامل استراتژي تدافعيهاي  استراتژي. استفاده كند تدافعيهاي  استراتژي

 .هستند واگذاري و انحاللكاهش، مانند 

  سوات مزاياي تحليل -4-1- 4
  :)87: 2012، 5فرل( داراي مزايايي به شرح زير است سواتتحليل 

بسيار آسان است و همين سادگي يكي از نقاط قوت  سواتاستفاده از تحليل  .1

 .اصلي آن است

 هاي داخلي و خارجي سازمان تواند در تحليل محيط مي سواتتحليل  .2

به مديران كمك  )ها و تهديدهاي آن نقاط قوت و ضعف و فرصتشناسايي (

 . كند

تواند مفيد  ها مي سازمان 6ريزي كسب و كار در طراحي برنامه سواتتحليل  .3

 .باشد

در را مديران ) فرضيات، باورها و ادراكات(الگوهاي ذهني ، سواتتحليل  .4

ها و تهديدهاي سازمان در قالب يك  مورد نقاط قوت و ضعف و فرصت
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در واقع تفكر ضمني مديران توسط تحليل . كند مشخص مي الگوي ترسيمي

 .شود به تفكر صريح تبديل مي سوات

اي به نقاط  شود كه مديران مختلف سازمان از ابعاد تازه ميباعث  سواتتحليل  .5

چرا كه در اين تحليل، . نگاه كنند آني ها و تهديدها قوت و ضعف و فرصت

نهايي دخالت داده  هاي سازمان در تحليلهاي مختلف  بخشنظرات مديران 

 .شود مي

  سوات هاي تحليل محدوديت -4-2- 4
: 2012دوهايم و همكاران، ( هايي به شرح زير است داراي محدوديت سواتتحليل 

82(:  

ارزيابي جايگاه يك . آن است 1، ذهني بودنسواتتحليل  ترين محدوديت مهم .1

بسيار ذهني است و مديراني كه تالش  سواتشركت، تنها در دو بعد ماتريس 

تعداد كنند از اين تحليل در شركت استفاده كنند، مطمئناً با نظرات مخالف  مي

در سازمان در مورد جايگاه اصلي شركت در اين زيادي از كاركنان و مديران 

 . ماتريس مواجه خواهند شد

ممكن است مديران شركت در اين زمينه كه آيا يك عامل  سواتدر تحليل  .2

خاص محيط خارجي براي شركت يك فرصت است يا تهديد، با هم دچار 

تواند براي شركت هم  در واقع، تقريباً هر عامل خارجي مي. اختالف شوند

تواند براي  آوري جديد مي براي مثال، يك فن .صت ايجاد كند و هم تهديدفر

يك شركت فرصت باشد، در صورتي كه بتواند از آن براي توسعه يك 

محصول جديد استفاده كند، اما اگر شركت داراي قابليت و توانايي استفاده از 

يك آوري براي آن  آوري براي توسعه محصول جديد نباشد، اين فن اين فن

 .شود تهديد محسوب مي

                                                           
1 subjectivity 
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تواند با توجه به  ها و تهديدهاي خارجي توسط مديران مي ارزيابي فرصت .3

براي مثال، . ادراك مديران از نقاط قوت و ضعف سازمان دچار سوگيري شود

مديران آن عوامل خارجي را به اگر شركت داراي نقاط قوت زيادي باشد، 

داراي نقاط ضعف زيادي باشد، اما اگر شركت . كنند عنوان فرصت تلقي مي

 . كنند مديران آن عوامل خارجي را به عنوان تهديد تلقي مي

شركت، يك عامل خارجي را فرصت بدانند، اما مديران يك اگر مديران  .4

هاي  شركت رقيب آن را تهديد تلقي كنند، مديران شركت اول از استراتژي

اما مديران شركت دوم كنند،  تهاجي براي استفاده از اين فرصت استفاده مي

 .هاي تدافعي از اين تهديد اجتناب كنند كنند از طريق استراتژي سعي مي

ها  تعداد كمي از شركت. دهد پيشنهادات شفافي را ارائه نمي سواتتحليل  .5

همچنين . و نقاط قوت باشند  آنقدر خوشبخت هستند كه فقط داراي فرصت

راي تهديد و نقاط ضعف ها وجود دارند كه فقط دا تعداد كمي از شركت

ها و تهديدهاي محيطي و نقاط  ها با تركيبي از فرصت در واقع، شركت .باشند

به جاي پيشنهاد  سواتبنابراين، تحليل . قوت و ضعف داخلي روبرو هستند

 . دهد هاي مشخص، چندين استراتژي متناقض را پيشنهاد مي استراتژي

مديران و بحث ميان آنها در مورد  باعث تحريك تفكر سواتاما در مجموع، تحليل 

همچنين مديراني كه از اين . )155: 2004، 1كول( شود وضعيت صنعت و شركت مي

كنند، قادر هستند چندين نقطه قوت و ضعف شركت و چندين  تحليل استفاده مي

تواند در ارزيابي  مي سواتبنابراين، تحليل . فرصت و تهديد محيطي را بيان كنند

مباحث ميان مديران نيز . پتانسيل شركت براي دستيابي يا حفظ مزيت رقابتي مفيد باشد

هاي جديدي در سازمان شود كه تا كنون مورد  ها و فرصت تواند باعث ايجاد چالش مي

  . بحث و بررسي قرار نگرفته است

                                                           
1 Cole  
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، ذهني بودن آن است كه سواتترين محدوديت تحليل  طور كه گفته شد، مهم اما همان

كنند كه از ابزارهاي  ها سعي مي مديران سازمان ،سواتبه دليل اين ويژگي تحليل 

  .ديگري نيز براي تحليل صنعت استفاده كنند

ترين الگوهاي تحليل صنعت  در بخش بعدي با الگوي پنج نيروي پورتر كه يكي از مهم

عامل براي ارزيابي محيط صنعت در اين الگو، پورتر از پنج  .شويم است، آشنا مي

  .كند استفاده مي

  الگوي پنج نيروي پورتر -5- 4
او كه استاد دانشگاه كسب و كار . ، پدر علم مديريت استراتژيك است1مايكل پورتر

را  ي پنج نيرو، الگوسواتهاي مثبت و منفي تحليل  است، با توجه به جنبه 2هاروارد

در كتاب پرفروش خود به  1980در مجله هاروارد و سپس در سال  1978ابتدا در سال 

الگوي پنج نيروي پورتر به شدت مورد توجه  .كرد معرفي 3نام استراتژي رقابتي

  . هاي بازار قرار دارد اي دانشگاهيان و حرفه

ديدگاه  با و عملكرد -4عمليات -بر الگوي ساختارمبتني است الگوي پنج نيروي پورتر 

تعداد و اندازه (اساس اين الگو ساختار يك صنعت  بر .مرتبط است 5سازمان صنعتي

ها در  ، بر عمليات يا رفتار رقابتي شركت...)ها در صنعت، موانع ورود و  نسبي شركت

صنايعي كه در . گذارد تأثير مي...) ها و  سطوح قيمت تنظيم شده، ميزان نوآوري(صنعت 

بتاً كمي شركت فعاليت دارند و صنايعي كه موانع ورود در آنها زياد است، آنها تعداد نس

از رقابت كمتري كنند،  نسبت به صنايعي كه در آنها تعداد بيشتري شركت فعاليت مي

توانند  ها در اين صنايع متمركز نسبت به صنايع رقابتي مي شركت. برخوردار هستند

  .)131: 2009، 6نآلستروم و بروتو( كنند هاي باالتري را براي مشتريان تنظيم قيمت
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ها منجر به  عملكرد، عمليات شركت -عمليات -همچنين بر اساس الگوي ساختار

ها از طريق تنظيم  بديهي است كه در صنايع كمتر رقابتي، شركت. شود عملكرد آنها مي

  .توانند به سودآوري و عملكرد باالتري برسند هاي باالتر مي قيمت

منطق اين نمودار اين . نشان داده شده است 2-4الگوي پنج نيروي پورتر در نمودار 

كند، محيط صنعت  گانه افزايش پيدا مي است كه هر چه شدت نيروهاي رقابتي پنج

  .كند شود و سودآوري كل صنعت كاهش پيدا مي تر مي متخاصم

  
  )132: 2009آلستروم و بروتوم، ( پورترالگوي پنج نيروي  -2-4نمودار 
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 تهديد رقباي جديد -5-1- 4

اگر رقباي جديد بتوانند به آساني وارد صنعت شوند، آن صنعت رقابتي خواهد بود و از 

براي مثال، فقدان موانع ورود باعث شد كه . سودآوري كمتري برخوردار خواهد بود

. بازي تبديل شوند به فروشندگان عمده اسباب 1فروشاني مانند وال مارت و تارگت خرده

هاي معروف  گذاري پايين خود باعث شدند شركت هاي قيمت آنها از طريق استراتژي

. دچار ورشكستگي شوند 3و كي بي تويز 2بازي فروشي مانند فائو شوارتز اسباب

  . ها بايد موانعي را براي ورود ساير رقبا ايجاد كنند بنابراين شركت

 موانع ورود رقباي جديد -1- 5-1- 4

دوهايم و ( توانند مانع ورود رقباي جديد به صنعت شوند به طور كلي، چهار عامل مي

  :)84: 2012همكاران، 

  اي موانع هزينه .1

  هاي تغيير بازاريابي و توزيعي و هزينهمزاياي  .2

  هاي دولتي محدوديت .3

  موانع ورود رفتاري .4

  اي موانع هزينه - 1-1- 5-1- 4
باشند، از اثرات يادگيري و  4موجود در بازار داراي اقتصاد مقياسهاي  اگر شركت

ها  آوري تجربه برخوردار باشند، يا داراي مجوز خاص براي دسترسي به مواد خام يا فن

اي خواهند  باشند، آنگاه رقباي بالقوه براي ورود به اين بازار داراي عدم مزيت هزينه

هزينه هر واحد توليدي شركت با افزايش  دهد كه اقتصاد مقياس زماني روي مي. بود

كاهش هاي ثابت بين تعداد بيشتري از محصوالت  هزينه در نتيجه سرشكن شدنتوليد 
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تري نسبت به  هاي بزرگ كه ظرفيت توليدي و بازار مصرف بزرگ شركت. كند پيدا مي

  . )103: 2011، 1آلن( تر هستند، داراي اقتصاد مقياس هستند هاي كوچك شركت

هاي موجود در بازار، از تجربه يا يادگيري ناشي  ديگر از مزاياي اقتصادي شركتيكي 

هزينه توليد هر واحد از محصوالت  شود كه نيز باعث مياثر يادگيري و تجربه . شود مي

علت اين كاهش اين است كه . كند ها با افزايش توليد كاهش پيدا مي توليدي شركت

كه چگونه عمليات توليدي خود را كاراتر و  گيرند ها در طول زمان ياد مي شركت

بنابراين منحني . نامند مي 2اين اثر تجربه را منحني يادگيري. تر انجام دهند اثربخش

يادگيري نيز مانند اقتصاد مقياس باعث كاهش هزينه توليد هر واحد از محصوالت 

  . )33: 2013، 3رائو و كلين( شود شركت مي

اين . مشاهده كرد 767بوئينگ هواپيماي توان در توليد  مفهوم منحني يادگيري را مي

اما هر چه بيشتر از . هزار ساعت زمان نياز داشت 6به شركت براي توليد اين مدل ابتدا 

  .كرد شد، تعداد ساعت مورد نياز براي توليد كاهش پيدا مي اين مدل توليد مي

اي ناشي از اقتصاد مقياس و اثرات يادگيري تضمين شده نيستند  هاي هزينه جويي صرفه

محصوالت و خدمات بايد طوري طراحي . كنند و بدون تالش مديران تحقق پيدا نمي

هاي توليدي و توزيعي بايد متمركز  شوند كه باعث ايجاد اقتصاد مقياس شوند، سيستم

وسعه و بازاريابي بايد با هم براي رسيدن به شوند و واحدهاي مهندسي، تحقيق و ت

همچنين مديران بايد بين كارآيي ناشي از متمركز كردن . اقتصاد مقياس هماهنگ باشند

ها و واحدهاي سازمان و منافع انگيزشي و خدمات مشتري  و هماهنگ كردن فعاليت

  . ها و واحدها تعادل برقرار سازند ناشي از تمركززدايي اين فعاليت
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  هاي تغيير مزاياي بازاريابي و توزيعي و هزينه - 1-2- 5-1- 4
اگر شركتي در بازار داراي مشتريان وفادار باشد، رقباي بالقوه كار سختي براي جذب 

هاي  همچنين اگر شركت. ) 78: 2007، 1رانچهود و مرندي( اين مشتريان خواهند داشت

ها  فروشي مانند فضاي قفسه خواربار فروشي هاي توزيعي خرده موجود به كانال

ها بايد تالش زيادي  اين كانالدسترسي داشته باشند، رقباي بالقوه براي دسترسي به 

دانند كه كنترل زيادي بر  فروشان به خوبي مي كنندگان و خرده توزيع. انجام دهند

ر دارند، بنابراين براي معرفي محصوالت رقباي بالقوه مبالغ زيادي را از مشتريان و بازا

  . كنند آنها طلب مي

هاي  ، شركت2001تا سال . هاي اعتباري نمونه خوبي در اين زمينه است بازار كارت

هاي ارائه  دادند كه با ساير شركت هاي عضو خود اجازه نمي به بانك 3و ويزا 2دمستر كار

در نتيجه . كار كنند... و  5، ديسكاور4يكن اكسپرس اعتباري مانند آمر هاي دهنده كارت

هاي آنها را به مشتريان  ها درخواست كنند كه كارت توانستند از بانك ها نمي اين شركت

براي . كردند ها قرارداد خود را با مستر كارد و ويزا لغو مي ارائه دهند، مگر اينكه بانك

وارد عمل شد و اين نوع قراردادها را مخالف قانون ضد  رفع اين مشكل دادگاه آمريكا

پاسل و ( بدين ترتيب اين مانع براي رقباي بالقوه برطرف شد. تشخيص داد 6انحصار

  . )13: 2003، 7ساپسفورد

هاي  هاي موجود در بازار براي خريد محصوالت شركت همچنين اگر مشتريان شركت

تواند براي رقباي بالقوه يك  نيز ميعامل اين مواجه باشند،  8تغييرهاي  رقيب، با هزينه

به سيستم شركت مايكروسافت  9براي مثال تغيير سيستم عامل ويندوز. مانع بزرگ باشد

آنها بايد با . شود ميهزينه باعث ايجاد شركت اپل، براي كاربران ايجاد  10عامل مكينتاش
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شركت  .گير خواهد بود راي آنها وقتسيستم عامل جديد آشنا شوند كه اين ب رنحوه كا

كاركردهاي سيستم عامل  سيستم عامل خود را روز به روز به اپل براي حل اين مشكل،

در نتيجه، سهم . تر بتوانند با مكينتاش كار كنند كند تا كاربران راحت ويندوز نزديك مي

ز طريق ايجاد توانند ا ها مي بنابراين، شركت. بازار اپل در بازار رو به افزايش است

  . هاي رقيب شوند هاي تغيير براي مشتريان، مانع جابجايي آنها به سمت شركت هزينه

  هاي دولتي محدوديت - 1-3- 5-1- 4
مقررات محدود كننده در كسب  هاي اخير از شدت ها در طي سال ولتعليرغم اينكه د

مانند اند تا تجارت جهاني رشد بيشتري پيدا كند، اما در بسياري از صنايع  و كار كاسته

همچنان قوانين و مقررات سختي وجود دارد كه راه را براي ورود ها  مخابرات و رسانه

 همچنين در صنعت بانكداري و خدمات بهداشتي نيز قوانين. رقباي جديد بسته است

ها نيز با وضع قوانين محدود كننده  بنابراين، دولت. وجود دارد اي محدود كننده

  .توانند مانع ورود رقباي جديد به بازار شوند مي

  موانع ورود رفتاري - 1-4- 5-1- 4
به چند طريق با رفتارهاي خود عالئمي را به رقباي بالقوه هاي موجود در بازار  شركت

  :)88: 2012دوهايم و همكاران، ( ازار خودداري كننددهند كه از ورود به ب نشان مي

دارند تا رقباي بالقوه با ديدن حاشيه سود كم در  ميها را عمداً پايين نگه  قيمت .1

  . صنعت، از ورود به آن صرف نظر كنند

كه در صورت ورود رقباي جديد به بازار،  دهند ميعالئمي را از خود نشان  .2

  .دهند ها را به شدت كاهش مي قيمت

 باعثكنند كه قصد دارند بر ظرفيت توليدي خود بيفزايند كه اين نيز  مياعالم  .3

بنابراين،  .خواهد شدها در بازار و در نتيجه، حاشيه سود صنعت  كاهش قيمت

  .شود رقباي بالقوه از ورود به صنعت مي اجتنابباعث 
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نتيجه،  در. كنند كه قصد دارند محصوالت جديدي را وارد بازار كنند اعالم مي .4

 بازاررقباي بالقوه از ترس منسوخ شدن محصوالت خود در بازار از ورود به 

 .كنند خودداري مي

شركت اينتل به خوبي توانسته است از اين استراتژي استفاده كند و همواره سهم بازار 

مانع تواند  بنابراين، موانع ورود رفتاري نيز مي. ها داشته باشد خوبي در بازار ريزپردازنده

  .ورود رقباي جديد به بازار شود

  تهديد محصوالت و خدمات جايگزين -4-5-2

به راحتي در دسترس باشند، آنگاه حاشيه سود  1اگر محصوالت و خدمات جايگزين

در اين زمينه، استفاده  سنتييك مثال . كند هاي موجود در صنعت كاهش پيدا مي شركت

هاي تايپ و يا استفاده از آلومينيوم به جاي فوالد در توليد  ها به جاي ماشين از رايانه

توان به استفاده از ويدئو  هاي جديد نيز مي نمونه از بين .قطعات مختلف اتومبيل است

 هاي حضوري و استفاده از پست الكترونيكي به جاي پست كنفرانس به جاي كنفرانس

  . )28: 2011، 2روي( سنتي اشاره كرد

  دانست، به نسبتيكديگر ميزاني كه محصوالت و خدمات را بتوان جايگزين 

دو محصول يا خدمت ممكن  .آنها بستگي دارد) ارزش تقسيم بر قيمت(ارزش / قيمت 

است ارزش يكساني براي مشتريان داشته باشند، اما اينكه آيا جايگزين يكديگر هستند 

دي در ابتدا  وي هاي دي براي مثال دستگاه. بستگي دارد آنهايا خير، به قيمت نسبي 

و  ها حالت كاالهاي لوكس را دارند اين بدان معنا بود كه اين دستگاه. بسيار گران بودند

/ بنابراين، بر اساس مقايسه نسبت قيمت. تواند آن را خريداري نمايد هر كسي نمي

دي خود را به خريد  هاي سي ارزش، مردم رفتن به سينما يا تئاتر و يا حفظ دستگاه

ها، نسبت  اما با پايين آمدن قيمت اين دستگاه. دادند دي ترجيح مي وي هاي دي دستگاه

دي و سينما يا تئاتر قابل مقايسه شده است و  هاي سي ارزش آنها با دستگاه/ قيمت
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دي و سينما يا تئاتر مطرح  هاي سي ها به عنوان جايگزين دستگاه اكنون اين دستگاه

  .هستند

در . است 1يك نكته بسيار مهم، تشخيص محصوالت جايگزين از محصوالت رقابتي

شود كه عملكرد  مي الگوي پنج نيروي پورتر، محصوالت جايگزين به محصوالتي گفته

 ، امادنمحصوالت جايگزين به يك صنعت ديگر تعلق دار. دهند يكساني را انجام مي

  . هاي موجود در يك صنعت محصوالت رقيب به شركت

  كنندگان زني تأمين قدرت چانه -5-3- 4
توانند قيمت محصوالت  كنندگان يك صنعت داراي قدرت كافي باشند، مي اگر تأمين

اگرچه . شود كليدي خود را افزايش دهند و اين باعث كاهش حاشيه سود صنعت مي

دو عامل نقش اما گذارند،  كنندگان تأثير مي زني تأمين قدرت چانهعوامل زيادي بر 

  :)54: 2007هيل و جونز، ( حياتي در اين زمينه دارند

قدرت نسبت به تعداد خريداران كمتر باشد، آنگاه  كنندگان تأميناگر تعداد  .1

 .يابد كنندگان افزايش مي زني تأمين چانه

كنند  آوري خاصي استفاده  داراي منبع كميابي باشند، از فن كنندگان اگر تأمين .2

اتي كه فقط در اختيار خودشان باشد و يا آن منبع براي خريداران بسيار حي

 .يابد افزايش مي كنندگان تأمين زني باشد، آنگاه قدرت چانه

ترين قسمت  مهم. هاي خوبي در اين زمينه وجود دارد براي مثال، در صنعت رايانه نمونه

در اوايل ايجاد رايانه، شركت آي بي ام آنچنان . اي ريزپردازنده آن است هر رايانه

كه حق امتياز ن قطعات حياتي بخواهد كنندگا از تأمين توانست قدرتمند بود كه مي

هاي ديگر قرار دهند تا مطمئن  محصوالت و خدمات خود را در اختيار شركت 2توليد

براي مثال، آي بي ام . شود كه براي تأمين اين قطعات در آينده دچار مشكل نخواهد شد

، اما هاي شخصي خود انتخاب كرد هاي رايانه شركت اينتل را براي توليد ريزپردازنده

و راين شركت را مجبور كرد كه حق امتياز توليد خود را در اختيار شركت ادونسد مايك
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و اهميت اما با توجه به قابليت باالي اينتل در توليد ريزپردازنده . قرار دهد 1ديوايسز

. ها، قدرت اين شركت روز به روز افزايش پيدا كرده است حياتي آن در توليد رايانه

  . دهد هاي ديگر قرار نمي اكنون اينتل حق امتياز توليد خود را در اختيار شركت

. اكنون توليدكنندگان رايانه مانند آي بي ام به شدت به شركت اينتل وابسته هستند

افزار سيستم عامل در صنعت رايانه داراي يك  ارائه نرم شركت مايكروسافت نيز در

. كننده داده است اي به عنوان يك تأمين حالت انحصاري است كه به آن قدرت ويژه

ها در صنعت رايانه معادل  در حالي كه نرخ بازگشت دارايي 2009براي مثال، در سال 

. درصد بوده است 3/24هاي مايكروسافت معادل  درصد بود، نرخ بازگشت دارايي 5/8

  .درصد بوده است 4/10هاي اينتل نيز معادل  همچنين نرخ بازگشت دارايي

فوت الكر . شد 3و فوت الكر 2كننده همچنين باعث ايجاد تنش بين نايك قدرت تأمين

نايك به دليل قدرت باالتر خود نسبت به . هاي ورزشي است برترين فروشگاه كفش

زشي، قدرت انعطاف كمتري را در انتخاب محصوالت هاي ور ساير توليدكنندگان كفش

كرد كه  ها را مجبور مي داد و همه فروشگاه هاي مختلف مانند فوت الكر مي به فروشگاه

در  2002فوت الكر در سال . حاشيه سود كمي را كه نايك در نظر داشت، قبول كنند

محصوالت اين تالشي براي وادار كردن نايك براي دادن انعطاف بيشتر در انتخاب 

شركت و قيمت آنها اعالم كرد كه قصد دارد ميزان سفارشات خود را از اين شركت به 

شركت . كاهش دهد) ميليون دالر از كل فروش آن 250تا  150(درصد  25تا  15ميزان 

محصوالت فروش نايك با شنيدن اين خبر پيشقدم شد و اعالم كرد قصد دارد ميزان 

ميليون دالر كمتر از سال قبل  400درصد يا معادل  40يزان خود را به فوت الكر به م

نايك حتي . كنندگان آن است اين نشان دهنده قدرت نايك در مقابل توزيع. كاهش دهد

براي تنبيه بيشتر فوت الكر اعالم كرد كه ديگر محصوالت پرفروش خود را به اين 

رد و تالش كرد فوت الكر شكست را قبول ك 2003در سال . فروشد فروشگاه نمي
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با خريد مجدد محصوالت نايك، فروش فوت . دشمني خود را با نايك به اتمام برساند

  .)3: 2004، 1كانگ( به روزهاي اوج خود برگشت 2004الكر در سال 

  زني خريداران قدرت چانه -5-4- 4
همانند قدرت . توانند سودآوري يك صنعت را كاهش دهند خريداران پرقدرت نيز مي

  :زني خريداران تأثير دارد كنندگان، دو عامل در تعيين قدرت چانه زني تأمين چانه

قدرت ها كمتر باشد، آنگاه  نسبت به تعداد شركت خريداراناگر تعداد  .1

 .يابد افزايش مي زني خريداران چانه

آوري  اگر محصول خريداري شده يك محصول مهم نباشد و وابسته به فن .2

افزايش  زني خريداران اشد، آنگاه قدرت چانهاختصاصي يك شركت خاص نب

اگر محصول خريداري شده يك محصول مهم باشد و بر عكس،  .يابد مي

زني  آوري اختصاصي يك شركت خاص باشد، آنگاه قدرت چانه وابسته به فن

 .يابد كاهش مي خريداران

. دتوان در صنعت اتومبيل مشاهده كر هاي خوب قدرت خريدار را مي يكي از نمونه

هاي  شركت(از آنجا كه تعداد خريداران . ساز در دنيا وجود دارد هزاران شركت قطعه

زياد است، ) ساز هاي قطعه شركت(نسبت به تعداد فروشندگان ) توليد كننده اتومبيل

آنها به دليل اين قدرت، مشخصات قطعات، . كند بنابراين قدرت خريدار افزايش پيدا مي

  . كنند ها تحميل مي رد نظر خود را به توليد كنندهزمان تحويل و حتي قيمت مو

شركت وال مارت نيز داراي قدرت زيادي نسبت به فروشندگان خود است، زيرا بسيار 

اين شركت حتي قيمت خريد برخي از . بزرگ است و حجم خريد آن بسيار زياد است

هاي بزرگي مانند پروكتر اند  بنابراين حتي شركت. كند محصوالت را خودش تعيين مي

هاي كوكا كوال و  وال مارت حتي شركت. ندگمبل نيز بايد از اين استراتژي تبعيت كن

در . پپسي را مجبور كرده است تا محصوالت جديدي را توليد و به اين شركت بفروشند
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اي و توليدكنندگان  هاي زنجيره واقع، وال مارت در حال تغيير نوع ارتباط بين فروشگاه

  . )68: 2003و همكاران،  1بيانكو( فروشي است در صنعت خرده

  قابت بين رقباي موجودر -5-5- 4
هرچه تعداد . رقابت بين رقباي موجود نيز يكي ديگر از نيروهاي رقابتي پورتر است

كند، زيرا  رقبا در يك صنعت بيشتر باشد، سودآوري آن صنعت كاهش پيدا مي

هاي اضافي را  دهند يا هزينه هاي موجود در صنعت يا قيمت خود را كاهش مي شركت

عوامل زيادي . شوند، بدون اينكه قيمت را افزايش دهند مي براي جذب مشتري متحمل

  . دنشو باعث افزايش رقابت در يك صنعت مي

به طور كلي، هرچه تعداد رقبا در يك صنعت بيشتر باشد، رقابت در آن صنعت افزايش 

هرچند در برخي از صنايع مانند فوالد، عليرغم اينكه تعداد كمي شركت . يابد مي

نگه  ثابتها را  ها با هم رقابت شديد دارند و قيمت ند، اما شركتوجود دار يتوليد

هرچه تعداد رقبا در يك صنعت بيشتر باشد، آن صنعت به بازار رقابت كامل . دارند مي

روي، ( هاي كاهش رقابت در صنعت، ادغام و اكتساب است يكي از راه. شود نزديك مي

2011 :28( .  

ظرفيت مازاد باعث . ل مؤثر بر افزايش رقابت استظرفيت مازاد نيز يكي ديگر از عوام

ها براي تكميل  شركت. شود ها و حاشيه سود و جذاب نبودن صنعت مي كاهش قيمت

  .دهند ظرفيت، قيمت محصوالت خود را كاهش مي

هاي ثابت باال،  صنايعي مانند هواپيمايي، ارتباطات راه دور و فوالد به دليل هزينه

  . زمينه هستندهاي بارزي در اين  مثال

به عنوان . صنعت اتومبيل نيز در برخي از كشورها نمونه ديگري از اين صنايع است

بسيار آن مثال، از آنجا كه بازار اتومبيل در آمريكا در مرحله اشباع قرار دارد، رقابت در 

و جنرال  هايي مانند فورد، كرايسلر لي شركتهاي ما بنابراين، بحران. فشرده است

  . ها به دليل ركود جهاني نبوده استموتورز تن
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  كاربردهاي الگوي پنج نيروي پورتر -6- 4
براي بكارگيري الگوي پنج نيروي پورتر در دنياي واقعي نيازمند سؤاالتي هستيم كه 

راهنماي  3-4نمودار . بتوانيم هر يك از نيروهاي پنجگانه را در صنعت ارزيابي كنيم

طور كه در اين نمودار  همان. دهد عملي استفاده از الگوي پنج نيروي پورتر را نشان مي

گانه طراحي شده است كه ت مختلفي براي ارزيابي عوامل پنجشود، سؤاال مشاهده مي

توانند الگوي  مديران از طريق اين راهنما مي. ندنك به تحليل درست از صنعت كمك مي

  .ا به طور عملي به كار بگيرندپنج نيروي پورتر ر

  هاي الگوي پنج نيروي پورتر محدوديت -7- 4
اما اين الگو نيز . هاي صنعت بسيار مفيد است الگوي پنج نيروي پورتر در انجام تحليل

هاي اصلي اين  يكي از محدوديت. هايي همراه است با محدوديت سواتهمانند تحليل 

پورتر بيان . استراتژي خاصي را پيشنهاد دهدتواند به مديران  الگو اين است كه نمي

كند كه مديران اگر شركت را در يك صنعت غير جذاب ديدند، دو گزينه پيش رو  مي

اول اينكه محصوالت خود را متنوع كنند يا به طور كامل از صنعت خارج شوند : دارند

ند، به ا و دوم اينكه تالش كنند تأثير عواملي را كه باعث عدم جذابيت صنعت شده

  . حداقل برسانند

. مشكل گزينه اول اين است كه صنايع بسيار كمي وجود دارند كه كامالً جذاب هستند

هاي غير جذاب دارند و ورود به صنايع جذاب نيز  تقريباً همه صنايع برخي ويژگي

ها منابع الزم  به عالوه، برخي از شركت). به دليل موانع ورود زياد(بسيار سخت است 

هاي صنايع ديگر و  اكتساب شركت. سازي و ورود به صنايع ديگر ندارند متنوع را براي

توسعه محصوالت و خدمات كامالً جديد معموالً نيازمند ميزان زيادي سرمايه است كه 

به عالوه، . هاي با عملكرد پايين معموالً اين ميزان سرمايه را در اختيار ندارند شركت

تواند بسيار  تجربه قبلي را در اين زمينه ندارند، ميهايي كه  سازي براي شركت متنوع

  ).گيرد مورد بررسي قرار مي 10اين موضوع به طور كامل در فصل . (پرريسك باشد
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ها از طريق تبليغات يا ارائه خدمات مناسب به مشتريان به  براي مثال، تقريباً همه شركت

غالباً به دنبال حداقل كردن قدرت  همچنينها  شركت. دنبال وفاداري برند هستند

اقدام به ساخت  خود سازي رو به عقب هستند و كنندگان از طريق يكپارچه تأمين

  . )236: 2003، 1جونز و اسليتر( كنند ود ميقطعات و تهيه منابع مورد نياز خ

شو، غير  هايي كه با هدف كاهش رقابت در صنعت انجام مي البته بسياري از فعاليت

در كشورهايي كه قانون ضد انحصار وجود دارد، هرگونه اقدام در جهت . هستندقانوني 

هاي جديد به  براي ورود شركت مانعبراي مثال، ايجاد . كاهش رقابت غير قانوني است

. تباني و تثبيت قيمت نيز غير قانوني است. بازار در برخي موارد غير قانوني است

شكايتي كه عليه شركت مايكروسافت مطرح شد، نيز در زمينه عدم رعايت قانون ضد 

  .اما در اروپا همچنان ادامه دارد ،البته اين اتهام در آمريكا برطرف شد. بودانحصار 

  رتباط الگوهاي تحليل صنعت و تفكر استراتژيكا -8- 4
الگوهاي تحليل صنعت با سه موضوع اساسي كه در اين كتاب در زير مجموعه تفكر 

  .شوند، ارتباط دارد استراتژيك مطرح مي

  اهميت مديران و تفكر استراتژيك - 8-1- 4
هاي سازماني  مديران و تفكر استراتژيك آنها نقش مهمي در تنظيم و اجراي استراتژي

فرضيات، باورها و ادراكات مديران در مورد محيط كسب و كار بر دو نوع . دارند

  :گذارند تصميم سازماني تأثير مي

تصميم در مورد تعريف كسب و كار كه جايگاه كسب و كار را در محيط  .1

اينكه مديران كسب و كار را در يك صنعت جذاب قرار . دكن صنعت تعيين مي

 .دهند يا غير جذاب، بر سودآوري شركت تأثير زيادي دارد

اين تصميمات نيز بر سودآوري . تصميم در مورد نحوه رقابت در صنعت .2

اگر مديران شركت داراي تفكر استراتژيك مناسب  .گذارند شركت تأثير مي

حيط كسب و كار باشند و مديران ساير بيني دقيق تغييرات م براي پيش
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ها اين تفكر را نداشته باشند، اين باعث ايجاد مزيت رقابتي براي  شركت

 .شود شركت مي

  تغيير و نياز به تفكر پويا در مورد مديريت استراتژيك -8-2- 4
و الگوي پنج نيروي پورتر الگوهاي خوبي براي تحليل صنعت  سواتاگرچه تحليل 

هاي مقطعي را از  هستند، اما مشكل اصلي آنها اين است كه ايستا هستند و تحليل

اين در حالي است كه صنعت همواره با تغييرات زيادي همراه . دهند صنعت ارائه مي

توانند  از اين الگوها نمي گران با استفاده بنابراين، تحليل. است و حالت ايستا ندارد

  . بيني كنند تغييرات آينده را پيش

) 2005( 1بنابراين، كيم و مائوبورگن. هاي كسب و كار امروزي بسيار پويا هستند محيط

بيان كردند كه براي تحليل صنعت بايد از الگوهاي پويا استفاده  2در  كتاب اقيانوس آبي

  . شود بررسي مي 5اين موضوع در فصل . كرد

  اهميت يادگيري سازماني -8-3- 4
با توجه به اهميت تحليل صنعت، يادگيري سازماني نيز از اهميت زيادي برخوردار 

هاي افزايش يادگيري در سازمان، مباحث بين مديران در زمينه  يكي از شيوه. شود مي

اين . و الگوي پنج نيروي پورتر است سواتشناخت عوامل محيطي از طريق تحليل 

هاي جديد توسط مديران و يادگيري آنها  ها و فرصت اعث شناسايي چالشمباحث ب

اين جلسات باعث به چالش كشيده شدن باورها، ادراكات و فرضيات ذهني . شود مي

  .شود كه خود يكي از مباني يادگيري است مديران مي

   

                                                           

1 Kim and Mauborgne 
2 Blue Ocean Strategy 
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  خالصه -9- 4
برخي از . اي با هم متفاوت هستند محيط صنايع مختلف به طور قابل مالحظه •

و برخي ديگر بالغ هستند؛ در برخي از صنايع رقابت نوظهورصنايع جوان و 

شديدي وجود دارد و در برخي ديگر رقابت كمتر است؛ برخي از صنايع 

 . سودآور هستند و برخي ديگر از سودآوري كمتري برخوردار هستند

هاي فعال در آن دارد، اما  كرد صنعت نقش مهمي در عملكرد شركتعمل •

تفاوت عملكرد . هاي با عملكرد باال و پايين در همه صنايع وجود دارند شركت

ترين شركت در صنايع مختلف از تفاوت عملكرد  ترين و ضعيف قوي

نكته است  اين واقعيت بيانگر اين. ترين صنايع بيشتر است ترين و ضعيف قوي

هاي فعال در آن  عملكرد شركتعملكرد صنعت تنها عامل تأثيرگذار بر  كه

نيست، بلكه عوامل ديگري مانند تفكر استراتژيك مديران نيز بر آن تأثير 

  .گذارند مي

ها مورد  داخلي و خارجي شركت  توان براي ارزيابي محيط را مي سواتتحليل  •

محيط خارجي و نقاط  ها و تهديدهاي اين تحليل فرصت. استفاده قرار داد

محدوديت اصلي . كند ها را ارزيابي مي قوت و ضعف محيط داخلي شركت

. اين است كه ماهيت عيني ندارد، بلكه داراي ماهيت ذهني است سواتتحليل 

هاي ذهني مديران  آيد، از ارزيابي بنابراين هر تحليلي كه از آن به دست مي

 .شود شركت ناشي مي

براي ارزيابي جذابيت ، پنج بعد مهم ساختار صنعت را الگوي پنج نيروي پورتر •

تهديد ورود رقباي بالقوه، تهديد  -كند تحليل مينسبي صنايع مختلف 

زني  زني خريداران، قدرت چانه محصوالت و خدمات جايگزين، قدرت چانه

هر چقدر قدرت اين . هاي موجود در بازار كنندگان و رقابت بين شركت تأمين

تر و سودآوري آن كاهش پيدا  پيدا كند، ساختار صنعت متخاصمنيروها افزايش 

 . كند مي
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. هاي ايستا هستند ، هر دو تحليلو الگوي پنج نيروي پورتر سواتتحليل  •

كه محيط اكثر صنايع پويا است و بنابراين، نتايجي كه از  بدانندكاربران بايد 

 .گيرند ممكن است در آينده كاربرد نداشته باشد ها مي اين تحليل

 
  خودآزمايي تشريحي -10- 4

 هدف از تحليل صنعت چيست؟ .1

 .ها توضيح دهيد اهميت صنعت را در عملكرد شركت .2

 .را تعريف و ابعاد آن را ذكر كنيد سواتتحليل  .3

 .را بيان كنيد سواتهاي تحليل  مزايا و محدوديت .4

 .را تعريف كنيد الگوي پنج نيروي پورتر .5

 .را توضيح دهيد كاربردهاي الگوي پنج نيروي پورتر .6

 .را بيان كنيد هاي الگوي پنج نيروي پورتر محدوديت .7

  .را در تحليل صنعت بيان كنيد اهميت تفكر استراتژيك .8

را در تحليل صنعت توضيح  يت استراتژيكنياز به تفكر پويا در مورد مدير .9

  .دهيد

 .را در تحليل صنعت توضيح دهيد اهميت يادگيري سازماني .10

  

  اي خودآزمايي چندگزينه -11- 4
 دارند؟ ها كه داراي مشتريان مشابهي هستند، چه نام اي از شركت مجموعه .1

 صنعت   -ب                                  بازار     -الف

 صنعتي  خوشه -د     مكان بازار                              -ج

 ؟يابي موفق چيست نام ديگر جايگاه .2

 تعريف كسب و كار   -تعريف هدف                           ب -الف

 تعريف استراتژي -تعريف بازار                               د -ج

 ها دارد؟ و سودآوري شركتكدام يك از موارد زير نقش مهمي در عملكرد  .3
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 جذابيت بازار -جذابيت مشتريان                       ب -الف

 جذابيت ساختار -جذابيت صنعت                           د -ج

ترين متغير تأثيرگذار بر عملكرد است، در  ها معتقدند صنعت مهم اينكه برخي .4

 چارچوب كدام طرز تفكر قرار دارد؟

 گرايي  صنعت -يي                            بساختارگرا -الف

 بازارگرايي -د     توليدگرايي                             -ج

صنعتي نسبت به تفاوت عملكردي ميان صنعتي چگونه   تفاوت عملكردي درون .5

 است؟

 بيشتر   -ب                                 كمتر     -الف

 غير قابل تعريف -د         برابر                                -ج

 كند؟ از چه رويكردي براي تحليل صنعت استفاده مي سواتتحليل  .6

 تدريجي   -ب                              توصيفي     -الف

 تجويزي -د         آرماني                               -ج

هاي خارجي باشد، از كدام  عف داخلي و فرصتاگر شركت داراي نقاط ض .7

 استراتژي بايد استفاده كند؟

 تهاجمي   -ب                              تدافعي     -الف

 تنوع -تغيير جهت                               د -ج

 چيست؟ سواتترين محدوديت تحليل  مهم .8

 عيني بودن   -ب                    ماتريسي بودن     -الف

 دو بعدي بودن -د                               ذهني بودن -ج

 الگوي پنج نيروي پورتر مبتني بر كدام الگوي زير است؟ .9

 عمليات     -عملكرد -ساختار -عملكرد         ب -عمليات -ساختار -الف

 عملكرد     -ساختار - عمليات -ساختار            د -عملكرد -عمليات -ج

 ؟گانه پورتر استجظرفيت مازاد مربوط به كدام يك از نيروهاي پن .10
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 كنندگان   زني تأمين قدرت چانه -ب    تهديد محصوالت جايگزين     -الف

 رقابت بين رقباي موجود -تهديد ورود رقباي بالقوه              د -ج

م يك از كند، كدا اگر هزينه هر واحد توليدي شركت با افزايش توليد كاهش پيدا  .11

 ؟شود موارد زير ايجاد مي

 اقتصاد باز   -ب                    اقتصاد صنعتي     -الف

 اقتصاد مقياس -اقتصاد توليدي                          د -ج

گيرند كه چگونه عمليات توليدي خود را  ها در طول زمان ياد مي اينكه شركت .12

 د؟دار تر انجام دهند، چه نام كاراتر و اثربخش

 منحني يادگيري   -ب                      وري     اثر بهره -الف

 اثربخشي -د      كارايي                               -ج

ميزاني كه محصوالت و خدمات را بتوان جايگزين يكديگر دانست، به چه نسبتي  .13

 بستگي دارد؟

 قيمت  /ارزش - ب                       تقاضا    /عرضه -الف

 ارزش/قيمت -عرضه                              د/تقاضا -ج

 شود؟ كدام يك از عوامل زير باعث افزايش رقابت مي .14

 كاهش قيمت   - ب                      ظرفيت پايين     -الف

 ادغام و اكتساب -د                             ظرفيت مازاد -ج

هاي زير را دارا  پورتر، كدام يك از ويژگي و الگوي پنج نيروي سوات تحليل .15

 هستند؟

                               طولي     -ايستا -ب                    مقطعي     -ايستا -الف

 طولي -پويا -مقطعي                            د -پويا -ج



    

 

 

  فصل پنجم

  صنعت الگوي پوياي ساختار

  
 

  اهداف كلي 
  صنعت  پوياي ساختارآشنايي با الگوي 

  

 اهداف رفتاري

 :پس از مطالعه اين فصل، شما بايد بتوانيد

 .دهيدالگوي پوياي ساختار صنعت را توضيح  .1

 .توضيح دهيدهاي تكامل صنايع را بر اساس الگوي پويا  شيوه .2

 .را بر اساس الگوي پويا توضيح دهيد اقدامات احتمالي رقباي جديد .3

بر رقباي جديد هاي موجود در بازار را نسبت به اقدامات  اكنش شركتو .4

 .اساس الگوي پويا توضيح دهيد

  .نحوه بكارگيري الگوي پويا را در تحليل صنعت تشريح كنيد .5

  .ساختار صنعت بيان كنيدبراي استدالالت مديريتي الگوي پويا را  .6
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 مقدمه  -1- 5

، تغييرات ايجاد 1-5 جدول. امروزه صنايع مختلف دستخوش تغييرات زيادي هستند

اين شكل، دو . دهد مختلف را نشان مي صنايعهاي جديد در  شده توسط شركت

  :دهد واقعيت مهم را در مورد صنايع نشان مي

د و يا نتواند تدريجي و نسبتاً كم باش مياين تغييرات . كنند صنايع تغيير مي .1

 .زياد  انقالبي و نسبتاً

. شود هاي جديد ايجاد مي در صنايع، اكثراً توسط شركت مهمتغييرات  .2

برخي از . هاي موجود در بازار بايد پاسخ مناسبي به اين تغييرات بدهند شركت

ما برخي ديگر كنند، ا هاي مناسب، خود را در بازار حفظ مي آنها با ارائه پاسخ

 .دهند با عدم توجه به اين تغييرات، جايگاه خود را در بازار از دست مي

 
  )101: 2012دوهايم و همكاران، (هاي جديد  تغييرات ايجاد شده توسط شركت -1-5جدول 

  بازار ايجاد شده  صنعت موجود  شركت جديد

  يك بار مصرف هاي پوشك  بچه پوشك  پروكتر اند گمبل

  سي تي اسكن   آوري پزشكي فن  1اي ام آي

  رايانه شخصي  رايانه  اپل

  مسافرت هوايي ارزان  مسافرت هوايي  سوث وست

  هاي ورزشي نوشيدني  نوشيدني  2گتوريد

  عكاسي ديجيتالي  عكاسي  ها ساير شركت/ اچ پي/ كنون

  زمستاني يبازار لوازم ورزش  هاي زمستاني ورزش  3بارتون

  

اند، با ديدگاه  ديگري كه در اين شكل نشان داده نشده هاي اين صنايع و صنايع پويايي

 - الگوي پنج نيروي پورتر و چارچوب ساختار. ت داردساختارگرايي از صنايع مغاير

كند كه  كه مرتبط با رويكرد سازمان صنعتي است، فرض ميعملكرد  -عمليات

اما . زار شوندتوانند با ايجاد موانع مختلف، مانع ورود رقباي جديد به با ها مي شركت
                                                           
1 EMI 
2 Gatorade 
3 Burton  



 و ديد استراتژيكتفكر      160

 

   

شوند و حتي به  هاي جديد وارد صنايع مختلف مي عليرغم اين موانع، شركت

و الگوي پنج نيروي پورتر  SWOTتحليل . كنند هاي بزرگي دست پيدا مي موفقيت

 بيني كنند زمان پيش طيتوانند نحوه تكامل صنايع را در  الگوهاي مفيدي هستند، اما نمي

  . )101: 2012دوهايم و همكاران، (

هاي جديد تفكر استراتژيك هستند تا نه  ها و شيوه بنابراين، مديران نيازمند چارچوب

بيني كنند، بلكه بتوانند اقداماتي را جهت  تنها بتوانند تغييرات محيط صنعت را پيش

طور كه گري همل و سي كي  همان. انجام دهند آنحفظ و رشد شركت خود در 

  :)16: 1994همل و پراهاالد، ( گويند اهاالد در كتاب خود با نام رقابت براي آينده ميپر

هاي  تر شوند، بلكه بايد استراتژي تر و بهتر و سريع ها نه تنها بايد كوچك شركت

به عبارتي . اصلي خود را مورد بازنگري قرار دهند و قواعد صنعت را تغيير دهند

  .  تفاوت باشندها بايد بتوانند م ديگر، شركت

زمان  طينه صنايع در ودهد چرا و چگ شود كه توضيح مي در اين فصل الگويي ارائه مي

  :داند گيري ساختار صنعت مهم مي اين مدل، دو عامل را در شكل. كنند رشد مي

 طيگيري صنايع در  ماهيت در حال تغيير صنعت و چگونگي تغيير و شكل .1

 زمان

ها،  مناسب به تغييرات محيطي كه از سوگيريعدم توانايي مديران در پاسخ  .2

 .گيرد ها و ركود تفكر استراتژيك آنها نشأت مي محدوديت

هاي  ساختار ،جديد رقبايونه دهند كه چگ نشان مي هماين دو عامل در تركيب با 

هاي  هاي موجود از دادن پاسخ كنند و مديران شركت جديدي را براي صنايع ايجاد مي

  . مانند ارها باز مياين ساختمناسب به 

توانند تغييرات  ها مي دهد كه چگونه مديران سازمان اين فصل همچنين توضيح مي

تري را ارائه دهند و  هاي مناسب بيني كنند، نسبت به اين تغييرات، پاسخ صنعت را پيش

هدف از اين فصل، ارائه الگويي براي ساختار صنعت . و ساختار صنعت را شكل دهند

از اين الگو ساختارهاي صنعت را تغيير دهند و  استفادهبا بايد يران يعني مد. است

  . ساختارهاي جديد را براي آن تنظيم كنند
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  ماهيت تغييرات صنعت -2- 5
ريزي  نقطه آغاز برنامه: تعريف كسب و كار«در كتاب معروف خود به نام  1دريك آبل

كه در آن رقبا در  2از يك فضاي رقابتي عبارت استبيان كرد كه صنعت » استراتژيك

هايي است  او معتقد است صنعت متشكل از شركت. كنند ابعاد مختلف با هم رقابت مي

دهند و از  دهند، به نيازهاي مشابهي پاسخ مي كه به مشتريان مشابهي خدمت ارائه مي

توان  ، ميفبر اساس اين تعري .)78: 1980آبل، (كنند  استفاده مي يهاي مشترك آوري فن

  :را در قالب سه بعد تعريف كردصنعت 

 )3؟چه كساني(مشتريان  .1

 )4؟چه چيزهايي(محصوالت  .2

 )5؟چگونه(آوري  فن .3

صنعت را به عنوان يك فضاي رقابتي سه بعدي به تصوير  1- 5بر اين اساس، نمودار 

  . كشد مي

و الگوي پنج  SWOTهاي سنتي در زمينه تحليل صنعت و دو الگوي تحليل  ديدگاه

، استاهميت  نيروي پورتر بر اين فرض استوار هستند كه تغيير در ابعاد صنعت نسبتاً بي

زمان ثابت باقي  طيچرا كه بر اساس اين الگوها اندازه و شكل فضاي رقابتي در 

هاي فعال در  مانند و رقابت همچنان بين شركت ، صنايع در تعادل باقي ميماند مي

محيط كسب . دهد اما اين امر در واقعيت رخ نمي. گيرد ي انجام ميصنعت و به طور سنت

اين تغييرات شامل تغييرات . و كار همواره با تغييرات زيادي مواجه است

هاي جديد و ايجاد محصوالت و خدمات جديد  آوري ايجاد فنشناختي،  جمعيت

ين فرآيند را آنچه كه ا. بنابراين، ابعاد صنعت همواره در حال تغيير هستند. هستند

بيني روي  كند، اين است كه تغييرات به ندرت به شكل ثابت و قابل پيش تر مي پيچيده

هر چند در برخي از صنايع قوانيني وجود دارد كه سرعت تغييرات را ثابت و . دهند مي

                                                           
1 Derrick Abell  
2 competitive space 
3 Who  
4 What  
5 How  
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قانوني به نام  1هاي نوين آوري به عنوان مثال، در صنايع فن. سازد بيني مي قابل پيش

ماه دو برابر  18ها هر  وجود دارد كه بر اساس آن ظرفيت ريزپردازنده 2قانون مور

اما در . بيني كنند توانند تغييرات را پيش ها در اين صنعت مي بنابراين، شركت. شود مي

، 3كانزر( اي را مشاهده كرد بيني توان چنين تغييرات ثابت و قابل پيش اكثر صنايع نمي

2006 :13(.  

 

  
  )103: 2012دوهايم و همكاران، ( صنعت به عنوان يك فضاي رقابتي سه بعدي -1-5نمودار 

  

تغييرات . تأثير بگذارند 1-5توانند بر سه بعد فضاي رقابتي نمودار  عوامل زيادي مي

. دنشو ميجديد هاي جديد باعث ايجاد فضاي رقابتي  شناختي و ايجاد خواسته جمعيت

هاي جديد  ها محصوالت و خدمات جديدي را براي تأمين نيازها و خواسته شركت

با براي مثال، . كنند كنند و در نتيجه، فضاي جديد رقابتي را پر مي مشتريان توليد مي

ه ب هاي كاري بيرون از منزل مشغول توجه به اينكه امروزه زنان بيشتر از قبل در محيط
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هاي كودكان  پوشك 1ند پروكتر اند گمبل و كيمبرلي كالركهايي مان شركت كار هستند،

در نتيجه، فضاي رقابتي در . هاي پرمشغله آمد را روانه بازار كردند كه به كمك خانواده

  . بعد محصول گسترش پيدا كرد

كنند كه  مي توليدرا  يمحصوالت و خدمات جديدهاي كارآفرين  همچنين، شركت

بنابراين، باعث گسترش فضاي رقابتي هم در بعد  .شود ميباعث ايجاد مشتريان جديد 

به عنوان مثال، . )286: 2007، 2بارون و شين( شوند ميمحصول و هم در بعد مشتري 

شركت سوث وست ايرالينز با ارائه خدمات پروازي ارزان قيمت توانسته است فضاي 

  .گسترش دهدصنعت هواپيمايي را هم در بعد محصول و هم در بعد مشتري  رقابتي

به عنوان . كند نيز فضاي رقابتي گسترش پيدا ميهاي جديد  آوري همچنين با توسعه فن

هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي به بسياري از  آوري مثال، پيدايش اينترنت و ساير فن

. آوري گسترش دهند ها امكان داده است كه فضاي رقابتي را در بعد فن شركت

و گوگل، پيدايش و رونق اقتصادي خود را مديون اينترنت  3هاي آمازون، اي بي شركت

آمازون از اينترنت استفاده كرد و از طريق ارائه يك الگوي كسب و كار متفاوت، . هستند

هاي سنتي مانند  فروشي كتاب. فروشي آمريكا تبديل كرد ترين كتاب خود را به بزرگ

هاي اينترنتي را  نيز از استراتژي آمازون تقليد كرده و سايت 5و بوردرز 4بارنز و نوبل

تاب اكتفا نكرده است و كاما آمازون تنها به فروش . اند براي فروش كتاب ايجاد كرده

در كشور ما نيز آدينه بوك . رساند محصوالت زيادي را در سايت خود به فروش مي

مازون عمل كرده و به توانسته است در زمينه فروش اينترنتي كتاب همانند آ

ترين موتور  گوگل نيز با استفاده از اينترنت به بزرگ. هايي دست پيدا كند موفقيت

بيشترين سود خود را از انجام  اين شركت البته .جستجوي دنيا تبديل شده است

  . آورد هاي مختلف به دست مي تبليغات براي شركت
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اين شركت از . ه بعد توسعه دهدشركت اپل توانست فضاي رقابتي را در هر س همچنين

هاي شخصي  در ايجاد رايانه) آوري بعد فن(هاي جديد  آوري ريزپردازنده پيدايش فن

كردند  كه پيش از اين فكر نميو آنها را به مشتريان جديدي  كرداستفاده ) بعد محصول(

  . كه به چنين محصولي نياز داشته باشند، فروخت

: دهد همي را در مورد تكامل و تغيير صنايع نشان ميموفقيت شركت اپل همچنين نكته م

. هاي مشتريان هستند هاي بزرگ به ندرت نيازمند آشكار شدن نيازها و خواسته ايده

نيازهاي آشكار . هاي آشكار و نيازهاي پنهان نياز: مشتريان داراي دو نوع نياز هستند

پنهان نيازهايي هستند كه  نيازهاي .نيازهايي هستند كه مشتريان به آنها آگاهي دارند

طرف ربازار نيز قادر به بدر تريان از وجود آنها آگاهي ندارند و محصوالت موجود مش

هايي كه بتوانند اين نيازها را كشف كنند،  شركت .)8: 2012، 1كاتلر(كردن آنها نيستند 

از مشتريان قبل . دست پيدا كنندهاي بزرگي  توانند به موفقيت مانند شركت اپل، مي

توانستند تشخيص دهند كه به چنين محصولي نياز  هاي شخصي نمي پيدايش رايانه

مديران شركت اپل ايده ايجاد اين محصول جديد را از جلسات گروه كانون يا . دارند

بلكه در شناسايي نياز پنهان مشتريان . هاي ديگر تحقيقات بازار به دست نياوردند روش

و آي  3، آي فون2اپل با ايجاد محصوالتي مانند آي پاد امروزه نيز شركت. مهارت داشتند

  . توانسته است فضاهاي رقابتي جديدي را ايجاد نمايد 4پد

هاي  هايي مانند سوث وست، اپل، نايك، آمازون، گوگل و بسياري از شركت شركت

و وارد صنايعي شدند كه  شدند واردين صنعت محسوب مي ، جزء تازهموفق امروزي

هاي موجود نتوانستند  در اكثر موارد، شركت. قي در آنها وجود داشتندهاي موف شركت

  . واردين ارائه دهند و در نتيجه، بازار را به آنها واگذار كردند پاسخ مناسبي را به تازه

كند،  بنابراين، هر زماني كه يك يا چند بعد از فضاي رقابتي يك صنعت تغيير پيدا مي

ها به طور  برخي اوقات، اين فرصت. شود اد ميهاي جديدي ايج ها يا فرصت شكاف
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هاي جديد يا تغييرات  آوري شوند، مثالً از طريق توسعه فن مستقل ايجاد مي

هاي  هاي جديدي از مشتريان با نيازها و خواسته شناختي كه باعث ايجاد گروه جمعيت

طريق  هاي كارآفرين اين فضاهاي جديد رقابتي را از اما اغلب شركت. شوند جديد مي

هاي جديد و توسعه محصوالت و خدمات جديد و  آوري فعاالنه از فن استفاده بيش

هاي بازاريابي و  از طريق تالش سپس ايجاد تقاضا براي اين محصوالت و خدمات

در واقع، آنها تحت تأثير فضاهاي رقابتي نيستند، بلكه فضاهاي . كنند تبليغاتي ايجاد مي

  . )97: 2005، 1هارپر( دهند رقابتي جديدي را شكل مي

  نقش تفكر استراتژيك در تكامل صنعت -3- 5
همه صنايع پتانسيل تغيير را دارند، . بخش قبلي ماهيت تغييرات صنعت را توضيح داد

ها  بيني نيست و همچنين برخي از شركت اما اين تغيير در همه صنايع ثابت و قابل پيش

دهند و برخي ديگر از ارائه  به اين تغييرات ميبه طور منفعالنه هاي مناسبي را  پاسخ

فعال تغييرات صنعت را  ها نيز به طور بيش برخي از شركت. هستندناتوان پاسخ 

ها و ركود تفكر  در بخش زير محدوديت. كنند بيني و حتي تغييرات را ايجاد مي پيش

وضيح استراتژيك مديران براي برخورد مناسب با ماهيت پوياي محيط كسب و كار ت

  .شود داده مي

  هاي تفكر استراتژيك مديران محدوديت - 5-3-1

توانند تغييرات محيط كسب و كار را  هاي موجود در بازار نمي چرا مديران شركت

ها آنها  هاي مناسبي را نشان دهند؟ آيا شركت بيني كنند و نسبت به آنها واكنش پيش

ريزي پيشرفته  بيني و برنامه داراي واحدهاي تحقيقات بازار، تحقيق و توسعه، پيش

نسبت به تغييرات محيطي بدهند؟ تحقيقات نشان  نيست كه به آنها هشدارهاي الزم را

توانند نسبت  ها، مديران باز هم نمي داده است كه عليرغم وجود اين واحدها در سازمان

پنج عامل باعث ناتواني مديران . نشان دهندرا هاي مناسبي  به تغييرات محيطي واكنش

  :)106: 2012دوهايم و همكاران، ( در واكنش به تغييرات محيطي هستند
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 دقيق به تغييرات محيطي 1هتوجعدم  .1

 دشواري انجام تفسيرهاي دقيق  .2

اكثر تغييرات ايجاد شده و رقباي تازه وارد از خارج از حوزه فضاي رقابتي  .3

 .شوند وارد صنعت مي

 هنجارهاي صنعت .4

  هاي موجود شركت ركودنشيني و  عقب .5

  دقيق به تغييرات محيطي توجهعدم  -1- 3-1- 5
چنين بيان مينتزبرگ . در درجه اول، مديران ممكن است به تغييرات محيطي توجه نكنند

هر طراح . هيچ فرآيندي بيش از تنظيم استراتژي به ادراك مديران نياز ندارد« :كهكند  مي

با انبوهي از اطالعات مواجه است كه در نتيجه، تنظيم استراتژي را با دشواري   استراتژي

. ها بسيار سخت است همچنين شناسايي مسائل استراتژيك در سازمان .»سازد مي مواجه

كنند براي  ميكنند كه احساس  شناسان معتقدند كه افراد تنها به چيزهايي توجه مي روان

كنند كه در گذشته  تمركزبنابراين، طبيعي است كه مديران بر موضوعاتي . آنها مهم است

  . چه موضوعاتي در آينده مهم خواهد بود نيستندچرا كه آنها مطمئن اند،  مهم بوده

نيز كنند كه در گذشته مهم بوده است، بلكه افراد  نه تنها مديران بر مسائلي تمركز مي

اين باورها در نتيجه تجربيات . همواره به دنبال تأييديه براي باورهاي خود هستند

يي توجه خواهند كرد كه بنابراين، آنها بيشتر به رويدادها. گيرد گذشته آنها شكل مي

مديران نيز همانند ساير افراد تمايل دارند از الگوهاي  .باورهاي آنها را تأييد كنند

زماني كه ما با يك رويداد . اي استفاده كنند كه بر تجربيات قبلي آنها استوار هستند ذهني

كيسلر و ( پيوند دهيمكنيم آن را با تجربيات قبلي خود  سعي مي ،شويم  جديد روبرو مي

  . )548: 1980، 2اسپرول

 دشواري انجام تفسيرهاي دقيق  -2- 3-1- 5
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هاي  در مورد دادهرا هاي عيني يا منطقي  توانند ارزيابي به عالوه، مديران غالباً نمي

بنابراين، يك رقيب جديد كه يك محصول يا . آوري شده در سازمان انجام دهند جمع

كند، ممكن  آوري جديد استفاده مي يا از يك فن كند خدمت جديد را به بازار معرفي مي

ابزارهاي سنتي تحليل صنعت چنين . است به راحتي توسط مديران ناديده گرفته شود

اما تحقيقات نشان . كنند كه تعريف ماهيت تهديدها يا رقبا مسأله مهمي نيست فرض مي

ر ابعاد صنعت تغييرات د. داده است كه تعريف ماهيت تهديد رقابتي مسأله مهمي است

اهميت تلقي شود، به  هاي موجود در صنعت بي ممكن است توسط مديران شركت

  . خصوص زماني كه شركت آنها داراي عملكرد موفقي در صنعت باشد

كنند كه  اي را تنظيم و اجرا مي هاي پيچيده هاي پيچيده غالباً استراتژي مديران سازمان

اند و ديگر وجود  كه تغيير كردههستند هايي  طمحياز  آنها بر باورها و ادراكاتمبتني 

  . )905: 1984، 1هال( ندارند

اكثر تغييرات ايجاد شده و رقباي تازه وارد از خارج از حوزه  -3- 3-1- 5

 .شوند فضاي رقابتي وارد صنعت مي

هاي موجود  كنند كه شركت هاي سنتي در مورد ساختار صنعت چنين فرض مي ديدگاه

. خيزند ورود يك رقيب جديد به بازار، سريعاً با آن به مقابله بر مي در يك بازار بعد از

بيني شده توسط الگوهاي  هاي پيش العمل شوند كه عكس اما عوامل زيادي باعث مي

هاي موجود  اولين دليل اين است كه مديران شركت. سنتي چندان اثربخش واقع نشوند

به تأثير هنجارهاي صنعت و با توجه . ممكن است متوجه ورود رقيب جديد نشوند

تواند وارد بازار شده و  هاي شناختي مديران، يك رقيب جديد به راحتي مي محدوديت

 شناسايياز بازار را به دست بگيرد و حضور خود را بدون اينكه  2يك بخش كوچك

دومين دليل اين است كه حتي بعد از شناسايي رقيب جديد، . شود، به ثبت برساند

تعيين كنند كه آيا اين رقيب جديد تهديد مهمي براي اي موجود بايد ه مديران شركت

اين كار بسيار . شركت است يا خير و اگر تهديد مهمي بود چگونه بايد به آن پاسخ داد

                                                           
1 Hall  
2 niche 



 و ديد استراتژيكتفكر      168

 

   

اي است، چرا كه رقيب جديد در بخشي از صنعت يا فضاي رقابتي مشغول به  پيچيده

در نتيجه، مديران آنها را رقيب فرض  فعاليت است كه قبالً بر روي آن كار نشده است و

هايي  كنند كه آن بخش هاي موجود به راحتي چنين فرض مي مديران شركت. كنند نمي

كه توسط رقيب جديد اشغال شده است، به اندازه كافي سودآور و بزرگ نيست كه 

  .  )108: 2012دوهايم و همكاران، ( باعث نگراني شركت شود

شدند و  1لوي متوجه ورود رقيب جديدي به نام رد بهاي كوكا كوال و پپس شركت

زا دادند،  هاي انرژي پاسخ سريعي نيز به بخش تازه شكل گرفته در بازار به نام نوشيدني

ها  ل بر اين بازار داده شد و بنابراين، اين شركتواما اين پاسخ بعد از تسلط رد ب

شركت كنون نيز از استراتژي . دنتوانستند به جايگاه مناسبي در اين بازار دست پيدا كنن

هاي اصلي اين  در ورود به صنعت فتوكپي استفاده كرد و به يكي از شركت يمشابه

برداري را  هاي كوچك و شخصي كپي اين شركت ابتدا فقط دستگاه. صنعت تبديل شد

شركت زيراكس نيز كه رهبر بازار بود، نسبت به اين استراتژي واكنش . وارد بازار كرد

برداري و  در نتيجه، كنون توانست به يكي از رهبران صنعت كپي. نشان نداد مناسبي

 دهد ميها نشان  ل و ساير شركتوهاي كنون، رد ب موفقيت شركت. چاپگر تبديل شود

كه تأكيد الگوي پنج نيروي پورتر بر ايجاد مانع براي ورود رقباي جديد براي موفقيت 

لكه آنها بايد نوع تهديد رقباي جديد را هاي موجود در بازار كافي نيست، ب شركت

  ).215: 2002، 2هولشتاين( شناسايي كنند

كنندگان به غذاهاي  هاي مواد غذايي با تغيير ذائقه مصرف امروزه بسياري از شركت

كنندگان به غذاهاي بهداشتي و طبيعي  اما عالقه مصرف. بهداشتي و طبيعي مواجه هستند

گردد كه تعدادي از  برمي 1970موضوع جديدي نيست، بلكه اين قضيه به اوايل دهه 

اما امروزه تعداد زيادي از . شد ها ارائه مي كتمحصوالت غذايي طبيعي در سوپرمار

هاي توليد كننده مواد غذايي  هاي شركت هاي مواد غذايي تحت تأثير فعاليت شركت

اند، چرا كه تهديد آنها را جدي نگرفتند و اجازه دادند آنها بخش  طبيغي قرار گرفته
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فضاي رقابتي صنعت  ها در واقع، اين شركت. بزرگي از بازار را به دست آورند ً نسبتا

  . ندا همواد غذايي را تغيير داد

هاي موجود در بازار متوجه  دهد كه وقتي مديران شركت تحقيقات همچنين نشان مي

گردند تا با اطالعات  شوند، به دنبال اطالعات جديدي مي تهديد جديدي در بازار مي

ا با انبوهي از اطالعات اما در نهايت آنه. بيشتر بتوانند تصميمات بهتري را اتخاذ كنند

در چنين وضعيتي ماهيت . شود گيري مناسب مي شوند كه مانع از تصميم مواجه مي

  و در نتيجه، توجه مديران به سمت موضوعات كم شود ناديده گرفته مياصلي تهديد 

هاي  شود مديران شركت بنابراين، اطالعات زياد باعث مي. شود اهميت سوق داده مي

  . ، ورود رقباي جديد را ناديده بگيرندموجود در بازار

هاي موجود در بازار، اهميت تهديد رقباي جديد را درك كنند،  حتي اگر مديران شركت

. برخوردار هستند 1پيشگام بودنچرا كه رقباي جديد از مزيت . شود نيز مشكل حل نمي

ا وارد هايي كه براي بار اول محصولي ر مزيتي است كه به شركت پيشگام بودنمزيت 

  ).559: 2008، 2هرشي(گيرد  اند، تعلق مي بازار كرده

وجود دارد، بايد تصميم بگيرند كه چه زماني  يزماني كه آنها تشخيص دادند كه تهديد

به . شوند ها به سرعت داده مي برخي از پاسخ. و چگونه بايد با رقباي جديد مقابله كنند

نند قيمت محصوالت خود را كاهش توا هاي موجود در بازار مي عنوان مثال، شركت

تصميمات . تر باشد دهند تا نسبت ارزش به قيمت محصوالت آنها براي مشتريان جذاب

، نيازمند دتر مانند توليد محصوالت و خدمات جايگزين محصوالت رقباي جدي پيچيده

بزرگ و هاي موجود  شركتاگر  .گذاري و صرف زمان بيشتري است سرمايه

  . شود تر هم مي بوروكراتيك باشند، اين كار براي آنها سخت

ها سريع داده شوند، باز هم رقباي جديد به دليل برخورداري از مزيت  حتي اگر پاسخ

. تر خواهند بود موفقگذاري و ساير مزايا  شامل سهم بازار، قدرت قيمت پيشگام بودن

هاي موجود  در نتيجه، حتي اگر شركت. هاي زيادي ادامه دارد سال پيشگام بودنمزيت 
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به سرعت محصوالت جايگزين را وارد بازار كنند، رقباي جديد به مدت زيادي از 

  .  خواهند بود رنسبت به آنها برخوردا باالتري عملكرد

  هنجارهاي صنعت -4- 3-1- 5
وه هاي موجود در بازار، معموالً داراي زبان مشترك و ادراكات مشابه در مورد نح شركت

شود كه مديران صنعت از  اين هنجارهاي مشترك باعث مي .رقابت با يكديگر هستند

، اي مشتركي را توسعه بدهند هاي حرفه استفاده كنند، شبكه يهاي آموزشي مشابه برنامه

. اي مشتركي شركت كنند و مجالت تجاري مشتركي را مطالعه كنند در جلسات حرفه

آنها به هنجارهاي صنعت و ايجاد دانش مشترك در ها باعث افزايش تعهد  اين فعاليت

  . شود ميان مديران صنعت مي

جنبه مثبت اين هنجارهاي مشترك اين است كه به ايجاد استانداردهاي صنعت، پذيرش 

ها و بهبودهاي تدريجي در  كنندگان و تسهيل توسعه محصوالت توسط مصرف

اما بعد منفي هنجارهاي مشترك اين است كه اين . كند هاي صنعت كمك مي آوري فن

وانند خود را با سرعت تغييرات ت مانند و نمي هنجارها در طول زمان ثابت باقي مي

هاي موجود در بازار مراقب محصوالت و  در نتيجه، مديران شركت. محيطي وفق دهند

هاي جديد و رقباي جديد هستند، اما به   آوري خدمات جديد، مشتريان جديد، فن

كنند كه  با هنجارهاي  ها و رقبايي توجه مي آوري محصوالت و خدمات، مشتريان، فن

شود كه آنها از رقباي  در نتيجه، اين عامل نيز باعث مي. عت سازگاري دارندكنوني صن

  . جديد عقب بمانند

 هاي موجود شركت ركودنشيني و  عقب -5- 3-1- 5

تركيب عوامل قبلي نه تنها باعث ورود رقباي جديد به دهد كه  اسناد و مدارك نشان مي

براي . شود موجود در بازار مي هاي نشيني و ركود شركت شود، بلكه باعث عقب بازار مي

. مثال، صنعت روزنامه به دليل كاهش سطح مخاطبان دچار بحران مالي شده است

ترين ناشر روزنامه در آمريكا بر اساس تيراژ، اكنون به دنبال كاهش  ، بزرگ1گانت
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هاي خود از طرق مختلف مانند تعديل نيرو و حذف فرآيندهاي غير ضروري  هزينه

امروزه مشتريان به دنبال اخبار . يگر نيز با چنين مشكالتي مواجه هستندناشران د. است

به . هاي بزرگ نيز دچار اين مشكل هستند رايگان در اينترنت هستند و حتي روزنامه

هزار نفري در  400دچار كاهش  2008، در سال 1عنوان مثال، روزنامه يو اس اس تودي

لگوهاي كسب و كار جديدي را طراحي اگر اين صنعت نتواند ا. خوانندگان خود شد

  .)325: 2012فرل، ( كند، ناشران روزنامه در آينده دچار مشكالت زيادي خواهند شد

نشيني خود را با عقالنيت يا  هاي موجود در بازار مانند گانت دليل عقب مديران شركت

نشيني به ندرت باعث تقويت  هاي عقب اما اين استراتژي. كنند توجيه مي 2سازي كوچك

هاي كوچك بازار  چرا كه رقباي جديد تنها به بخش. شود ها مي جايگاه اين شركت

هاي كوچك و شخصي را به  مانند شركت كنون كه ابتدا بازار دستگاه. شوند راضي نمي

. داشت، رفتتري كه زيراكس بر آن تسلط  دست گرفت و سپس به سراغ بازار بزرگ

 خواهند از وفاداري مشتريان، هايي كه دارند، مي ها به دليل فرصت اين شركت

و به  هاي خود حداكثر استفاده را ببرند آوري محصوالت و خدمات جديد و فن

  . يورش ببرندتر بازار هم  هاي بزرگ بخش

ر را با هاي موجود در بازا تواند به طور مقطعي شركت مينشيني  اگرچه استراتژي عقب

هايي كه رقباي جديد در بازار خواهند داشت، باعث  آرامش مواجه سازد، اما پيشرفت

هاي موجود در بازار ممكن  مديران شركت. شود در بازار مي آنهاتثبيت هرچه بيشتر 

دهند، اما اين  هاي قابل دفاع حركت مي است تصور كنند كه شركت خود را به بخش

نشيني اين است كه رقابت در دو حوزه  راتژي عقبمشكل است. تصور نادرستي است

هاي  هاي موجود به بخش نشيني شركت اول اينكه به دليل عقب. يابد مي افزايش

 ،دومين دليل افزايش رقابت. يابد ها افزايش مي تر بازار، رقابت در اين بخش كوچك

هاي  تر بازار به بخش هاي كوچك كنند از بخش كه تالش ميهستند رقباي جديد 

  . تر جابجا شوند بزرگ
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كنند  و الگوي پنج نيروي پورتر فرض مي SWOTابزارهاي سنتي تحليل صنعت مانند 

كنند و بر سر  هاي موجود و رقباي جديد از يك قاعده مشخص تبعيت مي كه شركت

هاي  استراتژيك، رقباي جديد به شيوهاما از ديدگاه . كنند يك بخش مشخص رقابت مي

هاي موجود  كنند و عمليات خود را به طور متفاوتي نسبت به شركت متفاوتي فكر مي

خاص  هاي بازيصنعت، به دنبال ايجاد  هاي بازيآنها به جاي تبعيت از . دهند انجام مي

اين همان . داند فضاي رقابتي را در ابعاد مختلف تغيير دهن خود هستند، چرا كه توانسته

رقباي . ندا هدر  كتاب اقيانوس آبي بيان كرد) 2005(چيزي است كه كيم و مائوبورگن 

هاي صنعت را نيز تغيير  هاي جديد براي صنعت، قواعد بازي جديد با ابداع بازي

  . دهند مي

تفاوت هستند و  هاي جديد نيز بي هاي موجود حتي نسبت به اين بازي مديران شركت

همچنين اين مديران زماني . گيرند، متناسب با تغييرات محيطي نيست ميتصميماتي كه 

دهند  شود، به جاي استفاده از آنها ترجيح مي هاي جديد وارد صنعت مي آوري كه فن

ها به زودي منسوخ  آوري  هاي خود را بهبود ببخشند، غافل از اينكه اين فن آوري فن

بخار باعث منسوخ شدن لوكوموتيوهاي براي مثال، اختراع لوكوموتيوهاي  .شوند مي

  . ديزلي شد

  الگوهاي تكامل صنايع -4- 5
هاي قبلي به آن پرداختيم، تكامل  بر اساس الگوي پوياي ساختار صنعت كه در بخش

هاي  در اين بخش، برخي از ويژگي. دهد بيني رخ مي قابل پيشهاي  صنعت به شيوه

ما بحث خود را . شود هايي از صنايع مختلف ارائه مي شود و مثال تكامل صنعت بيان مي

ادامه هاي موجود  نحوه پاسخ شركتسپس با و كنيم  آغاز ميابتدا با حمله رقباي جديد 

  .)110: 2012دوهايم و همكاران، ( دهيم مي

  حمله رقباي جديد - 4-1- 5
  :سه الگو در زمينه حمله رقباي جديد وجود دارد

 .دهد هاي فضاي رقابتي رخ مي حمله در پيرامون يا شكاف .1
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ترين رقباي جديد از مزيت ايجاد تغيير در دو يا سه بعد ابعاد صنعت  موفق .2

 .كنند استفاده مي

 جودوي كارآفريني .3

 :پردازيم در بخش زير به توضيح هر يك از اين موارد مي

  .دهد هاي فضاي رقابتي رخ مي در پيرامون يا شكافحمله  -1- 4-1- 5
هاي موجود در بازار حمله  به طور مستقيم به شركت معموالًرقباي جديد موفق، 

هايي كه در ابعاد فضاي رقابتي، در نتيجه  كنند كه از شكاف ، بلكه تالش ميكنند نمي

هاي جديد صورت گرفته  آوري عواملي مانند ترجيحات جديد مشتريان و ايجاد فن

ترين رقباي جديد به طور مستقيم به محصوالت و خدمات  خطرناك. است، استفاده كنند

هاي سودآوري كه در  ه به دليل فرصترقباي بالقو. كنند هاي موجود حمله نمي شركت

بينند كه به طور مستقيم به  ايجاد يا تأمين تقاضاهاي جديد مشتريان دارند، دليلي نمي

آنها غالباً محصوالت و خدمات جديدي را ارائه . هاي موجود حمله كنند شركت

  .كنند هاي جديدي در توليد آنها استفاده مي آوري دهند و يا از فن مي

با موفقيت وارد بازار آمريكا  1970، توليدكنندگان اتومبيل ژاپني در اوايل دهه براي مثال

هايي وجود داشت كه باعث  ها در آمريكا تقاضاي زيادي براي اتومبيل در آن سال. شدند

ژاپني نيز به خوبي توانستند اين توليدكنندگان . شدند مصرف انرژي ميدر جويي  صرفه

كه توليدكنندگان آمريكايي از  در حالي ،خوبي آن را تأمين كنندخواسته را شناسايي و به 

ورود توليدكنندگان ژاپني به بازار آمريكا با الگوي پوياي ساختار . تأمين آن ناتوان بودند

اين تغييرات . از تغييرات ابعاد صنعت استفاده كردندآنها به خوبي . صنعت تطابق دارد

. بودند 1هاي توليد ناب آوري با مصرف پايين و فن هاي شامل ايجاد تقاضا براي اتومبيل

از آنجا كه توليدكنندگان آمريكايي ادراك متفاوتي نسبت به محيط صنعت داشتند، 

، 2شاپيرو( مديران آنها از درك جدي بودن تهديد توليدكنندگان ژاپني عاجز بودند

1991 :52( .  
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استفاده كرده و به ن آمريكايي توليدكنندگااز عدم بصيرت  همچنينتوليدكنندگان ژاپني 

آنها ابتدا به بازار خودروهاي كوچك وارد شدند . طور غير مستقيم به آنها حمله كردند

تر  كنندگان جا گرفتند، وارد بازارهاي بزرگ و بعد از اينكه به خوبي در ذهن مصرف

ها را براي فعاليت جذاب  توليدكنندگان آمريكايي اين بخشجالب آنكه . شدند

آوري و محصوالت جديد  فضاي رقابتي را از دو بعد فن ها ژاپنيبنابراين، . دانستند نمي

شاپيرو، ( حمله كنندتوليدكنندگان آمريكايي گسترش دادند، بدون اينكه مستقيماً به 

1991 :53( .  

زيت ايجاد تغيير در دو يا سه بعد ترين رقباي جديد از م موفق -2- 4-1- 5

  .كنند ابعاد صنعت استفاده مي
رقباي جديد موفق معموالً محصوالت و خدمات كند كه  الگوي پويا همچنين بيان مي

براي . دهند كنند كه بيش از يك بعد فضاي رقابتي را تغيير مي جديدي را وارد بازار مي

كند كه نه تنها به  ي را وارد بازار ميمثال، يك رقيب جديد موفق احتماالً محصول جديد

رقباي . گيرد آوري جديدي نيز بهره مي دهد، بلكه از فن تغيير سليقه مشتريان پاسخ مي

رقباي . جديد انگيزه زيادي دارند كه بر تغيير بيش از يك بعد فضاي رقابتي تمركز كنند

ن نشده مشتريان هاي فضاي رقابتي، تأمين نيازهاي تأمي جديد با حركت به سمت شكاف

هاي  توانند خود را از شركت بهتر مي ،آوري جديد و همچنين ارائه محصوالت با يك فن

هاي موجود  چنين رقيب جديدي براي مديران شركت. موجود در بازار مخفي نگه دارند

رسد و بنابراين، آنها اين رقيب را چندان جدي در نظر  بسيار متفاوت به نظر مي

  .گيرند نمي

باال را وارد بازار كردند و   هم محصوالت جديد و باصرفهتوليدكنندگان اتومبيل ژاپني 

 2آنها محصوالت خود را با سرعت . هاي جديد توليدي استفاده كردند آوري هم از فن

  ).155: 1990، 1بست(برابر و با نصف قيمت محصوالت موجود وارد بازار كردند 
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دهد، بلكه با  تفاوتي را به مشتريان ارائه ميشركت وال مارت نه تنها محصوالت م

  .تواند آنها را با قيمت پايين به مشتريان عرضه كند هاي خود مي آوري استفاده از فن

هاي شخصي را وارد بازار كرد و هم  شركت اپل نيز هم محصوالت جديد يعني رايانه

در واقع، اپل توانست  .هاي ريزپردازنده استفاده كرد آوري در توليد آنها به خوبي از فن

با ) محصول جديد(هاي شخصي  توليد رايانه. سه بعد فضاي رقابتي را گسترش دهد

باعث ) مشتري جديد(براي خانوارها و افراد ) جديد  آوري فن(ها  استفاده از ريزپردازنده

  .تغيير هر سه بعد فضاي رقابتي در صنعت رايانه شد

   جودوي كارآفريني -3- 4-1- 5
ي از بازار را كهاي كوچ كند كه رقباي جديد ابتدا بخش پويا همچنين بيان ميالگوي 

هاي  كنند و سپس بازار خود را به بخش كنند، جايگاه خود را در آن تثبيت مي اشغال مي

هاي  رقباي جديد به ندرت به داشتن جايگاه خوب در بخش. دهند گسترش مي تر بزرگ

اگرچه آنها در شروع شتاب چنداني ندارد، اما به تدريج . شوند كوچك بازار راضي مي

شوند و  كنندگان به رقباي جديد وفادار مي مصرف. افزايند بر شتاب عمليات خود مي

تري از محصوالت و خدمات را  گسترده مجموعهآنها نيز از اين وفاداري استفاده كرده و 

  . )17: 2003، 1جانسون( كنند روانه بازار مي

از مزاياي ناشي از اقتصاد مقياس نيز ممكن است رقباي جديد را در ورود به   مندي بهره

اند از  هاي اكبر جوجه نيز به خوبي توانسته رستوران .تر تشويق كند بازارهاي بزرگ

توليد محصوالت . وفاداري مشتريان استفاده كرده و دامنه كاري خود را وسعت ببخشند

  . اداري مشتريان به اين رستوران شده استبا كيفيت و با قيمت مناسب باعث وف

دامنه كاري خود را از توليد  اند هاي ژاپني به تدريج و با گذشت زمان توانسته شركت

هاي لوكس گسترش  ها و اتومبيل ون هاي ورزشي، ميني هاي باصرفه به اتومبيل اتومبيل

                                                           
1 Johnson  
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 1مانند سيرز هاي اصلي بازار وال مارت نيز در طي مدت كوتاهي توانست شركت. دهند

  . را پشت سر بگذارد 2و كي مارت

  هاي موجود شركت  الگوهاي پاسخ - 4-2- 5
در اين . هاي رفتاري رقباي جديد در ورود به بازارها بحث كرد بخش قبلي بر ويژگي

هاي موجود در بازار به رقباي جديد تمركز  بخش، بر الگوهاي رايج پاسخ شركت

  .شود مي

هاي رقباي  آوري با محصوالت، خدمات و فندشواري انطباق  -1- 4-2- 5

  جديد
هاي موجود در بازار به ندرت  هاي قبلي نيز گفته شد، شركت طور كه در بخش همان 

. هاي رقباي جديد سازگار كنند آوري توانند خود را با محصوالت، خدمات و فن مي

ير ادراك محيط مديران، الگوهاي ذهني خود را غالباً درگدليل اين ناتواني اين است كه 

ي رقابتي و ظهور رقباي اضك تغييرات در ابعاد فكنند و در نتيجه، از در رقابتي خود مي

شوند كه  در واقع، آنها زماني متوجه چالش رقباي جديد مي. مانند جديد عاجز مي

  . هاي مالي زيادي روبرو شده است شركت آنها با بحران

توانند خود را با تغييرات  موجود نمي هاي نتيجه اين عدم آگاهي اين است كه شركت

هاي رقباي جديد  هاي موجود از برنامه زماني كه مديران شركت. رقباي جديد وفق دهند

آوري الزم براي  از الگوهاي ذهني، تخصص و فن  آگاهي دارند، نيز شركت آنها احتماالً

وهاي ذهني، حتي اگر الگ. پاسخ مؤثر به اقدامات رقباي جديد برخوردار نخواهد بود

آوري الزم را براي پاسخ مؤثر به اقدامات رقباي جديد داشته باشند،  تخصص و فن

در وضعيت بهتري خواهند  پيشگام بودنهاي  از مزيت يرقباي جديد به دليل برخوردار

  .)559: 2008هرشي، ( بود

  نشيني عقب -2- 4-2- 5

                                                           
1 Sears 
2  K Mart 
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براي انطباق با هاي موجود اين است كه به جاي تالش  الگوي دوم پاسخ شركت

دوهايم و ( كنند نشيني مي هاي زير در مقابل آنها عقب هاي رقباي جديد، به روش قابليت

  :)113: 2012همكاران، 

 تر در فضاي رقابتي، البته به تصور مديران هاي ايمن نشيني به حوزه عقب •

 سازي متنوع •

 بهبود محصوالت و خدمات موجود •

ا تهديد رقباي جديد روبرو شدند، بايد هاي موجود در بازار ب زماني كه شركت

  آوري  فن ،هاي سريعي را بدهند، محصوالت و خدمات آنها را به چالش بكشند پاسخ

از  ييها اما معموالً چنين پاسخ. آنها را به دست آورند و آن را توسعه و بهبود ببخشند

ا مديران كشد ت زمان زيادي طول مي. شود هاي موجود در بازار داده نمي سوي شركت

ها به وجود تهديد از سوي رقباي جديد توجه كنند و حتي بعد از متوجه  اين شركت

. كشد تا اقدامات مؤثري را انجام دهند شدن وجود اين تهديد نيز زمان زيادي طول مي

هاي  اقدامات الزم از سوي شركتانجام بدين ترتيب، رقباي جديد با عدم توجه دقيق و 

پيشگام هاي  رسند، از مزيت هاي كوچك بازار مي هاي خوبي در بخش موجود، به جايگاه

تر به  كنند جايگاه آنها را در بازار بزرگ شوند و در ادامه تالش مي برخوردار مي بودن

 شود، هاي موجود انجام مي در اين زمان اقداماتي كه از سوي شركت. آورند دست

  .چندان مؤثر واقع نخواهد شد

براي مثال، آنها از . افتند هاي ديگري مي هاي موجود به فكر پاسخ در اين زمان، شركت

ها در بين توليدكنندگان خودرو و فوالد  اين شكايت. كنند رقابت ناعادالنه شكايت مي

ز خارج خواهند كه براي ورود خودروها و فوالد ا هاي خود مي آنها از دولت. رايج است

  . از كشور سهميه تعيين كنند

سازي محصوالت و خدمات، خود  دهند با استفاده از متنوع برخي از مديران ترجيح مي

را از بازارهايي كه به تصرف رقباي جديد در آمده است و براي شركت آنها ديگر 

  . جذابيتي ندارد، نجات دهند
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 تمايلي نداشنه باشندنسبت به ترك بازارهاي سنتي مديران همچنين ممكن است 

كنند كه بازار خود را به  مديران در چنين مواقعي سعي مي. )12: 1980پورتر، (

كنند كه  در واقع، آنها در اكثر موارد تالش مي. انتقال دهندهاي قابل دفاع  بخش

آنها توسط محصوالت دانند  كه مي دمحصوالت و خدمات خود را بهبود ببخشند، هرچن

هاي موجود در  بنابراين، شركت. اند محصوالت و خدمات رقباي جديد منسوخ شده

آنها . كنند فعال باشند، به صورت منفعالنه كار مي بازار در اكثر موارد به جاي اينكه بيش

هاي به تصور  دهند به بخش به جاي اينكه مستقيماً با رقبا به مبارزه برخيزند، ترجيح مي

   . نشيني كنند دفاع عقبخود، قابل 

  .شود به ندرت باعث ايجاد منافع بلند مدت مي نشيني عقب -3- 4-2- 5
هاي به ظاهر قابل دفاع، به ندرت  نشيني به بخش هاي موجود در بازار از عقب شركت

هاي به ظاهر قابل  نشيني به بخش عقب. توانند در بلند مدت به سودآوري برسند مي

هاي موجود در  مديران شركت. شود ها مي دفاع، باعث ايجاد يك تناقض براي شركت

شوند كه  بازار كه قصد داشتند با اين استراتژي ميزان رقابت را كاهش دهند، متوجه مي

يش پيدا اند و در نتيجه ميزان رقابت افزا ها شده  هاي ديگري نيز وارد اين بخش شركت

ها داراي ظرفيت مازاد هستند و براي پر كردن اين ظرفيت  اين شركت. كرده است

دهند تا بتوانند سهم بيشتري از اين بازارهاي كوچك را به دست  ها را كاهش مي قيمت

كند، چرا  از طرف ديگر، ميزان رقابت از سوي رقباي جديد نيز افزايش پيدا مي. آورند

كنند و با ارائه محصوالت و خدمات بيشتر،  تر حركت مي گهاي بزر كه آنها به بخش

رقباي جديد غالباً باعث ايجاد ساختارهاي جديد  .شوند باعث افزايش سطح رقابت مي

  .)59: 2012، 1شيرنبك( شوند در صنعت مي

  الگوي پوياي تحليل صنعت كاربرد -5- 5
هاي تكامل صنايع را بررسي  صنعت آشنا شديم و شيوه حال كه با الگوي پوياي ساختار

هاي پويا را براي  توان اين الگو خواهيم توضيح دهيم كه چگونه مي كرديم، اكنون مي
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توان در  كند كه هر صنعت را مي اگرچه الگوي پويا بيان مي. تحليل صنعت استفاده كرد

استفاده از اين الگو ا امآوري تحليل كرد،  مشتريان، محصوالت و فنچارچوب سه بعد 

  . مرتبط را براي سه بعد شناسايي كند هاي بندي طبقهگر  مستلزم اين است كه تحليل

كنندگان بر اساس سن  بندي مصرف براي مثال، در تحليل صنعت مواد غذايي، طبقه

نوزادان . هاي مناسبي را براي بعد مشتري ايجاد كند تواند مفيد واقع شود و طبقه مي

  . زهايي هستند كه با نيازهاي نوجوانان متفاوت استي نياادار

ممكن است مفيد واقع بندي مشتريان اتومبيل  از طرف ديگر، استفاده از سن براي طبقه

سال را هدف قرار  18توانند جوانان كمتر از  براي مثال، توليدكنندگان اتومبيل نمي. نشود

هاي  كننده مانند درآمد و عادت فخريد اتومبيل بيشتر به عواملي غير از سن مصر. دهند

توان  بنابراين، براي تحليل بعد مشتري صنعت اتومبيل مي .رانندگي بستگي دارد

معيارهايي مانند خريد براي بار اول، خريد تكراري، حمل و نقل، لوكس بودن و 

  .  )114: 2012دوهايم و همكاران، ( عملكرد را مورد استفاده قرار داد

هاي بيشتري را براي  بيل با استفاده از تحقيقات بازار، شاخصتوليدكنندگان اتوم

تواند براي شناسايي تغييرات  دهند كه مي مورد استفاده قرار ميمشتريان  1بندي بخش

گذاري زيادي را بر  براي مثال، توليدكنندگان اتومبيل سرمايه. صنعت مفيد واقع شود

كنند كه محصوالتي را به آنها ارائه  دهند و تالش مي روي خريداران بار اول انجام مي

شود در مرتبه بعدي  چرا كه وفاداري آنها باعث مي. دهند كه باعث وفاداري آنها شود

  . از همان شركت خريداري كننداتومبيل خود را نيز 

هاي ديگري را براي ارزيابي  در  كتاب اقيانوس آبي، شيوه) 2005(كيم و مائوبورگن 

سؤال را  4آنها . شناسايي بازارهاي پوشش داده نشده ارائه كردندنيازهاي مشتريان و 

  :دانند براي تحليل صنايع پويا مفيد مي

 كدام يك از عوامل صنعت بايد حذف شوند؟ .1

 تر از سطح استاندارد صنعت برسند؟ كدام يك از عوامل صنعت بايد به پايين .2
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 صنعت برسند؟كدام يك از عوامل صنعت بايد به باالتر از سطح استاندارد  .3

 اند؟ كدام يك از عوامل بايد در صنعت ايجاد شوند و تا كنون ارائه نشده .4

گانه فضاي رقابتي، بايد به ياد داشته باشيم كه هدف از  در تحليل هر يك از ابعاد سه

تحليل صنعت درك چگونگي تغيير صنعت در گذشته و همچنين تغييرات احتمالي آن 

بنابراين، . تفكر مجدد در مورد ساختار صنعت استها و  در آينده، شناسايي فرصت

تواند به مديران در درك ماهيت رقابت در صنعت در  شناسايي طبقات نه تنها مي

تواند در درك چگونگي تغييرات احتمالي در ابعاد  وضعيت فعلي كمك كند، بلكه مي

  . مك كندگانه و نحوه تأثير اين تغييرات بر رقابت و ساختار آينده صنعت نيز ك سه

  الگوي پوياي ساختار صنعت و تفكر استراتژيك -5-6

دهد كه ساختار صنايع در طول زمان تغيير  الگوي پوياي ساختار صنعت نشان مي

اين مدل نشان . اين تغيير ساختار ارتباط نزديكي با تفكر استراتژيك مديران دارد. كند مي

دوهايم و همكاران، ( وضيح دهدتواند الگوهاي تكامل صنايع را ت داد كه دو عامل مي

2012 :115(:  

 تغيير ابعاد صنعت .1

 ها و ركود تفكر استراتژيك مديران ها، سوگيري محدوديت .2

كارآفريني نقش مهمي در ايجاد ساختارهاي جديد در صنايع دهد كه  اين مدل نشان مي

هاي جديد  هايي را براي تأمين نيازها و خواسته مختلف دارد، چرا كه كارآفرينان فرصت

كنند و  برداري مي آوري جديد بهره هاي فن ، از پيشرفتكنند شناسايي ميمشتريان 

ها و  ها، سوگيري همچنين محدوديت. دهند محصوالت و خدمات جديدي را ارائه مي

هاي جديد به موفقيت كارآفرينان  مديران در شناسايي فرصت تفكر استراتژيكركود 

  . كند كمك زيادي مي

  الگوي پويا و تفكر استراتژيك -6-1- 5
ابعاد مختلف فضاي رقابتي كنوني دهد كه مديران نه تنها بايد  الگوي پويا نشان مي

بيني  بايد روند تغييرات احتمالي آنها را در آينده نيز پيش صنعت را درك كنند، بلكه
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آنها همچنين با استفاده از خالقيت و تخيل بايد جايگاه شركت خود را در محيط . كنند

تواند به عنوان يك  به عنوان مثال، آيا شركت آنها مي. كنند شناساييآينده كسب و كار 

ترين منبع  ؟ اين تفكر استراتژيك مهمرقيب جديد فضاهاي رقابتي صنعت را تغيير دهد

  .ها براي كسب مزيت رقابتي است سازمان

هاي اين فصل نشان داد كه مديران نسبت به تغييرات محيط كسب و كار  بسياري از مثال

حل اين موضوع، نظارت بيشتر بر محيط كسب و كار  راه. كافي ندارند 1خود نظارت

ربيات گذشته و هنجارهاي صنعت قرار نظارت تحت تأثير تج. توسط مديران نيست

مانند و تنها به رقباي  هاي بالقوه مهم غافل مي در نتيجه، مديران از پيشرفت. دارد

  . دهند كه به كسب و كار آنها شبيه است جديدي اهميت مي

شود كه به كسب و كار آنها شباهت  حال آنكه تهديد اصلي از سوي رقبايي ايجاد مي

مديران عالوه بر . شوند ندارند و از خارج از حوزه كسب و كار وارد صحنه رقابت مي

هاي جديد و اشغال نشده در  نظارت، بايد فعاالنه آينده را از طريق شناسايي فرصت

  . ندبيني كن داخل و خارج از صنعت پيش

. مديران همچنين بايد همانند يك فرد خارج از صنعت، اوضاع صنعت را تحليل كنند

هاي جديد لزوماً از درك بهتر وضعيت كنوني صنعت ايجاد  ها و استراتژي نوآوري

كه مديران از خارج به صنعت نگاه  هستندهاي موفق نيازمند اين  نوآوري. شوند نمي

توان در آنها تغييراتي را ايجاد كرد، شناسايي  ا كه ميكنند تا ابعادي از فضاي رقابتي ر

هاي سازماني جدا  اين بدان معناست كه واحد تحقيق و توسعه بايد از بوروكراسي. كنند

. هاي مفيدي را انجام دهد و از آزادي عمل بااليي برخوردار باشد تا بتواند نوآوريشود 

تواند  ا داد، چرا كه نظرات مخالف ميبه نظرات افراد مخالف در سازمان به بايدهمچنين 

افراد . و سازمان را سمت نوآوري سوق دهد بردههنجارهاي ذهني مديران را زير سؤال 

هاي  توانند با استفاده از خالقيت هاي متفاوتي هستند و بنابراين مي مخالف داراي ديدگاه

اند، نيز  شدهكاركنان جديدي كه از خارج از صنعت جذب . ذهني به سازمان كمك كنند

                                                           
1 monitoring 



 و ديد استراتژيكتفكر      182

 

   

با برگزاري جلسات . ها و پيشنهادهاي جديد باشند توانند منبع مهمي براي ايده مي

هاي خوبي را از آنها  توان كاركنان را در مباحث مشاركت داد و ايده بخشي مي ميان

  ).103: 2007، 1شل(دريافت كرد 

  الگوي پويا، تغيير و نياز به تفكر پويا  -6-2- 5
يكي از مفروضات اساسي الگوي پويا اين است كه محيط صنعت به دليل تغييرات 

كنندگان، ارائه محصوالت و خدمات جديد و ظهور  شناختي در مصرف جمعيت

بنابراين، مديران بايد همواره جايگاه . شود هاي جديد دچار تغييرات زيادي مي آوري فن

قرار دهند تا همگام با تغييرات شركت خود را در محيط كسب و كار مورد ارزيابي 

  . حركت كرده باشند

بيني كنند و بازارهاي كامالً جديد را  توانند تغييرات صنعت را پيش مديران كارآفرين مي

بنيانگزاران شركت اپل به خوبي توانستند تشخيص دهند كه توسعه . ايجاد كنند

محاسباتي را در يك رايانه  تواند امكان قرار دادن مقدار زيادي قدرت ها مي ريزپردازنده

. سازدكوچك و بنابراين، ايجاد يك محصول كامالً جديد به نام رايانه شخصي را فراهم 

  .آنها همچنين توانستند اين محصول را به گروه جديدي از مشتريان بفروشند

در برخي . تواند تأثير زيادي بر ساير صنايع بگذارد فعاليت كارآفريني در يك صنعت مي

شود و در  ها باعث درگير شدن دو يا چند صنعت با يكديگر مي ، اين فعاليتموارد

امروزه مرز بين صنايع در حال از بين رفتن . گيرد نتيجه، صنايع كامالً جديدي شكل مي

  . شوند آوري و ساير عوامل ايجاد مي است و صنايع جديدي در نتيجه تغييرات فن

ها، مؤسسات وام و  ابت شديدي بين بانكبراي مثال، تغيير قوانين باعث شد كه رق

و در نتيجه، صنعت  ايجاد شودگذاري  هاي سرمايه هاي بيمه و بانك انداز، شركت پس

ها و تعامالت رقابتي باعث ايجاد  اين استراتژي .جديد خدمات مالي شكل گرفت

مند نيازهاي كارآفريني  اما فعاليت .شود اندازهاي جديد رقابتي و صنايع جديد مي چشم

                                                           
1 Schell  
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تا زماني كه مديران از تفكر استراتژيك . تفكر استراتژيك از سوي مديران هستند

  . )15: 2012، 1هريسون( هاي كارآفرينانه انجام دهند توانند فعاليت برخوردار نباشند، نمي

  الگوي پويا و اهميت يادگيري سازماني  - 6-3- 5
و اينكه سطوح باالتر يادگيري و  الگوي پويا تأكيد زيادي بر يادگيري سازماني دارد

يادگيري . تري نسبت به تقليد از رقبا باشد تر و مهم ارزش تواند منبع با نوآوري مي

اعرابي و (سازماني به معناي افزايش قابليت سازمان جهت انجام اقدامات مؤثر است 

  ). 111: 1387فخاريان، 

ير هستند، تقليد اثربخشي زماني كه ابعاد فضاي رقابتي به طور مستمر در حال تغي

مزيت تواند بيش از تقليد باعث ايجاد  مينوآوري . خواهد داشتكمتري از نوآوري 

كنند، توجه خود را به  هاي ديگران را تقليد مي هايي كه نوآوري شركت. شود رقابتي

  . مانند هاي جديد باز مي از ايجاد نوآوريكنند و  ديگران معطوف مي هاي نوآوري

هاي گذشته  رسد كه موفقيت به نظر مي. بايد مراقب عواقب موفقيت باشيم همچنين ما

در واقع، اگرچه موفقيت هدف اصلي مديران همه . عامل اصلي ناكامي در آينده باشد

ها در آينده دچار غرور  تواند باعث شود كه شركت اما موفقيت ميها است،  شركت

  . هاي خود ادامه دهند شوند و نتوانند به موفقيت

هاي رقبا  كنند، به فعاليت هاي موفق توجهي به تغييرات محيطي نمي مديران شركت

آوري تأثيري بر كسب و  هاي فن كنند كه پيشرفت كنند و چنين فرض مي توجهي مي بي

  . آنها نداردكار 

حال آنكه يادگيري نقش مهمي . مانند ها از يادگيري باز مي به طور خالصه، اين شركت

همچنين بايد توجه داشته باشيم . ها در دنياي امروزي دارد در نوآوري و موفقيت شركت

شوند كه مديران آنها داراي تفكر استراتژيك  ها يادگيرنده مي كه در صورتي سازمان

  )10: 1999، 2ريسدي و (باشند 

   

                                                           
1 Harrison 
2 Day & Race 
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  خالصه -7- 5
توان به عنوان يك فضاي رقابتي  دهد كه صنعت را مي الگوي پويا نشان مي •

با يكديگر  هايي شباهتها در سه بعد داراي  تعريف كرد كه در آن شركت

 .ها آوري مشتريان، محصوالت و خدمات و فن: هستند

نيازها و : تغيير هستنددهد كه اين سه بعد همواره در حال  الگوي پويا نشان مي •

، محصوالت و خدمات جديد ايجاد هستندهاي مشتريان در حال تغيير  خواسته

 .كنند هاي جديد ظهور پيدا مي آوري شوند و فن مي

هايي  ها يا فرصت اين تغييرات در ابعاد فضاي رقابتي باعث ايجاد شكاف •

 .گيرد برداري قرار مي هاي كارآفرين مورد بهره شود كه توسط شركت مي

شوند كه مديران  هاي شناختي باعث مي هنجارهاي صنعت و محدوديت •

تشخيص تهديد رقباي جديد را و ها  هاي موجود نتوانند اين فرصت شركت

 . دهند

كنند، بلكه  هاي موجود حمله نمي رقباي جديد موفق به طور مستقيم به شركت •

تغيير در هايي از بازار شوند كه در نتيجه  كنند ابتدا وارد شكاف سعي مي

 .اند ها ايجاد شده آوري كنندگان و فن ترجيحات مصرف

. كنند گذاري مي رقباي جديد موفق بر بيش از يك بعد از فضاي رقابتي سرمايه •

كند كه محصول جديد  ه عنوان مثال، يك رقيب جديد موفق نه تنها تالش ميب

آوري توليدي جديد ارائه  كند آن را با يك فن را وارد بازار كند، بلكه تالش مي

 .دهد

هاي كوچك بازار وفاداري  ابتدا در بخشكنند كه  رقباي جديد موفق تالش مي •

عمليات خود را   اين وفاداري مشتريان را به دست آورند و سپس با استفاده از

 .دهند تر بازار توسعه  هاي بزرگ به بخش

توانند خود را با محصوالت، خدمات و  هاي موجود به ندرت مي شركت •

 . رقباي جديد سازگار كنند  آوري هاي فن قابليت
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هاي به ظاهر  در قبال حركات رقباي جديد، غالباً به بخش هاي موجود شركت •

سازي  ها را از طريق متنوع نشيني آنها اين عقب. كنند شيني مين تر عقب قابل دفاع

  .دهند يا بهبود محصوالت و خدمات كنوني خود انجام مي

  
 خودآزمايي تشريحي -8- 5

 بر اساس الگوي پويا كدامند؟ گيري ساختار صنعت عوامل شكل .1

 .ماهيت تغييرات صنعت را بر اساس الگوي پويا توضيح دهيد .2

 .استراتژيك را در تكامل صنعت تشريح كنيدنقش تفكر  .3

 .الگوهاي تكامل صنايع را توضيح دهيد .4

 .را بيان كنيد هاي موجود الگوهاي پاسخ شركت .5

 .استفاده از الگوي پوياي تحليل صنعت را در دنياي واقعي تحليل كنيد .6

 الگوي پوياي ساختار صنعت چه ارتباطي با تفكر استراتژيك دارد؟ .7

 باطي با تفكر پويا دارد؟چه ارت الگوي پويا .8

 پردازد؟ چگونه به يادگيري سازماني مي الگوي پويا .9

 
  اي خودآزمايي چندگزينه -9- 5
 د؟نشو ايجاد مي يهاي شركت چه تغييرات مهم در صنايع، اكثراً توسط .1

 هاي رهبر  شركت -ب                         هاي جديد     شركت -الف

  هاي نوآور شركت -د                  هاي موجود              شركت -ج

بيني  نحوه تكامل صنايع را در طول زمان پيشتواند  كدام يك از الگوهاي زير مي .2

 كند؟

  الگوي پنج نيروي پورتر -ب                                      SWOTتحليل  -الف

 الماس ملي پورترالگوي  -الگوي پويا                                         د -ج

 ؟الگوي پويا چه ارتباطي با ساختار صنعت دارد .3

  تأثيرپذيري از ساختار صنعت -ب               نعتصتقويت ساختار فعلي  -الف
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  ساختار دادن به صنعت -د               عدم تمركز بر ساختار صنعت  -ج

، چه نام كنند مييك فضاي رقابتي كه در آن رقبا در ابعاد مختلف با هم رقابت  .4

 ؟دارد

 صنعت -ب                                            بازار - الف        

  ماتريس رقابتي -د                                      الگوي پويا -ج        

كدام يك از  تغيير درهاي جديد باعث  شناختي و ايجاد خواسته تغييرات جمعيت .5

 د؟نشو ميموارد زير 

 فضاي رقابتي  -ب                                       ساختار - الف        

   استراتژي -د                                         آوري فن -ج        

 ؟هاي بزرگ نيازمند كشف كدام نوع نياز هستند ايده .6

 آشكار -ب                                       پنهان -الف            

 نوآوري    -د                                   خالقيت -ج             

 هاي كارآفرين در ايجاد فضاهاي جديد رقابتي چيست؟ رويكرد شركت .7

 فعال -ب                                  انفعالي -الف            

  فعال بيش -د                                  ارتجاعي -ج             

به ادراك مديران نياز  ساير فرآيندهافرآيند بيش از ، كدام مينتزبرگبر اساس نظر  .8

 دارد؟

                     كنترل استراتژي -ب                     اجراي استراتژي -الف            

 تنظيم استراتژي -د                      ارزيابي استراتژي -ج             

 ؟روند هاي بازار مي رقباي جديد معموالً در ابتدا به سراغ كدام بخش .9

 متوسط -ب                                 بزرگ  -الف            

  بسيار بزرگ -د                                  كوچك -ج             

 موفقيت رقباي جديد در بازار چيست؟ترين عامل  مهم .10

 پيشگام بودنمزيت  -ب              مزيت اطالعاتي         -الف            
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 محصوالت جديد -د                             كوچك بودن -ج             

 شود؟ چه عاملي باعث ايجاد دانش مشترك در ميان مديران صنعت مي .11

 ساختار صنعت -ب                    هنجارهاي صنعت -الف            

 مشتريان صنعت -د                         آوري صنعت فن -ج            

تر بازار، رقابت در اين  هاي كوچك هاي موجود به بخش نشيني شركت با عقب .12

 يابد؟ ها چه تغييري مي بخش

 يابد                             كاهش مي -ب       يابد                 افزايش مي -الف            

 رسد به صفر مي -كند                           د تغيير نمي -ج             

 ؟كنند هاي موجود در بازار حمله مي به شركت معموالً چگونهرقباي جديد موفق،  .13

 خطي مستقيم -تهاجمي                     ب مستقيم -الف            

 غير مستقيم -د                        مستقيم تدافعي -ج             

 كنند؟ هاي زير را دنبال مي نشيني كدام يك از استراتژي هاي بازار، در عقب شركت .14

 توليد متمايز -توليد در نقطه سر به سر           ب -الف            

 سازي متنوع -د              توليد انبوه                 -ج             

 ؟استگانه فضاي رقابتي مفيد  كدام يك از موارد زير در درك تغييرات ابعاد سه .15

  تفكر استراتژيك -ب                 يادگيري سازماني -الف      

  تفكر پويا -د                     شناسايي طبقات -ج      



    

 

 

  فصل ششم

  يابي كسب و كار تعريف و جايگاه

  
 

  اهداف كلي 
   يابي كسب و كار فرآيند تعريف و جايگاهآشنايي با 

  

 اهداف رفتاري

 :پس از مطالعه اين فصل، شما بايد بتوانيد

رقابتي و تصميمات آنها در مورد تعريف و ارتباط بين ادراك مديران از محيط  .1

 .يابي كسب و كار را توضيح دهيد جايگاه

يابي كسب و كار را تعريف كرده و اهميت اين  مفاهيم تعريف و جايگاه .2

 .كنيد را بيانهاي استراتژيك  فعاليت

يابي كسب و كار را بر ايجاد مزيت رقابتي  چگونگي تأثير تعريف و جايگاه .3

 .دهيدپايدار توضيح 

 .از تعاريف مؤثر كسب و كار را بيان كنيد هايي نمونه .4

  .هاي آن را توضيح دهيد تعريف مجدد كسب و كار و چالش .5
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 مقدمه  -1- 6

يكي . )934: 1978مينتزبرگ، ( »الگويي در جريان تصميمات«از  عبارت استاستراتژي 

. است يابي كسب و كار جايگاهتعريف و كنند،  از تصميمات مهمي كه مديران اتخاذ مي

اي است كه يك شركت خود را براي كاركنان، مشتريان و  شيوه 1تعريف كسب و كار

تعريف كسب و كار باعث متمايز شدن شركت از . كند ساير ذينفعان توصيف مي

ترين نكات مرتبط با  تعريف كسب و كار مهم. شود هاي رقيب و غير رقيب مي شركت

ها  براي سازمان 2تعريف كسب و كار باعث ايجاد يك هويت .دهد ها را نشان مي شركت

  .شود مي

متفاوت  با هم، توضيح داديم كه محتواي استراتژي و فرآيند استراتژي 3در فصل 

دهد، است  محتواي استراتژي آنچه كه شركت انجام مي. )5: 2010ويت و مير، ( هستند

تعريف كسب و كار هم . و فرآيند استراتژي چگونگي انجام كارها توسط شركت است

تعريف كسب و كار به اين . يك محتواي استراتژيك است و هم يك فرآيند استراتژيك

در . دشو دليل يك محتواي استراتژيك است كه باعث ايجاد مدل پوياي صنعت مي

دهد،  شود كه شركت به چه مشترياني خدمت ارائه مي مشخص مي تعريف كسب و كار

. كند هايي استفاده مي آوري دهد و از چه فن چه محصوالت و خدماتي را ارائه مي

همچنين تعريف كسب و كار به اين دليل يك فرآيند استراتژيك است كه فرآيند 

 1-6نمودار . دهد يط صنعت نشان ميها در مح ها را توسط شركت انتخاب جايگاه

عملكرد و مزيت رقابتي را گيري استراتژيك،  ارتباط بين الگوهاي ذهني مديران، تصميم

طور كه در اين  همان. گذارد كه در فصل اول توضيح داده شد، مجدداً به نمايش مي

شود، الگوهاي ذهني مديران بر تصميم آنها در مورد تعريف و  نمودار مشاهده مي

يابي كسب و كار بر جايگاه  تعريف و جايگاه. گذارد يابي كسب و كار تأثير مي جايگاه

هاي  جايگاه بازار، منابع و قابليت. گذارند هاي سازمان تأثير مي بازار، منابع و قابليت

  .گذارند سازمان نيز بر عملكرد و مزيت رقابتي سازمان تأثير مي

                                                           
1 business definition 
2 identity 
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گيري استراتژيك، عملكرد و مزيت رقابتي  ارتباط بين الگوهاي ذهني مديران، تصميم -1-6نمودار 

   )13: 2012دوهايم و همكاران، (

  

تر فضاي رقابتي بازار را اشغال  تر يا كوچك هاي بزرگ توانند بخش ها مي مديران شركت

تر بازار باعث افزايش  هاي بزرگ اگرچه تصور بر اين است كه تصرف بخش. كنند

شود، اما در اين فصل و فصل بعد بيان خواهد شد كه در بازارهاي كوچك  عملكرد مي

هاي بازار ممكن است  برخي از بخش. ست پيدا كردتوان به عملكردهاي بااليي د نيز مي

هاي  ها نيز توسط شركت برخي ديگر از بخش. از سودآوري بلند مدت برخوردار نباشند

هاي كارآفرين با شناسايي اين  اند كه در نتيجه، شركت موجود در بازار شناسايي نشده

  .)142: 2005 هارپر،( ها مشغول خواهند شد ها به ارائه خدمت در اين بخش شكاف

 بايد آن را به طور مستمرهاي متعددي همراه است و  تعريف كسب و كار با چالش

همچنين فضاي رقابتي صنايع مختلف در نتيجه تغييرات . كردتعريف مجدد 

، ايجاد محصوالت و خدمات جديد و كنندگان مصرف  شناختي و تغيير سليقه جمعيت

ها بايد به طور مستمر  در نتيجه، شركت. ندك تغيير پيدا ميهاي جديد  آوري ظهور فن
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كسب و كار خود را دوباره تعريف كنند تا بتوانند خود را همگام با تغييرات محيطي 

فعال عمل كرده و با توليد  توانند به طور بيش همچنين مديران مي .حركت دهند

كنند و خدمت هاي جديد به مشتريان جديد ارائه  آوري خدمات و فن ،محصوالت

  . مرزهاي صنعت را تغيير شكل دهند

تغيير شكل  1980فعال نه تنها صنعت رايانه را در اوايل دهه  شركت اپل به طور بيش

بر وسايل الكترونيكي شخصي، ارتباطات راه دور، نيز داد، بلكه اخيراً تأثير زيادي 

  . موسيقي و صنايع انتشاراتي داشته است

تواند بسيار  به تغييرات محيطي و فضاهاي رقابتي مي از طرف ديگر، عدم پاسخ مناسب

داراي جايگاه خوبي در بازار  1)لوي اشتراوس(براي مثال، شركت ليوايز . خطرناك باشد

بازار آمريكا توجهي نكرد و در در به تغييرات عمده  2000اما در اوايل دهه . لباس بود

ين شركت تالش زيادي كردند تا بنابرين، مديران ا. نتيجه سهم بازارش را از دست داد

  . برند شركت را در بازار پرتالطم آمريكا دوباره احيا كنند

رخ  3و هم در سطح واحد كسب و كار 2تعريف كسب و كار هم در سطح شركت

شركتي كه فقط يك واحد كسب و كار دارد، يك تعريف كسب و كار نيز . دهد مي

از طرف ديگر، شركتي كه داراي واحدهاي كسب و كار متنوع است، . خواهد داشت

همچنين اين شركت . بايد براي هر يك از اين واحدها يك تعريف مستقل داشته باشد

باشد كه نحوه ارتباط بين بايد يك تعريف كسب و كار در سطح شركت داشته 

  . )1: 2010، 4فورر( دهد كسب و كار و هدف اصلي شركت را نشان مختلف واحدهاي 

سازي در  ها و متنوع هاي متنوع و استراتژي موضوع تعريف كسب و كار در شركت

اي كه در اين  اما نكته. دهيم مورد بررسي قرار مي 10ها را در فصل  سطح اين شركت

شوند،  تر مي تر و متنوع ها بزرگ شود، اين است كه هرچه شركت ز ميبخش بر آن تمرك

  . شود تر مي تر و چالشي تعريف آنها پيچيده
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ما ابتدا بر محتواي . اين فصل بر ابعاد محتوا و فرآيند تعريف كسب و كار تأكيد دارد

كنيم و اينكه چگونه يك تعريف كسب و كار مؤثر  تعريف كسب و كار تمركز مي

سپس فرآيند خالقي را توضيح . ها باشد ند منبعي براي مزيت رقابتي سازمانتوا مي

ها در  از آنجا كه شركت. گيرد دهيم كه به وسيله آن تعريف كسب و كار انجام مي مي

بازارهاي پويايي مشغول به فعاليت هستند، تعريف مجدد كسب و كار نيز از اهميت 

بر چالش تعريف مجدد كسب و كار نيز و بنابراين، اين فصل  استزيادي برخوردار 

  . تمركز خواهد داشت

  تعريف كسب و كار و مزيت رقابتي -2- 6
، 1انداز هم مديران اجرايي و هم محققان دانشگاهي، بر اهميت مفاهيمي مانند چشم

فاهيم باعث اين م. و هويت تأكيد دارند 4، نيت استراتژيك3، اهداف كالن2مأموريت

اند كه تعريف كسب و  تحقيقات نشان داده. شوند ها از يكديگر مي متمايز شدن شركت

از مجموعه  عبارت استمزيت رقابتي . كار تأثير زيادي بر كسب مزيت رقابتي دارد

 غلبهدهند به طور مداوم بر رقباي خود  هايي كه به شركت امكان مي منابع يا قابليت

كاال (مزيت رقابتي عاملي است كه سبب ترجيح محصول ). 22 :2012كاستون، (نمايد 

). 137: 1389غفاريان، (شود  يك شركت نسبت به رقيب توسط مشتري مي) يا خدمت

شود و هم بر  ها از رقباي آنها مي تعريف كسب و كار هم باعث متمايز شدن شركت

  . گذارد ساير تصميمات استراتژيك سازمان تأثير مي

چهار شيوه تأثيرگذاري تعريف كسب و كار را بر مزيت رقابتي توضيح  در اين بخش، ما

تواند به عنوان مزيت رقابتي  نيز بيان شد، منبعي مي 3طور كه در فصل  همان. دهيم مي

منابعي كه به سادگي . براي سازمان عمل كند كه غير قابل تقليد از سوي رقبا باشد

  . نبع مزيت رقابتي پايدار باشندتوانند م توسط رقبا قابل تقليد باشند، نمي

  يابي شركت  تأثير تعريف كسب و كار بر جايگاه -6-2-1
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ها از آن طريق خود را  هاي مهمي است كه شركت تعريف كسب و كار يكي از شيوه

همچنين . كنند گذاران توصيف مي كنندگان و سرمايه براي مشتريان، كاركنان، تأمين

كنندگان،  تعريف كسب و كار شيوه اساسي تصوير ذهني مشتريان، كاركنان، تأمين

مديران بر اساس الگوهاي ذهني خود از . ستگذاران و ساير ذينفعان از سازمان ا سرمايه

آوري تعريف  محيط رقابتي، كسب و كار خود را در سه بعد مشتري، محصول و فن

تواند به مديران در  تعريف كسب و كار در مورد هر كدام از اين سه بعد مي. كنند مي

توصيف شركت كمك كند و همچنين براي ذينفعان در تصويرسازي ذهني از شركت 

ريزي استراتژيك است  در واقع، تعريف كسب و كار نقطه آغاز برنامه. خواهد بود مفيد

  ). 74: 2008هريسون و جان، (

و  1يابي، برندينگ بنابراين، تعريف كسب و كار ارتباط نزديكي با مفاهيم جايگاه

تعريف موفق . گيرند مورد بررسي قرار مي 7اين مفاهيم در فصل . دارد 2متمايزسازي

يابي شركت را در بازار به ذينفعان سازمان نشان دهد  تواند نحوه جايگاه ار ميكسب و ك

  . و همچنين يك تعهد عاطفي را بين ذينفعان و سازمان ايجاد نمايد

از مزيت رقابتي خوبي در صنعت موتورسيكلت برخوردار است،  3هارلي ديويدسون

اي  تمايز و تصوير ذهني .يابي كسب و كار موفقي است چرا كه داراي تعريف و جايگاه

. كه اين شركت در بازار ايجاد كرده است، باعث وفاداري زياد مشتريان به آن شده است

هاي  گروه. هاي استراتژيك را مشاهده كرد توان گروه امروزه تقريباً در همه صنايع مي

 .كنند هاي مشابهي استفاده مي ها هستند كه از استراتژي استراتژيك، گروهي از شركت

هدف از تعريف كسب و كار، متمايزسازي آن از رقبا است، هرچند كه ممكن است 

هاي موجود در گروه استراتژيك استفاده كند  شركت از استراتژي مشابه با ساير شركت

  ). 75: 2013پروكتور، (

اند  هايي است كه توانسته نمونه موفقي از شركت) يك و يك(شركت دشت مرغاب 

قي داشته باشند و همواره از عملكرد بااليي در بازار برخوردار تعريف كسب و كار موف
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محصول درجه يك از «اين شركت توانسته است كسب و كار خود را با شعار . باشند

اين شركت محصوالت خود را از مواد اوليه باكيفيت توليد . تعريف كند» مواد درجه يك

اين وفاداري . خود وفادار نمايد كند و در نتيجه توانسته است مشتريان زيادي را به مي

باعث شده است كه مشتريان پول بيشتري را بابت خريد محصوالت اين شركت 

  . پرداخت كنند

نيز توانسته است در بازار غذاي كودك در كشور آمريكا با استفاده از  1شركت گربر

ام اين شركت نيز خود را با ن. تعريف موفق كسب و كار به عملكردهاي بااليي برسد

هاي گربر، بيچ  شركت. يك شركت با كيفيت در توليد غذاي كودك تعريف كرده است

كنند، اما گربر  ها در بازار غذاي كودك در آمريكا فعاليت مي و ساير شركت 3، هاينز2نات

درصد از بازار آمريكا را در  70اين شركت حدود . از جايگاه خوبي برخوردار است

  . دست دارد

  تعريف كسب و كار بر تمركز بر مباحث كليدي سازمانتأثير  -6-2-2

تعريف . شود تعريف كسب و كار باعث توجه مديران به مباحث كليدي سازمان مي

شود كه سازمان بتواند خود را براي ذينفعان داخلي و  كسب و كار نه تنها باعث مي

صلي تواند باعث شود كه مديران شركت بر اهداف ا خارجي توصيف كند، بلكه مي

 رام چاران . ترين رقباي شركت متمركز شوند شركت، مباحث استراتژيك اصلي و مهم

كند كه مديران قبل از بررسي هرگونه  مشاور مديريت و استاد سابق هاروارد بيان مي

اين . موضوع استراتژيك بايد سؤاالت كليدي تعريف كسب و كار را بررسي كنند

  ):53: 1982 ،4چاران(سؤاالت شامل موارد زير است 

 ما اكنون كجا هستيم؟ ما در حال انتقال كسب و كار به كجا هستيم؟ .1

  يابي كنيم؟ خواهيم چگونه كسب و كار خود را در بازار جايگاه ما مي .2
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. ها دارند اي هستند، اما تأثير بسيار زيادي بر موفقيت سازمان اين سؤاالت، سؤاالت ساده

شود كه  يك بخش خاص از بازار باعث ميتعريف كسب و كار با قرار دادن شركت در 

هاي مرتبط جلب  ها و تهديد توجه مديران به اهداف كليدي استراتژيك، رقبا، فرصت

هاي  اين بدان معنا نيست كه مديران بايد موضوعات و رقباي  پيراموني و پيشرفت. شود

و كار به  تأثيرگذار بر صنعت را ناديده بگيرند، بلكه به اين معنا است كه تعريف كسب

ترين رقبا و  ترين اهداف، مهم دهد كه توجه خود را بيشتر به مهم مديران امكان مي

  . ترين موضوعات متمركز كنند مهم

  تأثير تعريف كسب و كار بر تصميمات استراتژيك -2-3- 6
شدن ساير تصميمات استراتژيك و كمك به مديران   تعريف كسب و كار باعث شفاف

. شود هاي اصلي سازمان مي مات با تعريف كسب و كار و استراتژيدر انطباق بهتر تصمي

توانند ساير تصميمات  زماني كه تعريف كسب و كار انجام شد، مديران به سرعت مي

به عبارتي ديگر، الگوهاي ذهني مديران در مورد . استراتژيك مرتبط را شناسايي كنند

اي از مباحث شامل  موعه گستردهتعريف شركت، بر تفكر، باورها و ادراكات آنها از مج

ها تأثير  هاي الزم براي تحقق اين استراتژي استراتژي كسب و كار و منابع و قابليت

بنابراين، اين الگوهاي ذهني و تصميمات پشت سر آنها بايد از سازگاري و . گذارد مي

   ).40: 2011، 1يانگ(منطقي برخوردار باشند كه باعث تقويت تعريف كسب و كار شود 

. هاي لوكس است، در نظر بگيريد را كه توليد كننده ساعت 2براي مثال، شركت رولكس

هاي لوكس، تصميمات  با توجه به تعريف شركت به عنوان بهترين توليد كننده ساعت

اين شركت همواره . شوند استراتژيك سازمان بر مبناي اين تعريف تنظيم مي

هاي خود را در بازار  ير لوكس بودن ساعتدهد تا تصو هاي زيادي را انجام مي نوآوري

. گذاري رولكس نيز در راستاي تأمين اين هدف قرار دارد استراتژي قيمت. حفظ كند

مدت  تواند با كاهش قيمت، فروش محصوالت خود را حداقل در كوتاه رولكس مي

تواند به تصوير ذهني مشتريان از اين شركت  افزايش دهد، اما اين كاهش قيمت مي
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ها و  فروشي همچنين شركت محصوالت خود را از طريق بهترين ساعت. ه وارد كندلطم

هايي ديده  تبليغات اين شركت نيز فقط در خيابان. رساند هاي دنيا به فروش مي جواهري

رولكس . شود كه باعث افزايش تصوير لوكس بودن محصوالت رولكس شود مي

برخي از اين مسابقات شامل . كند تعدادي از مسابقات ورزشي را پشتيباني مي

رولكس مسابقاتي را پشتيباني . هاي بادي هستند سواري، تنيس و مسابقات كرجي اسب

در كشور ما نيز . كند كه به حفظ تصوير لوكس بودن محصوالت آن كمك كند مي

شركت هاكوپيان به خوبي توانسته است از اين استراتژي استفاده كرده و خود را به 

  . نده كت و شلوارهاي لوكس مطرح كندعنوان توليد كن

  تعريف كسب و كار بر ايجاد انگيزه تأثير  -2-4- 6
تواند باعث ايجاد انگيزه در مديران و كاركنان سازمان  تعريف مؤثر كسب و كار مي

تعريف كسب و كار باعث ايجاد حس مهم بودن، داشتن هدف، ايجاد اشتياق و در . شود

تعريف كسب و كار حتي . شود و كاركنان سازمان مينهايت ايجاد تعهد در مديران 

و  1بورگويس(تواند بيشتر از اهداف مالي باعث ايجاد تحرك و انگيزه در افراد شود  مي

  ).146: 2001همكاران، 

  يك مورد كاوي از تعريف كسب و كار  -3- 6
دهد تعريف كسب و كار  شود كه نشان مي در اين بخش، يك مورد كاوي ارائه مي

هاي  اين مورد كاوي همچنين ويژگي. شود ها مي ه باعث افزايش عملكرد سازمانچگون

  ):127: 2012دوهايم و همكاران، (دهد  تعريف مؤثر كسب و كار را نشان مي

  1921شركت جنرال موتورز در سال  -3-1- 6
داراي هفت خط مختلف توليد اتومبيل بود  1920شركت جنرال موتورز در اوايل دهه 

مشكلي كه اين شركت با آن . شد گذار شركت اداره مي بنيان 2له ويليام دورانتكه به وسي

مواجه بود، اين بود كه خطوط مختلف توليدي داراي هويت مشخصي نبودند، به شدت 

براي مثال، . شدند كردند و باعث كاهش فروش يكديگر مي با يكديگر رقابت مي
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داراي  4و اولدزموبيل) نام گرفت 3كه بعدها پونتياك( 2، اوكلند1هاي شورولت مدل

 5آلفرد اسلوان. رسيدند هاي يكساني به فروش مي هاي مشابهي بودند و با قيمت ويژگي

كه بعدها جاي دورانت را در شركت گرفت، معتقد بود كه جنرال موتورز دچار كمبود 

  :گويد اسلوان در توصيف جنرال موتورز مي. تعريف كسب و كار است

، جنرال 1920تا  1918و  1910تا  1908هاي  توسعه گسترده در سالبعد از دو بار 

موتورز نيازمند اين است كه نه تنها فلسفه مديريتي را براي خود مشخص كند، بلكه 

براي انطباق عمليات . بايد مفهوم كسب و كار اتومبيل را نيز براي خود تعيين كند

ود دارد، اگر شما بتوانيد آنها را اي وج هاي منطقي  سازمان با محيط كسب و كار، شيوه

توانند  هاي مختلف سازمان داراي مفاهيم مختلف باشند، آنگاه مي اگر بخش. كشف كنيد

  ).58: 1963، 6اسلوان(در فضاهاي رقابتي متفاوت فعاليت كنند 

  :اسلوان در جمالت خود نكاتي را بيان كرد كه در اين فصل نيز بر آنها تأكيد شده است

جنرال موتورز نيازمند اين است (او بر اهميت تعريف كسب و كار تأكيد كرد  .1

كه نه تنها فلسفه مديريتي را براي خود مشخص كند، بلكه بايد مفهوم كسب و 

 ). كار اتومبيل را نيز براي خود تعيين كند

او اين ايده را تأييد كرد كه الگوهاي ذهني مديران از محيط صنعت بر تعريف   .2

براي انطباق عمليات سازمان با محيط (گذارد  ها از كسب و كار تأثير ميمؤثر آن

اي وجود دارد، اگر شما بتوانيد آنها را كشف  هاي منطقي  كسب و كار، شيوه

 ).كنيد

يابي، نحوه رقابت خود در  ها از طريق جايگاه در نهايت، او بيان كرد كه شركت .3

هاي مختلف  ر بخشاگ(كنند  جذب مشتريان و كسب سود را تعريف مي

توانند در فضاهاي رقابتي  سازمان داراي مفاهيم مختلف باشند، آنگاه مي

  ).متفاوت فعاليت كنند

                                                           
1 Chevrolet 
2 Oakland 
3 Pontiac 
4 Oldsmobile 
5 Alfred Sloan 
6 Sloan  
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اسلوان بر اين عقيده بود كه هر كدام از خطوط مختلف توليدي جنرال موتورز بايد 

مدل مختلف جنرال موتورز را در  6او . داراي تعريف كسب و كار متفاوت از هم باشند

جدول . طح قيمتي تنظيم كرد كه هر كدام از سطوح با يكديگر همپوشاني داشتندس 6

نشان  1921، خطوط توليدي جنرال موتورز و سطوح قيمتي آنها را در سال 6-1

  .دهد مي
  1921خطوط توليدي جنرال موتورز و سطوح قيمتي آنها در سال  -1-6جدول 

  )128: 2012دوهايم و همكاران، (

  دالر 450- 600  شورولت

  دالر 600- 900  )بعدها پونتياك(اوكلند 

  دالر 900-1200  )چهار سيلندر(بيوك 

  دالر 1200-1700  )شش سيلندر(بيوك 

  دالر 1700-2500  اولدزموبيل

  دالر 2500-3500  كاديالك

   

بايست با مدل  ترين قيمت را داشت، نه تنها مي اسلوان معتقد بود كه شورولت كه پايين

ها را طوري ارائه دهد كه باعث  بايست قيمت كرد، بلكه مي شركت فورد رقابت مي 1تي

  .هاي باالتر شود افزايش تقاضا به سمت قيمت

 60دالر بود كه باعث ايجاد سهم بازار  355قيمت مدل تي فورد در آن زمان، معادل 

ها و هاي ديگر جنرال موتورز نيز داراي كاركرد مدل. درصدي براي فورد شده بود

هاي بازار بودند و بنابراين، مشتريان حاضر بودند  كيفيت باالتري نسبت به ساير مدل

هاي جنرال موتورز را طوري  در واقع، اسلوان مدل. پول بيشتري براي آنها بپردازند

گذاري كرده بود كه افراد با طي مراحل مختلف مسير شغلي و زندگي و افزايش  قيمت

هاي پايين براي افراد با  مدل. هاي باالتر را خريداري كنند توانستند مدل درآمدها مي

                                                           
1 Model T 
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هاي باال براي افراد با  هاي متوسط براي افراد با درآمد متوسط و مدل درآمد پايين، مدل

  . درآمد باال طراحي شده بودند

چنان مؤثر بود كه اين شركت  تعريف كسب و كار جنرال موتورز از سوي اسلوان آن

تعريف كسب و كار . ز شركت فورد در سهم بازار سبقت بگيردتوانست به سرعت ا

تر براي مشتريان،  جنرال موتورز نه تنها باعث شد اين شركت بتواند خود را راحت

گيران  گذاران و ساير ذينفعان خارجي توصيف كند، بلكه باعث شد كه تصميم سرمايه

ها برسند و مديران  ژيهاي مناسبي براي تنظيم استرات استراتژيك شركت نيز به ايده

هاي مختلف شركت بر ايجاد محصوالت منحصر به فرد و متمايز در بازار و با  بخش

  .حداكثر كارايي تمركز داشته باشند

سال در اين  50تعريف كسب و كار جنرال موتورز از سوي اسلوان براي بيش از 

اخته شده بود كه قدر تأثيرگذار شن تعريف اسلوان آن. شركت مورد استفاده قرار گرفت

با ركود و كاهش سهم بازار روبرو شد، بسياري  1970وقتي كه جنرال موتورز در دهه 

از كارشناسان دليل اين ناكامي را عدم رعايت تعريف كسب و كار اسلوان تشخيص 

  ). 83: 2009، 1ويتزل(دادند 

  هاي تعريف مؤثر كسب و كار ويژگي -4- 6
عمده تعريف مؤثر كسب و كار را نشان   ويژگيمورد كاوي شركت جنرال موتورز سه 

  :دهد مي

  متمايز .1

  به موقع و متناسب با محيط صنعت .2

  واضح و قابل درك .3

 متمايز -4-1- 6

شود و آن  يك تعريف مؤثر كسب و كار باعث ايجاد يك هويت متمايز براي شركت مي

كار در  تعريف كسب و. دهد را در يك جايگاه منحصر به فرد در فضاي رقابتي قرار مي

                                                           
1 Witzel  



 و ديد استراتژيكتفكر      200

 

   

تواند منبعي براي مزيت رقابتي باشد كه نه تنها منحصر به فرد باشد، بلكه  صورتي مي

دقت داشته باشيد كه اسلوان به دنبال تقليد از فورد . تقليد آن نيز براي رقبا مشكل باشد

شركت فورد كسب و كار خود را بر مبناي توليد استاندارد و انبوه تعريف كرده . نبود

نرال موتورز تعريف منحصر به فرد خود را از كسب و كار داشت و به مدت بود، اما ج

سال از اين تعريف استفاده كرد و باعث ايجاد تحوالت زيادي در صنعت اتومبيل  50

  ). 83: 2009ويتزل، (گرديد 

  به موقع و متناسب با محيط صنعت - 4-2- 6
اسلوان داراي . باشدتعريف كسب و كار بايد به موقع و متناسب با محيط صنعت 

او معتقد بود كه تقليد از فورد براي جنرال موتورز كشنده است . نظيري بود بصيرت بي

هاي  و اين شركت بايد جايگاه منحصر به فردي را براي برندهاي متنوع خود در بخش

اين تعريف از كسب و كار درست به موقع و متناسب با شرايط . مختلف بازار ايجاد كند

  .ت بود و در نتيجه باعث شد كه جنرال موتورز بر بازار مسلط شودمحيط صنع

 واضح و قابل درك -4-3- 6

ها با گذشت زمان ممكن است دو ويژگي اول را  تعريف كسب و كار برخي از شركت

برخي از تعاريف كسب و كار منحصر به فرد نيستند و توسط رقبا قابل . از دست بدهد

به سرعت باالي تغييرات، برخي از تعاريف به موقع همچنين با توجه . تقليد هستند

آنها بايد واضح . اما تعاريف كسب و كار حتماً بايد ويژگي سوم را داشته باشند. نيستند

چنان خود را در بازار آموزش  آن) چي قلم(كانون فرهنگي آموزش . و قابل درك باشند

  . كند  تريان منتقل ميجا انداخته است كه نام آن متمايز بودن و كيفيت را به مش

نيز به ) يك و يك(شعار محصول درجه يك از مواد درجه يك شركت دشت مرغاب 

  .كند خوبي توانسته است تعريف كسب و كار اين شركت را به مشتريان منتقل 

  هاي فرآيند تعريف كسب و كار ويژگي -5- 6
دوهايم و (هاي مختلفي به شرح زير است  فرآيند تعريف كسب و كار داراي ويژگي

  ):130: 2012همكاران، 



 201يابي كسب و كار      تعريف و جايگاه

 

  .تعريف كسب و كار يك فرآيند خالق است .1

هاي آن  تعريف كسب و كار نيازمند دانش و درك فضاي رقابتي و فرصت .2

  .است

  .تعريف كسب و كار همانند نوشتن يك بيانيه مأموريت نيست .3

ها و انجام ندادن ساير  تعريف كسب و كار نيازمند انجام برخي از فعاليت .4

 .ها است ليتفعا

  .تعريف كسب و كار موقتي است و بايد در طول زمان مجدداً تعريف شود .5

  :شوند ها به طور كامل توضيح داده مي در بخش زير، هر يك از اين ويژگي

 .تعريف كسب و كار يك فرآيند خالقانه است -5-1- 6

ها و  شركتتعريف كسب و كار يك فرآيند خالقانه است و به ميزان زيادي بر موفقيت 

دانند و آن  مي» 1علم«بسياري از افراد كسب و كار را يك . گذارد كسب و كارها تأثير مي

دهند، چرا كه در كسب و كار براي حل مسائل  را در كنار علومي مانند مهندسي قرار مي

. شود ها يا الگوهاي مختلفي استفاده مي ها، چارچوب هاي مختلف از فرمول در وضعيت

هاي  ما براي حل  بسياري از مسائل مديريت مالي از رياضيات مالي و فرمولبراي مثال، 

  . كنيم مربوط به آن استفاده مي

. كنيم هاي آماري استفاده مي همچنين براي حل بسياري از مسائل بازاريابي نيز از تكنيك

در . شوند هاي علمي حل مي بنابراين، بسياري از مسائل كسب و كار از طريق روش

، بسياري از افراد از ماهيت ذهني مفاهيمي مانند رهبري، انگيزش و بسياري از نتيجه

  ).53: 2011، 2هايس(مفاهيم رفتار سازماني و مديريت منابع انساني ناراضي هستند 

هاي كسب و كار نيازمند خالقيت هستند و اثربخشي  امروزه بسياري از فعاليت

تأييد بسياري از دانشمندان قرار گرفته كارآفريني به عنوان يك تالش خالقانه مورد 

هاي آموزشي و واحدهاي درسي دانشگاهي اهميت چنداني  اما با اين وجود، دوره. است

  . براي خالقيت و مباحث مرتبط با آن قائل نيستند

                                                           
1 science 
2 Hayes  
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كه تحقيقات زيادي در زمينه اهميت خالقيت و بررسي فرآيندهاي آن صورت   در حالي

د شده در اين زمينه كمتر وارد كتب درسي دانشگاهي يا گرفته است، اما دانش ايجا

  . مجالت معتبر تجاري شده است

در نتيجه، بسياري از مديران در زمينه خالقيت داراي نقاط ضعف زيادي هستند و از 

يابي كسب و  هاي خالقيتي كه در تعريف و جايگاه آمادگي الزم براي برخورد با چالش

فرآيند تعريف كسب و كار همانند يك كار هنري، . ستندكار وجود دارند، برخوردار ني

  . شود باعث ايجاد يك رويداد جديد مي

شود كه شركت تصميم بگيرد يك محصول يا خدمت  تعريف كسب و كار باعث مي

خاص را وارد بازار كند، به يك گروه خاص از مشتريان خدمت ارائه دهد و يا از يك 

سب و كار امروزي با تغييرات زيادي همراه است، محيط ك. آوري جديد استفاده كند فن

مامفورد، (كند  ها اهميت زيادي پيدا مي بنابراين، در چنين فضايي خالقيت براي سازمان

2011 :707 .(  

و  1آمابيل. شود ها با موانع زيادي روبرو مي اما متأسفانه خالقيت در بسياري از سازمان

تحقيقات آنها از اهميت . قيت انجام دادندهمكارانش تحقيقات زيادي را در زمينه خال

به عنوان مثال، گرايش طبيعي . ها برخوردار است زيادي در مباحث خالقيت در سازمان

شوند، با ديدگاه نقادانه با  هاي خالقانه مواجه مي ها اين است كه وقتي كه با ايده سازمان

  . كنند آنها برخورد مي

افراد خالق از تالش خود براي خالقيت و  شود كه اين رويكرد نقادانه باعث مي

ها بايد طوري طراحي شود كه استرس را  محيط كاري سازمان. هاي خالقانه بكاهند ايده

هايي را براي خالقيت در اختيار كاركنان  كند و زمان دهد، شاد بودن را تشويق  كاهش 

هاي خود  و ايده همچنين كاركنان بايد احساس كنند كه براي پيگيري عالئق. دهد قرار 

  . داراي استقالل و آزادي عمل هستند

                                                           
1 Amabile  
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به . گذارند هاي شخصيتي نيز بر خالقيت تأثير مي تحقيقات نشان داده است كه ويژگي

دهند، از خالقيت بيشتري  خصوص، افرادي كه مستقل بودن و پيچيدگي را ترجيح مي

  ). 22: 1983آمابيل، (برخوردار هستند 

محيط كاري . يت و ابتكار عمل كاركنانش معروف استشركت گوگل به خاطر خالق

ها مطابقت داشته باشد و باعث  اين شركت طوري طراحي شده است كه با اين ويژگي

هاي نوين  آوري هاي فن تنها شركت. افزايش خالقيت و در نتيجه، نوآوري سازمان شود

هاي  ه شركتدهند، بلك مانند گوگل نيستند كه خالقيت را در سازمان خود رواج مي

هاي مناسبي را براي  سنتي موجود در بازار نيز اهميت خالقيت را درك كرده و محيط

دنياي امروزي در نتيجه خالقيت افراد خالق . كنند خالقيت كاركنان خود ايجاد مي

ها بايد فرهنگ خالقيت را در  داراي اين طراوت و شادابي است، بنابراين سازمان

  . تا بتوانند خود را همگام با تغييرات محيطي رشد دهند ساختار خود نهادينه كنند

 .تعريف كسب و كار نيازمند دانش و درك فضاي رقابتي است -5-2- 6

به . تعريف مؤثر كسب و كار نيازمند دانش عميق از صنعت و فضاي رقابتي آن است

عبارتي ديگر، تعريف مؤثر كسب و كار به ندرت در نتيجه شانس و يا توهم ايجاد 

  . شود، بلكه نيازمند تخصص و تالش زياد است مي

بسياري معتقدند كه خالقيت از درگيري زياد افراد با يك موضوع خاص نشأت 

شود، باعث افزايش  گفته مي 1»قالب«درك ساختار مسأله يا وضعيت كه به آن . گيرد مي

هنيت درك ساختار مسأله يا وضعيت باعث ايجاد يك ذ. شود كيفيت تالش خالقانه مي

هاي احتمالي مسأله مورد نظر و بهبود كيفيت تالش  ها و حالت در مورد محدوديت

  . شود خالقانه مي

تجربه بسياري از ). 383: 2010، 2رانكو(كارآفريني نيز ارتباط زيادي با خالقيت دارد 

هاي  ايده ساخت رايانه. كند كارآفرينان مهم اين ويژگي فرآيند خالقيت را تأييد مي

گذاران شركت اپل  ه طور اتفاقي به ذهن استيو ووزنياك و استيو جابز بنيانشخصي ب

                                                           
1 Form  
2 Runco  
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توان با  دانستند كه مي نرسيد، بلكه آنها به دليل داشتن تخصص در مهندسي برق مي

هاي كوچك  ها قدرت محاسباتي بااليي را در رايانه استفاده از پتانسيل باالي ريزپردازنده

  . ن در بازار وجود نداشتقرار داد، محصولي كه تا آن زما

اي و اينترنتي برخوردار بود و  گذار آمازون نيز از تخصص باالي رايانه جف بزوس بنيان

هاي سودآور  در نتيجه اين تخصص توانست پتانسيل باالي اينترنت را در كسب و كار

  . فروشي اينترنتي جهان را تأسيس نمايد ترين كتاب شناسايي كند و بزرگ

  .كسب و كار همانند نوشتن يك بيانيه مأموريت نيست تعريف - 5-3- 6
دهد  تعريف مؤثر كسب و كار معموالً در يك يا دو جمله كوتاه، به سه سؤال جواب مي

  ):132: 2012دوهايم و همكاران، (

 )دهيم؟ به چه مشترياني خدمت ارائه مي(چه كسي؟  .1

 )دهيم؟ چه محصوالت و خدماتي را ارائه مي(چه چيزي؟  .2

 )كنيم؟ استفاده مي  هاي توزيعي ها يا كانال آوري از چه فن(چگونه؟  .3

تر، منحصر به  تعريف مؤثر كسب و كار همچنين نسبت به بيانيه مأموريت، خالقانه

گرا هستند، اما باعث متمايز  آل هاي مأموريت ايده اكثر بيانيه. دارتر است فردتر و معني

ها شبيه به يكديگر  موريت اكثر شركتبيانيه مأ. شوند ها از رقبايشان نمي شدن شركت

  . است و تفاوت چنداني بين آنها وجود ندارد

بيانيه مأموريت، . مأموريت يك شركت نشان دهنده علت و فلسفه وجودي آن است

اميني و خباز باويل، (كند  هويت و فلسفه وجودي شركت را در قالب كلمات بيان مي

1388 :20 .(  

شركت بزرگ صنعتي را با هم تركيب كنيم و يك بيانيه  100ما اگر بيانيه مأموريت 

  . دهد ها رخ نمي كدام از شركت جديد ايجاد كنيم، باز هم تغيير چنداني در بيانيه هيچ

ها و انجام ندادن  انجام برخي فعاليت مستلزمتعريف كسب و كار  -5-4- 6

 .است برخي ديگر
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ها  و انجام ندادن ساير فعاليتها  كار نيازمند انجام برخي از فعاليتتعريف كسب و 

گيريم يك فعاليت خاص را انجام دهيم، اين به معناي  زماني كه ما تصميم مي .است

ها است، چرا كه هر تصميمي مستلزم انتخاب يك  حذف و ناديده گرفتن ساير فعاليت

  . ها است حل حل و ناديده گرفتن ساير راه راه

ها بايد تصميم بگيرند كه محصوالت خاصي را توليد  در تعريف كسب و كار نيز شركت

كنند و نه ساير محصوالت را، به مشتريان خاصي خدمت ارائه دهند و نه به ساير 

  . ها آوري هاي خاصي استفاده كنند و نه از ساير فن آوري مشتريان و از فن

آنها . داشته باشند 1توانند تمركز يها اين است كه نم يكي از داليل ناكامي شركت

بنابراين، به اين دليل . توانند خود را به يك تعريف خاص كسب و كار متعهد كنند نمي

  . دهند هاي خود را هدر مي كنند، منابع و قابليت ها تالش مي كه در همه زمينه

سياري از تواند همه كارها را براي همه افراد انجام دهد، اما مديران ب هيچ شركتي نمي

ها و انرژي خود را در همه  گيرند و منابع، قابليت ها اين نكته مهم را ناديده مي شركت

كنند كه در نتيجه، شركت آنها از لحاظ عملكردي به بازده  گذاري مي ها سرمايه زمينه

  . كند مناسبي دست پيدا نمي

ين موارد، در ا. آيد گيري به دست نمي برخي اوقات، تعريف كسب و كار از تصميم

. كنند مديران شركت با توجه به نيروهاي رقابتي بازار، كسب و كار خود را تعريف مي

  :بنابراين دو شيوه براي تعريف كسب و كار وجود دارد

 فعاالنه گيري بيش تصميم .1

  تحت تأثير قرار گرفتن منفعالنه در مقابل نيروهاي رقابتي بازار .2

ول استفاده كرد و معتقد بود اگر از شيوه دوم موتورز از شيوه ا اسلوان در شركت جنرال

  . استفاده كند، شركت او به مزيت رقابتي پايدار نخواهد رسيد

ها در دام بازار و نيروهاي  تعريف منفعالنه كسب و كار باعث مي شود كه شركت

پذيري و قدرت رقابتي آنها خواهد  رقابتي آن قرار بگيرند كه اين باعث كاهش انعطاف
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هاي تلفن  هاي قبل رهبر بازار گوشي در سال 1نوان مثال، شركت موتوروالبه ع. شد

، نوكيا و 2هايي مانند اريكسون همراه بود، اما اين شركت به حركات رقابتي شركت

  . توجه بود سامسونگ بي

ها نيز  همچنين اين شركت. ها واگذار كرد در نهايت نيز سهم بازار خود را به اين شركت

، اپل و 3)بري بلك(هايي مانند ريسرچ اند موشن  ات رقابتي شركتبايد متوجه حرك

هاي هوشمند باشند كه در حال تغيير فضاي رقابتي  هاي توليد كننده گوشي ساير شركت

  ).  42: 2008، 4الفلي و چاران(هاي سودآور در اين بازار هستند  و ايجاد بخش

فعال  كسب و كار يك رويكرد بيشها نشان داد كه زماني كه مديران در تعريف  اين مثال

ندارند، آنگاه رقباي جديد، نيروهاي بازار و تغييرات در صنايع، تأثير زيادي بر اثربخشي 

اين عوامل باعث اهميت . ها خواهند داشت و ارزش تعريف كسب و كار اين شركت

  :شود ويژگي پنجم فرآيند تعريف كسب و كار مي

و بايد در طول زمان مجدداً تعريف تعريف كسب و كار موقتي است  -6-5-5

  .شود

تعريف كسب و كار با توجه به تغييرات شديد محيطي جنبه موقتي دارد و بايد دوباره 

آنچه كه «: گويد پيتر دراكر پدر علم مديريت در اين زمينه مي. مورد ارزيابي قرار گيرد

ناپايدار وجود دارد، در حال قديمي شدن است و هرگونه جايگاه رهبري موقتي و 

  )7: 1964، 5دراكر. (بنابراين، تعريف كسب و كار يك فرآيند مستمر است. »است

گيرد، اما اين  هاي زياد انجام مي اگرچه تعريف كسب و كار در طول زمان و با تالش

تواند در نتيجه تغييرات محيطي و حتي اقدامات مديران سازمان به سرعت  تعريف مي

هاي عكاسي ديجيتالي باعث متحول شدن  براي مثال، پيدايش دوربين. منسوخ شود

ها باعث متحول شدن صنعت توليد  هادي يمهصنعت عكاسي و پيدايش ترانزيستورها و ن

  .   المپ شده است
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صنعت روزنامه نيز در نتيجه تغييرات محيطي و فشارهاي رقابتي با مشكالت زيادي 

باعث شده است كه مردم دسترسي مناسبي به اخبار   پيدايش تلويزيون. مواجه شده است

اجه هستند كه چند ساعت بعد ها با اين مشكل مو روزنامه. و وقايع مختلف داشته باشند

دهند، اما تلويزيون اين قابليت را دارد  از وقوع خبر، آن را در اختيار مخاطبان قرار مي

پيدايش . كه اخبار را در زمان وقوع و درست به موقع در اختيار مخاطبان قرار دهد

به طور اينترنت نيز باعث شده است كه بسياري از مخاطبان به سمت آن رفته و اخبار را 

  . هاي مختلف خبري دريافت كنند رايگان از سايت

هاي مختلف هشدارهايي را در مورد تغييرات  نكته مهم اين است كه مديران رسانه

ها  اند، اما تعداد كمي از مديران اين شركت محيطي و تحوالت صنعت دريافت كرده

براي رهايي از اين ها  برخي از روزنامه. اند نسبت به اين تغييرات واكنش نشان داده

اند به نتايج مطلوب مورد  اند، اما نتوانسته هاي اينترنتي را طراحي كرده مشكالت، سايت

  )13: 2010، 1وايمن(نظر دست پيدا كنند 

مديران نه تنها بايد كسب و كار خود را براي اطمينان از انطباق با تغييرات محيطي، 

طور كه  همان. عريف را در بازار تقويت كننددوباره تعريف كنند، بلكه بايد همواره اين ت

ها است، بنابراين  بيان شد، تعريف كسب و كار نيز يكي از منابع سازمان 3در فصل 

مديران بايد همانند ساير منابع، تعريف كسب و كار را نيز به طور مستمر تقويت كنند تا 

  .  در طول زمان ارزش خود را از دست ندهند

  و كار كسبتعريف مجدد  -6- 6
هاي قبلي بيان شد، محيط صنعت امروزي بسيار پويا و رقابتي  طور كه در بخش همان

است و بنابراين، تعريف كسب و كارها بايد به طور مستمر مورد ارزيابي مجدد قرار 

  . گيرد و دوباره تعريف شود

ايد تعريف مجدد ب. فعال انجام گيرد تواند به طور بيش تعريف مجدد كسب و كار نيز مي

تري براي شركت در محيط كسب و  گيرد كه باعث ايجاد جايگاه مطلوببطوري انجام 
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زماني كه وارد بازار آمريكا شد، در جايگاه يك  1براي مثال، شركت هيوندايي. كار شود

هاي  شركت با محصوالت قيمت پايين قرار گرفت، اما از طريق تبليغات و استراتژي

  . خود را در جايگاه يك برند متمايز در بازار جا اندازدبازاريابي بسيار مؤثر توانست 

نياز به تعريف اين موردكاوي . شود ارائه ميشركت اينتل در بخش زير موردكاوي 

  . دهد هاي مربوط به آن را نشان مي مجدد مستمر كسب و كار و همچنين چالش

 خروج اينتل از كسب و كار تراشه حافظه: موردكاوي تعريف مجدد - 6-1- 6

اين . هاي توليد كننده تراشه حافظه بود هاي قبل شركت اينتل پيشگام شركت در سال

مديران . درصدي در اين بازار بود 90داراي يك سهم بازار  1970شركت در اوايل دهه 

بودند كه اينتل به  تلالگوي ذهني از تعريف كسب و كار اين اينداراي  اين شركت

هاي حافظه را  بازار تراشه ،هزينه ايطي كه رقباي كمبنابراين در شر. معناي حافظه است

درصد  5با كاهش حاشيه سود مواجه ساختند و سهم بازار اينتل به ميزان  1980دهه در 

كاهش پيدا كرد، مديران اينتل همچنان اين ذهنيت را حفظ كردند كه اينتل يك شركت 

  .)135: 2012دوهايم و همكاران، ( هاي حافظه است توليد كننده تراشه

هاي حافظه به بازار پررونق  شركت اينتل توانست خود را از بازار در حال ركود تراشه

كه مديران ارشد اينتل بودند،   3و آندرو گروو 2گوردون مور. ها جابجا كند ريزپردازنده

با خود گفتند اگر هيأت مديره ما را بركنار كند و مديراني را از خارج از شركت 

يران جديد دست به چه اقدامي خواهند زد؟ آنها به اين نتيجه رسيدند استخدام كند، مد

بنابراين، آنها اينتل . شوند كه مديران جديد به سرعت از كسب و كار حافظه خارج مي

  . ها جابجا كردند را به كسب و كار ريزپردازنده

هر چند رها كردن بازار حافظه براي مديران ارشد اينتل به خاطر دلبستگي عاطفي آنها 

به اين كسب و كار سخت بود، اما اين جابجايي باعث شد اينتل به سودآوري بااليي 

. ها را در تسلط خود داشته است اينتل در سه دهه اخير بازار ريزپردازنده. دست پيدا كند
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ها از مزيت رقابتي پايداري  انرژي خود به توليد ريزپردازنده اينتل با تخصيص منابع و

  . نسبت به رقبا برخوردار گرديده است

 هاي تعريف مجدد مستمر چالش - 6-2- 6

تعريف كسب و كار و همچنين تعريف مجدد كسب و كار فرآيندهايي هستند كه نياز 

ريف مجدد تعريف كسب و كار و تع. به خالقيت دارند و يك حالت مستمر دارند

آنها همانند تصميمات معمولي كسب و كار . هستند يكسب و كار تصميمات استراتژيك

  .هاي كمي يا مالي داشته باشند ها و شاخص نيستند كه احتياج به داده

براي مثال، اگر شركت كوداك از ارزش فعلي يا نرخ بازگشت سرمايه براي ارزيابي 

. كرد كرد، مطمئناً آن را رد مي ه ميحركت به سمت كسب و كار ديجيتالي استفاد

هاي ديجيتالي  آوري گذاري در محصوالت و فن داد كه سرمايه هاي مالي نشان مي ارزيابي

گذاري در محصوالت سنتي  داراي نرخ بازگشت سرمايه كمتري نسبت به سرمايه

شود كه  اي باعث مي بندي سرمايه هاي بودجه استفاده از تكنيك. استكوداك 

بنابراين، در تعريف . ي زيادي از تعريف مجدد كسب و كار خود باز بمانندها شركت

  .هاي مالي استفاده كرد هايي غير از شاخص مجدد كسب و كار بايد از شاخص

. اي مانع تعريف مجدد كسب و كارها هستند بندي سرمايه هاي بودجه در واقع، تكنيك

گذاري استراتژيك در محصوالت، خدمات و  ها سرمايه اكثر مديران مالي شركت

  . كنند هاي شركت تلقي مي هاي جديد را هدر دادن سرمايه آوري فن

يف مجدد آن نبايد گيري در مورد تعريف كسب و كار و تعر از طرف ديگر، تصميم

. كوركورانه انجام گيرد، بلكه بايد مبتني بر الگوهاي ذهني دقيقي از محيط صنعت باشد

الگوهاي ذهني مديران اينتل در مورد بازار حافظه باعث شد كه آنها حاضر شوند كسب 

دهيم كه چگونه  توضيح مي 7در فصل . ها منتقل كنند و كار خود را به بازار ريزپردازنده

باعث متمايزسازي و ايجاد   آوري ريزپردازنده براي فن» 1در داخل اينتل«امه تبليغاتي برن

و با ورود  1991اين شعار در سال . شده است براي اين شركت 2ارزش ويژه برند
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كاربران  منزلهاي اينتل به  دهنده ورود پردازنده شكل گرفت و نشان 1پنتيوم هاي پردازنده

  . )64: 2010، 2كاتلر و پيفورچ( در سراسر جهان بوده است

تواند كسب و كار خود را به ميزان بيشتري به سمت محصوالت  شركت كوداك مي

هاي  آوري گذاري زيادي در تحقيق و توسعه فن ديجيتالي سوق دهد، چرا كه سرمايه

هاي ديجيتالي زيادي را اختراع كرده  آوري اين شركت فن. ديجيتالي انجام داده است

) ليسانس(كوداك حق امتياز توليد . حق اختراع در اين زمينه دارد 1000از  است و بيش

واگذار كرده  3هايي مانند سامسونگ و ال جي برخي از محصوالت خود را به شركت

هاي آينده به  درصد از سود كلي كوداك را در سال 15تا  10امتيازها حدود اين . است

هايي مانند اپل و ريسرچ اند موشن به  تاخيراً كوداك از شرك. دهند خود اختصاص مي

اي كه تحت امتياز كوداك هستند،  هاي ديجيتالي آوري دليل استفاده غير مجاز از فن

    . شكايت كرده است

زماني كه شركت . شود هايي مي همچنين تعريف مجدد كسب و كار باعث ايجاد تعارض

ان، مشتريان و ساير ذينفعان كند، اين براي كاركن كسب و كار خود را مجدداً تعريف مي

. بسيار سخت است كه ذهنيت خود را در مورد شركت به تعريف جديد تغيير دهند

  . مديران بايد مهارت زيادي داشته باشند تا اين تغييرات را در ذهن ذينفعان انجام دهند

تعريف خود و حركت به سمت در حال تغيير اي  به طور گستردهشركت سيسكو 

هايي مانند اچ پي و آي بي ام رقابت  سيسكو اكنون با شركت. است بازارهاي جديد

اند و هم در زمان حال از اين شركت  كند كه هم در گذشته مشتري اين شركت بوده مي

بنابراين، چنين تعريف مجددي نيازمند اجراي مناسب . دهند هايي را انجام مي خريد

  .است

اگر تعريف مجدد . موقع انجام شودويژگي ديگر تعريف مجدد اين است كه بايد سر 

تصميم اينتل براي جابجايي . دير انجام گيرد، از اثربخشي چنداني برخوردار نخواهد بود
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ها يك تصميم درست در زمان درست بود، چرا كه در آن زمان بازار  به بازار ريزپردازنده

د و از طرفي حاشيه سود آن كاهش پيدا كرده بو ،حافظه بسيار رقابتي بود و در نتيجه

هاي شخصي نيز به تازگي ظهور پيدا كرده بود و از رونق زيادي  ديگر، بازار رايانه

  . )140: 2012دوهايم و همكاران، ( برخوردار بود

همل و . هاي زيادي است گذاري تعريف كسب و كار و تعريف مجدد آن نيازمند سرمايه

» 1نيت استراتژيك«اصطالح هاي تعريف مجدد از  پراهاالد براي توصيف اهميت تالش

آل  از يك سرنوشت يا جايگاه رقابتي ايده عبارت استنيت استراتژيك . استفاده كردند

موفقيت . گذاري به آن برسند ها تالش و سرمايه ها آرزو دارند طي سال كه شركت

يابي آنها در  ها در آينده بستگي به نوع تعريف آنها از كسب و كار و نوع جايگاه شركت

  . گذاري آنها در تعريف مجدد كسب و كار دارد ار و همچنين ميزان سرمايهباز

ها با مشكالت و  بسياري از شركت. تعريف مجدد كسب و كار فرآيند سختي است

مشتريان  يوفادار. اند هاي زيادي در تغيير تعريف كسب و كار خود مواجه شده مقاومت

  .عريف كسب و كار استبه محصوالت و خدمات شركت يكي از موانع تغيير ت

: آيد بنابراين، يك تناقض مديريتي در تعريف مجدد كسب و كار به وجود مي

هايي كه مشكالت بيشتري در تعريف مجدد كسب و كار خود دارند،  شركت

اند كسب و كار خود را تعريف كنند و جايگاه  هايي هستند كه به خوبي توانسته شركت

در نتيجه، ميزان دشواري تعريف مجدد . كنندجاد متمايزي را براي خود در بازار اي

  . ها در بازار دارد كسب و كار ارتباط مستقيمي با ميزان تمايز شركت

  تعريف كسب و كار و تفكر استراتژيك -7- 6
گانه مطرح  تعريف كسب و كار ارتباط نزديكي با تفكر استراتژيك و مباحث كليدي سه

  :شده در اين كتاب دارد

  تفكر استراتژيك در تعريف كسب و كاراهميت  - 7-1- 6

                                                           
1 strategic intent 
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شود، اين است كه مديران عالي  يكي از نتايج مهمي كه از مطالب اين فصل گرفته مي

تعريف . بايد تالش زيادي در تعريف كسب و كار و تعريف مجدد آن انجام دهند

انداز سازمان مشخص  كسب و كار يك فرآيند خالقانه است كه در آن مأموريت و چشم

د و تصميمات مهمي را در زمينه مشترياني كه بايد به آنها خدمت ارائه داد، شو مي

هايي كه بايد استفاده كرد را شامل  آوري محصوالت و خدماتي كه بايد توليد كرد و فن

شده است، زماني كه  بيانهاي اين فصل  ها و موردكاوي طور كه در مثال همان. شود مي

هاي بعدي سازمان بر اساس  دهند، استراتژي مي مديران تعريف كسب و كار را انجام

  . )208: 2009، 1انز( شوند اين تعريف به سرعت مشخص مي

ريزي استراتژيك و همانند نوشتن يك بيانيه مأموريت  تعريف كسب و كار يك برنامه

انداز يا يك نيت استراتژيك  تعريف مؤثر كسب و كار باعث ايجاد يك چشم .نيست

ها بر اساس تحليل  ريزي رسمي استراتژي در برنامه. شود، نه يك برنامه براي سازمان مي

ها امكان  د، اما تعريف كسب و كار و تعريف مجدد آن به شركتنشو مي تنظيممحيطي 

هاي رقابتي  محيط ،فعال به تصوير بكشند بيشدهند كه آينده مطلوب خود را به طور  مي

به عبارتي . كامالً جديدي را ايجاد كنند و بر موانع ساختارهاي كنوني صنعت غلبه كنند

با . كنند ها از طريق تعريف كسب و كار به جاي دفاع كردن، حمله مي ديگر، شركت

ر تعريف شويم كه تفكر استراتژيك نقش زيادي د توجه به مباحث فوق، متوجه مي

  .كسب و كارها دارد

 اهميت تفكر پويا در تعريف كسب و كار - 7-2- 6

ها براي بقا در بازار بايد كسب و كار خود را مجدداً ارزيابي كنند و آن را دوباره  شركت

هاي عملياتي زيادي مواجه هستند كه نيازمند تالش و  ها با چالش شركت. تعريف كنند

از طرفي . دهند، است چه كه در حال حاضر انجام ميانرژي زياد مديران در بهبود آن

شود كه نيازمند اين  هاي استراتژيك مي ديگر، تغيير محيط صنعت باعث ايجاد چالش

ها و مديران آنها ياد بگيرند كه چگونه كارهاي كامالً جديد را انجام  است كه شركت

                                                           
1 Enz  
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بيني رخ  چالش اين است كه تغييرات محيطي به شكل ثابت و قابل پيش. دهند

ماند، اما در اكثر  اگرچه شرايط برخي از صنايع در طي زمان ثابت باقي مي. دهند نمي

بنابراين مديران در تعريف كسب و . صنايع شرايط محيطي همواره در حال تغيير است

  .)19: 2004، 1دانيل( كار بايد داراي ديدگاه پويا باشند

 در تعريف كسب و كار يادگيري سازمانياهميت  - 7-3- 6

 اها و مديران آنه از آنجا كه محيط صنعت همواره در حال تغيير است، بنابراين شركت

ها، دانش و منابع جديد تالش كنند تا  ها، مهارت براي به دست آوردن شايستگيبايد 

تعريف . هاي سريعي را نسبت به آنها انجام دهند بتوانند همزمان با ايجاد تغييرات پاسخ

ت عدرك صن ،يكي از انواع يادگيري. ب و كار نيازمند يادگيري در چند سطح استكس

يادگيري مستمر در مورد  .و بازاري است كه شركت قصد ارائه خدمت در آن را دارد

ها همچنين بايد ياد  شركت. در طول زمان نيز بسيار مهم است صنعتنحوه تغييرات 

و نيازهاي مشتريان بازار هدف خود را  ها بگيرند كه چگونه به بهترين نحو خواسته

اين يادگيري مستلزم داشتن بصيرت در مورد بازار و استفاده از آن در توليد . تأمين كنند

ابعاد سازمان  كردن همچنين يادگيري براي همراستا. محصوالت و خدمات خاص است

اي مناسب، ه وري است، مانند استخدام افراد مناسب و تنظيم استراتژيربا تعريف آن ض

يادگيري مستمر بايد  .هاي تبليغاتي مؤثر گذاري مناسب و برنامه هاي قيمت اتخاذ سياست

  ). 45: 2013، 2تريانتيس(متناسب با زنجيره ارزش شركت باشد 
   

                                                           
1 Daniell 
2 Triantis 
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  خالصه -8- 6
اي است كه يك شركت خود را براي كاركنان،  تعريف كسب و كار شيوه •

تعريف كسب و كار باعث متمايز . كند مشتريان و ساير ذينفعان توصيف مي

  .شود هاي رقيب و غير رقيب مي شدن شركت از شركت

هاي متعددي همراه است و نيازمند يك فرآيند  تعريف كسب و كار با چالش •

  .مستمر از تعريف مجدد كسب و كار است

تعريف كسب و كار هم در سطح شركت و هم در سطح واحد كسب و كار  •

ك واحد كسب و كار دارد، يك تعريف كسب و شركتي كه فقط ي. دهد رخ مي

از طرف ديگر، شركتي كه داراي واحدهاي كسب و كار . كار نيز خواهد داشت

متنوع است، بايد براي هر يك از اين واحدها يك تعريف كسب و كار مستقل 

  .داشته باشد

تعريف كسب و . تعريف كسب و كار تأثير زيادي بر كسب مزيت رقابتي دارد •

شود و بر ساير تصميمات  ميها از رقباي آنها  متمايز شدن شركتكار باعث 

 . گذارد تأثير مينيز استراتژيك سازمان 

آن ها از طريق  هاي مهمي است كه شركت تعريف كسب و كار يكي از شيوه •

گذاران توصيف  كنندگان و سرمايه خود را براي مشتريان، كاركنان، تأمين

 .كنند مي

يابي، برندينگ و  نزديكي با مفاهيم جايگاه تعريف كسب و كار ارتباط •

 .متمايزسازي دارد

. شود تعريف كسب و كار باعث توجه مديران به مباحث كليدي سازمان مي •

ترين  دهد كه توجه خود را به مهم تعريف كسب و كار به مديران امكان مي

 .ترين موضوعات متمركز كنند ترين رقبا و مهم اهداف، مهم
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شدن ساير تصميمات استراتژيك و كمك   باعث شفافتعريف كسب و كار  •

هاي  به مديران در انطباق بهتر تصميمات با تعريف كسب و كار و استراتژي

 .شود اصلي سازمان مي

تعريف كسب و كار باعث ايجاد حس مهم بودن، داشتن هدف و ايجاد اشتياق  •

 شود و در نهايت ايجاد تعهد در مديران و كاركنان سازمان مي

و  به موقع و متناسب با محيط صنعت، متمايزف مؤثر كسب و كار بايد تعري •

  .باشد اضح و قابل دركو

  .تعريف كسب و كار يك فرآيند خالق است •

هاي آن  تعريف كسب و كار نيازمند دانش و درك فضاي رقابتي و فرصت •

  .است

  .تعريف كسب و كار همانند نوشتن يك بيانيه مأموريت نيست •

ها و انجام ندادن ساير  يازمند انجام برخي از فعاليتتعريف كسب و كار ن •

 .ها است فعاليت

تعريف كسب و كار مؤثر موقتي است و تمام كسب و كارها بايد در طول  •

  .زمان مجدداً تعريف شوند

محيط صنعت امروزي بسيار پويا و رقابتي است و بنابراين، تعريف كسب و  •

د قرار بگيرد و دوباره تعريف كارها بايد به طور مستمر مورد ارزيابي مجد

  .شود

مديران عالي بايد تالش زيادي در تعريف كسب و كار و تعريف مجدد آن  •

  .انجام دهند

  .مديران در تعريف كسب و كار بايد داراي ديدگاه پويا باشند •

  .تعريف كسب و كار نيازمند يادگيري در چند سطح است •
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  خودآزمايي تشريحي -9- 6
 ارتباطي با  مزيت رقابتي دارد؟تعريف كسب و كار چه  .1

 .هاي تعريف مؤثر كسب و كار را بيان كنيد ويژگي .2

 .هاي فرآيند تعريف كسب و كار را نام ببريد و توضيح دهيد ويژگي .3

تعريف كسب و كار بر چه اساسي نيازمند دانش و درك فضاي رقابتي و  .4

 ؟هاي آن است فرصت

و انجام ندادن  ها فعاليت تعريف كسب و كار چگونه نيازمند انجام برخي از .5

 ؟است ها فعاليتساير 

 .تعريف مجدد كسب و كار را توضيح دهيد .6

 .را بيان كنيد هاي تعريف مجدد مستمر چالش .7

 .اهميت تفكر استراتژيك را در تعريف كسب و كار تحليل كنيد .8

 .توضيح دهيد را در تعريف كسب و كار پويا اهميت تفكر .9

 .توضيح دهيد تعريف كسب و كاراهميت يادگيري سازماني را در  .10

 
 اي خودآزمايي چندگزينه -10- 6

اي كه يك شركت خود را براي كاركنان، مشتريان و ساير ذينفعان توصيف  شيوه .1

 كند، چه نام دارد؟ مي

 تعريف كسب و كار  -ب                     استراتژي كسب و كار     -الف

  انداز چشم -د            مأموريت                                -ج

 شود؟ ها مي براي سازمان كدام يك از موارد زيرتعريف كسب و كار باعث ايجاد  .2

  استراتژي -مأموريت                                        ب -الف

 هويت -انداز                                          د چشم -ج

ها  به ارائه خدمت در اين بخش ي بازاراه با شناسايي شكافها  كدام نوع شركت .3

 شوند؟ ميمشغول 

  نوآور -ب                                             رهبر -الف
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  كارآفرين -د                                              منفعل  -ج

كدام نوع تعريف كسب و كار، نحوه ارتباط بين واحدهاي كسب و كار و هدف  .4

 ؟دهد شركت را نشان مياصلي 

 سطح واحدهاي كسب و كار -ب                                سطح عملياتي - الف        

  سطح بازاريابي -د                                     سطح شركت -ج        

 گذارد؟ كدام يك از موارد زير تأثير ميتعريف كسب و كار بر  .5

 ساختار  -ب                                 مزيت رقابتي - الف        

  استراتژي -د                                         آوري فن -ج        

 ؟كنند كسب و كار خود را تعريف مي ي،اساسچه مديران بر  .6

 استراتژي -ب                            الگوهاي ذهني -الف            

 نقاط قوت و ضعف    -د                               محيط رقابتي -ج             

 شود؟ تعريف كسب و كار باعث توجه سازمان به كدام دسته از رقبا مي .7

 رقباي ضعيف -ب                           رقباي پيراموني -الف            

  رقباي قوي -د                               ترين رقبا مهم -ج             

ايجاد اشتياق و در نهايت ف، باعث ايجاد حس مهم بودن، داشتن هدكدام عامل  .8

 شود؟ ايجاد تعهد در مديران و كاركنان سازمان مي

                      هويت -مأموريت                                 ب -الف            

 تعريف كسب و كار -د                                  انداز چشم -ج             

 هاي تعريف مؤثر كسب و كار است؟ از موارد زير از ويژگيكدام يك  .9

 متناسب با فرهنگ سازمان -ب                                   متمايز  -الف            

  متناسب با ساختار سازمان -د            متناسب با مديريت سازمان  -ج             

 ؟را حتماً بايد داشته باشد ي زيرها از ويژگي، كدام يك تعريف مؤثر كسب و كار .10

 واضح -ب                           متمايز         -الف            

 مختصر -د                                       به موقع -ج             
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 ؟كسب و كار چگونه فرآيندي استتعريف  .11

 نگرشي -ب                                تاكتيكي -الف            

 رفتاري -د                                      خالق -ج            

دهند، خالقيت آنها چگونه  افرادي كه مستقل بودن و پيچيدگي را ترجيح مي .12

 است؟

 برخوردار هستند متوسطاز خالقيت  -برخوردار هستند    باز خالقيت كمتري  -الف

 از خالقيت بيشتري برخوردار هستند -د    از خالقيت برخوردار نيستند             -ج

 چه نام دارد؟درك ساختار مسأله يا وضعيت  .13

 سازه -ب                                   قالب -الف            

 متغير -د                                    مفهوم -ج             

 شود؟ ها از يكديگر مي كدام يك از موارد زير باعث تمايز شركت .14

 انداز چشم -هدف                                  ب -الف            

 تعريف كسب و كار -مأموريت                               د -ج             

 كار داراي چه حالتي است؟تعريف كسب و  .15

 نسبتاً دائمي -ب                                  دائمي -الف            

 غير قابل تعريف -د                              موقت     -ج             

 

 



    

 

 

 

  فصل هفتم

  استراتژي كسب و كار و مزيت رقابتي

  
 

  اهداف كلي 
   مباني كاربردي استراتژي كسب و كار و مزيت رقابتيآشنايي با 

  

 اهداف رفتاري

 :پس از مطالعه اين فصل، شما بايد بتوانيد

 .هاي عام كسب و كار را توضيح دهيد انواع استراتژي .1

هاي عام كسب و كار را  هاي سازماني مرتبط با استراتژي قابليتمنابع و  .2

 .توضيح دهيد

ها  ها را براي كاهش هزينه توانند فرصت توضيح دهيد كه چگونه مديران مي .3

 .شناسايي كنند و كسب و كار خود را متمايز كنند

 .را بيان كنيد هاي عام كسب و كار استدالالت مديريتي استراتژي .4

 .را تحليل كنيد محصوالت اساسيهاي بازار  چالش .5

 .هاي تمايز را بيان كنيد  عوامل محدود كننده اثربخشي استراتژي .6
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  مقدمه  -1- 7
طور كه در مدل  همان. تمركز دارند كسب و كاربر استراتژي  9و  8، 7 يها فصل

، هدف كلي اين سه فصل )1-7نمودار (شود  مديريت استراتژيك اين كتاب مشاهده مي

بررسي نحوه تأثير الگوهاي ذهني مديران در مورد نحوه رقابت بر تنظيم و اجراي 

ها با هدف دستيابي به عملكرد باالتر و  استراتژياين . هاي كسب و كار است استراتژي

  . گيرند توسعه مزيت رقابتي پايدار انجام مي

ها و كسب و  يابي شركت يا جايگاه بر اهميت تعريف كسب و كار 6كه فصل  در حالي

ها در  كارها در محيط رقابتي آنها تأكيد داشت، اين سه فصل بر نحوه رقابت شركت

  . صنايع تأكيد دارند
 

 

  
گيري استراتژيك، عملكرد و مزيت رقابتي  ارتباط بين الگوهاي ذهني مديران، تصميم -1-7نمودار 

   )13: 2012كاران، دوهايم و هم(
  

شود، مفاهيم تعريف كسب و كار و استراتژي  طور كه در اين نمودار مشاهده مي همان

مديران در مورد  اما نحوه تفكر و تصميمات. كسب و كار از يكديگر جدا هستند
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. تعريف كسب و كار و استراتژي كسب و كار بسيار به هم مرتبط و وابسته است

  . بنابراين، تعريف كسب و كار و استراتژي كسب و كار ارتباط متقابل با يكديگر دارند

كه جزء  2و نيمن ماركوس 1هايي مانند ساكس فيفس اونيو براي مثال، مديران شركت

بازار تعريف  پردرآمد هاي بخشود را در كسب و كار خهاي بزرگ هستند،  فروشگاه

اند و محصوالت خود را به اين  آنها بخش پردرآمد بازار را هدف قرار داده. اند كرده

عكس استراتژي شركت وال برها كامالً  استراتژي اين شركت. فروشند بخش از بازار مي

  . مارت است

ست بخش حساس به قيمت ، توانسته ا»تر از ديروز هر روز ارزان«وال مارت با شعار 

رساند، جزء  البته محصوالتي كه وال مارت به فروش مي. بازار را در تسلط خود درآورد

  آوري هاي انبارداري و فن برندهاي معتبر بازار هستند، اما اين شركت از طريق سيستم

ر تر از رقبا به بازا اطالعات پيشرفته خود توانسته است اين محصوالت را با قيمت پايين

كرده عرضه كند و در نتيجه، مشترياني را كه به قيمت حساس هستند، به خود جذب 

ها از كسب و كار خود دارند، بر نوع استراتژي كسب و  تعريفي كه اين شركت. است

ها در طول زمان  هاي مختلفي كه شركت عالوه بر اين، استراتژي. گذارد كار آنها تأثير مي

كند يا بهبود  را تقويت ميعريف كسب و كار آنها كنند، در بلندمدت ت اتخاذ مي

بنابراين، تعريف كسب و كار و استراتژي كسب و كار ارتباط متقابل با  .بخشد مي

  .يكديگر دارند

  هاي مايلز و اسنو   استراتژي -2- 7
ها در محيط كسب  شناسايي نوع استراتژي شركتزمينه محققان تحقيقات زيادي را در 

ها در بازار از الگوهاي  نحوه رقابت شركتكه ند ا همشاهده كردآنها . اند دادهو كار انجام 

  . تحقيقات مايلز و اسنو استيكي از اين تحقيقات مربوط به . كند خاصي تبعيت مي

                                                           
1 Saks Fifth Avenue 
2 Neiman Marcus 
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مايلز و ( چهار نوع شركت در دنياي كسب و كار وجود داردمعتقدند كه  1مايلز و اسنو

   )57: 2003اسنو، 

 2ها كننده كشف .1

 3اندافعم .2

 4انگر تحليل .3

  5نمنفعال .4

هايي هستند كه با رويكرد كارآفرينانه محيط كسب و كار  ها شركت كننده كشف •

  . كنند هاي جديد ارزيابي مي را با هدف ايجاد محصوالت و فرصت

كنند ثبات خود را از طريق حفظ  هايي هستند كه تالش مي شركت مدافعان •

گر يهاي د جايگاه كنوني خود در بازار حفظ كنند و در مقابل تهاجم شركت

 .دفاع كنند

آنها در حالتي متعادل . ها و مدافعان قرار دارند كننده گران در بين كشف تحليل •

يسك مدافعان قرار ها و اجتناب از ر كننده جويانه كشف بين ماهيت فرصت

برداري از  ها به دنبال بهره كننده آنها از يك طرف، همانند كشف. دارند

كنند كه اكثر  هاي جديد بازار هستند و از طرف ديگر، تالش مي فرصت

 .يك مجموعه ثابت از محصوالت به دست آورنداز درآمدهاي خود را 

جاعي نسبت به رويكرد ناسازگارانه و ارتهايي هستند كه  شركتمنفعالن  •

كننده،  در واقع، بر خالف سه نوع استراتژي كشف. تغييرات محيطي دارند

فعال هستند، اين استراتژي يك رويكرد  گر كه تا حدودي بيش مدافع و تحليل

هايي كه از اين  استراتژي منفعالنه پايدار نيست و شركت. منفعالنه دارد

گانه قبلي استفاده  هاي سه تراتژياز اس در نهايت بايد ،كنند استراتژي تبعيت مي

 . وارد مرحله ركود شوند ، در غير اين صورتكنند

                                                           
1 Miles & Snow 
2 prospectors 
3 defenders 
4 analyzers 
5 reactors 
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دهند و استراتژي تعريف شده  منفعالن پاسخ خاصي به مسائل كارآفرينانه نمي

 )79: 1386اعرابي و رضواني، (خصي ندارند شم

  هاي عام پورتر   استراتژي -3- 7
بندي جديدي از  مايكل پورتر در كتاب پرفروش خود به نام استراتژي رقابتي، دسته

معرفي كرد كه مورد توجه  1هاي عام به نام استراتژيهاي كسب و كار را  استراتژي

هاي عام شامل  استراتژي. هاي بازار قرار گرفت اي بسياري از اساتيد دانشگاه و حرفه

  :هاي زير است استراتژي

  ينهرهبري هز •

  تمايز •

  تمركز •

شود و مورد قبول محققان و اساتيد  هاي مختلف تدريس مي اين الگو كماكان در دانشگاه

هاي عام پورتر برتري خاصي  استراتژي. )35: 2008پورتر، ( مديريت راهبردي قرار دارد

هاي  اما از آنجا كه نوشتهبندي مايلز و اسنو ندارد،  ها مانند دسته بندي بر انواع ديگر دسته

پورتر تأثير زيادي بر دنياي كسب و كار داشته است و همچنين الگوي پنج نيروي او را 

هاي عام  يم، در اين بخش استراتژيا هدر مورد تحليل صنعت در اين كتاب بررسي كرد

  . دهيم او را نيز مورد بررسي قرار مي

اجراي موفق هاي عام پورتر، اين فصل مسائل و مشكالت  عالوه بر توضيح استراتژي

هاي  ما به برخي از چالش. كند هاي رهبري هزينه و تمايز را نيز بررسي مي استراتژي

همچنين در مورد . خواهيم پرداخت سازي رهبري هزينه در صنايع مختلف پياده

نكات اين مباحث . سازي استراتژي تمايز نيز بحث خواهيم كرد هاي پياده چالش

  . دهد زيادي را در اختيار مديران كسب و كارها قرار مي كاربردي

شركت منحني تقاضاي محصوالت شكل هاي كسب و كار تغيير  هدف اصلي استراتژي

هاي كسب و كار  نشان داده شده است، استراتژي 2-7طور كه در نمودار  همان. است

                                                           
1 generic stratetegies 
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ديگر،  به عبارت. شود تر كشش ني تقاضا بيحشوند كه بخش بااليي من باعث مي

شوند كه آنها  چنان براي مشتريان متمايز و جذاب مي ها آن محصوالت و خدمات شركت

يعني . شوند پول بيشتري براي اين محصوالت نسبت به قبل پرداخت كنند حاضر مي

اگر شركت قيمت محصوالت خود را افزايش دهد، ميزان تقاضا چندان كاهش پيدا 

  . نخواهد كرد

تر شدن بخش پاييني منحني  ي مؤثر كسب و كار باعث باكششبه طور مشابه، استراتژ

هاي پايين، مشتريان به دليل ارزش بااليي كه  به عبارت ديگر، در قيمت. شود تقاضا مي

براي محصوالت شركت قائل هستند، ميزان بيشتري از محصوالت اين شركت را تقاضا 

ميزان تقاضا به ميزان يعني اگر شركت قيمت محصوالت خود را كاهش دهد، . كنند مي

هاي تعيين اثربخشي  بنابراين، يكي از شيوه. زيادي افزايش پيدا خواهد كرد

هاي كسب و كار، تعيين موفقيت آن در تغيير شكل منحني تقاضاي محصوالت  استراتژي

هاي كسب و كار باعث ايجاد مزيت  در اين صورت است كه استراتژي. شركت است

  . شوند رقابتي براي شركت مي

هاي كسب  با توجه به اين نكته مهم در مورد تغيير شكل منحني تقاضا توسط استراتژي

. دهيم عام پورتر را به طور كامل توضيح مي  هاي و كار در اين بخش، استراتژي

در محور افقي . عام پورتر را مي توان در يك ماتريس دو در دو قرار داد  هاي استراتژي

شركت قرار  1بازار هدف وسعتبتي و در محور افقي، اين ماتريس، منبع مزيت رقا

تواند دو حالت داشته باشد  بازار يك شركت ميوسعت پورتر معتقد است كه . دارد

  ):45: 2008پورتر، (

بازار گسترده، كه كل يك صنعت يا يك بخش بسيار بزرگ از صنعت را در  .1

 .گيرد بر مي

 .شود مي از صنعت را شامل 2بازار محدود، كه يك بخش كوچك .2

  

                                                           
1 target market breadth 
2 niche  

 مقدار تقاضا

 قيمت

 تقاضا در حالت اوليه

تقاضاي تغيير شكل 
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   هاي كسب و كار تغيير شكل منحني تقاضا در نتيجه استراتژي -2-7نمودار 

  )147: 2012دوهايم و همكاران، (
 

به مزيت رقابتي دست توانند  ميها از دو طريق  پورتر همچنين معتقد است كه شركت

  : پيدا كنند

 تر نسبت به رقبا هاي پايين تر و بنابراين، قيمت هاي پايين دستيابي به هزينه .1

 ارائه محصوالت و خدمات منحصر به فرد .2

ماتريس پورتر ابزار . است نشان داده شده 3-7 نمودارعام پورتر در   هاي استراتژي

ايجاد الگوهاي ذهني مناسب در اختيار مديران قرار  مناسبي را براي تفكر استراتژيك و

  ).140: 2011، 1الوي و هود( دهد مي

  

                                                           
1 Lowy & Hood 
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  رهبري هزينه   تمايز

  تمركزي رهبري هزينه  تمايز تمركزي

  
 
 

  

 )140: 2011الوي و هود، ( پورترعام   هاي استراتژي -3-7نمودار 

 
 رهبري هزينه -3-1- 7

، استراتژي رهبري هزينه، يك بخش نشان داده شده است 3-7طور كه در نمودار  همان

منطق . دهد و مزيت رقابتي آن هزينه پايين است بازار گسترده را مورد هدف قرار مي

تر  هايي پايين هايي كه كه از هزينه شركتاستفاده از استراتژي رهبري هزينه اين است كه 

تري را براي محصوالت خود  هاي پايين توانند قيمت از رقباي خود برخوردار هستند، مي

  . كند تنظيم كنند و بنابراين، فروش و سهم بازار آنها افزايش پيدا مي

بتوانند اگر آنها . دهد هاي پايين به رهبران هزينه يك مزيت رقابتي مي در واقع، هزينه

به  دتوانن نسبت به رقبا طي يك مدت طوالني حفظ كنند، ميرا مزيت هزينه پايين خود 

عالوه بر اين، آنها با ارائه خدمت به يك بازار . مزيت رقابتي پايدار دست پيدا كنند

رسند، از دو مزيت اقتصاد مقياس و اثرات  گسترده، از آنجا كه به فروش حداكثري مي

مورد بررسي  4هر دو موضوع در فصل (نيز برخوردار خواهند شد ) تجربه(يادگيري 

  ). قرار گرفتند

 منحصر به فرد بودن هزينه پايين

 محدود

 گسترده

 بازار هدف

 مزيت رقابتي
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پذيري قيمتي  شود كه شركت به انعطاف دستيابي به جايگاه هزينه پايين باعث مي

پذيري باعث ايجاد مزيت رقابتي پايدار  اين انعطاف. باالتري نسبت به رقباي خود برسد

مورد استراتژي رهبري هزينه بايد توجه داشت،  مهمي كه در  نكته. شود براي شركت مي

در واقع، رهبري . توان معادل هم به كار برد را نمياين است كه دو واژه هزينه و قيمت 

تواند قيمت  در رهبري هزينه شركت مي. هزينه لزوماً به معناي رهبري قيمت نيست

قيمت محصوالت با ابر تر يا بر تواند پايين اين قيمت مي. مورد نظر خودش را اعمال كند

   :)135: 2008، 1هيت و آيرلند( رقبا باشد

تواند براي حفظ سهم بازار خود يا گرفتن  در يك بازار رقابتي، رهبر هزينه مي .1

 . تر از رقبا تنظيم كند هايش را پايين سهم بازار رقبا، قيمت

را  تواند قيمت محصوالت خود در يك بازار كمتر رقابتي، رهبر هزينه بازار مي .2

برابر با قيمت رقبا قرار دهد تا در نتيجه هزينه پايين به سودآوري باالتري 

 .دست پيدا كند

  : ذكر چند نكته در مورد استراتژي رهبري هزينه ضروري است 

هاي فيزيكي  استراتژي رهبري هزينه، بيشتر در صنايعي اثربخش است كه ويژگي

محصوالت و خدمات يا شهرت برند و محصوالت از اهميت كمتري نسبت به قيمت 

هايي كه در بازار  براي مثال، استراتژي رهبري هزينه براي شركت. برخوردار باشند

 ،اساسي محصوالتبازار  در. كنند، مناسب است مي  فعاليت 2اساسي محصوالت

 .شوند كه تفاوت چنداني با هم ندارند محصوالت و خدماتي ارائه مي

اساسي شامل محصوالتي مانند فوالد، ميوه، گندم، ذرت، سويا، شكر،  محصوالتبازار 

ها از  در اين بازارها محصوالت شركت. ت استالطال، نفت، الستيك و ساير محصو

هاي بعدي مشاهده خواهيم  طور كه در بخش اما همان(. يكديگر قابل تشخيص نيست

محصوالت  ،توان از طريق خالقيت و قدرت تخيل كرد، حتي در اين بازارها نيز مي

 .)شركت را از محصوالت رقبا متمايز كرد

                                                           
1 Hit & Ireland 
2 commodity markets 
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  هايي كه در بازارهايي فعاليت استراتژي رهبري هزينه براي شركتاز طرف ديگر، 

. ها از يكديگر متمايز هستند، اثربخش نخواهد بود كتكنند كه در آن محصوالت شر مي

هاي مشاوره حقوقي چندان مؤثر نيست،  براي مثال، استراتژي رهبري هزينه براي شركت

دهند و  ها بيشتر به شهرت و موفقيت گذشته آنها اهميت مي چرا كه مشتريان اين شركت

ن است به كيفيت مشتريان همچنين ممك. قيمت در درجه بعدي اولويت قرار دارد

 كند، شك كنند هاي پاييني را براي خدمات خود اعالم مي خدمات شركتي كه قيمت

   .)149: 2012دوهايم و همكاران، (

كيفيت به  ها از طريق ارائه محصوالت ارزان و بي در استراتژي رهبري هزينه شركت

كيفيت قابل  بلكه مزيت رقابتي آنها در ارائه محصوالتي با. رسند مزيت رقابتي نمي

با توجه به اينكه كيفيت . تر است هاي پايين مقايسه با استانداردهاي صنعت و با قيمت

ها داشته است، بنابراين بعيد است در  اي براي شركت در طي دهه گذشته اهميت حياتي

كيفيت  چنين شرايطي شركتي بتواند به مدت طوالني با ارائه محصوالت و خدمات بي

  . انددر بازار باقي بم

و سوث  2، آالسكا1دار مانند جت بلو هاي هواپيمايي تخفيف به عنوان مثال، شركت

اما اين . دهند تري نسبت به رقبا ارائه مي هاي پايين وست، خدمات خود را با قيمت

كيفيتي را در اختيار مشتريان قرار دهند، چرا كه دوام  شود كه آنها خدمات بي دليلي نمي

  . بلند مدت در صنعت نيازمند رعايت كيفيت در محصوالت است

هاي هواپيمايي انجام شد،  ت شركتدر زمينه كيفي 2004تحقيقاتي كه در سال 

هاي  ها و باالتر از شركت هاي جت بلو، آالسكا و سوث وست را در رده بهترين شركت

  . )9: 2004، 3ريد( ديگر هواپيمايي قرار داد

اگر مشتريان نكته مهم ديگري كه در مورد رهبري هزينه بايد ذكر كرد، اين است كه 

اين استراتژي رهبر هزينه دچار نقص است، احساس كنند كه كيفيت محصوالت شركت 

  .شود رقيبهاي  به سمت شركتآنها تواند مانع جابجايي  نمي

                                                           
1 JetBlue 
2 Alaska 
3 Reed  
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هاي سهمگين باعث شد كه  ، طوفانتعطيلو در يك روز  2007به عنوان مثال، در سال  

اين . منتظر بمانند هاي اين شركتمسافران شركت جت بلو چندين ساعت را در هواپيما

و باعث شد كه اعضاي هيأت  ب شدن وجهه شركت جت بلو شداتفاق باعث خرا

 گذار و مدير عامل شركت را بركنار كنند بنيان، 1مديره اين شركت آقاي ديويد نيلمن

   . )52: 2010، 2بريدي و برازيليرو(

هاي بازار را  ترين قيمت هاي رهبر بازار مجبور نيستند كه هميشه پايين همچنين شركت

مشتريان از  3طور كه در بحث تمايز هم خواهيم ديد، ادراك همان. دهنددر صنعت ارائه 

. برخوردار استاهميت برابر و گاهي اوقات بيشتر از خود واقعيت ، از 4واقعيت

بنابراين، آنچه كه براي موفقيت يك رهبر بازار مهم است، اين است كه قيمت 

براي مثال، . ا ادراك شودتر از قيمت محصوالت رقب محصوالت آن توسط مشتريان پايين

دار  اي در بخش تخفيف هاي زنجيره هاي وال مارت، تارگت و ساير فروشگاه شركت

آنچه كه براي وال مارت به عنوان رهبر هزينه . كنند فروشي فعاليت مي صنعت خرده

بازار مهم است، اين نيست كه قيمت همه محصوالت آن نسبت به قيمت محصوالت 

اين است كه مشتريان به اين ادراك برسند كه قيمت  آن هدف بلكه تر باشد، رقبا پايين

   .تر از رقبا است محصوالت وال مارت پايين

ها، رهبران  هاي قيمتي شركت اما با اين وجود، به دليل دسترسي مشتريان و رقبا به داده

توانند  خواهند در بلند مدت جايگاه رهبري خود را حفظ كنند، نمي ه اگر مينهزي

  بنابراين، رهبران هزينه بهتر است در . هاي خود را باالتر از رقبا قرار دهند تقيم

  . تري را براي محصوالت خود تعيين كنند هاي پايين بلند مدت قيمت

. ، غالباً به دنبال سهم بازار زياد هستندبراي رسيدن به جايگاه رهبر هزينهها  شركت

تر كنند تا  اييني منحني تقاضا را باكششهدف اصلي رهبران هزينه اين است كه انتهاي پ

با كمي كاهش در قيمت محصوالت بتوانند ميزان تقاضاي مشتريان را به ميزان زيادي 

                                                           
1 David Neeleman 
2 Brady & brasilriro 
3 perception 
4 reality 
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بنابراين، استراتژي رهبري هزينه ارتباط نزديكي با افزايش سهم بازار . افزايش دهند

شود  مي افزايش فروش شركت كه ناشي از افزايش سهم بازار شركت است، باعث. دارد

اقتصاد مقياس و  .ها به اقتصاد مقياس و اثرات يادگيري و تجربه برسند كه اين شركت

 هزينهاثرات يادگيري و تجربه نيز باعث كاهش بهاي تمام شده محصوالت رهبران 

  . شوند مي

مندي از اقتصاد مقياس و اثرات يادگيري و تجربه،  رهبران هزينه عالوه بر بهره

  :)150: 2012دوهايم و همكاران، ( نيز دارا هستندهاي زير را  ويژگي

كه باعث كنند  استفاده ميمحور  فرآيندهاي توليدي سرمايهاز ها  اين شركت .1

 .شود ميآنها نيروي كار   كاهش هزينه

هاي مهندسي  مهارتهاي مهندسي توليد از  ها به جاي مهارت اين شركت .2

كاهش بهاي  ي فرآيند،هاي مهندس از مهارت هدف. برخوردار هستند فرآيند

 .است ها اين شركتتمام شده محصوالت 

شوند و اجزاي مشترك زيادي  ها به آساني توليد مي محصوالت اين شركت .3

 .دارند

مندي از اقتصاد مقياس و اثرات يادگيري و  امكان بهره هزينهها به رهبران  اين ويژگي

هاي زير را  هاي فوق، ويژگي ، عالوه بر ويژگيهزينهبرخي از رهبران . دهد تجربه را مي

   :نيز دارا هستند

 هاي خريد و انبارداري پيچيده سيستم .1

 هزينه هاي توزيعي كم سيستم .2

.  هزينه داردهاي رهبر  اي در شركت جويي هزينه هاي فوق تأثير زيادي در صرفه ويژگي

هاي انبارداري پيشرفته خود توانسته  براي مثال، شركت وال مارت با استفاده از سيستم

  . فروشي تبديل شود خرده هزينه صنعتاست به رهبر 

  :هاي زير است داراي ويژگي هزينههاي رهبران  فرهنگ مديران يا شركت

 نظارت دقيق بر نيروي كار .1
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 اي كنترل شديد هزينه .2

 اي و كمي هاي هزينه مبتني بر استراتژي ايه مشوق .3

  .تواند به رهبران هزينه كمك زيادي كنند ها نيز مي اين ويژگي

اسداهللا و ( بسيار مفيد استمفهوم زنجيره ارزش در درك استراتژي رهبري هزينه 

. دهد زنجيره ارزش يك شركت توليدي را نشان مي، 4-7نمودار . )11: 1384همكاران، 

توان به پتانسيل آنها در تبديل شدن به رهبر هزينه  ها مي زنجيره ارزش شركتبا بررسي 

ها را از لحاظ  اند، زنجيره ارزش شركت سؤاالتي كه در اين نمودار مطرح شده. پي برد

هيت و آيرلند، ( دنده پتانسيل آنها در تبديل شدن به رهبر هزينه مورد بررسي قرار مي

2008 :135(.  

 تمايز -3-2- 7

ها زماني از استراتژي تمايز  شود، شركت مشاهده مي 4-7طور كه در نمودار  نهما

كنند كه به بازار وسيعي خدمت ارائه كنند و محصوالتي را ارائه دهند كه در  استفاده مي

  ). 124: 1386نيا و همكاران،  رحيم(ذهن مشتريان منحصر به فرد ادراك شوند 

ازارهايي كاربرد دارد كه بتوان محصوالت را در آنها بنابراين، استراتژي تمايز بيشتر در ب

توان در مورد محصوالتي مانند اتومبيل، ساعت، كت  استراتژي تمايز را مي. متمايز كرد

ها در صنايع  اما تجربه بسياري از شركت. و شلوار و ساير محصوالت به كار برد

جات،  ها، ادويه ازندهكه حتي براي كاالهاي اساسي مانند ريزپرد دهد ميمختلف نشان 

توان استراتژي تمايز را به كار برد  گندم، نمك و ساير محصوالت مشابه نيز مي

  ).211: 2012گريفين، (

 

  

  
 
 
 
 
 

 مهندسي و طراحي

  خريد

 مونتاژ و توليد

 فروش و بازاريابي

شوند كه  آيا محصوالت طوري مهندسي و طراحي مي

 بتوان آنها را به آساني توليد كرد؟ 

شوند كه شركت  هاي خريد شركت باعث مي آيا سيستم

ترين هزينه مواد اوليه برسد؟ آيا اگر شركت  به پايين

كنندگان كمتري خريداري  مواد اوليه خود را از تأمين

 جويي كند؟ صرفههاي خود  تواند در هزينه كند، مي

آيا فرآيندهاي توليدي تا حد ممكن كارا هستند؟ آيا 

هاي خود را از طريق مكانيزه  تواند هزينه شركت مي

 كردن كاهش دهد؟

هاي فروش و بازاريابي خود  تواند هزينه آيا شركت مي

هاي توزيعي  را كاهش دهد؟ آيا اگر شركت از سيستم

هاي  ث كاهش هزينههاي ديگر استفاده كند، باع شركت

 شود؟ آن مي
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  )151: 2012دوهايم و همكاران، ( ارتباط بين زنجيره ارزش و رهبري هزينه -4-7نمودار 

  

ترين محصوالت است،  توانسته است در توليد نمك كه يكي از اساسي 1شركت مورتون

اين شركت با استفاده از يك برچسب آبي . به خوبي خود را از ساير رقبا متمايز كند

رنگ براي محصوالت خود و انتخاب شعار تبليغاتي مناسب توانست خود را از رقبا 

ضر باشند پول بيشتري براي اين تمايز باعث شده است كه مشتريان حا. متمايز كند

درصد باالتر از ساير  33 به ميزانقيمت محصوالت اين شركت . محصوالت آن بپردازند

  . )5: 1997، 2براش( رقبا است

اينتل نيز توانسته است به خوبي خود را در بازار يك محصول اساسي از ساير رقبا 

ميليارد دالر  1كه حدود » اينتل در داخل«اين شركت با شعار تبليغاتي . متمايز كند

اين شعار تبليغاتي در سال . بودجه صرف آن كرد، توانست خود را از رقبا متمايز كند

هاي اينتل از ساير رقبا مانند ادونسد  تنظيم شد و باعث شد كه ريزپردازنده 1991

اين شعار نه تنها باعث شناخت بهتر نام تجاري اينتل شد، . مايكرو ديوايسز متمايز شود

                                                           
1 Morton  
2 Brush  
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لكه باعث شد كه تصوير ذهني مشتريان از اين شركت بهبود پيدا كند و مشتريان اين ب

  .شركت را به نام يك شركت باكيفيت بشناسند

توان  گذاري مي دهند كه از طريق خالقيت، تصويرپردازي و سرمايه ها نشان مي اين مثال

  .هر نوع محصولي را در بازار از محصوالت رقبا متمايز كرد

مهم در مورد استراتژي تمايز وجود دارد كه در بخش زير توضيح داده  چند نكته

  :شود مي

لزومي ندارد كه محصوالت شركت از براي اينكه استراتژي تمايز موفق باشد، 

محصوالت شركت از بايد ادراك تمايز محصوالت رقبا متمايز باشد، بلكه فقط 

خواهند از استراتژي  كه مي هايي شركت .در ذهن مشتريان قرار بگيردمحصوالت رقبا 

تمايز استفاده كنند، بايد محصوالت خود را طوري به مشتريان ارائه دهند كه يك تجربه 

د كه ننابه اين ادراك برسآنها بايد مشتريان را . حسي خوب را به آنها انتقال دهد

  .محصوالت اين شركت از محصوالت رقبا متمايز است

غم اينكه جايگاه مطلوبي در ذهن مشتريان دارند، ر هاي كوكاكوال و پپسي علي شركت

براي اينكه به طور مستمر به آنها يادآور شوند كه محصوالت آنها از محصوالت رقبا 

  .)40: 2010، 1سيگال( كنند هاي زيادي را صرف تبليغات مي متمايز است، ساالنه بودجه

. دهد صنعت اتومبيل نيز به خوبي ارتباط بين تمايز و ادراك مشتريان را نشان مي

كنند كيفيت محصوالت خود را  هاي آمريكايي ساليان زيادي است كه تالش مي شركت

. دانند تر مي هاي ژاپني و آلماني را با كيفيت افزايش دهند، اما مشتريان همچنان اتومبيل

  . شود ها در صنعت ايجاد مي عملكردهاي بلند مدت شركتاين تأثير ادراك است كه از 

هاي تمايز بر مبناي ادراك مشتريان قرار دارند و كمتر مبتني بر  از آنجا كه استراتژي

اين حالت بيشتر در مورد . كاركرد واقعي محصوالت هستند، يك حالت شكننده دارند

اني كه محصوالت به خصوص، زم. افتد محصوالتي كه حالت مد دارند، اتفاق مي

هاي  شركترسند،  در ادراك مشتريان متمايز به نظر مي وشوند  جديدي وارد بازار مي

                                                           
1 Sehgal  
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. شوند ، دچار مشكالت زيادي ميكنند ميتمايز استفاده   موجود در بازار كه از استراتژي

هاي بازاريابي و تحقيقات بازاريابي قدرتمندي  ها بايد از قابليت بنابراين، اين شركت

  .ردار باشندبرخو

كند كه از آنجا كه استراتژي تمايز به منحصر به فرد بودن ادراكي يا  مايكل پورتر بيان مي

هايي كه قصد دارند از اين  شركتبنابراين، واقعي محصوالت شركت بستگي دارد، 

  :)45: 1980پورتر، ( هاي زير باشند استراتژي استفاده كنند، بايد داراي ويژگي

  يابي قويهاي بازار قابليت .1

  معروفيت در كيفيت و منحصر به فرد بودن .2

در   هاي تمايزطلب به جاي نوآوري در فرآيند، بايد در نوآوري به عالوه، شركت

چرا كه آنها بايد محصوالت و خدمات جديدي را ارائه . گذاري كنند محصول سرمايه

يزطلب بايد هاي تما بنابراين، شركت. دهند كه از نظر مشتريان منحصر به فرد باشند

  :هاي زير را در خود افزايش دهند قابليت

 خالقيت و تحقيقات .1

 يابي، تحقيق و توسعه و توليدرهماهنگي بين واحدهاي بازا .2

 جذب نيروهاي كاري ماهر و خالق .3

تواند عالوه بر شناسايي پتانسيل شركت در تبديل شدن  تحليل زنجيره ارزش شركت مي

، 5-7نمودار . آن براي متمايز شدن نيز به كار رود به رهبر هزينه، در شناسايي پتانسيل

  .دهد ارتباط زنجيره ارزش و استراتژي تمايز را نشان مي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهندسي و طراحي

 خريد

 مونتاژ و توليد

 فروش و بازاريابي

شوند كه  آيا محصوالت طوري مهندسي و طراحي مي

باعث ايجاد كيفيت باالتر براي مشتريان يا ساير موارد 

مورد نظر آنها شود تا آنها حاضر باشند پول بيشتري 

 براي محصوالت شركت بپردازند؟ 

شوند كه شركت  هاي خريد شركت باعث مي آيا سيستم

ند؟ آيا به بهترين هزينه مواد اوليه دست پيدا ك

هايي را براي كمك به شركت  كنندگان شركت راه تأمين

 دهند؟ براي متمايز شدن از رقبا پيشنهاد مي

آيا فرآيندهاي توليدي اين قابليت را دارند كه فقط 

 اجازه توليد بهترين محصوالت را بدهند؟

هاي فروش و بازاريابي شركت باعث  آيا فعاليت

 ند؟شو افزايش رضايت مشتريان مي
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  )154: 2012دوهايم و همكاران، ( ارتباط بين زنجيره ارزش و استراتژي تمايز -5-7نمودار 

 

 

 

 

 

 تمركز -3-3- 7

دهد و تنها بخش كوچكي از  بخش بزرگي از بازار را هدف قرار نمي زماني كه شركت

 شود دهد، آنگاه اين نوع استراتژي، استراتژي تمركز ناميده مي بازار را مد نظر قرار مي

  . )211: 2012گريفين، (

  :دو نوع استراتژي تمركز وجود دارد

ديدگاه در اين نوع استراتژي، محصوالت و خدمات شركت از : تمايز تمركزي .1

 .شود مشتريان منحصر به فرد ادراك مي
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در اين نوع استراتژي، محصوالت و خدمات شركت با : رهبري هزينه تمركزي .2

  .شوند ترين هزينه نسبت به رقبا توليد مي پايين

براي استراتژي تمايز تمركزي  يخوب  نمونه 1رويس ب و كار اتومبيل شركت رولزكس

هاي بسيار پر درآمد بازار  كند محصوالت خود را به بخش اين شركت تالش مي. است

اين افراد حاضر . دهند بفروشد كه بخش كوچكي از بازار را به خود اختصاص مي

هزار دالر و حتي بيشتر براي خريد  400هزار دالر،  200 مبالغي به ميزان هستند،

  . )6: 2010، 2نيل( نه كننداتومبيل هزي

در كشور نيز كه در زمينه توليد لوازم خانگي  3همچنين شركت بنگ اند اولوفسن

اخيراً اين شركت . كند كند، از استراتژي تمايز تمركزي استفاده مي فعاليت ميدانمارك 

هزار دالر  100اينچي را معرفي كرده است كه قيمت آن بيش از  103يك تلويزيون 

  . )6: 2003، 4رسنال( است

معروف هستند، مانند دالر » 5هاي دالري فروشگاه«هايي كه به نام  از طرف ديگر، شركت

هايي مثل خانه و  و همچنين در كشور ما فروشگاه 8دالر تري ،7، فميلي دالر6جنرال

  ها همانند  اين شركت. كنند اي تمركزي استفاده مي كاشانه، از استراتژي رهبري هزينه

به دنبال اتخاذ استراتژي رهبري هزينه هستند، اما دامنه محصوالت و بازار  مارتوال 

اين . رو به رشدي هستندها داراي بازار جذاب و  اين شركت. محدود است اهدف آنه

 توانند سودآور باشند نيز ميبازار هاي كوچك  دهنده اين است كه حتي بخش نكته نشان

  .)78: 2004، 9برنر و گرو(

كنند، معموالً بازار را بر اساس  هايي كه از استراتژي تمركز استفاده مي شركت

زا در بازار بسيار  هاي انرژي ل بر بازار نوشيدنيورد ب. كنند بندي مي محصوالت بخش

                                                           
1 Rolls-Royce 
2 Neil  
3 Bang & Olufsen 
4 Larsen  
5 Dollar Stores 
6 Dollar General 
7 Family Dollar 
8 Dollar Tree 
9 Berner & Grow 
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توانند بازارها را بر اساس  ها همچنين مي اين شركت. ها تمركز دارد بزرگ نوشيدني

  . )4: 2004، 1گري( بندي كنند ي و رفتاري نيز بخششناخت مشتريان، متغيرهاي جمعيت

درصد از مسافران هوايي آمريكا را در  3رغم اينكه تنها  شركت هواپيمايي آالسكا علي

اختيار دارد، اما توانسته است در بازار بسيار رقابتي خطوط هوايي به سودآوري بااليي 

اين شركت به خاطر اندازه . دست پيدا كرده و از تراز مالي مناسبي برخوردار باشد

هاي خالقانه زيادي  وچك خود توانسته است تبديل به يك شركت چابك شود و ايدهك

  . )4: 2010، 2كري( را اجرا كند

ها وجود دارند كه علي رغم سهم بازار كم به  از آنجا كه تعداد زيادي از شركت

م سهم بازار شرط الزتوان گفت كه  ميكنند، بنابراين،  سودآوري بااليي دست پيدا مي

هايي كه سهم بازار بااليي دارند، به ندرت باالترين نرخ  شركت. عملكرد باال نيستبراي 

هاي  اما با اين وجود، استراتژي تمركزي داراي دام. بازگشت سرمايه را دارا هستند

  . ها غلبه كنند خاصي است كه مديران بايد با تالش و استعداد خود بر اين دام

مديران اين . گيرد تمركزي به دو طريق رهبري هزينه و تمايز انجام مي استراتژي

  .ها و منابع الزم را براي رهبري هزينه يا تمايز فراهم كنند ها بايد قابليت شركت

تغييرات . متمركز بايد همواره تغييرات محيطي را بررسي كنند يها مديران شركت

ي جديد ممكن است به سرعت ها آوري شناختي، محصوالت جايگزين و فن جمعيت

  . ها را با مشكل مواجه سازند بازار هدف اين شركت

زي از اهميت زيادي برخوردار همچنين تعريف كسب و كار نيز در استراتژي تمرك

. است، چرا كه شركت قصد دارد يك بخش كوچك از بازار را مورد هدف قرار دهد

. كوچك بازار را درك كرده باشندها بايد به خوبي بخش  مديران و كاركنان اين شركت

اگر شركت يك بخش بازار بسيار . اندازه بخش كوچك بازار نيز بسيار مهم است

گيري كند، آنگاه شركت مشتريان زيادي نخواهد داشت و در نتيجه،  محدود را هدف

از طرف ديگر، اگر بخشي كه شركت انتخاب . ناچيز خواهد بود آنفروش و سودآوري 
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شوند و شركت از حالت يك شركت  باشد، آنگاه مشتريان سردرگم ميكند، بزرگ  مي

  .شود تمركزي خارج مي

 در وسط گير افتادههاي  شركت - 7-3-4

كه از يك  وجود دارندها  هاي عام خود بيان كرد كه برخي از شركت پورتر در استراتژي

به . نامد مي 1»ادهدر وسط گير افت«ها را  اين شركت او. كنند استراتژي دائمي استفاده نمي

: 2008پورتر، ( شوند ها گرفتار مي ها به دو دليل در وسط استراتژي اعتقاد پورتر شركت

41(:  

براي مثال، شركتي . هاي عام را با موفقيت اجرا كنند توانند استراتژي آنها نمي .1

تواند خود را از رقبا  خواهد از استراتژي تمايز استفاده كند، اما نمي كه مي

خواهد خود را  اين شركت مي: افتد در اين شرايط شركت گير مي. كندمتمايز 

از رقبا متمايز كند، اما با توجه به اينكه تمام انرژي خود را صرف متمايز شدن 

هاي الزم را براي تبديل شدن به رهبر هزينه  تواند منابع و قابليت كند، نمي مي

 .توسعه دهد

شود كه در  اين هم باعث مي. كنند مي آنها بيش از يك استراتژي عام را پيگري .2

پورتر معتقد است كه اجراي موفق بيش از يك . گير كنندها  استراتژيوسط 

به . هاي مديريتي متفاوت است استراتژي عام نيازمند منابع، نقاط قوت و سبك

توان يافت كه آمادگي اجراي هر سه نوع استراتژي را  ندرت شركتي را مي

 .داشته باشد

بيش از يك استراتژي توانند به طور همزمان  ها نمي ن ديدگاه پورتر كه شركتالبته اي

چندين شركت وجود دارند كه . ه استمورد چالش قرار گرفتامروزه عام را دنبال كنند، 

اين بحث در  .هاي رهبري هزينه و تمايز را دنبال كنند اند با موفقيت استراتژي توانسته

  .گيرد قرار ميمورد بررسي مزيت دوگانه   بخش

  .دهد چند صنعت نمونه را نشان ميها را در  شركتهاي عام  ، استراتژي1-7جدول 
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  هاي عام چند صنعت نمونه ، استراتژي1-7جدول 

  تمركز  تمايز  رهبري هزينه  صنعت

  2كيوي  1آمريكن  سوث وست  هواپيمايي

  رولز رويس  جنرال موتورز  كيا  اتومبيل

  3استارباكس  تارگت  وال مارت  فروشي خرده

  رولكس  5سيكو  4تايمكس  ساعت مچي

  

  هاي عام استراتژي وري بهره -4- 7
دوهايم و ( هاي عام پورتر وجود دارد استراتژي وري بهرهدو نكته مهم در مورد 

  :)160: 2012همكاران، 

هاي سنتي كسب و كار بر  هاي عام، حداقل در بافت هيچ يك از استراتژي .1

عام مناسب براي هر شركتي به باورها و   استراتژي. ديگري برتري ندارند

تصميمات مديران آنها، بافت صنعت، تعريف كسب و كار شركت و 

 .هاي آن بستگي دارد قابليت

 .شوند ها مي وري در شركت باعث ايجاد بهرههاي عام پورتر  استراتژي .2

زايش شود كه حاشيه سود شركت اف ها باعث مي رهبري هزينه از طريق كاهش هزينه

) نسبت ستاده به داده(وري  پيدا كند، بنابراين استراتژي رهبري هزينه باعث افزايش بهره

تمايز نيز باعث افزايش قيمت محصوالت شركت و در نتيجه حاشيه سود آن . شود مي

اگرچه . شود ها مي وري شركت بنابراين، استراتژي تمايز نيز باعث افزايش بهره. شود مي

پول شوند  دهد، اما چون مشتريان حاضر مي زينه شركت را افزايش مياستراتژي تمايز، ه

) وري بهره(بابت تمايز ادراك شده پرداخت كنند، بنابراين نسبت ستاده به داده بيشتري 

  .كند شركت افزايش پيدا مي
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  محصوالت اساسيهاي غير جذاب بازار  ويژگي -5- 7
دست  1محصوالت اساسير بازار توانند به عملكرد و سودآوري بااليي د ها مي شركت

هاي  دليل از جذابيت زيادي برخوردار نيستند و با چالش سهاما اين بازارها به . پيدا كنند

  :)161: 2012دوهايم و همكاران، ( زيادي مواجه هستند

رقابت در بازار محصوالت اساسي بسيار شديد است و بيشتر بر اول اينكه،  .1

چرا كه محصوالت و خدمات اين بازارها را به مبناي رقابت قيمتي قرار دارد، 

ها براي  شركت .توان از محصوالت و خدمات رقبا متمايز كرد دشواري مي

برخورداري از مزيت رقابتي يا بايد تبديل به يك رهبر هزينه قدرتمند شوند و 

  .يا اينكه همانند كوكا كوال، پپسي، اينتل و مورتون خود را از رقبا متمايز سازند

گذاري زيادي در  ها سرمايه بسياري از بازارهاي محصوالت اساسي، شركتدر  .2

هاي ثابت  ها براي سرشكن كردن هزينه شركت. دهند هاي ثابت انجام مي دارايي

كنند كه حجم توليدات خود را  بين تعداد بيشتري واحد توليدي، تالش مي

ها  ، شركتدر نتيجه. افزايش دهند تا بهاي توليد هر واحد كاهش پيدا كند

كنند حجم باالي توليدي خود را حفظ  هاي ركود نيز سعي مي حتي در دوره

ها  اضافه محصول در اين بازارها باعث كاهش سطح قيمت هعرض. كنند

 . شود مي

گفته شد، وفاداري يكي از موانع ورود رقباي نيز  4طور كه در فصل  همان .3

بازارهاي اساسي، غير از  ها در با توجه به اينكه شركت. جديد به بازار است

هاي كمي براي متمايز كردن محصوالت اساسي خود در مقابل  قيمت، از گزينه

مشتريان به ندرت به يك شركت بنابراين، محصوالت رقبا برخوردار هستند، 

تفاوت قيمت به سراغ  كميآنها با مشاهده مقدار . مانند ميباقي خاص وفادار 

شود كه  وفاداري از سوي مشتريان باعث مي اين عدم. روند محصوالت رقبا مي

رقباي جديد با ورود به . بتوانند وارد اين بازارها شوندتر  رقباي جديد راحت
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ها را در سطح بازار  دهند و قيمت بازار، رقابت و ميزان عرضه را افزايش مي

  . دهند كاهش مي

ازارهايي كه به اين سه دليل بازار محصوالت اساسي از جذابيت كمتري نسبت به ب

امروزه . دارند، برخوردار است هاي بيشتري براي متمايز شدن فرصت ها در آنها شركت

صنايعي مانند صنعت . در حال حركت هستند 1اكثر صنايع به سمت اساسي شدن

. هاي شخصي به شدت در حال اساسي شدن هستند بازي و رايانه هواپيمايي، اسباب

هاي كسب و كار خود را بر  هاي فعال در اين صنايع بايد استراتژي بنابراين، شركت

  . اساس اين تحوالت، تغيير دهند

  رقابت قيمتي هاي ريسك - 5-1- 7
ي از بازارهاي اساسي مبتني بر رقابت قيمتي رطور كه گفته شد، رقابت در بسيا همان

و  به هم شباهت داردبسيار  ،است، چرا كه محصوالت ارائه شده توسط رقباي مختلف

رقابت قيمتي در اين بازارها باعث ايجاد جنگ قيمت بين . تفاوت چنداني با هم ندارند

نيز نتوانند هاي رهبر هزينه  شود تا جايي كه ممكن است حتي شركت ها مي همه شركت

ها بين دو شركت وال مارت و  اي از اين جنگ قيمت نمونه. به نقطه سر به سر برسند

آنها در فروش كتاب به صورت اينترنتي به شدت با هم به جنگ . آمازون اتفاق افتاد

باستيو و ( دادند ها را هر روز بيشتر از ديروز كاهش مي پرداختند و قيمتقيمت 

  .  )15: 2009، 2تراكتنبرگ

ها لطمه وارد  رقابت قيمتي به همه شركت. رقابت قيمتي ايده جالبي براي رقابت نيست

آنها از . ها بين رقبا هستند مشتريان، البته در كوتاه مدت، برنده جنگ قيمت. كند مي

اما . شود هاي آنها مي جويي در هزينه برند، چرا كه باعث صرفه كاهش قيمت لذت مي

هاي تحقيق و توسعه  ها در فعاليت گذاري شركت هاي پايين باعث كاهش سرمايه قيمت

ها از بازار  ها باعث خروج برخي از شركت همچنين اگر جنگ قيمت. شود و نوآوري مي
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هاي كمتري را براي انتخاب در اختيار خواهند داشت  شود، مشتريان در بلند مدت گزينه

  . اهد يافتها افزايش خو و بنابراين، قيمت

گذاري اوليه، ظرفيت مازاد  عالوه بر عوامل ساختاري مانند سطوح باالي سرمايه

انجام  بهها و محصوالت و خدمات مشابه، عوامل مديريتي مانند گرايش مديران  شركت

  )45: 1990، 1سنج(شود  رقابت نيز باعث جنگ قيمت مي اقداماتي در تشديد

  ها نگ قيمتاجتناب از رقابت قيمتي و ج - 5-2- 7
مديران بايد قبل از . فعال بودن است بيش ها بهترين راه حل براي اجتناب از جنگ قيمت

ها در بازار، با انجام اقدامات پيشگيرانه خود را از اين جنگ نجات  شروع جنگ قيمت

دوهايم و ( اين اقدامات شامل موارد زير است. بهترين دفاع، حمله است. دهند

  :)162: 2012همكاران، 

. توانند با مشتريان كليدي براي ارتباطات بلند مدت مذاكره كنند مديران مي .1

تري  هاي پايين اين مذاكرات اگرچه ممكن است باعث شود كه شركت قيمت

تواند باعث ثابت  را براي مشتريان تنظيم كند، اما در دوران كاهش تقاضا مي

 .نگه داشته شدن قيمت محصوالت شركت شود

ند عالئمي را به رقبا نشان دهند كه از آمادگي كامل براي جنگ توان مديران مي .2

شود كه رقبا به فكر جنگ قيمت  اين عالئم باعث مي. قيمت برخوردار هستند

 . نيفتند

توانند تالش كنند تا  ها عالوه بر دو استراتژي دشوار باال، مي شركت .3

هايي، به البته ايجاد چنين تمايز. محصوالت خود را از رقبا متمايز كنند

ها از طريق  شركت. خصوص در بازار كاالهاي اساسي بسيار سخت است

هاي مشتريان،  باالتر، حساس بودن نسبت به نيازها و خواسته  ارائه كيفيت

محصوالت خود را  ،هاي مشابه تر و ساير روش هاي توزيعي مناسب سيستم

 .سازنداز محصوالت رقبا متمايز  توانند مي حتي در بازارهاي اساسي نيز
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  هاي استراتژي تمايز محدوديت -6- 7
  :سازي استراتژي تمايز شود تواند باعث خنثي عامل مي چهار

 مشتريانهاي تمايزي مد نظر مديران براي  باارزش نبودن ويژگي .1

 )2برندهاي فروشگاهي( 1يخصوص برندهاي .2

 3تخفيف دادن .3

  اساسي شدن .4

 هاي تمايزي مد نظر مديران براي مشتريان ويژگيباارزش نبودن  - 6-1- 7

بايد آنها . هاي مشتريان آشنا باشند بايد با نيازها و خواسته هاي تمايزطلب مديران شركت

قرار دهند كه براي مشتريان با ارزش باشد و  تهايي را در محصوال بتوانند ويژگي

كه زماني رهبر  4ال وشركت موتور. آنها پول بيشتري پرداخت كنند بابتحاضر باشند 

آفرين  هاي ارزش هاي تلفن همراه بود، در نتيجه عدم شناخت دقيق ويژگي بازار گوشي

اين شركت در تبليغات . از ديدگاه مشتريان، تسلط خود را بر اين بازار از دست داد

هاي اين شركت از چنان كيفيتي برخوردار هستند كه  كرد كه گوشي خود ادعا مي

اما مشتريان تحت تأثير اين تبليغات . سال دوام داشته باشند 1000دت توانند به م مي

بنابراين، آنها به سراغ محصوالت . كنند سال عمر نمي 1000آنها قرار نگرفتند، چرا كه 

ها و كاركردهاي  هاي ديگر مانند نوكيا، سامسونگ و اپل رفتند تا از طراحي شركت

  .)192: 1994، 5ميكس( منحصر به فرد آنها لذت ببرند

  )برندهاي فروشگاهييا  يخصوص يها برچسب( برندهاي خصوصي - 6-2- 7
 يخصوص برندهاييك تهديد ديگر براي استراتژي تمايز، افزايش تعداد محصوالت با 

يك برند خصوصي به وسيله . است) خصوصي يا برندهاي فروشگاهي هاي برچسب(
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در مالكيت آن  گيرد و قرار مي فروش طراحي و مورد استفاده فروش يا خرده يك عمده

  . است

كنندگان را از  اين محصوالت داراي اين پتانسيل هستند كه ادراك مصرفبرخي اوقات 

تمايز به اين دليل . تغيير دهند 1برندهاي اصليبا نسبت ارزش به قيمت محصوالت 

شود كه مشتريان پول بيشتري براي محصوالت شركت بپردازند كه آنها  باعث مي

كنند با خريد محصوالت از اين شركت ارزش بيشتري را به دست  س مياحسا

ي احساس كنند كه خصوص برندهاياگر مشتريان با خريد محصوالت با . آورند مي

ارزش اين محصوالت تفاوت چنداني با ارزش محصوالت با برندهاي اصلي ندارد، 

و  2كانت( دهندديگر حاضر نخواهند بود از شركت متمايز خريدهاي خود را انجام 

   .)217: 2009همكاران، 

اند بر كيفيت محصوالت  هاي اخير توانسته توليدكنندگان برندهاي خصوصي در طي سال

اين توانمندي باعث افزايش . كاهش دهندنيز خود بيفزايند و قيمت محصوالت خود را 

  . هاي تمايزطلب شده است فشار بر شركت

  تخفيف دادن - 6-3- 7
شود  تخفيف باعث مي. شود استراتژي تخفيف دادن باعث تضعيف استراتژي تمايز مي

كه مشتريان اين تصور را داشته باشند كه مجبور نيستند پول بيشتري را بابت محصوالت 

اي از استراتژي دادن تخفيف استفاده  هاي زنجيره بسياري از فروشگاه. متمايز بپردازند

شوند، ترديد دارند كه قيمت  ها مي وقتي وارد اين فروشگاه بنابراين، مشتريان. كنند مي

آنها اين تصور را دارند كه قيمت محصوالت در . ها را پرداخت كنند مورد نظر فروشگاه

  .  اندازند كند، بنابراين خريدهاي خود را به تعويق مي آينده كاهش پيدا مي

والت خود را كاهش ها قيمت محص باعث شد كه بسياري از شركت 2008بحران سال 

براي مثال، شركت پروكتر اند گمبل . دهند و از استراتژي دادن تخفيف استفاده كنند

هاي زيادي در  براي از دست ندادن وجهه خود در ارائه محصوالت با كيفيت، سال
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اما بحران اخير باعث . كرد ها و دادن تخفيف به مشتريان مقاومت مي مقابل كاهش قيمت

دار  ها سراغ محصوالت تخفيف جويي در هزينه ز مشتريان براي صرفهشد كه بسياري ا

در نتيجه، . ي نيز باعث افزايش رقابت شدخصوص برندهايظهور محصوالت با . بروند

پروكتر اند گمبل تصميم گرفت كه براي فروش محصوالت خود به مشتريان تخفيف 

  .)10: 2009، 1بايرون( دهد

 اساسي شدن -6-4- 7

يا همان » از دست رفتن تدريجي تمايز محصوالت«توانند موجب  عوامل مختلفي مي

از كنندگان را  ها بايد تالش كنند كه تصوير ذهني مصرف شركت. شوند» اساسي شدن«

توانند از تبليغات و فنون بازاريابي در اين زمينه استفاده  آنها مي. برند خود حفظ كنند

گذاري مناسب در  رند كه در نتيجه عدم سرمايههاي زيادي وجود دا شركت. كنند

  . دان ههاي بازاريابي، وجهه خود را در بازار از دست داد فعاليت

شوند كه محصوالت  ها با معرفي محصوالت جديد باعث مي در برخي مواقع، شركت

ها براي  همچنين برخي از شركت. قديمي آنها ديگر مورد استقبال مشتريان قرار نگيرند

خارج كنند و به حالت  تنوعكنند محصوالت خود را از حالت  ها تالش مي زينهكاهش ه

اين عوامل در مجموع باعث اساسي شدن و مشابه شدن . استاندارد نزديك نمايند

براي مثال، شركت پروكتر اند گمبل . شود ها در بازارهاي مختلف مي محصوالت شركت

 هاي جويي مندي از صرفه راي بهرهاخيراً تصميم گرفته است كه تنوع محصوالت را ب

  . اي كاهش دهد هزينه

  مزيت دوگانه -7- 7
استفاده كنند و  هزينهتوانند هم از استراتژي رهبري  ها نمي پورتر معتقد است كه شركت

هاي خاص  ها نيازمند منابع و قابليت هر يك از اين استراتژي. هم از استراتژي تمايز

كنند،  هاي عام را استفاده مي يكي از استراتژي هايي كه بيش از شركت. خود هستند

را  2براي مثال، شركت وال مارت اخيراً برند جورج. شوند گرفتار مشكالت زيادي مي
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اما نتوانست در . در صنعت لباس معرفي كرد كه بخش پردرآمد بازار را هدف قرار داد

قع ندارند كه بازاريابي اين محصول موفق باشد، چرا كه مشتريان از اين شركت تو

ها و  ها، قابليت همچنين اين شركت توانمندي. محصوالت لوكس را وارد بازار كند

، 1و بيتي زيمرمن( براي فروش محصوالت لوكس و مجلل نداردرا هاي الزم  مهارت

2004 :2(.  

كنند و  هاي زيادي هستند كه هم از استراتژي رهبري هزينه استفاده مي اما امروزه شركت

براي مثال، . برخوردار هستند 2ها از مزيت دوگانه اين شركت. راتژي تمايزهم از است

از طرفي ديگر، . شركت مورتون توانسته است در توليد نمك خود را از رقبا متمايز كند

هاي زيادي  جويي ها تجربه در توليد نمك توانسته است صرفه اين شركت به دليل سال

  . )5: 1997ش، برا( هاي خود داشته باشد را در هزينه

توان در نتيجه پيگيري هر دو استراتژي  هاي شركت كنون را نيز مي همچنين موفقيت

اين شركت با ارائه محصوالتي متفاوت با محصوالت . رهبري هزينه و تمايز دانست

جويي در  هاي صرفه و همچنين استفاده از اقتصاد مقياس و ساير روش) تمايز(زيراكس 

  . دست پيدا كندها  توانسته است به اين موفقيت) رهبري هزينه(هزينه 

هزينه . شود شركت تويوتا نيز ساليان زيادي است كه به عنوان رهبر هزينه شناخته مي

هزينه شركت  نيمي ازنيروي كاري اين شركت به ازاي توليد هر اتومبيل تقريباً معادل 

شركت تويوتا از  عالوه بر اينكه. جنرال موتورز و دو سوم هزينه شركت فورد است

مزيت رهبري هزينه برخوردار است، در طي دو دهه اخير با ارائه محصوالت جديد و 

. هاي پردرآمد بازار را نيز هدف قرار دهد هاي فراوان توانسته است، بخش نوآوري

هاي لوكس طرفداران  توانست در بخش اتومبيل 3هاي لكسوس تويوتا با توليد مدل

  .دزيادي را به خود جلب كن

اين مشكالت . كيفيت شده است مشكلالبته تويوتا اخيراً در برخي از محصوالت دچار 

شايد ناشي از پيگيري هر دو استراتژي رهبري هزينه و تمايز توسط اين شركت باشد، 
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پيگيري هر دو استراتژي رهبري هزينه و تمايز . اي كه پورتر نيز به آن اشاره داشت نكته

  .گيرد ها مي ي زيادي را از شركتژهاي زيادي است و انر نياز به منابع و مهارت

تواند به آنها در انجام هر  هاي كيفيت نيز مي ها در اجراي برنامه شركت  همچنين تالش

هاي كيفيت باعث  از يك طرف، برنامه. دو استراتژي رهبري هزينه و تمايز كمك كند

قائل شوند و بنابراين،  شوند كه مشتريان ارزش بيشتري را براي محصوالت شركت مي

هاي  د و از طرف ديگر، برنامهنشو محصوالت شركت از نظر مشتريان متمايز ادراك مي

كيفيت باعث بهبود فرآيندهاي توليدي شركت، كاهش اشتباهات و همچنين كاهش 

هاي  كيفيت باعث كاهش هزينه ايه در نتيجه، برنامه. شوند هاي بازرسي مي هزينه

  . شوند در تبديل شدن به رهبر هزينه ميشركت و كمك به آن 

  هاي عام و تفكر استراتژيك استراتژي -8- 7
گانه مطرح  هاي عام ارتباط نزديكي با تفكر استراتژيك و مباحث كليدي سه استراتژي

  :شده در اين كتاب دارد

  هاي عام اهميت تفكر استراتژيك در استراتژي - 8-1- 7
اين . ها به عهده دارند مديران نقش مهمي در تنظيم و اجراي استراتژي شركت

نحوه تأثير تفكر . شود ها مي ها منجر به ايجاد مزيت رقابتي براي شركت استراتژي

  .ارائه شده است 6-7ها و ايجاد مزيت رقابتي در نمودار  يك در تنظيم استراتژيژاسترات

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعريف كسب و كار

 انتخاب استراتژي 

 هاي الزم تعيين منابع و قابليت

 گذاري و ابهام علي زمان، موفقيت، ارتباط متقابل، سرمايه

  هاي نادر، با ارزش، غير قابل جايگزين و سخت براي تقليد منابع و قابليت
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   ها و ايجاد مزيت رقابتي استراتژينحوه تأثير تفكر استراتژيك در تنظيم  -6-7نمودار 

  )170: 2012دوهايم و همكاران، (

  

كسب و كار شركت را ابتدا شود، مديران  مشاهده مي 6-7طور كه در نمودار  همان

مناسب را براي سازمان پيشنهاد  هاي تعريف كسب و كار، استراتژي. كنند تعريف مي

بعد از انتخاب . توانند رهبري هزينه يا تمايز باشند ها مي اين استراتژي. دهد مي

اين منابع . رسد ها مي منابع الزم براي اجراي اين استراتژي انباشتنوبت به  ها استراتژي

. هام علي باشندگذاري و اب بايد داراي پنج ويژگي زمان، موفقيت، ارتباط متقابل، سرمايه

همچنين منابع بايد نادر، با ارزش، غير قابل جايگزين و سخت براي تقليد باشند تا 

  .)2: 2009، 1مايكلز( بتوانند باعث ايجاد مزيت رقابتي براي شركت شوند

هاي عام باعث  شود، اين است كه استراتژي نكته مهمي كه در اين نمودار مشاهده مي

ند، بلكه فرآيند انباشت منابع است كه باعث ايجاد مزيت شو ايجاد مزيت رقابتي نمي

فرآيند انباشت  تفكر استراتژيك مديران نقش مهمي در. شود رقابتي براي شركت مي

 .كند منابع دارد و به انباشت منابع كمك مي

  تفكر پويا در مديريت استراتژيك -8-2- 7
هاي كسب و كار در اجرا با  شود كه استراتژي تغييرات محيط كسب و كار باعث مي

هاي مشتريان، ايجاد  تغييرات در نيازها و خواسته. مشكالت زيادي مواجه شوند

  توانند باعث عدم موفقيت هاي جديد و معرفي محصوالت و خدمات جديد مي آوري فن

خواهند كه استراتژي كسب  ها مي گر شركتبنابراين، ا. هاي كسب و كار شوند استراتژي

و كار آنها از اثربخشي برخوردار باشد، بايد همواره تغييرات محيطي را زير نظر بگيرند، 

                                                           
1 Michaels  



 249استراتژي كسب و كار و مزيت رقابتي     

 

فعال نسبت به معرفي محصوالت و خدمات جديد داشته  يك رويكرد تهاجمي و بيش

 .باشند و همانند يك فرد خارج از صنعت عمليات شركت را ارزيابي كنند

  هاي كسب و كار در استراتژي اهميت يادگيري سازماني -8-3- 7
اما . گفته شد كه مزيت رقابتي بايد مبتني بر ماهيت عدم تقارني باشد سومدر فصل 

. تواند اجرا و پيگيري كند هاي رهبري هزينه، تمايز و تمركز را هر شركتي مي استراتژي

ها  اد مزيت رقابتي براي سازمانتوانند باعث ايج ها چگونه مي بنابراين، اين استراتژي

توانند باعث افزايش حالت عدم  ها چگونه مي شوند؟ به عبارت ديگر، اين استراتژي

  نياز مزيت رقابتي است؟ تقارني شوند كه پيش

جواب اين است كه محتواي . برانگيز در مديريت استراتژيك است اين يك سؤال چالش

ايجاد مزيت رقابتي نيست، بلكه توانايي شركت  ها تعيين كننده موفقيت آنها در استراتژي

ها تعيين كننده  هاي الزم براي اجراي مناسب اين استراتژي در ايجاد منابع و قابليت

ها بايد استراتژي خود را به يك شيوه منحصر به فرد و  شركت. مزيت رقابتي است

هاي زيادي  كه شركتهاي الزم را در خود ايجاد نمايند، چرا  متمايز اجرا كنند و قابليت

ها بايد با استفاده از  بنابراين، شركت .در صنعت داراي استراتژي مشابه با يكديگر هستند

هاي خود ياد  هاي جديد و متمايزي را براي اجراي استراتژي يادگيري سازماني شيوه

يادگيري سازماني از اهميت زيادي در  توان گفت كه بنابراين در مجموع مي. بگيرند

  ).171: 2012دوهايم و همكاران، (هاي سازماني برخوردار است  تراتژياس اجراي
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  خالصه -9- 7
  : يكي از چهار حالت زير قرار دارند درها  مايلز و اسنو معتقدند كه شركت ••••

o كننده كشف  

o مدافع 

o  گر تحليل 

o منفعل  

 .هاي عام شامل سه استراتژي رهبري هزينه، تمايز و تمركز است استراتژي ••••

هاي خاص  ها و قابليت هاي عام نيازمند منابع، مهارت از استراتژيهر كدام  ••••

 .خود است

دهد و  استراتژي رهبري هزينه، يك بخش بازار گسترده را مورد هدف قرار مي ••••

 .مزيت رقابتي آن هزينه پايين است

به بازار وسيعي خدمت  ،كنند از استراتژي تمايز استفاده مي يي كهها شركت ••••

كه در ذهن مشتريان منحصر به  كنند ميصوالتي را ارائه و مح دهند ميارائه 

 .شوند ميفرد ادراك 

  :هاي زير را در خود افزايش دهند هاي تمايز طلب بايد قابليت شركت ••••

o خالقيت و تحقيقات 

o يابي، تحقيق و توسعه و توليدرهماهنگي بين واحدهاي بازا 

o جذب نيروهاي كاري ماهر و خالق 

دهد و تنها بخش  بخش بزرگي از بازار را هدف قرار نمي شركتزماني كه  ••••

، آنگاه اين نوع استراتژي، استراتژي دهد ي از بازار را مد نظر قرار ميكوچك

 شود  تمركز ناميده مي

شوند كه تفاوت  در بازار محصوالت اساسي محصوالت و خدماتي ارائه مي ••••

 .چنداني با هم ندارند
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ند عامل از جذابيت چنداني برخوردار بازار محصوالت اساسي به دليل چ ••••

ها بر مبناي قيمت با هم رقابت  ترين دليل اين است كه شركت مهم. نيست

بنابراين، مديران در اين بازارها بايد محصوالت و خدمات خود را از . كنند مي

 .رقبا متمايز كنند

مديران . فعال بودن است ها بيش بهترين راه حل براي اجتناب از جنگ قيمت ••••

ها در بازار، با انجام اقدامات پيشگيرانه خود را  بايد قبل از شروع جنگ قيمت

 .از اين جنگ نجات دهند

  :استراتژي تمايز شود  شدن تواند باعث خنثي چهار عامل مي ••••

o هاي تمايزي مد نظر مديران براي مشتريان باارزش نبودن ويژگي 

o ي خصوص برندهاي 

o تخفيف دادن 

o اساسي شدن  

ي زيادي هستند كه هم از استراتژي رهبري هزينه استفاده ها امروزه شركت ••••

ها از مزيت دوگانه برخوردار  اين شركت. كنند و هم از استراتژي تمايز مي

 .هستند

 . ها به عهده دارند هاي شركت مديران نقش مهمي در تنظيم و اجراي استراتژي ••••

ند انباشت شوند، بلكه فرآي هاي عام باعث ايجاد مزيت رقابتي نمي استراتژي ••••

تفكر . شود منابع است كه باعث ايجاد مزيت رقابتي براي شركت مي

 .  استراتژيك مديران نقش مهمي در فرآيند انباشت منابع دارد

خواهند كه استراتژي كسب و كار آنها از اثربخشي برخوردار  ها مي اگر شركت ••••

تهاجمي و باشد، بايد همواره تغييرات محيطي را زير نظر بگيرند، يك رويكرد 

فعال نسبت به معرفي محصوالت و خدمات جديد داشته باشند و همانند  بيش

 .يك فرد خارج از صنعت عمليات شركت را ارزيابي كنند



 و ديد استراتژيكتفكر      252

 

   

هاي جديد و متمايزي را  ها بايد با استفاده از يادگيري سازماني شيوه شركت ••••

ني از در نتيجه، يادگيري سازما. هاي خود ياد بگيرند براي اجراي استراتژي

 .هاي سازماني برخوردار است اهميت زيادي در اجراي استراتژي
 

  خودآزمايي تشريحي -10- 7
 .هاي مايلز و اسنو را توضيح دهيد استراتژي .1

 . را نام ببريدهاي عام پورتر  استراتژي .2

 .هاي كسب و كار را تحليل كنيد تغيير شكل منحني تقاضا در نتيجه استراتژي .3

 .را تعريف كنيداستراتژي رهبري هزينه  .4

 .ارتباط بين زنجيره ارزش و رهبري هزينه را تحليل كنيد .5

 .را تعريف كنيد استراتژي تمايز .6

 .ارتباط بين زنجيره ارزش و استراتژي تمايز را تحليل كنيد .7

 .استراتژي تمركز را تعريف كنيد .8

 .را تعريف كنيد هاي در وسط گير افتاده شركت .9

 .يح دهيدهاي عام را توض وري استراتژي بهره .10

 .هاي غير جذاب بازار محصوالت اساسي را توضيح دهيد ويژگي .11

 .را تشريح كنيد رقابت قيمتي هاي ريسك .12

 .هاي استراتژي تمايز را توضيح دهيد محدوديت .13

 .مزيت دوگانه را تعريف كنيد .14

 .هاي عام توضيح دهيد در استراتژيرا اهميت تفكر استراتژيك  .15

 .تحليل كنيد در مديريت استراتژيكرا تفكر پويا  .16

 .توضيح دهيدهاي سازماني  در تنظيم استراتژياهميت يادگيري سازماني را  .17
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 اي خودآزمايي چندگزينه -11- 7

 هدف اصلي استراتژي كسب و كار چيست؟ .1

 هاي عملياتي  تعيين بودجه -ب                       تعريف كسب و كار     -الف

  تعيين ساختار سازماني -د              مزيت رقابتي پايدار                 -ج

 تعريف كسب و كار با كدام يك از موارد زير ارتباط نزديك و متقابل دارد؟ .2

  ساختار سازماني -فرهنگ سازماني                               ب -الف

 استراتژي كسب و كار -الگوهاي ذهني                                    د -ج

محيط كسب و كار را با هدف  ،با رويكرد كارآفرينانهها  از شركت كدام دسته .3

 ؟كنند هاي جديد ارزيابي مي ايجاد محصوالت و فرصت

  گران تحليل -ب                                   ها كننده كشف -الف

  مدافعان -د                                            منفعالن  -ج

 و كار چه تأثيري بر بخش پاييني منحني تقاضا دارد؟ استراتژي مؤثر كسب .4

   .شود آن مي تر شدن باعث باكشش - الف        

 .شود آن مي تر شدن كشش كمباعث  -ب        

   .شود كشش شدن آن مي باعث بي -ج        

  .تأثيري بر كشش منحني تقاضا ندارد -د        

را هدف قرار يك بخش بازار گسترده هاي عام پورتر،  كدام يك از استراتژي .5

 ؟و مزيت رقابتي آن هزينه پايين است دهد مي

 رهبري هزينه  -ب                                            تمايز - الف        

  تنوع -د                                              تمركز -ج        

 ، كدام يك از موارد زير است؟مهم است هزينهآنچه كه براي موفقيت يك رهبر  .6

 قيمت پايين -ب                                   الگوهاي ذهني -الف       

 ادراك مشتريان    -د                                            سود باال -ج       
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هاي عام پورتر، شركت به بازار وسيعي خدمت ارائه  در كدام يك از استراتژي .7

دهد كه در ذهن مشتريان منحصر به فرد ادراك  كند و محصوالتي را ارائه مي مي

 شوند؟ مي

 رهبري هزينه -ب                                           تمركز -الف       

  تنوع -د                                               تمايز -ج       

نياز كدام  يابي، تحقيق و توسعه و توليد، پيشرقابليت هماهنگي بين واحدهاي بازا .8

 ؟هاي زير است يك از استراتژي

 رهبري هزينه -ب                                            تمايز -الف      

  تنوع -د                                             تمركز -ج       

دهد و تنها بخش  زماني كه شركت بخش بزرگي از بازار را هدف قرار نمي .9

 ؟شود دهد، اين استراتژي چه ناميده مي كوچكي از بازار را مد نظر قرار مي

 تمركز -ب                                            تمايز -الف      

  تنوع -د                                     رهبري هزينه -ج       

كنند، معموالً بازار را بر چه اساسي  هايي كه از استراتژي تمركز استفاده مي شركت .10

 كنند؟ بندي مي بخش

 منطقه جغرافيايي -ب                               مشتريان         -الف       

 درآمد -د                                           محصوالت -ج       

كنند، چه نام  هايي كه از يك استراتژي دائمي استفاده نمي به اعتقاد پورتر، شركت .11

 ؟دارند

 موقت -ب                                بدون استراتژي -الف      

 در وسط گير افتاده -د                                           نظم  بي -ج      

 وري دارد؟ استراتژي رهبري هزينه چه تأثيري بر بهره .12

 وري كاهش بهره -وري                              ب افزايش بهره -الف     

  گاهي كاهش گاهي افزايش، -وري ندارد                        د تأثيري بر بهره -ج     
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 ؟جذابيت بازارهاي اساسي نسبت به ساير بازارها چگونه است .13

 بيشتر -ب          تر                                  كم -الف     

 غير قابل مقايسه -د                                                برابر -ج     

 ؟چيست ها بهترين راه حل براي اجتناب از جنگ قيمت .14

 فعال بودن بيش -الگوهاي ذهني مناسب                       ب -الف     

  تعريف مؤثر كسب و كار -تفكر استراتژيك                                 د -ج     

 ؟ت در صنايع چه نام دارداز دست رفتن تدريجي تمايز محصوال .15

 متنوع شدن -ب                                   متمركز شدن -الف     

 مشابه شدن -د                                 اساسي شدن     -ج     

 



    

 

 

  فصل هشتم

  الين و كسب و كارهاي آننوظهور صنايع 

  
 

  اهداف كلي 
و نوظهور آشنايي با مباني كاربردي استراتژي كسب و كار و مزيت رقابتي در صنايع 

  الين كسب و كارهاي آن

  

  اهداف رفتاري
 :پس از مطالعه اين فصل، شما بايد بتوانيد

 .را توصيف كنيدنوظهور هاي صنايع  ويژگي .1

هاي فعال در اين صنايع توضيح  را براي شركتنوظهور هاي صنايع  چالش .2

 .دهيد

 .بودن را بيان كنيد پيروبودن و  پيشگامهاي  مزايا و معايب استراتژي .3

 .بيان كنيدنوظهور عوامل كليدي موفقيت را در صنايع  .4

ها تحليل  الين را در تنظيم و اجراي استراتژي هاي كسب و كارهاي آن چالش .5

 .كنيد
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  مقدمه  -1- 8
رهبري (هاي عام پورتر  استراتژيرا با تمركز بر مفهوم استراتژي كسب و كار  7فصل 

اين فصل همچنين توضيح داد كه چگونه . مورد بررسي قرار داد) هزينه، تمايز و تمركز

در مورد نحوه رقابت نه تنها بر انتخاب استراتژي مديران  )الگوهاي ذهني( باورهاي

ب هاي الزم جهت كس كسب و كار توسط آنها، بلكه بر فرآيند انباشت منابع و قابليت

هاي غير جذاب بازار  اين فصل همچنين ويژگي. گذارد مزيت رقابتي، نيز تأثير مي

همچنين مزايا . ها را در اين بازارها توضيح داد محصوالت اساسي و به ويژه جنگ قيمت

  .مورد بررسي قرار دادنيز هاي استراتژي تمايز را  و محدوديت

هاي  ها چالش اين فصل. دهند ه ميرا ادام 7مباحث ارائه شده در فصل  9و  8هاي  فصل

همچنين هدف كلي اين . كنند مختلف بررسي مي يهاي صنعت ها را در بافت شركت

ها توسعه الگوهاي ذهني در مورد استراتژي كسب و كار و مزيت رقابتي در  فصل

 هاي هاي صنايع مختلف با هم تفاوت از آنجا كه محيط. مختلف است يهاي صنعت بافت

هاي  بنابراين، ايجاد و حفظ مزيت رقابتي فقط از طريق انتخاب استراتژي زيادي دارند،

در واقع، مديران نبايد تنها به ابعاد  .هاي بيشتري است عام ممكن نيست و داراي چالش

هاي عام شامل هزينه محصوالت و خدمات، منحصر به فرد بودن و وسعت  استراتژي

هاي  كه مديران در تنظيم و اجراي استراتژي ي راهمچنين عوامل 8فصل  .اكتفا كنندبازار 

  .كند كسب و كار بايد مد نظر قرار دهند، معرفي مي

  چرخه حيات محصول  -2- 8
: 2010، 1گرانت( ها و صنايع شامل چهار مرحله است  چرخه حيات محصول، شركت

271(:  

   2ظهور .1

  3رشد .2

                                                           
1 Grant  
2 emergence 
3 growth 
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  1بلوغ .3

  2ركود .4

كند،  شود، رشد مي معرفي ميدهد كه يك صنعت چگونه  چرخه حيات صنعت نشان مي

  )149: 1390ميرا و كريمي، (شود  رسد و وارد دوره ركود مي به بلوغ مي

هاي رقابت در  اين فصل چالش. دهد چرخه حيات صنعت را نشان مي 1-8نمودار 

هاي رقابت در صنايع بالغ را  چالش 9هاي نوين و فصل  آوري و فننوظهور صنايع 

  .دهد توضيح مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ):271: 2010گرانت، ( چرخه حيات صنعت -1-8نمودار 

  

هاي  رشد و ركود هم مهم هستند، اما مراحل ظهور و بلوغ داراي چالش مراحلاگرچه 

در طي مرحله . ها بسيار حياتي هستند مهمي هستند كه براي موفقيت بلند مدت شركت

هاي ديگر  رشد شركت مانعكنند و رشد هيچ شركتي  ها رشد مي رشد همه شركت

هاي  گيري شد در تصميمها در مرحله ر از طرفي ديگر، اگر مديران شركت. شود نمي

                                                           
1 maturity 
2 decline 

  رشد  ظهور

  ركود  بلوغ
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آيد، چرا كه رشد سريع بازار اين  خود دچار اشتباه شوند، معموالً مشكلي پيش نمي

اما اگر اشتباهات در مراحل ظهور و بلوغ صورت گيرد، . كند مشكالت را برطرف مي

به طور كامل مسائل و  12فصل . اثرات بسيار مخربي را به دنبال خواهد داشت

همچنين توضيح . كند و نحوه برون رفت از آنها را بررسي ميمشكالت مرحله ركود 

  .توانند از ورود به اين مرحله اجتناب كنند ها چگونه مي دهد كه شركت مي

بحث  هاهاي مرتبط با آن الين و استراتژي آن هايدر مورد كسب و كارهمچنين  8فصل 

  . دكن مي

  ظهور نورقابت در صنايع  -3- 8
محيط كسب و كارهاي امروزي دچار تغييرات زيادي  بيان شد، 5طور كه در فصل  همان

ها و نيازهاي جديد در مشتريان، ظهور  به دليل ايجاد خواستهامروزي صنايع . است

برخوردار زيادي هاي جديد و ارائه محصوالت و خدمات جديد از پويايي  آوري فن

) 2-8نمودار (اب طور كه در الگوي فرآيند مديريت استراتژيك اين كت همان .هستند

شود، مديران بايد الگوهاي ذهني مناسبي را در مورد محيط كسب و كار و  مشاهده مي

  . همچنين نحوه رقابت در اين محيط توسعه دهند

  

  
گيري استراتژيك، عملكرد و مزيت رقابتي  ارتباط بين الگوهاي ذهني مديران، تصميم -2-8نمودار 

   )13: 2012دوهايم و همكاران، (
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يابي شركت در محيط كسب  اين الگوهاي ذهني بر تصميم مديران در چگونگي جايگاه

كنند كه آيا شركت بايد به  الگوهاي ذهني همچنين مشخص مي. گذارند و كار تأثير مي

 هاي جديد بازار استفاده كند و يا اينكه عنوان شركت اول وارد بازار شود تا از فرصت

بايد منتظر بماند تا يك شركت ديگر وارد بازار شود تا با توجه به نتايج عملكردي آن 

  .در بازار، تصميم بگيرد كه وارد بازار شود يا خير

  پيرو بودنو  پيشگام بودنهاي  مزايا و معايب استراتژي - 3-1- 8

يا  شگام بودنپيگيري در مورد  در بسياري از مواقع، مديران از توانايي كافي براي تصميم

از آنجا كه ورود موفق و . برخوردار نيستندنوظهور در ورود به يك بازار  پيرو بودن

هاي زيادي است، بنابراين  توسعه بازارهاي جديد نيازمند دورانديشي و مهارت

همچنين . برخوردار باشند 1پيشگام بودنتوانند هميشه از مزيت  ها نمي شركت

براي . داراي مزايا و معايب خاص خود هستند پيرو بودنو  پيشگام بودنهاي  استراتژي

 همواره پيشگام بودنحتي اگر استراتژي . هميشه داراي مزايا نيست پيشگام بودنمثال، 

  .  شود باشد، ضرورتاً موجب ايجاد مزيت رقابتي نمي مزيتداراي 

. دنكن ان ميرا بي پيرو بودنو  پيشگام بودن هاي بعدي مزايا و معايب استراتژي هاي بخش

مورد توجه قرار دهند، نوظهور ورود به بازارهاي  درهمچنين عواملي را كه مديران بايد 

  . دنده نشان مي

  پيشگام بودناستراتژي مزاياي  -1- 3-1- 8
ها ادامه  مزايايي را به همراه دارد كه براي مدتپيشگام بودن دهد كه  تحقيقات نشان مي

: 2012هيل و جونز، ( شود بيان مي پيشگام بودناستراتژي در بخش زير مزاياي . دارد

244(:  

هاي جابجايي براي مشتريان  توانند باعث ايجاد هزينه هاي پيشگام مي شركت .1

ها  در نتيجه رقباي بالقوه كار سختي براي جذب مشتريان اين شركت. شوند

  . خواهند داشت

                                                           
1 fisrt mover advantage 
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هرچه . رابطه مستقيمي بين وفاداري به برند و ارزش ويژه برند وجود دارد .2

كند  وفاداري به برند افزايش پيدا كند، ارزش ويژه برند نيز افزايش پيدا مي

 ). 86: 1386سيد جوادين و شمس، (

هاي  شركت. شهرت و معروفيت برند است نيز بودن پيشگاممهمترين مزيت 

گيرند و وفاداري مشتريان را  كنندگان جاي مي رفچنان در ذهن مص پيشگام آن

كنند كه رقباي بعدي براي به دست آوردن اين جايگاه دچار  به خود جلب مي

بنابراين، پيشگام بودن باعث افزايش ارزش ويژه . مشكالت زيادي خواهند بود

  .شود برند مي

اگر شركت پيشگام يك بخش جديد از يك فضاي رقابتي را به خود 

اختصاص دهد و به سطح بااليي از رضايت مشتري برسد، رقباي بعدي به 

و مشتريان وفادار آن را  آورندجايگاه را در بازار به دست آن توانند  سختي مي

به  زودتردر نتيجه ورود پيشگام به سوي خود جذب كنند، چرا كه شركت 

از اين . زار، از شهرت و معروفيت مناسبي در بازار برخوردار شده استبا

 . بسيار شبيه استراتژي تمايز است پيشگام بودنديدگاه، استراتژي 

توانند  آنها مي. شوند هاي نوآور شناخته مي به عنوان شركتهاي پيشگام  شركت .3

 . ندادراكات مشتريان را در مورد ساير محصوالت و خدمات خود تغيير ده

ها وارد بازار  چون زودتر از ساير شركتهاي پيشگام  شركتاز طرف ديگر،  .4

در نتيجه، . شوند شوند، بنابراين، از اثرات يادگيري و تجربه برخوردار مي مي

 . هستنداي برخوردار  نسبت به آنها از مزيت هزينه

  پيشگام بودناستراتژي معايب  -2- 3-1- 8
ممكن است معايبي را نيز به همراه ، همواره داراي نقاط قوت نيست، بلكه پيشگام بودن

  . داشته باشد

  :)245: 2012هيل و جونز، ( شود بيان مي پيشگام بودندر بخش زير معايب 
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ممكن است محصوالت و خدماتي را توليد كنند كه هاي پيشگام  شركت .1

ن صورت استراتژي در اي. ها و نيازهاي مشتريان نباشند متناسب با خواسته

 .شود با شكست روبرو مي پيشگام بودن

هاي بازاريابي مناسبي را براي محصوالت و  آنها همچنين ممكن است تالش .2

اين نيز باعث شكست آنها در بازار . خدمات جديد خود انجام نداده باشند

 .شود مي

كنند كه  چنان در بازاريابي قوي كار مي ها آن برخي اوقات نيز اين شركت .3

در نتيجه، چون شركت . شود تقاضاي مشتريان بيشتر از توان توليدي آنها مي

 .شود دار مي خدشهقادر به تأمين همه تقاضاها نيست، اعتبار آن در بازار 

  پيرو بودناستراتژي مزاياي  -3- 3-1- 8
از استراتژي پيرو استفاده  )هراز(هاي لبني دوشه آمل  فرآوردههايي مانند شركت  شركت

  . كنند مي

. كنند هاي پيشگام تنظيم مي هاي شركت هاي خود را بر اساس استراتژي آنها استراتژي

  ):245: 2012هيل و جونز، (پيرو بودن داراي مزايايي به شرح زير است 

اي را ياد  هاي آموزنده تجربههاي پيشگام  شركتتوانند از اشتباهات  مي پيروان .1

 . هاي زيادي در بازار برسند آنها به موفقيت به كارگيريو با  بگيرند

 .تقليد كنندهاي پيشگام  شركتمحصوالت و خدمات از توانند  ميپيروان  .2

هاي تحقيق و توسعه، بازاريابي، تبليغات و  توانند در هزينه ميپيروان  .3

اين هاي پيشگام  شركتجويي كنند، چرا كه  هاي توزيعي خود صرفه سيستم

ها را براي ورود محصول به بازار و معرفي آن به مشتريان پرداخت  نههزي

 .اند كرده

از معايب آنها و  مند شوند بهرههاي پيشگام  شركتتوانند از مزاياي  ميپيروان  .4

اين نتيجه پيرو بودن آنها در بازار و تبعيت از استراتژي  .كنند اجتناب 

 .هاي پيشگام است شركت
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  پيرو بودنمعايب استراتژي  -4- 3-1- 8

چون بعد پيروان . است پيشگام بودنهمان مزاياي استراتژي  پيرو بودنمعايب استراتژي 

هاي پيشگام  شركتشوند، بنابراين از مزاياي  وارد بازار ميهاي پيشگام  شركتاز 

  .شوند محروم مي

معايبي است و داراي مزايا و  پيرو بودنو  پيشگام بودنبنابراين، هر دو استراتژي 

در  رامزايا و معايب اما آنچه كه اين . كنند كدام موفقيت سازمان را تضمين نمي هيچ

  :كند، دو عامل زير است تشديد ميظهور  نوبازارهاي 

 ظهورنوابهام بازارهاي  .1

  محصوالت حيات  چرخهنوسان مدت  .2

  نوظهورابهام بازارهاي  - 3-2- 8
زيادي در مورد ماهيت و  با ابهاماتهور ظونهاي فعال در بازارهاي  مديران شركت

شامل موارد نوظهور عوامل ابهام برانگيز در بازارهاي . جذابيت اين بازارها روبرو هستند

  :)177: 2012دوهايم و همكاران، ( زير است

  تقاضا .1

  هاي صنعت زيرساخت .2

  استانداردهاي صنعت .3

  ماهيت رقابت .4

  :دنشو توضيح داده ميدر بخش زير هر يك از عوامل فوق به طور كامل 

  تقاضا -1- 3-2- 8
، كنندگان محصول يا خدمت جديد را قبول خواهند كرد؟ آيا محصول آيا مصرف

؟ يا اينكه داشته باشدروز خواهد بود كه در كوتاه مدت فروش خوبي متناسب با مد 

اي از بازار جذابيت دارد و به مدت طوالني مورد تقاضاي آنها  هاي گسترده براي بخش

 1هد بود؟ ميزان رشد تقاضا چه ميزان خواهد بود؟ محصوالتي مانند ام پي تري پليرخوا

                                                           
1 mp3 player 
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اما آي پاد شركت . بودندوقتي وارد بازار شدند، در كوتاه مدت داراي فروش مناسبي 

هاي بازاريابي و تبليغاتي فراوان و گسترده توانسته است به فروش  اپل به دليل فعاليت

  ها بايد وضعيت تقاضا را در بازارهاي نابراين، شركتب.  خوبي در بلند مدت برسد

  .نوظهور بررسي كنند

  هاي صنعت زيرساخت -2- 3-2- 8
بهره  وجود دارند، بي 1هايي كه در بازارهاي موجود از زيرساخت نوظهوراكثر بازارهاي 

هاي توزيع و زبان و هنجارهاي  كنندگان، كانال در اين بازارها خريداران، تأمين .هستند

از عوامل كليدي  در نتيجه، مديران فعال در بازارهاي نوظهور. مشترك مشخص نيستند

مديران فعال در بازارهاي نوظهور حتي بايد با . موفقيت در اين بازار آگاهي ندارند

  . ورد نياز همكاري و تشريك مساعي داشته باشندهاي م يكديگر در ايجاد زيرساخت

  استانداردهاي صنعت -3- 3-2- 8
يكي ديگر از عوامل ايجاد ابهام در بازارهاي نوظهور عدم ايجاد استانداردهاي الزم براي 

معماري و اصول «استانداردهاي صنعت عبارتند از . توليد محصوالت و خدمات است

هاي مختلف در صنعت براي اطمينان از سازگار بودن  طراحي مشترك بين شركت

آيا محصوالت شركت از . »محصوالت مختلف موجود در صنعت با يكديگر

استانداردهاي مورد نظر مشتريان برخوردار است يا اينكه محصوالت رقبا از چنين 

توانند استانداردهاي  ها با چه سرعتي مي شركتي برخوردار هستند؟ استانداردهاي

جابجايي فرآيندهاي توليدي شركت به سمت استانداردهاي   صنعت را بپذيرند؟ هزينه

  )21: 2010و همكاران،  2موهر(جديد صنعت چه ميزان است؟ 

  ماهيت رقابت -4- 3-2- 8
هاي  شركت. ور، ماهيت رقابت استترين عامل ايجاد كننده ابهام در بازارهاي نوظه مهم

كنند؟ آيا آنها به دنبال تسلط  هايي براي فعاليت در بازار استفاده مي ديگر از چه استراتژي

شوند؟ رقبا داراي چه  بر بازار هستند يا اينكه به سهم بازار متوسط در صنعت راضي مي

                                                           
1 established markets 
2 Mohr  
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تواند بعد از  قوت و ضعفي هستند؟ آيا شركت پيشگام در بازارهاي نوظهور مي طنقا

  ورود رقباي مهم به بازار نيز رهبري خود را حفظ كند؟

كنند،  هاي زيادي كماكان ام پي تري پليرهاي خود را به بازار عرضه مي اگرچه شركت

اما از طرفي ديگر، اي ام آي . اما آي پاد شركت اپل همچنان بازار را در تسلط خود دارد

معرفي كرد، نتوانست به رهبري خود در بازار  هاي سي تي اسكن را به بازار كه دستگاه

اين شركت جاي خود را به شركت جنرال الكتريك داد كه سابقه زيادي در . ادامه دهد

  .پزشكي دارد هاي آوري فنو هاي اشعه ايكس و ساير ابزارآالت  دستگاهفروش 

  محصوالت حيات  چرخهنوسان مدت  - 3-3- 8
بايد مفاهيمي مانند چرخه حيات محصول را به هاي فعال در بازارهاي نوظهور  شركت

  ). 534: 2007، 1كوئلچ(دقت به كار بگيرند 

عالوه بر ابهام بازار، ويژگي نامطلوب ديگر بازارهاي نوظهور اين است كه چرخه 

برخي از محصوالت داراي چرخه . محصوالت در اين بازارها نوسان زيادي دارد حيات

اما بسياري از . آورند د دهه در بازار دوام ميحيات طوالني هستند و به مدت چن

براي مثال، بعد از . ه حيات كوتاه هستندخمحصوالت در بازارهاي نوظهور داراي چر

سال اين بازار به اشباع  2سي تي اسكن در بازار، تنها در طي كمتر از   معرفي دستگاه

وش رساند، اما در به فر 1976اي ام آي اولين دستگاه سي تي اسكن را در سال . رسيد

دستگاه را در سال داشت و اين در حالي بود كه  900صنعت توانايي توليد  1976سال 

  .دستگاه در آن سال به فروش رفت 500در بازار تنها 

فشار زيادي اين و  هاي نوين كوتاه است آوري چرخه حيات بسياري از محصوالت فن

چرخه . )132: 2007، 2كوئين(ت هاي فعال در اين حوزه وارد كرده اس را بر شركت

در . ماه است 6تا  4هاي تلفن همراه بين  هاي شخصي جديد و گوشي حيات رايانه

هاي فعال در بازارهاي نوظهور عالوه بر چالش انتخاب نوع استراتژي  نتيجه، شركت

و معرفي محصوالت و خدمات جديد، به دليل كوتاه بودن ) پيرو بودنيا  پيشگام بودن(

                                                           
1 Quelch 
2 Qin  
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آنها بايد . چالش ايجاد مزيت رقابتي پايدار نيز مواجه هستندات محصوالت با چرخه حي

  . تر يك مزيت رقابتي پايدار را براي خود در بازار ايجاد كنند هرچه سريع

  پيرو بودنو  پيشگام بودنهاي  عوامل مؤثر بر موفقيت استراتژي - 3-4- 8
تعيين كننده اصلي  پيرو بودنيا  پيشگام بودنهاي  طور كه ذكر شد، استراتژي همان

هاي  چه عوامل موفقيت استراتژي. ها در بازارهاي نوظهور نيستند موفقيت شركت

هاي موفق  تعدادي از شركت 1-8كنند؟ جدول  را تضمين مي پيرو بودنو  پيشگام بودن

  . دهد را در برخي از صنايع نشان مي پيروو پيشگام و ناموفق 

  
   موفق و ناموفق در صنايع مختلفپيشگام و پيرو هاي  شركت -1-8جدول 

  )180: 2012دوهايم و همكاران، (

  پيرو  پيشگام  

  برنده

  )رايانه شخصي(آي بي ام   1)ون ميني(كرايسلر 

  3)ويدئوهاي وي اچ اس(ماتسوشيتا   2)نوترا سوئيت(سيرل 

  5)هاي كوارتز ساعت(سيكو   4 )تفلون(دو پونت 

  بازنده

  )فوريعكاسي (كوداك   6)دايت كوال(آر سي كوال 

  8)20اف (نورتروپ   7)ماشين حساب(بومار 

  10)رايانه شخصي(دك   9)كومت(دي هاويلند

  

دوهايم و همكاران، ( گذارند هاي پيشگام و پيرو تأثير مي سه عامل بر موفقيت استراتژي

2012 :180(:  

 طرح غالب .1

                                                           
1 Chrysler (minivan) 
2 Searle (NutraSweet) 
3 Matsushita (VHS video recorders) 
4 Du Pont (Teflon) 
5 Seiko (quartz watch) 
6 RC Cola (diet cola) 
7 Bowmar 
8 Northrop (F20) 
9 DeHavilland (Comet) 
10 DEC 
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 غير قابل تقليد بودن .2

 ارتباط متقابل .3

 طرح غالب -1- 3-4- 8

» براي توليد محصوالت مشتركيك رويكرد يا استاندارد «از  عبارت است 1طرح غالب

  ).50: 2007بارون و شين، (

شود و  اهميت ايجاد طرح غالب در صنايع اين است كه باعث ايجاد يك بازار جديد مي

برخوردار دهد كه محصوالت اين بازار از استانداردهاي الزم  به مشتريان اطمينان مي

  . )213: 2008و همكاران،  2گاالوان( هستند

ارتباط نزديكي با طرح غالب محصوالت و  نيز يا پيرو موفقيت استراتژي پيشگام

از  1982ون در سال  شركت كرايسلر با معرفي مدل ميني. دارد ها شركتخدمات جديد 

صول به بازار سال از معرفي اين مح 30اكنون كه بيش از . ورشكستگي نجات پيدا كرد

رغم اينكه با رقباي زيادي در حال مبارزه است، توانسته است  گذرد، اين شركت علي مي

هاي رقيب  دليل اصلي اين موفقيت ناتواني شركت. كماكان رهبر اين بخش از بازار باشد

  . هاي جديد اين شركت است سازي طرح اصلي كرايسلر و مدل در تقليد و پياده

را بايد بر ون  مينيبه اين نتيجه رسيدند كه ون  مينيزمان معرفي مديران كرايسلر در 

اين باعث شد كه حس رانندگي با اتومبيل به . روي شاسي اتومبيل بسازند

ون توسط كرايسلر، از  هاي رقيب بعد از معرفي ميني شركت. كنندگان منتقل شود مصرف

اما آنها . ازار وارد كردندهاي اختصاصي خود را به ب ون اين شركت تقليد كردند و ميني

از اين  كنندگان مصرف در نتيجه،. شاسي كاميون ساختند يهاي خود را بر رو ون ميني

  . هاي كرايسلر را ترجيح دادند ون ها استقبال نكردند و ميني مدل

تري پلير وارد بازار  پي پاد را به جاي ام از استراتژي پيرو استفاده كرد و آيشركت اپل 

، عمر باطري  گپاد داراي ظرفيت حافظه بيشتر براي ذخيره تعداد بيشتري آهن آي. كرد

                                                           
1 dominant design 
2 Galavan  
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ها باعث  اين ويژگي. استتر از همه، طراحي زيبا و منحصر به فرد  تر و مهم طوالني

  .پاد به عنوان طرح غالب در صنعت جاي بگيرد كه آي ه استشد

اً به جايگاه طرح غالب هاي فني برتر لزوم ها با طراحي الزم به ذكر است كه شركت

هاي تايپ و  در ماشين 1كليدهاي كوئرتي به عنوان مثال، صفحه. نخواهند رسيد

تر كه چينش آنها  تر و تخصصي كليدهاي فني رغم ورود صفحه هاي شخصي، علي رايانه

اين صنعت در به عنوان طرح غالب جايگاه خود را  است توانستهمتفاوت است، كماكان 

   . حفظ كند

  غير قابل تقليد بودن -2- 3-4- 8
هاي دانشي نسبت به گذشته،  ها به دارايي سازماني امروزي، نياز سازمان هاي در محيط

غير قابل تقليد بودن، كمياب بودن، ارزشمند بودن و غير . گيري يافته است شدت چشم

مانيان و همكاران، (هاي دانشي است  هاي اين دارايي قابل جايگزين بودن از ويژگي

1390 :138 .(  

هاي  فقيت استراتژيمحصوالت و خدمات تأثير زيادي بر مو 2غير قابل تقليد بودن

اگر يك محصول يا خدمت جديد به راحتي توسط رقبا قابل تقليد . پيشگام و پيرو دارد

و  3اوكاماس( باشد، آنگاه ديگر مهم نيست كه شركت در ارائه آن پيشگام باشد يا پيرو

   ).42: 2012همكاران، 

وليدكنندگان شركت آر سي كوال ساليان زيادي است كه به عنوان يكي از نوآورترين ت

براي مثال، براي اولين بار اين شركت بود كه . نوشيدني در جهان مطرح است

همچنين اين شركت بود كه براي اولين بار . ها ارائه داد ها را در قوطي نوشيدني

ها باعث نشد كه  كدام از اين نوآوري اما هيچ. هاي رژيمي را به بازار معرفي كرد نوشابه

بتي بلند مدت دست پيدا كند، چرا كه رقبا به سرعت و به اين شركت به مزيت رقا

  .ندنك آساني از محصوالت آن تقليد مي

                                                           
1 QWERTY 
2 inimitability 
3 Okumus 
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صنعت به اين فعال در  هاي بانكدر صنعت بانكداري شاهد هستيم كه در كشور ما و 

كنند، به سرعت از آن  ها مشاهده مي محض اينكه نوآوري جديدي را در يكي از بانك

  . كنند تقليد مي

قرار تقليد  در خطرها هستند، نيز  حق اختراع شركتامتياز هايي كه تحت  آوريحتي نو

ها به رقابت با  كنند تا از پيرامون اين نوآوري تالش ميهاي زيادي  شركت. دارند

هاي كپي از جمله  شركت كنون به بازار دستگاه ورود موفق .بپردازند هاي نوآور شركت

استفاده از تحقيقات گسترده خود يك فرآيند  اين شركت توانست با. اين موارد است

برداري را وارد  هاي كوچك و شخصي كپي كنون ابتدا فقط دستگاه .جديد را توسعه دهد

شركت زيراكس نيز كه رهبر بازار بود، نسبت به اين استراتژي واكنش مناسبي . بازار كرد

برداري و چاپگر  در نتيجه، كنون توانست به يكي از رهبران صنعت كپي. نشان نداد

  .تبديل شود

پردازند، بايد  هايي مانند كنون كه از پيرامون به مبارزه با رقباي خود مي البته شركت

شركت . هاي نوآور نشوند مراقب باشند كه گرفتار دعاوي حقوقي از طرف شركت

هاي عكاسي فوري را وارد بازار  به عنوان شركت پيشگام موفق شد، دوربين 1پوالرويد

هاي عكاسي فوري  بعد از اين موفقيت، شركت كوداك اقدام به توليد دوربين. كند

 ،حق اختراعامتياز اما پوالرويد از كوداك در زمينه عدم رعايت . مخصوص به خود نمود

  . ميليون دالر غرامت از اين شركت دريافت كند 900شكايت كرد و توانست به دادگاه 

توانند از مراجع قانوني در مقابل  ها مي شركت دهد كه كوداك نشان مي -قضيه پوالرويد

تقليد يا نقض حق اختراع توسط رقباي خود استفاده كنند، اما اين دعاوي همچنين 

براي به تعويق انداختن و  هاها از آن د كه شركتنتوانند به عنوان يك حربه رقابتي باش مي

  . كنند ميحتي منصرف كردن رقبا از رقابت با خود استفاده 
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طور كه در ديدگاه مبتني بر منابع بيان شده است، غير قابل تقليد بودن  ابراين همانبن

ها و كسب مزيت  هاي سازماني تأثير بسيار زيادي بر موفقيت شركت منابع و قابليت

  )42: 2012اوكاماس و همكاران، (رقابتي دارد 

  ارتباط متقابل -3- 3-4- 8
گذارد، اين است كه  پيشگام و پيرو تأثير ميهاي  آخرين عاملي كه بر موفقيت استراتژي

ارتباط متقابل  .يا خيربا يكديگر هستند  1آنها داراي ارتباط متقابل يها آيا منابع و قابليت

كدام از منابع خود را  ها نبايد هيچ شركت. بين منابع از اهميت زيادي برخوردار است

  ).50: 2012هريسون، (ناديده بگيرند 

بيان شد، اگر معرفي محصوالت و خدمات جديد به بازار  3صل طور كه در ف همان

هاي  هزينه آنبرداري از  هاي به هم مرتبط باشد، آنگاه نسخه نيازمند منابع و قابليت

  . كند زيادي را ايجاد مي

ها  منابع و قابليت از تنيدهوقتي كه موفقيت شركت پيشگام مبتني بر يك مجموعه به هم 

از تقليد بنابراين، بينند و  بر مي بر و هزينه برداري از آن را زمان نسخهباشد، پيروان بالقوه 

هاي پيرو داراي منابع و  همچنين اگر شركت. كنند از شركت پيشگام صرف نظر مي

تواند رهبري خود را در  هاي به هم مرتبط باشند، شركت پيشگام به سختي مي قابليت

  .بازار حفظ كند

اين  .وارد بازار كرد 1976سي تي اسكن را در سال هاي  شركت اي ام آي دستگاه

هاي  ها به خاطر تالش قدر مهم بود كه تيم توسعه دهنده اين دستگاه اختراع آن

دريافت  1977ارزشمندي كه در اين زمينه انجام داد، جايزه نوبل پزشكي را در سال 

  . حفظ كندمزيت رقابتي خود در بلند مدت اما اين شركت نتوانست . كرد

اين شركت داراي تجربه  .هاي به هم مرتبط بود نداشتن منابع و قابليتدليل اين ناتواني، 

ترين بازار  قبلي در فروش تجهيزات پزشكي نبود و همچنين در بازار آمريكا كه بزرگ

اما در مقابل، شركت . بالقوه فروش اين محصوالت بود، داراي نيروي فروش نبود
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خوبي در فروش تجهيزات پزشكي برخوردار بود و هم از جنرال الكتريك هم از تجربه 

ليبكاپ و (مند بود  ه در بازار آمريكا بهرهاي و سازمان يافت يك تيم فروش حرفه

  )20: 2008، 1ترسباي

هاي شخصي  ركت پيرو وارد بازار رايانهششركت آي بي ام نيز اگرچه به عنوان يك 

ه محصوالت با كيفيت، به سرعت شد، اما به دليل شهرت و معروفيت خود در ارائ

هاي اپل و ساير  شركت. توانست به عملكردهاي خوبي در اين بازار دست پيدا كند

ها را در  هاي توليد كننده رايانه نتوانستند مشتريان خود را راضي كنند كه رايانه شركت

را حجم باال خريداري كنند، اما آي بي ام با استفاده از شهرت خود توانست اين كار 

هاي دارويي در نتيجه ارتباط متقابل بين  همچنين موفقيت اكثر شركت. انجام دهد

هاي  ها بدون قابليت اين شركت. واحدهاي تحقيق و توسعه و بازاريابي آنها است

. هاي جديدي را براي توليد محصوالت جديد به دست آورند توانند ايده بازاريابي نمي

دهد كه بتوانند پزشكان را از محصوالت  آنها امكان ميهاي بازاريابي همچنين به  قابليت

  . جديد آگاه سازند

  نوترا سوئيت: مورد كاوي يك شركت پيشگام بسيار موفق - 3-5- 8
ها، بررسي موفقيت استراتژي پيشگام يا پيرو در يك بازار نوظهور  همانند ساير استراتژي

هاي نادر، با ارزش و  قابليت بستگي به توانايي شركت در ايجاد يك جايگاه يا منابع و

اگر يك شركت بتواند جايگاه طرح غالب صنعت . سخت براي تقليد شدن بستگي دارد

هاي به هم مرتبط باشد و اگر تقليد از اين  را به دست آورد، اگر داراي منابع و قابليت

تن تواند بدون در نظر گرف ها و منابع براي رقبا سخت باشد، آنگاه آن شركت مي جايگاه

  . )182: 2012دوهايم و همكاران، ( پيشگام بودن يا پيرو بودن به موفقيت دست پيدا كند

جا مورد بررسي قرار دهيم، در اين بخش يك  براي اينكه اين مفاهيم را به طور يك

مورد كاوي را از يك شركت پيشگام موفق به نام سيرل و محصول توليدي آن به نام 

بررسي دانشمندان مواد غذايي . كنيم شيرين كننده مصنوعي نوترا سوئيت بررسي مي
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. شوند وجود در بازار باعث ايجاد بيماري ميهاي مصنوعي م نشان داد كه شيرين كننده

ايجاد  ديگر صنوعيمهاي  در نتيجه، يك فضاي رقابتي و بازار جديد براي شيرين كننده

را ) شيرين كننده مصنوعي(سيرل از اين فرصت استفاده كرد و آسپارتام شركت . شد

  . توسعه داد

ها  اما سال. ع خود قرار دادسيرل بعد از توسعه آسپارتام، آن را تحت امتياز حق اخترا

را براي  اداره مواد غذايي و دارويي اياالت متحده آمريكاطول كشيد تا بتواند تأييديه 

آنها توانستند مجوز استفاده از حق اختراع . توزيع اين محصول جديد به دست آورد

 بنابراين اين شركت توانست حق انحصاري. ندنآسپارتام را به مدت چند سال تمديد ك

اداره مواد غذايي و دارويي فروش آسپارتام را به مدت چند سال بعد از اخذ تأييديه 

  . در اختيار خود بگيرد اياالت متحده آمريكا

به پايان رسيد، اما اين شركت همچنان تسلط خود را  1992حق اختراع سيرل در سال 

  .رده استهاي مصنوعي حفظ ك كننده بر بازار شيرين 

مرهون  هاي سيرل اكثر موفقيت. ها به خاطر حق اختراع آن نبوده استموفقيت سيرل تن 

هاي اين شركت و  موفقيتهاي مديران اين شركت در غير قابل تقليد كردن  تالش

براي مثال، سيرل . هاي به هم مرتبط اين شركت در پشتيباني از محصول آن است قابليت

 1نوموتويآجهاي توليدي خود، قراردادي را با شركت ژاپني  هزينه كاهشبه منظور 

  . بست

را كه يكي از اجزاي اصلي آسپارتام است، با هزينه بسيار پايين  2نيآالن ليفناين شركت 

سيرل را فقط براي  نيآالن ليفنتعهد كرد كه  نوموتويآجدر اين قرارداد،  .كند توليد مي

را در اختيار  نيآالن ليفنآوري توليد  تعهد كرد كه فنهمچنين  نوموتويآج. توليد كند

تبديل  نيآالن ليفنتوانست به يك توليد كننده كم هزينه  سيرل قرار دهد، بنابراين، سيرل 

پاسخگوي  بتواندتا  كردسيرل همچنين اقدام به گسترش كارخانجات خود . شود
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كه رقباي ديگر از ايجاد اين اقدام باعث شد . باشدخود مشتريان رو به رشد تقاضاي 

   .)37: 2003، 1تيس( هاي مصنوعي منصرف شوند كارخانجات توليد شيرين كننده

را براي فروش محصوالت خود در  2همچنين سيرل برندهاي نوترا سوئيت و اكوال

  . را براي فروش در بازارهاي اروپا ايجاد كرد 3آمريكا و برند كاندرل

ها  اين فعاليت. گير سيرل در بازار شد هاي چشم فقيتهاي بازاريابي باعث مو اين تالش

هاي به  اي براي سيرل در مقابل رقبا و همچنين ايجاد قابليت باعث ايجاد مزيت هزينه

را در بازار شيرين  سيرلهم مرتبط توليدي و بازاريابي شد كه در نتيجه، جايگاه 

  .تر كرد هاي مصنوعي مستحكم كننده

  الين رقابت آن -4- 8
الين به سرعت  هاي آن كسب و كار. كنيم الين را بررسي مي ر اين بخش رقابت آنما د

برانگيزترين موضوعات در تجارت و  ترين و بحث اينترنت از مهم. در حال رشد هستند

باقري (سرعت توسعه بازاريابي الكترونيكي بسيار باال است . آموزش بازرگاني است

  )4: 1384كني و عادل آذر، 

درصد كل  20كنند كه فروش اينترنتي به زودي به  بيني مي گران پيش تحليلبسياري از 

درصد از خريدها به  10كه اكنون حدود  در حالي ،فروشي خواهد رسيد فروش خرده

ترين  هاي آمازون و اي بي در رده بزرگ شركت .شوند صورتي اينترنتي انجام مي

ها را به طور كلي  ها و كتاب مسافرتاينترنت بازار . هاي اينترنتي قرار دارند فروشگاه

ها و  تغيير داده است و بازار محصوالتي مانند جواهرآالت، امالك و مستغالت، هتل

: 2004، 4موالني( ارتباطات راه دور را نيز به ميزان زيادي تحت تأثير قرار داده است

80( .  

. ي متفاوت استالين با رقابت سنت شود كه چرا رقابت آن در اين بخش توضيح داده مي

الين مورد  هاي عام پورتر در كسب و كار آن همچنين سودآوري پيگيري استراتژي
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شود كه مزيت اينكه  در نهايت، در اين بخش توضيح داده مي. گيرد بررسي قرار مي

الين و هم  الين فعاليت كند، در مقابل اينكه هم به صورت آن شركت تنها به صورت آن

  .ند، چيستبه صورت سنتي فعاليت ك

   الين كسب و كار آنهاي متمايز   ويژگي - 4-1- 8
هاي سنتي كسب و كار  الين چه تفاوتي با بافت يك سؤال مهم اين است كه رقابت آن

كه قوانين  اند دادهدارد؟ محققان و مديران همواره اين موضوع را مورد بررسي قرار 

هاي اخير داشته است و چه تغييراتي را در  اقتصاد و تجارت چه تغييراتي را در سال

  . آينده خواهد داشت

: 2012دوهايم و همكاران، ( اينترنت در موارد زير باعث تغيير كسب و كارها شده است

183(:  

و باعث ايجاد دهكده جهاني شده  مرزهاي فيزيكي را برداشته استاينترنت  .1

 .ستا

ها امكان داده است كه به مشتريان بيشتري و به صورت  به شركتاينترنت  .2

 . كاراتر محصوالت خود را بفروشند

هاي خاص مشتريان  ها داده است كه به گروه اينترنت اين امكان را به شركت .3

د، حال آنكه دسترسي به اطالعات اين مشتريان خاص در ندسترسي داشته باش

 . بر است زينهبازارهاي سنتي بسيار ه

ها امكان ارتباطات دو  شود كه شركت اينترنت به دليل تعاملي بودن، باعث مي .4

در بازارهاي سنتي ارتباطات بين بازارياب و . طرفه را با مشتريان پيدا كنند

شود كه اطالعات زيادي از  اينترنت باعث مي. كننده يك طرفه است مصرف

هاي  توان در ايجاد روش عات را مياين اطال. تعامل با مشتريان به دست آيد

تر به  هاي مناسب بازاريابي مؤثرتر، پااليش آميخته بازاريابي و ارائه پشتيباني

 . )255: 2001، 1يلكار و داكاستا( مشتريان مورد استفاده قرار داد
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به  1بندي بازار دهد كه از بخش ها اين امكان را مي در نتيجه، اينترنت به شركت

ترين  در تكه تكه كردن بازار، بازار به كوچك. برسند 2بازارتكه تكه كردن 

هاي بسيار كوچك در  شناسايي اين بخش. شود هاي ممكن تقسيم مي بخش

توانند محصوالت خود  ها مي در نتيجه، شركت. بندي بازار ممكن نيست بخش

كنند، همانند كاري كه  3سازي كنندگان فردي نيز سفارشي را حتي براي مصرف

اين شركت از پيشنهادهاي مشتريان در يك فرآيند به نام . دهد آمازون انجام مي

ترين  پااليش مشاركتي يكي از پيشرفته .كند استفاده مي 4پااليش مشاركتي

، 5كراينز(بندي خودكار مشتريان است  ها و بخش آوري داده ها براي جمع روش

2002 :4( 

د اطالعات جزئي، دقيق و با كيفيت در مورد معامالت اينترنت باعث ايجا .5

هاي نقطه فروش  هاي اطالعاتي با استفاده از داده آوري فن. شود مشتريان مي

اند كه مديريت انبار و تحليل مشتريان را بهبود  ها را قادر ساخته شركت

 در واقع،. اما اين اطالعات بيشتر حالت خام و پردازش نشده را دارند. ببخشند

هاي پردازش نشده هستند كه بايد در مرحله بعدي تبديل به اطالعات  آنها داده

 . شوند

اين . ها شامل نوع كاالهاي فروخته شده و مقدار فروش آنها هستند اين داده

شوند، براي شركت بسيار با ارزش  ها وقتي تبديل به اطالعات مي داده

دمات مناسب را به شوند، چرا كه به آن امكان ارائه محصوالت و خ مي

افزار پااليش  براي مثال، آمازون از نرم. دهد هاي خاص مشتريان مي گروه

شود كه صفحات فروش كتاب  افزار باعث مي اين نرم. كند مشاركتي استفاده مي

افزار همچنين به  اين نرم. بر اساس آخرين جستجوهاي مشتري باز شود
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ي پيشنهاد دهد كه مورد توجه او دهد كه عناويني را به مشتر ون امكان ميزآما

 . )305: 2000، 1هد و يوآن( قرار بگيرد

هاي  هاي اداري، مخصوصاً براي شركت اينترنت همچنين باعث كاهش هزينه .6

تحقيقات نشان داده است كه اينترنت باعث افزايش كارآيي . شود خدماتي مي

براي . استمعامالتي براي صنايع خدماتي مانند خدمات مسافرتي و مالي شده 

دالر هزينه دارد،  07/1مثال، هزينه انجام يك عمليات بانكي در شعبه به ميزان 

دالر  27/0ها را به  اين هزينه 2هاي خودپرداز اما انجام اين عمليات در دستگاه

 .دالر هزينه دارد 01/0انجام اين عمليات در اينترنت فقط  اما. دهد كاهش مي

دالر است، اما اگر  10هاي مسافرتي معادل  هزينه جايابي يك مسافر در آژانس

دالر هزينه در بر خواهد  2همين جايابي از طريق اينترنت انجام شود، فقط 

 .)262: 2001يلكار و داكاستا، ( داشت

 ؟الين تغيير نكرده است در كسب و كار آنچه چيزهايي  - 4-2- 8

. اي الگوهاي كسب و كار مناسب و سودآور باشندهاي موفق بايد دار همه شركت

هاي هنگفتي را  گذاري هاي زياد و سرمايه هزينهالين بايد  بسياري از كسب و كارهاي آن

گذاري زيادي در  براي مثال، آمازون سرمايه .براي ارائه ارزش به مشتريان متحمل شوند

هاي  اند كه فعاليت هها دريافت ساير شركت. تجهيزات توزيعي خود انجام داده است

برد، بلكه حتي اهميت آن را بيشتر هم  هاي فيزيكي را از بين نمي مجازي نياز به فعاليت

. شود سفارش مستقيم از اينترنت باعث اهميت بيشتر انبارها و حمل و نقل مي. كند مي

زيادي هاي خود را به ميزان  اند هزينه ها با استفاده از اينترنت توانسته بسياري از شركت

ترين هزينه دست پيدا  ها به پايين دهد كه شركت كاهش دهند، اما اينترنت تضمين نمي

  . كنند مي

تر بتوانند  براي مثال، اگرچه اينترنت باعث شده است كه افراد جوياي كار راحت

ها اين امكان را داده  ها بفرستند و همچنين به شركت هاي خود را براي شركت رزومه
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بتوانند به متقاضيان شغلي دسترسي پيدا كنند، اما از طرفي ديگر،  تر است كه راحت

هاي زيادي  هاي افراد مختلف روبرو هستند كه بايد هزينه ها با انبوهي از روزمه شركت

 . )65: 2001پورتر، ( بندي آنها و خارج كردن افراد نااليق صرف كنند را براي دسته

رسند، همان محصوالتي  نت به فروش ميبسياري از محصوالت و خدماتي كه در اينتر

جذابيت اصلي خريد . رسند هاي سنتي به فروش مي هستند كه به وسيله فروشگاه

. برند اينترنتي اين است كه مشتريان از اطالعات و راحتي زياد خريد اينترنتي لذت مي

يجه، اما از طرفي ديگر، مشتريان ممكن است با انبوهي از اطالعات مواجه شوند و در نت

به عالوه، آنها خريد . تصور كنند كه هزينه جستجوي آنها افزايش پيدا كرده است

بينند، به اين دليل كه قرارداد بين خريدار و  تر از خريدهاي سنتي مي اينترنتي را خطرناك

فروشنده قبل از دريافت محصول توسط مشتري و يا ارزيابي فيزيكي محصول توسط او 

ر خريدهاي اينترنتي ممكن است مشتري محصول مورد نظر همچنين د. شود بسته مي

كنندگان  مصرف. خود را در زمان درست و با شرايط ذكر شده در قرارداد دريافت نكند

 ترسند همچنين از خطر از دست رفتن حريم شخصي خود در خريدهاي اينترنتي مي

   ).305: 2000هد و يوآن، (

در مجموع، اينترنت يك ابزار كارا براي خريد محصوالت و خدمات است، اما 

  .خاص خود را نيز دارد هاي ريسك

  الين هاي عام و رقابت آن استراتژي - 4-3- 8
رسانند، از استراتژي  اليني كه محصوالت استاندارد را به فروش مي كسب و كارهاي آن

افرادي كه براي اولين بار براي خريد سراغ در واقع، . كنند رهبري هزينه استفاده مي

. روند، مهمترين عامل مورد نظر آنها قيمت محصوالت و خدمات است اينترنت مي

توانند در اينترنت  قيمت به اين دليل براي مشتريان اهميت دارد كه آنها به راحتي مي

  . )37: 2000، 1كيم و كيم( قيمت محصوالت رقبا را با هم مقايسه كنند
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به اين دليل كه مشتريان به . استراتژي رهبري هزينه در اينترنت بسيار خطرناك است اما

و از آنجا كه هزينه جابجايي  ها را با هم مقايسه كنند توانند در اينترنت قيمت راحتي مي

اليني كه از استراتژي  آنها در اينترنت بسيار پايين است، بنابراين كسب و كارهاي آن

از آنجا كه اينترنت يك . افتند ها مي كنند، در دام جنگ قيمت ده ميرهبري هزينه استفا

توانند محصوالت اختصاصي خود را داشته  ها كمتر مي سيستم باز است، بنابراين، شركت

  . كند و در نتيجه، رقابت بين رقبا افزايش پيدا مي باشند

هاي بازاريابي و  از آنجا كه اينترنت نياز به نيروهاي فروش ماهر و يا دسترسي به كانال

دهد، بنابراين، موانع ورود به اين كسب و كارها نيز  اي را كاهش مي توزيعي حرفه

  . كند كاهش پيدا مي

با توجه به اين داليل، استراتژي رهبري هزينه معايب زيادي براي كسب و كارهاي 

  .)179: 2001، 1مريليس( دارد الين آن

اين . تر و پايدارتر است الين مناسب انتخاب استراتژي تمايز براي كسب و كارهاي آن

الين  سازي، يك تجربه آن  تواند از طريق محصوالت و خدمات قابل سفارشي تمايز مي

د هاي مانن شركت. شده، راحتي خريد يا تركيبي از اين عوامل انجام گيرد سازي سفارشي

تجربه خريد مناسبي را به  ،دهند آمازون كه هزينه جستجوي مشتريان را كاهش مي

شوند و محصوالت و  دهند، باعث ايجاد اعتماد در مشتريان مي مشتريان انتقال مي

شوند و باعث  فروشند، از ساير رقبا متمايز مي خدمات سفارشي شده را به مشتريان مي

  .شوند ايجاد وفاداري در مشتريان خود مي

هاي  هاي رهبري هزينه و تمايز، استراتژي طور كه در فصل قبل ذكر شد، استراتژي همان

اما در كسب و . خوبي براي اكثر صنايع هستند و از اثربخشي يكساني برخوردار هستند

ها با رقابت قيمتي از سوي  در اين بازارها شركت. كند الين اين قضيه صدق نمي كار آن

الين از آنجا كه محصوالت و خدمات به هم  در كسب و كار آن .رقبا مواجه هستند

ها با فشار بيشتري  شباهت زيادي دارند و همانند محصوالت اساسي هستند، شركت
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بنابراين، بهترين استراتژي براي . هاي خود روبرو هستند براي كاهش هرچه بيشتر قيمت

هاي موفق اين  شركت. ستالين، استراتژي تمايز ا هاي فعال در كسب و كار آن شركت

  .اند هايي هستند كه از طرق مختلف خود را از رقبا متمايز كرده صنعت شركت

اند كه هم بازارهاي گسترده  ها امكان داده هاي اينترنتي به شركت آوري عالوه بر اين، فن

هاي  هايي كه از استراتژي شركت. و هم بازارهاي محدود را مورد هدف قرار دهند

الين استفاده  در كسب و كارهاي آن) ري هزينه تمركزي و تمايز تمركزيرهب(تمركز 

هاي رهبري هزينه و  هايي كه از استراتژي كنند، از سودآوري كمتري نسبت به شركت مي

هاي رهبر هزينه و متمايز  كنند، برخوردار هستند، چرا كه شركت تمايز استفاده مي

  . اي محدود را مورد هدف قرار دهندتوانند هم بازارهاي گسترده و هم بازاره مي

  هاي يكپارچه و مزيت دوگانه مزاياي استراتژي - 4-4- 8
توانند هر دو استراتژي رهبري  ها نمي بيان شد كه پورتر معتقد است شركت 7در فصل 

ها نيازمند منابع و  هزينه و تمايز را با هم پيگري كنند، چرا كه هر يك از اين استراتژي

كنند هر دو استراتژي را اجرا  هايي كه تالش مي شركت. هاي خاص خود هستند قابليت

همچنين در پايان . شوند تند و از عملكرد نامناسبي برخوردار مياف كنند، در وسط گير مي

اند هر دو استراتژي را  هاي موفق امروزي توانسته گفته شد كه بسياري از شركت 7فصل 

در اين . كنند استفاده مي» مزيت دوگانه«آنها از استراتژي . با هم به اجرا برسانند

. كند زينه و تمايز را با هم يكپارچه ميهاي رهبري ه عوامل استراتژياستراتژي، شركت 

  .كند الين نيز صدق مي هاي فعال در كسب و كار آن ها در مورد شركت اين استراتژي

هاي رهبري هزينه و تمايز را  اند به خوبي استراتژي الين توانسته هاي آن چندين شركت

برندينگ،  براي مثال، شركت آمازون با استفاده از مهارت خود در. به كار بگيرند

است خود را از ساير رقبا متمايز كند  توانستههاي توزيع  و مديريت كانال ينوآور

هاي پاييني را براي محصوالت  اما از طرفي ديگر، اين شركت همواره قيمت). تمايز(

توان اين شركت را با قاطعيت در يكي  بنابراين، نمي). رهبري هزينه(كند  خود اعالم مي
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سايت آمازون طوري طراحي شده است كه خريد را براي مشتريان . داداز دو گروه قرار 

  ).181: 2001مريليس، (سازد  ار آسان و راحت ميبسي

هاي زيادي همراه است، اما بهترين  اجراي استراتژي مزيت دوگانه هرچند با چالش

طور كه  همان. الين در كسب عملكردهاي باال است هاي آن استراتژي ممكن براي شركت

استراتژي تمايز نيز . ر بخش قبلي گفته شد، رهبري هزينه با معايب زيادي همراه استد

اما استراتژي مزيت دوگانه . ها استفاده كند تواند از پتانسيل اينترنت در كاهش هزينه نمي

ي ها تواند به شركت هاي رهبري هزينه و تمايز با يكديگر مي ب عوامل استراتژييبا ترك

  .ي نمايدالين كمك زياد آن

  الين و سنتي مركب آنهاي  الين و شركت هاي كامالً آن شركت - 4-5- 8
  :)186: 2012دوهايم و همكاران، ( الين وجود دارد دو نوع كسب و كار آن

 الين هاي كامالً آن شركت .1

 الين و سنتي مركب آنهاي  شركت .2

هايي كه  زماني كه اينترنت اختراع شد، بسياري بر اين تصور بودند كه شركت

تري  هاي موفق دهند، شركت الين انجام مي هاي خود را كامالً به صورت آن فعاليت

تر هستند، بهتر  الين منعطف هاي كامالً آن تصور بر اين بود كه شركت. خواهند بود

هاي  كنند و همچنين دچار تعارضات بين كانال توانند از مزيت پيشگامي خود استفاده مي

پذيري بيشتري در  چنين انعطافمآنها ه .شوند الين نمي بازاريابي سنتي و آن

الين به عملكرد  آن براي مثال، شركت دل با پيگيري يك استراتژي. گذاري دارند قيمت

به  الين را سنتي كه يك بخش آن 1هاي خشت و گلي در واقع، شركت. بااليي رسيد

الين اضافه كردند، در ابتدا  هاي پيشگام كامالً آن كسب و كار خود به عنوان پيرو شركت

  . مشكالت زيادي داشتند

از . الين و سنتي، اكنون رهبران بازار هستند هاي مركب آن بسياري از شركتامروزه اما 

از معروفيت نيز ها آشنايي بيشتري دارند و برند آنها  آنجا كه مشتريان با اين شركت
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دهند كه به سايت آنها  برخوردار است، بنابراين در شرايط يكسان مشتريان ترجيح مي

الين  هاي كامالً آن تبرند معروف، شهرت و اعتبار عواملي هستند كه شرك. رجوع كنند

الين و سنتي امكان برگشت  هاي مركب آن عالوه بر اين، شركت. بهره هستند از آنها بي

، 1جولفسون براين( دهند هاي توزيعي خود به مشتريان مي طريق سيستممحصوالت را از 

2000 :566( .  

كه ارائه دهنده تجهيزات و لوازم اداري است، براي افزايش  2شركت آفيس ديپوت

اين شركت كاتالوگ محصوالت خود را . كيفيت خدمات خود از اينترنت كمك گرفت

هاي شركت در چاپ مجدد  در هزينهاين باعث شد كه . بر روي سايت خود قرار داد

تر  مشتريان نيز راحت. جويي زيادي صورت گيرد ها و به روزسازي آنها صرفه كاتالوگ

  . توانند به كاتالوگ محصوالت اين شركت دسترسي داشته باشند مي

نيز سايتي را طراحي كرده است كه به مشتريان امكان  3گرين  شركت دارويي وال

اما اين شركت متوجه شد كه شبكه گسترده . دهد هاي آنها را مي الين نسخه سفارش آن

ها به  اي از سفارش نسخه بخش عمده. فروشگاهي آن يك مزيت عمده براي آن است

كه سفارش  درصد از مشترياني 90اما  ،سايت اينترنتي اين شركت منتقل شده است

ترين فروشگاه وال  هاي خود را از نزديك دهند كه نسخه دهند، ترجيح مي اينترنتي مي

مشتريان براي . گرين دريافت كنند، به جاي اينكه منتظر دريافت آن در منزل خود باشند

ها  براي دريافت نسخه ،ها و اجتناب از پرداخت هزينه حمل و نقل جويي در هزينه صرفه

  .كنند ا مراجعه ميه به فروشگاه

هاي فيزيكي آن نه تنها ارزش  يكپارچگي شديد بين سايت يك شركت و فروشگاه

. كاهش دهدتواند  ميها را نيز  دهد، بلكه هزينه شركت را در ذهن مشتريان افزايش مي

ها هزينه كمتري ايجاد  الين براي شركت دريافت و پردازش سفارشات به صورت آن

ظ هزينه حمل و نقل بهتر است كه شركت سفارشات را در همچنين از لحا. كند مي
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هاي خود به مشتريان تحويل دهد تا اينكه آنها را به درب منزل تك تك  فروشگاه

  . مشتريان برساند

، خريد استكننده مورد مطالعه قرار گرفته  يكي از مسئل مهمي كه در رفتار مصرف

هايي است كه اين موضوع دارد، بلكه  گياين مسأله نه تنها به دليل پيچيد. است 1ناگهاني

نظري و (به خاطر عموميت گسترده آن در ميان طيف وسيعي از طبقات محصول است 

  )129: 1390قادري عابد، 

هاي خود بكشاند،  اگر شركت بتواند مشتريان را براي دريافت سفارشات به فروشگاه

كند؛ از طرف ديگر،  هاي حمل و نقل شركت كاهش پيدا شود كه هزينه اين باعث مي

  .)4: 2003، 2ژيانگ( كند ميزان خريد ناگهاني مشتريان نيز افزايش پيدا مي

هاي  الين به دليل نداشتن فروشگاه هاي كامالً آن شايد تصور بر اين باشد كه شركت

الين  هاي مركب آن ترين نسبت به شركت هاي پايين فيزيكي يا انبار محصوالت از هزينه

اما تحقيقات نشان داده است كه آنها براي رساندن محصوالت . ر باشندو سنتي برخوردا

هاي زنجيره تأمين  هاي زيادي، به خصوص در ايجاد شبكه به مشتريان متحمل هزينه

عالوه بر اين، بسياري از مشترياني كه از اينترنت براي كسب اطالعات در . شوند مي

دهند كه خريدهاي خود  ترجيح مي كنند، مورد محصوالت مختلف در بازار استفاده مي

هاي مركب  اين باعث ايجاد مزيت براي شركت. هاي سنتي انجام دهند را از كانال

  . )47: 2001، 3اسكالوچ و الپوزا( شود الين و سنتي مي آن

اول اينكه، مشتريان آنها . الين با موانع ديگري نيز مواجه هستند هاي كامالً آن شركت

آنها همچنين . و آزمايش نمايند لمس كنندكنند،  ارزيابي توانند محصوالت را  نمي

به . استفاده يا تعمير اين محصوالت داشته باشندنحوه توانند اطالعاتي در مورد  نمي

شود و از دانش  عالوه دانش آنها در مورد محصول، تنها محدود به اطالعات سايت مي

تواند به دست آيد، محروم  اي بازار مي رزشي كه در نتيجه تعامل با فروشندگان حرفهبا ا

هاي اينترنتي امكان ارائه محصوالت و خدمات را بر  آوري هاي فن پيشرفت. شوند مي

                                                           
1 impulse buying 
2 Xiong  
3 Schlauch & Laposa 
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، اما دهد محصوالت ميسازي  سفارشيو ن اها و نيازهاي تك تك مشتري اساس خواسته

كه مشتريان نتوانند به پاسخ سؤاالت خود دست  شود نبود تعامالت انساني باعث مي

همچنين . پيدا كنند و همچنين شركت نتواند مشتريان را براي انجام خريد تشويق كند

ها نتوانند تصوير ذهني  شود كه اين شركت تجهيزات فيزيكي و بصري باعث مينبود 

  . مورد نظر خود را در مشتريان ايجاد كنند

الين و سنتي اگر بتوانند به خوبي  هاي مركب آن شركت توان گفت كه در مجموع، مي

الين و سنتي خود را با هم يكپارچه كنند، به سودآوري باالتري نسبت  كسب و كار آن

  . كنند الين دست پيدا مي هاي كامالً آن به شركت

الين و تفكر  ارتباط بين استراتژي بازارهاي نوظهور، كسب و كار آن -5- 8

  استراتژيك
هاي عام  مفهوم استراتژي كسب و كار را معرفي كرد و استراتژي 7كه فصل  در حالي

هاي تنظيم و اجراي  چالشرهبري هزينه، تمايز و تمركز را توضيح داد، اين فصل شامل 

هاي صنعتي مختلف شامل بازارهاي نوظهور و صنايع نوين  ها را در بافت اين استراتژي

نزديكي با سه موضوع مهم مورد بررسي در اين مباحث اين فصل ارتباط . بررسي كرد

  :كتاب دارند

  در استراتژي كسب و كار اهميت تفكر استراتژيك - 5-1- 8
آنها همچنين . مديران بايد استراتژي مناسب كسب و كار شركت خود را انتخاب كنند

در ها و ايجاد مزيت رقابتي  براي اجراي اين استراتژيرا هاي الزم  بايد منابع و قابليت

مديران اين تصميمات را بر مبناي باورها و ادراكات ذهني . سازمان توسعه دهند

  .كنند خود در مورد محيط صنعت و نحوه رقابت در آن اتخاذ مي) الگوهاي ذهني(

اين است  9و  8هاي عام را معرفي كرد، هدف از فصل  استراتژي 7در حالي كه فصل 

هاي صنعتي مختلف مورد بررسي  را در بافتها  هاي اجراي اين استراتژي كه پيچيدگي

  . قرار دهد
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هاي خاص خود است، ما در اين فصل بر  در حالي كه هر صنعتي داراي چالش

در اين فصل . الين تمركز كرديم هاي بازارهاي نوظهور و كسب و كارهاي آن چالش

ين هاي رقابت در ا هاي مختلفي براي تحليل و تفكر در مورد چالش الگوها و مثال

اما نكته كليدي اين فصل در اين است كه مديران بايد دانش و . صنايع ارائه شد

. هاي درست در خود توسعه دهند گيري الزم را براي تصميم) الگوهاي ذهني(تخصص 

هاي  استراتژي كسب و كار فقط انتخاب يك استراتژي نيست، بلكه بايد منابع و قابليت

  .الزم را نيز در سازمان ايجاد كرد

الگوهاي ذهني مناسب به . رقابتي داشته باشند  مديران بايد ادراك مناسبي را از محيط

مديران . كنند كه تعريف مناسبي را از كسب و كار شركت ارائه دهند مديران كمك مي

بنابراين، انتخاب . بر اساس اين تعريف، بايد نحوه رقابت در صنعت را شناسايي كنند

بيانگر درك مناسب مديران از محيط كسب و كار، تعريف  استراتژي كسب و كار بايد

همچنين اين . ها باشد كسب و كار شركت و منابع الزم براي اجراي اين استراتژي

 باشند تا بتوانند باعث ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان شوند همفرآيندها بايد مكمل 

  .)188: 2012دوهايم و همكاران، (

  استراتژي كسب و كارتفكر پويا در مورد  - 5-2- 8
ها و نيازهاي جديد در مشتريان، توسعه  تغيير ابعاد صنعت شامل ايجاد خواسته

هاي خوبي را براي  هاي جديد فرصت آوري محصوالت و خدمات جديد و ايجاد فن

طور كه در  همان. هاي موجود در بازار ايجاد كرده است كارآفرينان و همچنين شركت

ه حيات صنعت شامل چهار مرحله ظهور، رشد، بلوغ و ابتداي فصل بيان شد، چرخ

  .ركود است

تواند صنايع را كامالً  هايي دارند كه به طور انقالبي مي بسياري از كارآفرينان ايده

اما زماني كه بازار ظهور . شود جديد كامالً دگرگون سازد و يا حتي باعث ايجاد صنايع 

هاي كارآفرين استعداد و  بسياري از شركت شود، كند و دوره رشد سريع آغاز مي پيدا مي

آنها دانش مناسبي در مورد . مهارت الزم را براي حفظ مزيت رقابتي خود ندارند
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هاي بازارهاي  برخورد با چالشبراي محصوالت خود دارند، اما از دانش مديريتي 

ر خود ها در ادامه كسب و كا بنابراين، بسياري از اين شركت. نوظهور برخوردار نيستند

در . شوند شوند و برخي از آنها حتي از گردونه بازار خارج مي دچار مشكالتي مي

تفكر پويا  .، مديران بايد در مورد استراتژي كسب و كار داراي ديدگاه پويا باشندنتيجه

  )152: 2007، 1مارتينز و رمني(در توسعه تفكر استراتژيك نقش حياتي دارد 

  در استراتژي كسب و كار اهميت يادگيري سازماني - 5-3- 8
. استنيازمند دانش و يادگيري ، الين رقابت در بازارهاي نوظهور و كسب و كارهاي آن

بسياري از كارآفرينان، زماني كه محصوالت و خدمات خود را با موفقيت وارد بازارهاي 

الين خود را با  كنند و همچنين كارآفرينان اينترنتي كه كسب و كار آن نوظهور مي

آنها اين . گيرند اي ياد مي هاي آموزنده ها درس كنند، از اين موفقيت قيت آغاز ميموف

اندازي  ارائه محصوالت و خدمات جديدتر و همچنين راهها و  نوآورييادگيري را در 

  . )56: 2012و همكاران،  2بائوم( كنند الين ديگر استفاده مي كسب و كارهاي آن

كسب و كارهاي . براي يادگيري در بر دارند هاي متعددي را صنايع مختلف، فرصت

الين، به خصوص، به دليل ماهيت تعاملي خود امكان يادگيري را هم به مشتريان و  آن

توانند با استفاده از تعامالت اينترنتي به اطالعات  مشتريان مي. دنده ها مي هم به شركت

ها  همچنين شركتها دست پيدا كنند و  با ارزشي در مورد محصوالت و خدمات شركت

توانند اطالعات با ارزشي را از مشتريان خود بگيرند و در توسعه كسب و كار  نيز مي

اين همان چيزي است كه در فرآيند يادگيري سازماني . خود مورد استفاده قرار دهند

هاي  به هر حال، استفاده مناسب از اين اطالعات نيازمند مهارت. گيرد صورت مي

اين موضوع  11فصل . گيرد مورد بررسي قرار مي 11كه در فصل مديريتي خاصي است 

توانند خود را براي كسب اطالعات  ها مي كند كه چگونه سازمان را بررسي مي

  .هايي را براي يادگيري در ساختار خود ايجاد كنند دهي كنند و همچنين فرصت سازمان

  خالصه -6- 8

                                                           
1 Martins & Remenyi 
2 baum 
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مرحله ظهور، رشد، ها و صنايع شامل چهار   چرخه حيات محصول، شركت •

  .بلوغ و ركود است

از آنجا كه ورود موفق و توسعه بازارهاي جديد نيازمند دورانديشي و  •

از مزيت پيشگام  هموارهتوانند  ها نمي هاي زيادي است، بنابراين شركت مهارت

  .بودن برخوردار باشند

  . مهمترين مزيت پيشگام بودن شهرت و معروفيت برند است •

ت محصوالت و خدماتي را توليد كنند كه متناسب با ممكن اسپيشگامان  •

در اين صورت با شكست روبرو . ها و نيازهاي مشتريان نباشند خواسته

 .دنشو مي

اي را ياد بگيرند و  هاي آموزنده توانند از اشتباهات پيشگامان تجربه پيروان مي •

 . هاي زيادي در بازار برسند آنها به موفقيت به كارگيريبا 

را در بازارهاي نوظهور هاي پيشگام و پيرو  استراتژيمزايا و معايب آنچه كه  •

  :كند، دو عامل زير است تشديد مي

o  ظهورنوابهام بازارهاي 

o حيات محصوالت  نوسان مدت چرخه  

هايي كه در بازارهاي موجود وجود دارند،  از زيرساخت اكثر بازارهاي نوظهور •

  .بهره هستند بي

معماري و اصول طراحي مشترك بين «از استانداردهاي صنعت عبارتند  •

هاي مختلف در صنعت براي اطمينان از سازگار بودن محصوالت  شركت

  .»مختلف موجود در صنعت با يكديگر

  .ترين عامل ايجاد كننده ابهام در بازارهاي نوظهور، ماهيت رقابت است مهم •

برخي از محصوالت داراي چرخه حيات طوالني هستند و به مدت چند دهه  •

اما بسياري از محصوالت در بازارهاي نوظهور داراي . آورند در بازار دوام مي

  .چرحه حيات كوتاه هستند
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  :گذارند هاي پيشگام و پيرو تأثير مي سه عامل بر موفقيت استراتژي •

o طرح غالب 

o غير قابل تقليد بودن 

o ارتباط متقابل 

براي توليد  مشتركيك رويكرد يا استاندارد «از  عبارت استطرح غالب  •

  .»محصوالت

غير قابل تقليد بودن محصوالت و خدمات تأثير زيادي بر موفقيت  •

  . هاي پيشگام و پيرو دارد تراتژياس

ها تأثير زيادي در موفقيت  شركتهاي  منابع و قابليتارتباط متقابل  •

  .هاي پيشگام و پيرو دارد استراتژي

ته است و باعث ايجاد هاي اخير مرزهاي فيزيكي را برداش اينترنت در سال •

 .دهكده جهاني شده است

ها امكان داده است كه به مشتريان بيشتري و به صورت  اينترنت به شركت •

 . كاراتر محصوالت خود را بفروشند

 هاي ريسكاينترنت يك ابزار كارا براي خريد محصوالت و خدمات است، اما  •

  .خاص خود را نيز دارد

رسانند، از  محصوالت استاندارد را به فروش مياليني كه  كسب و كارهاي آن •

  .كنند استراتژي رهبري هزينه استفاده مي

روند، مهمترين عامل  افرادي كه براي اولين بار براي خريد سراغ اينترنت مي •

  .مورد نظر آنها قيمت محصوالت و خدمات است

ر الين د هاي آن استراتژي مزيت دوگانه بهترين استراتژي ممكن براي شركت •

  .كسب عملكردهاي باال است
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مديران تصميمات مرتبط با استراتژي كسب و كار و توسعه منابع و  •

ها را بر مبناي باورها و ادراكات  هاي الزم براي اجراي اين استراتژي قابليت

  .كنند خود اتخاذ مي) الگوهاي ذهني(ذهني 

تفكر . ندمديران بايد در مورد استراتژي كسب و كار داراي ديدگاه پويا باش •

  .پويا در توسعه تفكر استراتژيك نقش حياتي دارد

هايي هستند كه  الين فعاليت رقابت در بازارهاي نوظهور و كسب و كارهاي آن •

 .نيازمند دانش و يادگيري هستند

 
  خودآزمايي تشريحي -7- 8

 .مراحل چرخه حيات محصول را نام برده و توضيح دهيد .1

 .دن را تحليل كنيدمزايا و معايب استراتژي پيشگام بو .2

 مزايا و معايب استراتژي پيرو بودن را تحليل كنيد .3

پيرو را توضيح و  هاي پيشگام عوامل تشديد كننده مزايا و معايب استراتژي .4

 .دهيد

 .عوامل ابهام برانگيز در بازارهاي نوظهور را توضيح دهيد .5

را تشريح  پيرو بودنو  پيشگام بودنهاي  عوامل مؤثر بر موفقيت استراتژي .6

 .كنيد

 .طرح غالب را تعريف كنيد .7

 .اينترنت چگونه باعث تغيير كسب و كارها شده است؟ تحليل كنيد .8

 ؟ه استتغيير نكردالين  در كسب و كار آنچه چيزهايي  .9

 كنند؟ الين كاربرد پيدا مي هاي عام چگونه در رقابت آن استراتژي .10

الين تحليل  رقابت آنرا در  هاي يكپارچه و مزيت دوگانه مزاياي استراتژي .11

 .كنيد

 .الين را توضيح دهيد انواع كسب و كارهاي آن .12

 .اهميت تفكر استراتژيك را در استراتژي كسب و كار توضيح دهيد .13
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 .نقش تفكر پويا را در استراتژي كسب و كار تحليل كنيد .14

  .اهميت يادگيري سازماني را در استراتژي كسب و كار توضيح دهيد .15

 
 

  اي گزينهخودآزمايي چند -8- 8
 دومين مرحله چرخه حيات محصول چيست؟ .1

 ظهور  -ب                                         رشد     -الف

  ركود -بلوغ                                                د -ج

يشگام پ توانند هميشه از مزيت ها نمي به دليل نياز به كدام عامل است كه شركت .2

 باشند؟بودن برخوردار 

  دورانديشي -ساختار سازماني                               ب -الف

 سازماني                                فرهنگ -آوري سازماني                                د فن -ج

 چيست؟ترين مزيت پيشگام بودن  مهم .3

  معروفيت برند -ب                                   اقتصاد مقياس -الف

 مهارت بازاريابي -د                                            يادگيري  -ج

بايد چگونه هاي مورد نياز  مديران فعال در بازارهاي نوظهور در ايجاد زيرساخت .4

 هاي رقيب تعامل داشته باشند؟ با مديران شركت

   .باشندفقط پيشگامان بايد با يكديگر تعامل داشته  - الف        

 .نياز به داشتن تعامل نيست -ب        

   .رقابت پيراموني داشته باشندبايد  -ج        

  .داشته باشند همكاري و تشريك مساعيبايد با يكديگر  -د        

 كدام است؟ ترين عامل ايجاد كننده ابهام در بازارهاي نوظهور مهم .5

  آوري  فن -ب                          الگوهاي ذهني مديران - الف        

  ماهيت رقابت -د                                      ساختار صنعت -ج        

 چه نام دارد؟ رك براي توليد محصوالتترويكرد يا استاندارد مش .6
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 طرح مشترك -ب                                   استاندارد صنعت -الف       

 استاندارد مشترك    -د                                            طرح غالب -ج       

هاي اخير باعث حذف مرزهاي فيزيكي و ايجاد دهكده جهاني  چه عاملي در سال .7

 شده است؟

  استراتژي -ب                             تفكر استراتژيك -الف       

  تالش مديران -د                                          اينترنت -ج       

الين به ترتيب چگونه  ارتباط بين شركت و مشتري در بازارهاي سنتي و آن .8

 ؟است

 دو طرفه -طرفه دو  -ب                       يك طرفه -طرفه يك  -الف      

  دو طرفه -طرفه يك  -د                          يك طرفه -طرفه دو  -ج       

هاي ممكن تقسيم  ترين بخش بازار به وسيله كدام يك از موارد زير به كوچك .9

 ؟شود مي

 تكه تكه كردن بازار -ب                             بندي بازار بخش -الف      

  استراتژي تمركز -د                         گذاري در بازار هدف -ج       

بندي خودكار مشتريان  ها و بخش آوري داده هاي زير براي جمع كدام يك از روش .10

 رود؟ به كار مي

 اي پااليش داده -ب                   پااليش مشاركتي         -الف       

 بندي مشتريان بخش -د                            بندي مشاركتي بخش -ج       

اند كه  ها را قادر ساخته چيزي شركتهاي اطالعاتي با استفاده از چه  آوري فن .11

 ؟مديريت انبار و تحليل مشتريان خود را بهبود ببخشند

                    پااليش مشاركتي         -ب                                       اينترنت -الف      

 فروشهاي نقطه  داده -د                  مديريت ارتباط با مشتريان  -ج      

 دهد؟ هايي كاهش مي هاي اداري را بيشتر براي چه شركت اينترنت هزينه .12
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هاي  هاي تفكر استراتژيك در صنايع بالغ و نحوه رقابت در بخش چالشآشنايي با 

  توليدي و خدماتي

  

  اهداف رفتاري
 :پس از مطالعه اين فصل، شما بايد بتوانيد

 .هاي كسب و حفظ مزيت رقابتي را در صنايع بالغ توضيح دهيد چالش .1

 .پذيري را در صنايع بالغ تحليل كنيد بهبود رقابتهاي  شيوه .2

 .هاي توليدي و خدماتي را با هم مقايسه كنيد هاي بخش ويژگي .3
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  مقدمه  -1- 9
الين را مورد  برانگيز در صنايع نوظهور و كسب و كارهاي آن عوامل چالش 8فصل 

زمان  هم. دهد هاي رقابت در صنايع بالغ را توضيح مي اين فصل چالش. بررسي قرار داد

ها باعث از بين رفتن  ، رشد هر يك از شركتدر مرحله بلوغ با كاهش نرخ رشد بازارها

ها در بازارهاي بالغ تالش  بنابراين شركت. شود هاي صنعت مي سودآوري ساير شركت

  . )2: 2003، 1اليسون( كنند تا سهم بازار يكديگر را به دست آورند مي

  . شود پذيري در صنايع بالغ نيز تشريح مي هاي بهبود رقابت در اين فصل، شيوه

بررسي هاي توليدي و خدماتي و  هاي بخش ويژگيموضوع ديگر اين فصل، آشنايي با 

  . ها است هاي رقابت در اين بخش لشچا

همچنين نحوه ارتباط مباحث اين فصل با سه موضوع استراتژيك اين كتاب نيز مورد 

  .گيرد ي قرار ميسبرر

  رقابت در صنايع بالغ -2- 9
  . گيرد مورد بررسي قرار مي غدر اين بخش رقابت در صنايع بال

  هاي غير جذاب صنايع بالغ ويژگي - 2-1- 9
هاي خاص خود هستند، اما مديران  همه مراحل چرخه حيات صنعت داراي چالش

ها  اين چالش. هاي بسيار سختي مواجه هستند هاي فعال در صنايع بالغ با چالش شركت

  :شامل موارد زير هستند

  تقاضاي راكد و ظرفيت مازاد .1

  2موانع خروج .2

 عدم نوآوري .3

  فشار رقباي جديد .4

  :شوند طور كامل توضيح داده مي به ها اين چالش،  زير در بخش

                                                           
1 Ellison  
2 exit barriers 
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 تقاضاي راكد و ظرفيت مازاد -1- 2-1- 9

اما از آنجا كه . ماند يابد يا راكد باقي مي  كاهش مييا رشد تقاضا  مرحله بلوغدر 

اند، بنابراين، براي پاسخگويي  ها در مرحله مرحله رشد با رشد تقاضا روبرو بوده شركت

سرعت رشد ظرفيت بنابراين،  .اند كردهظرفيت توليدي خود را اضافه  ،به اين رشد

در مرحله بلوغ ظرفيت توليدي  در واقع،. يدي بيشتر از سرعت رشد تقاضا استتول

  . و مقدار آن از مقدار تقاضا بيشتر است گيرد تقاضا قرار ميمنحني باالتر از 

ظرفيت توليدي بيشتر از  دهد كه در صنايع بالغ، سرعت رشد نشان مي 1-9نمودار 

  .سرعت رشد تقاضا است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ظرفيت توليدي نسبت به رشد تقاضا در صنايع بالغرشد سرعت بيشتر  -1-9نمودار 

  )193: 2012دوهايم و همكاران، (

  

براي مديران وجود دارد، اين است كه اگر مازاد چالش استراتژيكي كه در اين بحث 

هاي فعال  ظرفيت براي يك دوره بلند مدت باقي بماند، آنگاه رقابت قيمتي بين شركت

ها براي حداكثر استفاده از ظرفيت توليدي  از آنجا كه شركت .شود در صنعت آغاز مي

  زمان

  ظرفيت مازاد  تقاضا     تقاضا
  ظرفيت   
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ال كاهش است يا كنند و از طرفي ديگر، تقاضا در ح خود، محصوالت بيشتري توليد مي

. كند ماند، بنابراين، قيمت محصوالت در نتيجه مازاد عرضه كاهش پيدا مي راكد باقي مي

بيان شد، ظرفيت مازاد يك دليل عمده براي ايجاد  نيز  7و  4هاي  طور كه در فصل همان

هاي فعال در صنايع بالغ بايد  بنابراين، مديران شركت. رقابت قيمتي در صنايع است

  .)1: 2010، 1هوس وايت( توليدي خود را متناسب با تغييرات تقاضا تنظيم كنندظرفيت 

 موانع خروج -2- 2-1- 9

شامل عوامل اقتصادي، استراتژيك و عاطفي هستند كه مانع از صنعت موانع خروج 

  .)63: 2011هيل و جونز، (شوند  ها از صنايع مي خروج شركت

گيري در مورد فروش يا عدم  ها هنگام تصميم موانع خروج به مشكالتي كه شركت

  ). 9: 1997ميلر، (شوند، اشاره دارد  فروش يك كسب و كار با آنها روبرو مي

شود، هرچند  ها منجر مي به دوام رقابت بين شركتدر بازارهاي بالغ موانع خروج 

موانع اصلي . اندك و حتي منفي باشدها  گذاري اين شركت ممكن است بازدهي سرمايه

  ):108: 1390خدامرادي و همكاران، (عبارتند از  از صنعت خروج

  هاي تخصصي دارايي .1

  هاي ثابت خروج هزينه .2

  روابط دروني استراتژيك .3

  موانع عاطفي .4

  هاي دولتي و اجتماعي محدوديت .5

هاي  راييبرخي از دا. شوند تر شدن مسأله ظرفيت مازاد مي موانع خروج باعث پيچيده

 ،فوالد و كارخانجات توليد اتومبيل كارخانجاتتخصصي مانند هواپيماهاي جت، 

ها باعث  استفاده از اين دارايي. ندارندكاربرد ديگري غير از كاربردهاي اصلي خود 

ها را كنار  مديران غالباً تمايلي ندارند كه اين دارايي. شود ايجاد موانع خروج مي

همچنين در صورتي كه اين . ديگري براي آنها متصور نيستند كاربردبگذارند، چرا كه 

                                                           
1 Whitehouse  
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در نتيجه . شود استهالك زيادي مي  متحمل هزينه  ها از توليد خارج شوند، شركت دارايي

تر نيز ترجيح بدهند در صنعت  هاي ضعيف شوند كه شركت اين موانع خروج باعث مي

  .اشته باشدباقي بمانند و در نتيجه، رقابت قيمتي همچنان ادامه د

 عدم نوآوري -3- 2-1- 9

شود، مديران نيز از نوآوري  از آنجا كه رشد تقاضا در مرحله بلوغ با كاهش مواجه مي

  . كنند در محصوالت يا فرآيندها اجتناب مي

در فعال در واقع، واحدهاي تجاري فعال در مرحله بلوغ در مقايسه با واحدهاي تجاري 

  ).3: 1390استا و قيطاسي، (آوري كمتري دارند  فنمراحل ديگر چرخه حيات، تغييرات 

  :عدم نوآوري در صنايع بالغ چند پيامد دارد

كند كه صنعت،  تقويت ميدر مشتريان باور را اين  ،نوآوري در صنعت عدم .1

به سراغ خريدهاي جايگزين  آنها بنابراين، .چيز جديدي براي ارائه ندارد

محصوالت رو به رشد فروش  مهمبراي مثال، يكي از داليل . روند مي

 . باالي نوآوري در اين صنايع است شدتهاي ديجيتالي،  آوري فن

 باعثنوآوري در محصوالت، . گيرد نوآوري در ابعاد مختلفي صورت مي

. شود ميهاي شخصي  افزايش قابليت و سرعت محصوالت موجود مانند رايانه

خدمات جديد  در محصول، باعث ايجاد محصوالت و  انواع ديگر نوآوري

ها در اين  اگر ميزان نوآوري. شوند هاي الكترونيكي مي پادها و كتاب مانند آي

 . كند صنايع نيز كاهش يابد، مطمئناً سطح تقاضاي مشتريان نيز كاهش پيدا مي

ها در صنايع كاهش يابد، محصوالت آنها حالت  هر چه ميزان نوآوري شركت .2

هاي رقيب  زماني كه بين محصوالت شركت. كنند پيدا مي 1اساسيمحصوالت 

وجود نداشته باشد، رقابت قيمتي بين آنها آغاز  اي مالحظهتفاوت قابل 

 . شود مي

 .كند ها در صنعت كاهش پيدا مي در نتيجه، ميزان حاشيه سود شركت

                                                           
1 commodities 
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 فشار رقباي جديد -4- 2-1- 9

مانند، باعث  مي هاي موجود در بازار از انجام نوآوري باز به عالوه، زماني كه شركت

هاي كارآفرين از اين فرصت استفاده كرده و با استفاده از  شوند كه شركت مي

هاي جديد، محصوالت و خدمات جديدي را وارد بازار كنند و مشتريان  آوري فن

   .هاي موجود را به سمت خود جذب كنند شركت

ت رقابت در اين شوند كه شد اگر رقباي جديد به بازارهاي بالغ حمله كنند، باعث مي

  . )73: 2007و همكاران،  1گوپتا( بازارهاي غير جذاب شديدتر شود

هاي كوچك توليدكننده فوالد از  شركت. صنعت فوالد مثال خوبي در اين زمينه است

ي براي ورود سودآور به صنعت فوالد كيالكتر قوس كورهآوري جايگزين به نام  يك فن

هاي  به بازار باعث افزايش فشار بر روي شركتها  ورود اين شركت. استفاده كردند

  . بردند موجود در بازار شد كه از مازاد ظرفيت و سودآوري كم رنج مي

اي غير جذاب  هاي موفق زماني كه محيط صنعت به طور فزاينده بنابراين، شركت

هايي كه تا  در مقابل، شركت. شوند شود، با چالش حفظ مزيت رقابتي روبرو مي مي

اند، همراه با بالغ شدن بازارها از فرصت مناسبي  مزيت رقابتي برخوردار نبوده كنون از

  .  شوند براي كسب مزيت رقابتي و سودآوري برخوردار مي

  افزايش جذابيت بازارهاي بالغ هاي استراتژي - 2-2- 9
وجود و افزايش جذابيت اين بازارها مختلفي براي بقا در بازارهاي بالغ  هاي استراتژي

هاي مختلفي باعث افزايش جذابيت بازارهاي  ها به روش هر يك از اين استراتژي. دارد

اين چهار . شود در اين كتاب، چهار استراتژي در اين زمينه معرفي مي. شوند بالغ مي

  :استراتژي عبارتند از

  2الگوگيري .1

  تجديد نظر در زنجيره ارزش .2

  نوآوري در محصول، فرآيند و مديريت .3

                                                           
1 Gupta 
2 benchmarking 
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  1اي پيمانهطراحي  .4

  الگوگيري -1- 2-2- 9
از آن براي توسعه  اخيرهاي زيادي در طي چند سال  هايي كه شركت يكي از روش

 گيري از اندازه عبارت استالگوگيري . است ، الگوگيرياند كردهمزيت رقابتي استفاده 

با عملكرد بهترين شركت موجود در  هاو مقايسه آنشركت مختلف فرآيندهاي عملكرد 

  .)17: 2006، 2كمپ( جهان، از هر نوع صنعتي

نشان داده شده است، هدف از الگوگيري ايجاد يادگيري  2-9طور كه در نمودار  همان

فرض  2-9توجه داشته باشيد كه نمودار . عملكرد سازماني است بهبودسازماني براي 

. دنافت ملكرد سازماني، به طور مستمر اتفاق ميعبهبود كند كه يادگيري سازماني و  مي

عملكرد سازماني را بهبود هدف الگوگيري اين است كه روند ايجاد يادگيري سازماني و 

  .العاده دست پيدا كند شتاب ببخشد تا سازمان بتواند به عملكردهاي بسيار فوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ارتباط بين الگوگيري، يادگيري سازماني و عملكرد سازماني -2-9نمودار 

  )195: 2012دوهايم و همكاران، (

                                                           
1 modular desin 
2 Camp  

  زمان

  تقاضا

الگوگيري، نوآوري و 

تغيير را شتاب 

  بهبود مستمر  بخشد مي

يادگيري   بهبود عملكرد

  بهبود غير منتظره

  بهبود مستمر
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گيرد كه فعاليت الگوگيري را انجام دهد، ابتدا بايد عمليات  شركتي تصميم ميزماني كه 

هاي انجام  يكي از شيوه. بندي كند افزاي جدا از هم تقسيم هاي ارزش خود را به فعاليت

 معرفيمفهوم زنجيره ارزش را  3فصل . شركت است» زنجيره ارزش«اين كار از طريق 

اين زنجيره به ترتيب شامل موارد . ها توضيح داد كاربرد آن را در شركت 7كرد و فصل 

  :زير است

 مهندسي و طراحي .1

 خريد مواد و قطعات .2

 مونتاژ و توليد .3

 بازاريابي و فروش .4

 خدمات پس از فروش  .5

  .دهد ، الگوي زنجيره ارزش را براي يك شركت فرضي نشان مي3-9نمودار 

  
6.   

  

7.   

8.   

9.   

10.   

  

  

  

  

  

  )34: 2012دوهايم و همكاران، (الگوي زنجيره ارزش  -3-9نمودار 

 مهندسي و طراحي

 خريد قطعات و مواد اوليه

 و توليد مونتاژ

 فروش و بازاريابي

 خدمات پس از فروش
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گيري  ، گام بعدي الگوگيري اندازهافزا ها يا فرآيندهاي ارزش بعد از شناسايي فعاليت

بهترين شركت موجود در عملكرد شركت در اين فرآيندها و مقايسه آن با عملكرد 

  .جهان، از هر نوع صنعتي، است

. تواند مربوط به شركتي در همان صنعت باشد بهترين عملكرد يك فرآيند خاص مي

شركت تويوتا فرآيندهاي براي مثال، شركت فورد صدها فرآيند داخلي خود را از 

 لگوگيرياز شركت فورد ا 1930البته شركت تويوتا نيز در دهه  .كند الگوگيري مي

  )116: 2013، 1آدلر(كرد  مي

ها نبايد  ها در جستجوي بهترين هاي اصلي الگوگيري اين است كه شركت يكي از ايده

ها را در   ، بهترين هاي الگوگيري تعدادي از مشهورترين نمونه. كنند اكتفابه صنعت خود 

د براي مثال، شركت زيراكس براي بهبو. اند كردهخارج از صنعت خود جستجو 

ترين  كه يكي از بزرگ 2بين. ال. فرآيندهاي خدمات مشتري از شركت ال

ها در فروش لباس، تجهيزات منزل و لوازم مسافرتي است، الگوگيري  فروشي خرده

  .هاي جهان است بين در ارائه خدمات مشتري يكي از بهترين شركت. ال. ال. كند مي

هايي را  بايد شاخصاول اينكه  .ها بايد دو هدف را در الگوگيري دنبال كنند شركت

ها مقايسه  د فرآيندهاي خود را بر اساس آنها با فرآيندهاي بهترينند تا بتواننتعيين كن

، الگوگيري يك شركت فرضي را در زمينه فرآيند خريد از 1-9براي مثال، جدول . دنكن

  .دهد يك شركت جهاني نشان مي

د، اين نكن ها انتخاب مي براي مقايسه با بهترين ها هايي كه شركت تر از تعداد شاخص مهم

هايي را براي بهبود قابل  د ايدهنبتوانبايد با استفاده از الگوگيري  ها است كه شركت

اعث تقويت يادگيري سازماني ها بايد ب اين ايده. دنتوجه در عملكرد خود به دست آور

يادگيري سازماني . شود ميبنابراين، الگوگيري باعث افزايش يادگيري سازماني . شوند

  ). 188: 2008، 3كيهلي و آبركرامبي(شود  باعث افزايش عملكرد سازمان مي نيز
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و به راحتي قابل تقليد يا  ها در طي فرآيند الگوگيري بسيار واضح هستند برخي از ايده

ها نيز از پيچيدگي بيشتري برخوردار هستند و  برخي از ايده. برداري هستند نسخه

يا انجام تحقيقات بيشتر براي فراتر رفتن » 1يادگيري از طريق انجام عمليات«به احتياج 

  .ها دارند از عملكرد بهترين

   
  الگوگيري يك شركت فرضي در زمينه فرآيند خريد از يك شركت جهاني -1-9جدول 

  )197: 2012دوهايم و همكاران، (

  عملكرد شركت جهاني  عملكرد شركت  شاخص

      شاخص هزينه

  2/2   4/5  ميليون دالر خريد 100تعداد نماينده به ازاي هر 

  درصد 8/0  درصد 3/3  هزينه خريد به عنوان درصدي از خريد انجام شده

      شاخص زمان

  هفته 4/0  هفته 3  كنندگان  ارزيابي تأمين

  هفته 5  هفته 20  زمان انتظار براي دريافت سفارش 

  ساعت 8/0  ساعت 3  زمان صرف شده براي انجام يك سفارش

      محصول خريداري شده تحويلكيفيت 

  درصد 2  درصد 33  ديركرد

  درصد 00001/0  درصد 5/1  برگشتي

  4  400  )تعداد در سال(نقص در قطعات 

  

. ها به همراه داشته باشد تواند نتايج بسيار مثبتي را براي شركت الگوگيري موفق مي

، بهبود عملكرد شركت جنرال الكتريك را در كسب و كار ماشين 2-9جدول 

طور كه در اين نمودار مشاهده  همان. دهد نشان ميبعد از الگوگيري شويي  ظرف

العاده  وري نيروي كار بسيار فوق انبار و بهرهموجودي ها، گردش  شود، نرخ برگشتي مي

  . بوده است
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هاي مزيت رقابتي، ماهيت عدم  ي از ويژگيبيان شد كه يك 3با توجه به اينكه در فصل 

هاي  تقارني آن است، بنابراين، الگوگيري كه تمركز آن بر مقايسه فرآيندها و قابليت

از آنجا كه  تواند باعث ايجاد مزيت رقابتي شود؟ ها است، چگونه مي شركت با بهترين

كه نتواند باعث رسد  ها است، بنابراين به نظر مي ماهيت الگوگيري، تقليد از بهترين

با توجه به مطالبي . ايجاد ماهيت عدم تقارني مورد نياز براي كسب مزيت رقابتي شود

  شود؟ گفته شد، الگوگيري باعث ايجاد حالت تعادل رقابتي نمي 3كه در فصل 
  

   شويي جنرال الكتريك هاي ظرف نتايج الگوگيري در بخش ماشين -2-9جدول 

  )25: 1984، 1رايت هايس و ويل(

  1984  1983  1980-1981  شاخص

  88  90  100  كاهش هزينه هر واحد 

  28  17  13  گردش موجودي انبار

  درصد 5/2  درصد 3  درصد 10  نرخ برگشت محصوالت

  142  133  100  وري نيروي كار بهره

  

برداري از  جواب سؤال فوق اين است كه هدف اصلي الگوگيري، فقط تقليد يا نسخه

. هاي موفق نيست، بلكه تحريك يادگيري سازماني و بهبود عملكرد شركت است شركت

. دهند هاي منحصر به فرد خود را توسعه مي ها در الگوگيري شايستگي بنابراين، شركت

شد، تقليد از فرآيندهاي مؤثر يك شركت براي  بيان 3طور كه در فصل  به عالوه، همان

مديران بايد با استفاده از الگوگيري، تفكر . ها بسيار سخت است ديگر شركت

خود را تقويت كنند تا بتوانند فرآيندهاي منحصر به فرد و مؤثر  ،استراتژيك و خالقيت

  .خود را توسعه دهند

يك ابزار مهم در حمايت از تفكر هاي موفق از الگوگيري به عنوان  در واقع، سازمان

  ).  272: 2011، 2كراوفورد(كنند  استراتژيك مديران خود استفاده مي
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همخواني بين شركت الگوگيرنده و شركتي كه الگوگيري  بنابراين، هر چقدر تفاوت و نا

شود، بيشتر باشد، آنگاه شركت الگوگيرنده بايد يادگيري و نوآوري بيشتري داشته  مي

  .باشد

آنها با ديدن . شود كه الگوهاي ذهني مديران تقويت شود همچنين الگوگيري باعث مي

هاي سازماني، باورها و ادراكات خود را در مورد مديريت  هاي جديد انجام فعاليت شيوه

در واقع، الگوهاي ذهني آنها و در نتيجه، نوع تصميمات آنها . دهند ها تغيير مي فعاليت

كليد موفقيت الگوگيري اين است كه . كند ها تغيير مي استراتژي در مورد تنظيم و اجراي

  .مديران ارزش تغيير الگوهاي ذهني خود را درك كنند

 تجديد نظر در زنجيره ارزش -2- 2-2- 9

توانند براي كسب مزيت  هاي فعال در بازارهاي بالغ مي شيوه ديگري كه مديران شركت

مديران در اين فرآيند . ه ارزش شركت استرقابتي استفاده كنند، تجديد نظر در زنجير

هاي مختلف در  هر يك از فعاليت تأثير نحوهالگوهاي ذهني خود در مورد در بايد 

  . ايجاد ارزش براي شركت تجديد نظر كنند

هاي ورزشي را در تسلط خود  چگونه شركتي مانند نايك توانسته است بازار كفش

جواب اين است كه  كارخانه توليدي كفش ندارد؟گونه  چكه هي داشته باشد، در حالي

مديران . اند در مورد زنجيره ارزش صنعت خود تجديد نظر كرده اين شركتمديران 

هزينه توليد كننده كفش  نايك تشخيص دادند كه با دسترسي گسترده به كارخانجات كم

ه اين آنها ب. و لباس در شرق دور، الزم نيست خودش كارخانه توليدي داشته باشد

  .  كند هاي توليدي ارزش چنداني را براي شركت ايجاد نمي نتيجه رسيدند كه فعاليت

براي افزايش ارزش براي شركت، توسعه و  راهبه عالوه، آنها تشخيص دادند كه بهترين 

، بازاريابي و تبليغات 1هاي شركت در توسعه محصوالت جديد برداري از قابليت بهره

بنابراين، نتيجه . شود ث متمايز شدن نايك از رقباي آن ميها باع اين قابليت. است

هاي ورزشي  ها و لباس گيريم كه نايك بيشتر از آنكه يك شركت توليد كننده كفش مي
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هاي  قابليت. باشد، يك شركت قوي در بازاريابي و توسعه محصوالت جديد است

هر رويداد مهم ورزشي بازاريابي و تبليغاتي نايك به اين شركت امكان داده است كه در 

  . گيري حضور فعال داشته باشد به طرز چشم

ها همانند نايك با تجديد نظر در زنجيره ارزش شركت  مديران تعداد زيادي از شركت

نمونه . هاي جديدي را براي سودآوري شركت خود شناسايي كنند ند شيوها هخود توانست

فروشي توسط اينترنت  نعت خردهتوان در تغيير ص موفقي از اين تجديد نظرها را مي

  .  )208: 2001بورگويس و همكاران، ( مشاهده كرد

توانستند با تجديد نظر در  1هايي مانند آمازون دات كام و شوباي دات كام شركت

آنها به جاي استفاده از . فروشان عمده مطرح كنند زنجيره ارزش، خود را به عنوان خرده

، ابتدا سفارش محصوالت و ي فروش محصوالتانبارهاي سنتي براها و  فروشگاه

گيرند و سپس اقدام به انجام سفارش  آنها را در اينترنت از مشتريان مي هزينههمچنين 

  . كنند كنندگان مي ها و توزيع فروشي از طريق عمده

ها متوجه شدند كه بسياري از مصرف كنندگان اگر مزاياي با ارزشي مانند  اين شركت

رت بيشتر در انتخاب محصوالت را به دست آورند، با رضايت خاطر راحتي خريد يا قد

ها يا خدمات رايج در محصوالت مانند امكان لمس  پذيرند كه از برخي ويژگي مي

  . كردن، احساس كردن يا آزمايش محصول صرف نظركنند

هاي برتر  صنعت گردشگري يكي ديگر از صنايعي است كه در نتيجه استفاده شركت

 .هاي اطالعاتي دچار تحوالت بنيادين شده است آوري نترنت و ساير فنصنعت از اي

هاي جايابي  هاي حمل و نقل هوايي عمده مدت زيادي است كه از سيستم شركت

  . كنند اي پيچيده استفاده مي رايانه

. دست پيدا كنند 2»درآمدمديريت «كنند كه به  ها كمك مي ها به اين شركت اين سيستم

هنر بيشينه كردن سود حاصل از فروش ظرفيت «از  عبارت استمديريت درآمد 

محدودي از يك محصول فاسدشدني، در طي يك افق مشخص زماني، به وسيله فروش 
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انجام چنين  .»هر واحد محصول، به مشتري مناسب در زمان مناسب و با قيمت مناسب

 برخي ازاز نظر كردن  براي مشتريان مختلف و صرف 1قيمت تبعيضباعث ايجاد  كاري

   .شود مي د به دست آوردن مشتريان پرسودترمشتريان به امي

پر كردن «از  عبارت استهاي حمل و نقل هوايي  در شركتمديريت اثربخش 

هايي مانند  شركت. »هاي ممكن هاي هواپيماها تا حد امكان و با حداكثر كرايه صندلي

اند به سودآوري بيشتري  الين توانسته هاي هوايي آن و ساير شركت 2اكسپديا دات كام

هاي حمل و  امروزه شركت. هاي خشت و گلي سنتي دست پيدا كنند نسبت به شركت

كنند كه پروازهاي خود را در سايت اين  نقل هوايي عمده مشتريان خود را تشويق مي

بررسي هاي خودكار براي  كيوسكها نيز مشتريان  از  در فرودگاه. ها جايابي كنند شركت

استفاده خود بارهاي خود و همچنين انتخاب صندلي مورد دلخواه  ،وضعيت خود

  . )3: 2011، 3كامرون( كنند مي

هاي بيشتري از طريق بهبود اجزاي زنجيره ارزش  توانند به ارزش حتي ميها  شركت

و تعدادي  5تگ بعد از به دست آوردن شركت مي 4پوللشركت ور. خود دست پيدا كنند

هاي انبارداري و توزيعي اين  ديگر از برندهاي لوازم خانگي متوجه شد كه فعاليت

شركت باعث عدم كارآيي و تأخير طوالني شركت در انجام سفارشات مشتريان شده 

  . بنابراين، اين شركت شبكه توزيعي خود را بهبود بخشيد. است

و هزينه انبارداري خود را كاهش توانست كارآيي خود را افزايش  پولورل در نتيجه،

هاي خود  ميليون دالر در سال در هزينه 300اين شركت توانست به ميزان . دهد

  .)1: 2009، 6بارت( جويي كند صرفه

زنجيره ارزش خود، به ميزان يك  1شركت ال جي نيز توانست از طريق مهندسي مجدد

  .)12: 2010، 1ايلوان( جويي كند هاي كلي خود صرفه در هزينهميليارد دالر در سال 
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  و مديريت فرآيند ،نوآوري در محصول -3- 2-2- 9
تحقيقات . ها، بازارها و صنايع است تجديد حيات شركتنوآوري يكي از منابع عمده 

  . اند عملكرد سازماني اثبات كردهرا بر نوآوري  تأثيرمختلفي 

ها بايد تالش كنند كه در هر  شركت. نوآوري وجود دارد سه نوعدر دنياي كسب و كار، 

  : )26: 1389ساالر، ( سه نوع نوآوري فعال باشند

محصوالت يا خدمات ارائه در محصول، شامل   نوآوري: نوآوري در محصول .1

اين . شود كنندگان سازمان ارائه مي جديدي است كه براي رفع نياز مصرف

دهد كه  يافته را در محصوالت ارائه ميهاي جديد يا بهبود  نوآوري ويژگي

  .شود باعث افزايش ارزش محصوالت براي مشتريان مي

هاي فرآيندي عوامل جديدي هستند كه به عمليات  نوآوري: نوآوري در فرآيند .2

شوند؛ مانند مواد اوليه، شرح  مي مربوطتوليدي يا خدماتي يك سازمان 

نوآوري در فرآيند به . هاي كاري و جريان اطالعات وظايف و مكانيزم

دهند كه محصوالت و خدمات بهتري را براي مشتريان  ها امكان مي شركت

  . ارائه دهند آنهاتوليد كنند و يا آنها را با هزينه و قيمت كمتري به 

ساختار سازماني و نوآوري در نوآوري در مديريت شامل : نوآوري در مديريت .3

هاي اصلي كاري  يم با فعاليتو به طور غير مستق استفرآيندهاي مديريتي 

  . ، مانند يك سيستم جديد ارزيابي عملكرداستمرتبط سازمان 

تعداد . نوآوري در محصوالت سابقه درخشاني در تجديد حيات صنايع بالغ داشته است

رضايي، (كنند  هاي موفق دنيا از نوآوري در محصوالت استفاده مي زيادي از شركت

1392 :12.(  

طراح . در نظر بگيريد  هاي كوهستان را بر صنعت دوچرخه دوچرخه براي مثال، تأثير

ترين  كه يكي از موفق 1هاي كوهستان ايده خود را با مديران شركت شوئين دوچرخه

  . در ميان گذاشتهاي توليد كننده دوچرخه بود،  شركت
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 ،كنندگان آنها معتقد بودند كه مصرف. را رد كردنداو اما مديران اين شركت، ايده 

شركت شوئين به دليل . هاي كوهستان را قبول نخواهند كرد هاي پهن دوچرخه الستيك

امروزه فقط نامي از اين . فكري مديران خود نتوانست از اين فرصت استفاده كند كوته

قرار  1اين شركت اكنون تحت مالكيت شركت پاسيفيك سايكل. شركت باقي مانده است

  ).377: 2009، 2بون و كورتز(دارد 

به طور مشابه، نوآوري در محصول، به مدت چند دهه، نقش تأثيرگذاري در صنعت 

هاي  هاي فعال در اين صنعت به طور مستمر ويژگي شركت. اتومبيل داشته است

و يا تغييرات ظاهري را در بدنه كنند  جديدي را به محصوالت خود اضافه مي

  .كنند هاي خود ايجاد مي اتومبيل

 1980و  1970آميزي در دهه  اي ژاپني توانستند به طرز موفقيته بعد از اينكه شركت

هاي آمريكايي به اين  وارد بازار آمريكا شوند و بر اين بازار تسلط پيدا كنند، شركت

هايي را در فرآيندهاي توليدي خود داشته باشند تا بتوانند  نتيجه رسيدند كه بايد نوآوري

  . كيفيت محصوالت خود را افزايش دهند

هاي آمريكايي  هر چند كه كارآيي شركت(ها بسيار اميدوار كننده بود  ايج اين نوآورينت

هاي آمريكايي توليد  همه شركت). هاي ژاپني بود تر از كارآيي شركت همچنان پايين

هاي خود تجديد نظر كردند  هاي سواري و كاميون كننده اتومبيل، در شيوه توليد اتومبيل

: 2003، 3شيروزو( ورود محصوالت خود را به بازار كاهش دهند تا بتوانند زمان و هزينه

9(.  

به دليل كه در بازار تلفن همراه نقش رهبري را بر عهده داشت، شركت همراه اول 

 بااما . كرد هاي چنداني را به مشتريان ارائه نمي نوآوريقدرت انحصاري خود در بازار، 

هاي زيادي در زمينه  افتاد و تالشبه تكاپو سل به بازار  ورود موفق شركت ايران

يكي از اولين ) همراه اول(مناسب  نام تجاريانتخاب . هاي بازاريابي انجام داد فعاليت

اين شركت همچنين با تنوع . ها در افزايش عملكرد اين شركت در بازار بوده است گام

                                                           
1 Pacific Cycle 
2 Boone & Kurtz 
3 Shirouzu  
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كند محصوالت و خدمات خود توانسته است به سودآوري مناسبي در بازار دست پيدا 

نوآوري در فرآيندهاي توليدي اين . و جايگاه خود را در بازار تلفن همراه تثبيت كند

  .شركت نيز كمك زيادي به عملكرد باالي آن در بازار داشته است

هاي آمريكايي از فرآيندهاي  ، استفاده شركتنمونه ديگري از تأثير نوآوري در فرآيند

تأثير اين رويكرد خطي توليدي . در طي دو دهه قبل است 1»درست به هنگام«توليدي 

  . بر كارآيي كلي اقتصاد آمريكا بسيار زياد بوده است

در كشور آمريكا  2هاي انبار به توليد ناخالص داخلي نسبت موجودي 1983در سال 

. درصد بوده است 10اين رقم معادل  2002اما در سال . درصد بوده است 24معادل 

اي در  جويي هزينه صرفهي از بخش حمل و نقل نيز تأثير زيادي بر زادي مقررات

در اوايل دهه . كنندگان نهايي داشته است جابجايي كاالها از توليدكنندگان به مصرف

هاي  درصد از توليد ناخالص داخلي كشور آمريكا مربوط به هزينه 20، تقريباً 1980

درصد  8معادل  2002ين رقم در سال كه ا است، در حالي بوده 3پشتيباني و حمل و نقل

  . بوده است

  اي طراحي پيمانه -4- 2-2- 9
ايده . اي است هاي جذاب كردن بازارهاي بالغ، طراحي پيمانه يكي ديگر از استراتژي

مختلفي از محصوالت ساخته شود كه هاي  مدلاي اين است كه  اصلي طراحي پيمانه

استفاده از . قرار داشته باشند 4»سكوي محصول مشترك«همگي آنها بر مبناي يك 

 اين مزايا به شرح زير هستند. ها دارد اي مزاياي زيادي براي سازمان طراحي پيمانه

  :)200: 2012دوهايم و همكاران، (

 تر امكان ارائه محصوالت متنوع .1

 تر در توسعه محصوالت هاي پايين هزينه .2

 تر محصوالت به بازار معرفي سريع .3

                                                           
1 just in time 
2 gross domestic product 
3 logistics and transportation costs 
4 common product platform 
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  ها آوري در فنحركت همزمان با نوآوري  .4

تري به  ها با هزينه نسبتاً پايين شود كه شركت اي باعث مي به طور خالصه، طراحي پيمانه

  : دو هدف اصلي خود دست پيدا كنند

 1»سازي انبوه سفارشي«ارائه محصوالت بسيار متنوع به مشتريان يا همان  .1

 دستيابي به اقتصاد مقياس در خريد و توليد .2

اي سود برده است، شركت جنرال الكتريك  طراحي پيمانه هايي كه از يكي از شركت

شويي خود  هاي ظرف اين شركت تصميم گرفت كه توليد ماشينچند سال قبل، . است

اما مديران اين شركت در . را به دليل سهم بازار پايين و سودآوري ناچيز متوقف كند

برخي از اقدامات آنها  ها توانستند اقدامات مؤثري را انجام دهند كه نتايج آخرين فرصت

  .ارائه شد 2-9در جدول 

، ت توليدي و افزايش كارآيي توليديمديران اين شركت عالوه بر خودكار كردن عمليا

شويي شركت  هاي ظرف هاي ماشين همه مدل. اي نيز استفاده كردند از طراحي پيمانه

كنند، مانند محفظه، موتور و  هاي مشتركي استفاده مي جنرال الكتريك از از پيمانه

  . ها متفاوت هستند ساير ويژگي. هاي مشابه پيچي سيم

هاي مختلفي را براي  اي توانسته است مدل جنرال الكتريك با استفاده از طراحي پيمانه

يي خود طراحي و وارد بازار كند كه همه آنها بر مبناي يك سكوي شو هاي ظرف ماشين

هاي  دهد كه مدل ها امكان مي چنين رويكردي در توليد به شركت. مشترك قرار دارند

متنوعي از محصوالت را توليد كنند و در عين حال، از مزاياي اقتصاد مقياس در توليد و 

  . مونتاژ قطعات مشترك برخوردار شوند

 نيز داراي يك سكوي مشتركشركت تويوتا و لكسوس  1كمري مدلهاي  اتومبيل

تواند از يك طرف، دو محصول كامالً متمايز را كه  در نتيجه، تويوتا مي .هستند

اند، به بازار عرضه كند و از طرف  گيري كرده بازار را هدف ي ازهاي بسيار متفاوت بخش

  .جويي كند خود صرفههاي انبارداري، توليد و توزيع  ديگر، در هزينه

                                                           
1 mass customization 
1 Camry 
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بيان شد، يكي از خطرات اين نوع استراتژي تمايز اين است  7طور كه در فصل  اما همان

هايي كه بر مبناي سكوهاي مشترك  مدلتمايز بين ممكن است تصور كنند مشتريان كه 

بنابراين، تمايلي نخواهند داشت كه بابت اين تمايزها پول . ، ناچيز استقرار دارند

  . پرداخت كنند زيادي را

هاي مختلف محصوالت  اي براي ارائه مدل هايي كه از طراحي پيمانه در مجموع، شركت

سازي  كنند، بايد واكنش مشتريان را نسبت به اين نوع متنوع به مشتريان استفاده ميخود 

براي اين  ندحاضرآنها و ايجاد تمايز بين محصوالت ارزيابي كنند و ميزان پولي را كه 

  . )613: 2000، 1كيم و چاجد( گيري كنند ا بپردازند، اندازهتمايزه

  يك موردكاوي از نوآوري در محصول و فرآيند - 2-3- 9
هاي  هاي مختلف فعال در بازارهاي بالغ و شيوه هاي متنوعي از شركت در اين فصل مثال

ارائه برند،  مختلفي كه مديران آنها براي كسب مزيت رقابتي در اين بازارها به كار مي

مورد بررسي قرار  2در اين بخش يك مورد كاوي تفصيلي در مورد شركت ژيلت. شد

شود كه چگونه اين شركت توانسته است با  در اين مورد كاوي نشان داده مي. گيرد مي

تيغ استفاده از نوآوري در محصول و فرآيند، رهبري خود را در بازار بالغ اما پوياي 

  . حفظ كند تراش ريش

است، كه براي توليد تيغ  پروكتر اند گمبلهاي تجاري شركت  ي از ناميك ژيلت

 .شود و ساير محصوالت بهداشتي استفاده ميتراش  ريش

ميالدي و در زمينه توليد  1895در سال  كينگ كمپ جيلتاصل شركت ژيلت توسط 

 .وجود آمده بتراش  ريشتيغ 

واقع است، در آمريكا  اياالت متحده ماساچوستدر ايالت  بوستونشركت ژيلت كه در 

در شركت پروكتر اند گمبل ادغام شد و ديگر شركت ژيلت موجوديت  2005سال 

ترين شركت توليدكننده محصوالت بهداشتي و خانواده  در اثر اين اقدام، بزرگ. ندارد

                                                           
1 Kim & Chhajed 
2 Gillette 
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ژيلت بين دو بخش زيبايي و خانواده در شركت پروكتر اند  محصوالت. وجود آمده ب

 .گمبل تقسيم شدند

است، تيغ  خودكاركه يك شركت فرانسوي توليد كننده  1زماني كه شركت بيك

وارد بازار كرد، مديران ژيلت چنين  1974بار مصرف خود را در سال  يكتراش  ريش

تيغ درصد از بازار  10توانند  بار مصرف تنها مي هاي يك كردند كه تيغ برداشت

از درصد  60حدود  1980اما در اواخر دهه . درا به خود اختصاص دهنتراش  ريش

  . بار مصرف بودند يك ،فروخته شده تراش ريش هاي تيغ

 بار مصرف اختصاصي خود، يكتراش  ريشهاي  توانست با توليد تيغ اگرچه ژيلت مي

بيشترين سهم بازار را در اين كسب و كار هم به دست آورد، اما حاشيه سود پايين اين 

چالش مديران . ساخت كسب و كار، سودآوري كلي اين شركت را با مشكل مواجه مي

د كه تقليد از آن براي رقبا مشكل باشد و نژيلت اين بود كه محصولي را وارد بازار كن

  .دنت رقابتي پايدار برسدر نتيجه، از اين طريق به مزي

اين دستگاه از يك تيغه دوقلو تشكيل . را وارد بازار كرد 2بنابراين، ژيلت تيغ سنسور

ژيلت در نتيجه ارائه اين محصول . شد شد و محصول جديدي در بازار محسوب مي مي

سودآوري بااليي دست پيدا كند و همچنين قيمت سهام آن نيز در به به بازار توانست 

  .)4: 2010بايرون، ( افزايش پيدا كردبازار 

به . در ارائه محصوالت جديد به بازار دارد 1اين شركت رقابت زيادي با شركت شيك

كند، شيك نيز در تبعيت از اين  محض اينكه ژيلت محصول جديدي را وارد بازار مي

  . كند كه محصوالت جديدتري را وارد بازار كند نوآوري تالش مي

كنند، به نوآوري در فرآيند  طور كه به نوآوري در محصول توجه مي مديران ژيلت همان

كنند كه  شركت همواره تالش مياين مديران تحقيق و توسعه . دهند نيز اهميت مي

  .فرآيندهاي توليدي محصوالت خود را بهبود ببخشند

                                                           
1 Bic   
2 Sensor razor 
1 schick 
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  توليدي و خدماتيرقابت در صنايع  -3- 9
هاي  هاي كسب و كار در بافت ستراتژيهاي تنظيم و اجراي ا چالش 9و  8هاي  در فصل

صنعتي مختلف شامل صنايع نوظهور، صنايع نوين و صنايع بالغ مورد بررسي قرار 

هاي  شود كه نحوه كسب مزيت رقابتي در بخش در اين بخش توضيح داده مي. گرفت

هاي منحصر به  ها و چالش همچنين ويژگي. توليدي و خدماتي با يكديگر متفاوت است

  .شود ها به طور كامل معرفي مي يك از اين بخشفرد هر 

  توليدبخش وري در  بهره افزايش - 3-1- 9
گران بر اساس مشاهدات خود از وضعيت صنايع كشورهاي صنعتي  بسياري از تحليل

گيري كردند كه  چنين نتيجه 1980و اوايل دهه  1970هاي اواخر دهه  جهان در بين سال

سال بعد از اين وضعيت، كشورهاي صنعتي جهان اما چند . توليد در حال مرگ است

هاي توليدي وارد رنسانس  وري صنايع خود بودند و بسياري از شركت شاهد بهبود بهره

  . )203: 2012دوهايم و همكاران، ( صنعتي شدند

گير سودآوري بخش توليد شدند و چرا تعداد زيادي از  چه عواملي باعث افزايش چشم

  ند به مزيت رقابتي دست پيدا كنند؟ هاي توليدي توانست شركت

شود كه همه آنها براي موفقيت  وري در بخش توليد مي پنج عامل باعث افزايش بهره

  :اين پنج عامل به شرح زير هستند. بايد با تفكر استراتژيك همراه باشند

  افزايش رقابت .1

  وري افزايش بهره .2

  الگوگيري و تحليل زنجيره ارزش .3

  يسپار مهندسي مجدد و برون .4

 كيفيت .5

 :شوند در بخش زير، هر يك از اين عوامل به طور كامل توضيح داده مي

  افزايش رقابت -1- 3-1- 9
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شود كه بسياري  هاي داخلي و خارجي باعث مي افزايش شدت رقابت از سوي شركت

وري عمليات توليدي خود را افزايش  ها به اين نتيجه برسند كه كارآيي و بهره از شركت

ها تشويق  ها را به سمت كاهش انواع هزينه شدن، شركت در واقع، فرآيند جهاني . دهند

  ). 28: 1390اربابيان و ميرزايي، (كرده است 

هاي توليدكننده اتومبيل آمريكايي  هاي توليدكننده اتومبيل ژاپني بر شركت تأثير شركت

كيفيت محصوالت هاي آمريكايي بعد از مشاهده  شركت. بهترين مثال در اين زمينه است

  .ژاپني تالش كردند كه بر كيفيت محصوالت خود بيفزايند

و ساير صنايع  صنايع ديگر مانند صنايع شيميايي، غذايي، الكترونيك تاما روند تحوال

ها تالش كنند در  شود كه شركت دهد كه افزايش فشارهاي رقابتي باعث مي نيز نشان مي

هاي يادگيري را براي افزايش  سيستم عمليات خود تجديد نظر نمايند و همچنين

  . وري و عملكرد در سازمان خود پياده كنند بهره

از آنجا كه . آوري نيز نقش مهمي در افزايش رقابت در صنايع مختلف داشته است فن

هاي جديد براي بهبود محصوالت يا ايجاد فرآيندهاي  آوري هاي كارآفرين از فن شركت

شوند براي  هاي موجود در بازار نيز مجبور مي اين، شركتكنند، بنابر جديد استفاده مي

مقابله با آنها تالش كنند سهم بازار خود را حفظ كنند و سودآوري خود را افزايش 

   .دهند

هاي خود را به روز كنند تا بتوانند قدرت  آوري شوند فن در نتيجه، آنها نيز مجبور مي

آوري در افزايش  بيانگر نقش مهم فناين . پذيري خود را در بازار حفظ كنند رقابت

  ). 139: 2002، 1گرينبرگ( رقابت در صنايع مختلف است

  كارآييافزايش  -2- 3-1- 9
كنند كه كارآيي فرآيندهاي  ها در نتيجه افزايش فشارهاي رقابتي تالش مي شركت

وري در اين  اين افزايش كارآيي باعث افزايش بهره. ختلف خود را افزايش دهندم

  .شود مي ها شركت

                                                           
1 Greenberg 
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  الگوگيري و تحليل زنجيره ارزش -3- 3-1- 9
هاي قبلي توضيح داده شد، اما به دليل  در بخشو تحليل زنجيره ارزش الگوگيري 

. دنشو وري در اين بخش دوباره يادآوري مي در افزايش كارآيي و بهره هااهميت آن

. اند استفاده كردهها به نوعي از الگوگيري و يا تحليل زنجيره ارزش  تقريباً همه شركت

آفرين  هاي غير ارزش آفرين و فعاليت هاي ارزش ها باعث شناسايي فعاليت اين تحليل

  .دنشو ها مي براي اين شركت

  سپاري مهندسي مجدد و برون -4- 3-1- 9
آنها به . كنند ها فراتر از الگوگيري و تحليل زنجيره ارزش عمل مي بسياري از شركت

ها از مهندسي مجدد  اين شركت. فرآيندهاي توليدي خود هستنددنبال مهندسي مجدد 

  :فرآيندها دو هدف اصلي دارند

 افزيش كارآيي .1

 تجديد نظر بنيادين در همه ابعاد عمليات كسب و كار و زنجيره ارزش .2

ها باعث كاهش سطوح مديريتي، كاهش نيروي كاري،  مهندسي مجدد در سازمان

  . شود و ادغام واحدهاي مختلف سازماني ميهاي كاري  دهي مجدد فعاليت سازمان

شناسايي آفرين  هاي غير ارزش آفرين و فعاليت ارزشدر مهندسي مجدد فرآيندهاي 

  ). 32: 1387جعفري و همكاران، (شوند  مي

هاي خود را  ها هرچه بيشتر فعاليت شود كه سازمان همچنين مهندسي مجدد باعث مي

. قرار دارد 1»مزيت نسبي«اي اصل بنيادين اقتصادي سپاري بر مبن برون. سپاري كنند برون

ها و كشورها در توليد برخي از  بر اساس اصل مزيت نسبي، برخي از شركت

سپاري  اگرچه برون. ها و كشورها داراي مزيت هستند محصوالت نسبت به ساير شركت

ه هاي توليدي مطرح بود ها قبل به عنوان يك فعاليت رايج در شركت قطعات از مدت

ها  عمل كند و شركت 2دهنده سپاري توانست به عنوان يك شتاب است، اما نهضت برون

هايي كه تا كنون براي  سپاري كنند، فعاليت هاي بيشتري را برون را تشويق كند كه فعاليت

                                                           
1 comparative advantage 
2 catalyst 
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موفقيت عمليات آنها چندان حياتي نبودند و يا احتمال كمي وجود داشت كه بتوانند به 

توانند  ها متوجه شدند كه مي شركت. تي سازمان عمل كنندعنوان منبع مزيت رقاب

ها و مديريت حقوق و  گيري تا پردازش داده فعاليتهاي مختلفي مانند سرايداري و منشي

  .)3: 1995، 1لي( سپاري كنند هاي بيروني برون دستمزد را به شركت

جهان هاي سرتاسر  هاي خود را به شركت ها فعاليت در طي چند سال گذشته شركت

بسياري از . شدند سپاري نمي هايي كه تا كنون برون اند، فعاليت سپاري كرده برون

افزار و حتي توليد محصوالت مصرفي و صنعتي جديد  ها اكنون براي توسعه نرم شركت

شركت جنرال الكتريك يك . كنند هايي در هند، تايوان و چين مراجعه مي به شركت

ها نيز از  بسياري از شركت. ه استهند تأسيس كردمركز تحقيق و توسعه را در كشور 

خود را در  2ند و مراكز تماس خدماتيا ههاي ارتباطات راه دور استفاده كرد پيشرفت

اين باعث شده است كه هزينه . ندا هكشورهايي كه نيروي كاري ارزان دارند، تأسيس كرد

  .)4: 2010 ،3سريكانت و پورانام( نيروي كاري آنها به شدت كاهش پيدا كند

اين معايب . رغم مزاياي مختلف كه دارد، داراي معايبي نيز است مهندسي مجدد علي

مهندسي مجدد . باعث شده است كه برخي از مديران از انجام آن صرف نظر كنند

تواند تأثير زيادي در ايجاد درآمد  شود، اما نمي ها مي شركت اگرچه باعث كاهش هزينه

به عبارتي ديگر، مهندسي مجدد يك . فوذ آن در بازار شودبراي شركت و يا افزايش ن

تواند كمك زيادي به مديران داشته باشد كه بتوانند كسب  استراتژي دفاعي است و نمي

ها به طور مستمر مهندسي مجدد را ادامه  در نتيجه، شركت. و كار خود را توسعه دهند

و رشد كه باعث افزايش درآمد هايي است  دهند، اما تمركز اصلي آنها بر استراتژي مي

  .شوند شركت 

  كيفيت -5- 3-1- 9

                                                           
1 Lee  
2 cervice call center 
3 Srikanth & Puranam 
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. ها مشخص شده است در طي دو دهه گذشته اهميت كيفيت براي بسياري از شركت

ها قبالً بر اين تصور بودند كه افزايش كيفيت محصوالت، يك بازي بدون برد و  شركت

كاهش حاشيه سود هاي شركت و  ت، يعني افزايش كيفيت باعث افزايش هزينهباخت اس

اند كه با افزايش كيفيت محصوالت و  ها متوجه شده اما امروزه شركت. شود آن مي

وري بيشتر و حاشيه سود  د به بهرهنتوان مي ،خدمات و همچنين فرآيندهاي توليدي

  . باالتري برسند

  سرعت رو به رشد بخش خدمات - 3-2- 9
. امروزه بخش خدمات از روند رو به رشدي در اقتصادهاي مختلف برخوردار است

آمريكا و حدود دو سوم  توليد ناخالص داخليدرصد از  80بخش خدمات، حدود 

  ).11: 2007، 1كيلور(. دهد پيشرفته را تشكيل مي كشورهاي توليد ناخالص داخلي

هايي  ترين استراتژي يكي از مهم در دنياي كنوني به دليل وجود فشارهاي رقابتي شديد،

توانند به مزيت رقابتي پايدار دست پيدا كنند، بهبود كيفيت  ها از طريق آن مي كه سازمان

  ). 60: 1389روستا و مدني، (است  خدمات

روند اشتغال در بخش خدمات، يك روند رو به رشد است و سرعت رشد آن از بخش 

  .هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت اين روند در طي سال. توليد بيشتر است

. هاي بخش توليد هستند هاي بخش خدمات داراي اهدافي مشابه اهداف شركت شركت

را ارائه دهند و  يهر دو بخش بايد مشتريان را جذب و حفظ كنند، محصوالت با كيفيت

هايي را در خود توسعه دهند كه به آنها امكان كسب مزيت رقابتي پايدار را  قابليت

  . دهد مي

هاي  چالشهاي منحصر به فردي است كه  از طرف ديگر، بخش خدمات داراي ويژگي

در نتيجه، مديران بخش خدمات بايد تفكر استراتژيك . كند خاص خود را ايجاد مي

  . توسعه دهند خودها در  اي تنظيم و اجراي استراتژيمتفاوتي را بر

                                                           
1 keillor 
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كاتلر و كلر، ( شود هاي خاص بخش خدمات ارائه مي در بخش زير، برخي از ويژگي

2012 :358(:  

  خدمات بودنغير قابل ذخيره  -1- 3-2- 9
توانند خدمات خود را در انبارها  هاي توليدي نمي  هاي خدماتي بر خالف شركت شركت

توانند محصوالت خود را از قبل توليد كنند و در انبار ذخيره كنند  نها نميآ. ذخيره كنند

خدمات همزمان با سفارش مشتريان ارائه . در آينده به فروش بگذارند را تا آنها

ها و  شوند و مشتريان نيز بايد براي تحويل آنها مدتي را انتظار بكشند، مانند آرايشگاه مي

  . هاي هواپيمايي شركت

تواند در طي  شركت توليدي يك محصول معيوب توليد كند، اين عيب مياگر يك 

در غير اين صورت، محصول به . هاي كنترلي شناسايي شود فرآيند توليد و يا بازرسي

در اين . گرداند مي رسد و مشتري محصول معيوب را به شركت باز دست مشتري مي

ت، خدمات ناقص و اما در بخش خدما. رود ، اعتبار شركت زير سؤال ميصورت

ها بايد در ارائه خدمات با  بنابراين، شركت. رسد نامطلوب بالفاصله به دست مشتري مي

  . كيفيت به مشتريان تالش زيادي انجام دهند

رسد، اما در  اگرچه اين تفاوت بين بخش توليد و بخش خدمات واضح به نظر مي

هاي خدماتي بايد تالش  مديران شركت. هاي خدماتي نقش حياتي دارد موفقيت شركت

  .كنند كه در هرگونه تماس با مشتريان، حداكثر استانداردهاي كيفي را رعايت كنند

  در بخش خدماتارتباطات بودن  شخصي -2- 3-2- 9
فروشي، ارتباط  هاي فعال در بخش توليد به دليل وجود شبكه توزيعي و خرده شركت

هاي خدماتي و مشتريان آنها  شركتاما ارتباط بين . با مشتريان خود دارند شخصيغير 

اين ارتباطات بيشتر بر مبناي ادراكات و ساير عوامل ذهني و ناملموس . شخصي است

ماهيت فردي ارائه خدمات به مشتريان در بخش خدمات، فرست مناسبي را . قرار دارند

. دهاي فعال در اين بخش داده است كه خود را از به خوبي از رقبا متمايز كنن به شركت
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كنند كه مشتريان، خدمات آنها را به عنوان  ها تالش زيادي مي بسياري از اين شركت

  .   )241: 2012، 1ايباي و آلن( العاده و منحصر به فرد درك كنند خدماتي فوق

اگرچه برخي از . ها را در نظر بگيريد ها و پيرايشگاه براي مثال، خدمات آرايشگاه

گيرند و  به دنبال خدمات  مشتريان اين خدمات را همانند محصوالت اساسي در نظر مي

خود  آرايشگرانقيمت هستند، اما بسياري از مشتريان داراي ارتباطات شخصي با  ارزان

  . ها دارندبه آنهستند و وفاداري زيادي 

كنندگان  دهندگان و مصرف نوع وفاداري در بخش خدمات بين خدمت در واقع، اين 

هاي متمايز بخش خدمات است و فعاالن اين بخش شامل پزشكان، وكال  يكي از ويژگي

در اغلب موارد، . آورند مزاياي زيادي را به دست مي وفاداري،فروشان از اين  و خرده

مبناي كيفيت خدمات ارائه شده، بلكه همچنين بر مبناي ساير  اين ارتباطات نه تنها بر

   . ئه شده در خدمت قرار دارنداعوامل ذهني ار

هاي  دهندگان و مشتريان در بخش خدمات، چالش خدمتشخصي بودن ارتباطات بين 

به دليل ماهيت شخصي بسياري از كسب و كارهاي خدماتي، مديران . خود را نيز دارد

تنها بايد داراي دانش و تخصص الزم براي مديريت شركت خود  ها نه اين شركت

هاي الزم  باشند، بلكه بايد در مديريت كاركنان ارائه دهنده خدمت نيز داراي مهارت

  .باشند

: را دوباره در نظر بگيريد ها ها و پيرايشگاه آرايشگاهبراي درك بهتر اين موضوع، مثال 

هاي ارائه  خود بيشتر از وفاداري آنها به شركتان شخصي  وفاداري مشتريان به آرايشگر

ان خود ارتباط شخصي برقرار  دهنده اين خدمات است، به اين دليل كه آنها با آرايشگر

اگر آرايشگر مخصوص آنها شركت را ترك كند، به احتمال زياد، آنها نيز . اند كرده

ن مشغول به كار روند كه آرايشگر در آ كنند و به سراغ شركتي مي شركت را ترك مي

مديريت هاي مناسب  هاي خدماتي بايد از استراتژي بنابراين، مديران شركت. شده است

                                                           
1 Eby & Allen 
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بورگويس و ( منابع انساني استفاده كنند تا بتوانند بهترين كاركنان خود را حفظ كنند

  . )219: 2001همكاران، 

  چالش خودكارسازي يا افزايش كارايي خدمات  -3- 3-2- 9
توانند از  خدمات، نميبودن هاي خدماتي به دليل ماهيت شخصي و به هنگام  شركت

براي مثال، . وري خود استفاده كنند هاي توليدي براي افزايش بهره هاي شركت روش

اند كه تعديل نيروي كاري تأثير منفي بر رضايت  هاي خدماتي متوجه شده شركت

 1وورك ال، شركت كارلسون تراول نتبراي مث. مشتريان و سطوح خدماتي آنها دارد

هاي فروش بليط خود را  وري، تعدادي از نمايندگي تصميم گرفت براي افزايش بهره

اما اين تصميم باعث شد كه شركت در بخش خدمات مشتريان با مشكالت . تعطيل كند

  . زيادي روبرو شود

ان را انجام دهند، توانستند به خوبي سفارشات مشتري هاي فروش باقيمانده مي نمايندگي

هاي تعطيل شده در نتيجه ارتباط با مشتريان خود  اما اين شركت، دانشي را كه نمايندگي

دانستند كه كدام مشتري در چه  ها مي اين نمايندگي. به آن رسيده بودند را از دست داد

 و دهد چه نوع پروازي را سفارش مي ،گيرد ساعات و روزهايي با شركت تماس مي

ها  همچنين برخي از مشتريان از اين نمايندگي. كند دم هواپيما را تقاضا ميصندلي چن

براي آنها جايابي كنند و همچنين   انتظار داشتند كه يك اتومبيل خاص را براي اجاره

در نتيجه، زماني . اتاق مشخصي را در يك هتل مشخص براي آنها از قبل جايابي كنند

ها و انتظارات  ها با خواسته آنجا كه ساير نمايندگي ها تعطيل شدند، از كه اين نمايندگي

مشتريان آنها آشنا نبودند، شركت دچار مشكالت زيادي در بخش خدمات مشتريان 

شدند كه نه  رسيدند، متوجه مي مشتريان زيادي وقتي به مقصد ميبراي مثال، . شد

  . )3: 1992هارپر، ( اند شدهنهتل مورد نظر آنها از قبل جايابي نه نه اتاق و  ،اتومبيل

هاي خود را همانند  توانند فعاليت هاي خدماتي نمي به عالوه، بسياري از شركت

مانند رسد كه برخي از خدمات  همچنين به نظر مي. هاي توليدي خودكار كنند شركت

                                                           
1 Carlson Travel Network 
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توانند به ميزان زيادي  نميخدمات پزشكي، مشاوره حقوقي و خدمات آرايشگري 

   . خودكار شوند

آوري  هاي فن اند به خوبي از پيشرفت از طرف ديگر، برخي از صنايع خدماتي توانسته

هاي  ها از طريق دستگاه براي مثال، بانك. بهره ببرند و عمليات خود را خودكار كنند

اند فرآيندهاي خود را به  خودپرداز، بانكداري تلفني و بانكداري اينترنتي توانسته

مشتريان خود  ،هاي حمل و نقل هوايي عمده زه شركتامرو. صورت خودكار درآورند

جايابي  آنها و به صورت اينترنتيكنند كه پروازهاي خود را در سايت  را تشويق مي

 ،هاي خودكار براي بررسي وضعيت خود ها نيز مشتريان  از كيوسك در فرودگاه. كنند

  .كنند استفاده مي خود بارهاي خود و همچنين انتخاب صندلي مورد دلخواه

به . شود ها نمي خودكار كردن خدمات همواره باعث كاهش نيروهاي كاري سازمان

هزار دستگاه  60، صنعت بانكداري داراي 1985عنوان مثال، در كشور آمريكا در سال 

 360، اين صنعت داراي 2012اما در سال . دار بود هزار نفر تحويل 485خودپرداز و 

اين اطالعات نشان دهنده . دار است ر نفر تحويلهزا 600هزار دستگاه خودپرداز و 

  .گسترش خدمات بانكي در اين كشور است

در خودپردازها  تعدادهاي اخير  در طي سال. فرما است در كشور ما نيز اين روند حكم

هزار دستگاه در سال  30به حدود  1386هزار دستگاه در سال  10كشور از حدود 

نيز رو آنها كاركنان ها و  بانك، تعداد خودپردازها عالوه بر گسترش. رسيده است 1392

رو به رشد كشور و همچنين ماهيت خدماتي  اقتصاددليل اين امر، . به افزايش است

  . صنعت بانكداري است

  وري بخش خدمات افزايش بهره - 9-3-3

كنند  ها تالش مي با توجه به نقش مهم خدمات در اقتصاد بسياري از كشورها، شركت

هاي خدماتي از  شركت. وري خدمات ارائه شده به مشتريان را افزايش دهند بهره

  . كنند وري استفاده مي هاي مختلفي براي افزايش بهره روش
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ماتي معرفي هاي خد وري شركت در اين بخش چهار روش رايج براي افزايش بهره

  :)207: 2012دوهايم و همكاران، ( اين چهار روش شامل موارد زير است. شود مي

 خودكارسازي عمليات سازمان .1

 2يا فروش متقاطع 1اي ارائه محصوالت مجموعه .2

 استفاده از دانش و يادگيري سازماني .3

  بكارگيري ساختارهاي جديد سازماني .4

  .شوند داده مي در بخش زير، اين چهار روش به طور كامل توضيح

 خودكارسازي عمليات سازمان -1- 3-3- 9

هاي خدماتي تالش  بسياري از شركتطور كه در بخش قبلي نيز توضيح داده شد،  همان

همچنين ما بايد انتظار داشته . هاي خود را به صورت خودكار در آورند كنند فعاليت مي

ها به  آيندهاي اين شركتها و فر هاي آتي تعداد بيشتري از فعاليت باشيم كه در سال

  . صورت خودكار باشد

 اي يا فروش متقاطع ارائه محصوالت مجموعه -2- 3-3- 9

تري از خدمات خود را در مقابل مشتري قرار  در فروش متقاطع، شركت دامنه گسترده

در واقع، فروشنده هنگام فروش يك محصول خاص به مشتري، محصوالت . دهد مي

  .دهد شنهاد ميديگر شركت را نيز به او پي

. اي يا فروش متقاطع است صنعت بانكداري نمونه بارزي از ارائه محصوالت مجموعه

هاي خودپرداز، بانكداري تلفني يا اينترنتي كارهاي بانكي  مشتريان معموالً از دستگاه

هاي خاص مجبور  اما اگر زماني مشتري براي دريافت مشاوره. دهند خود را انجام مي

توانند در كنار حل مشكل مشتري،  راجعه كند، آنگاه كاركنان بانك ميبه بانك م باشد

را نيز گذاري  هاي اعتباري و خدمات سرمايه ها، كارت مانند واممحصوالت ديگر بانك 

  . به او پيشنهاد دهند

                                                           
1 bundling 
2 cross selling 
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اي يا فروش متقاطع نيازمند تفكر مجدد در مورد نقش  فروش محصوالت مجموعه

داران بانك به طور سنتي داراي نقش  تحويل. سازمان است 1كاركنان خط مقدم

بودند، اما در دنياي امروز آنها بايد نقش نمايندگان فروش را  2»معامالت ندگانپرداز«

   .براي بانك بر عهده بگيرند

را ببينند الزم  3هاي عملي فروش متقاطع همچنين نيازمند اين است كه كاركنان آموزش

شركت آشنا شوند و به اين مهارت برسند كه مشتريان بالقوه را تا بيشتر با محصوالت 

  . براي خريد ساير محصوالت شركت شناسايي كنند

هاي  مهارتو  هاي مشتريان گوش دهند اگر كاركنان خط مقدم به خوبي به صحبت

هاي بهتري را به آنها ارائه دهند و  حل توانند راه شنود مؤثر را در خود تقويت كنند، مي

  ).62: 2011، 4استيونس(تر عمل كنند  روش متقاطع نيز موفقدر ف

دهد تا  ها قرار مي ابزار مفيدي را در اختيار شركت ،هاي اينترنتي اينترنت و سايت

هاي  براي مثال، سايت. آشنا كنند خودمشتريان را با انواع مختلف محصوالت 

اي خريد انتخاب فروشي مانند آمازون زماني كه مشتري يك كتاب خاص را بر كتاب

كند، عناوين مشابه ديگري را نيز كه ساير مشتريان آنها را همراه با اين كتاب  مي

  .دهد اند، به مشتري پيشنهاد مي خريده

اين شركت نيز . آدينه بوك از چنين امكاني برخوردار است در كشور ما نيز سايت

الت خود استفاده همانند شركت آمازون از استراتژي فروش متقاطع براي فروش محصو

  .كند مي

 استفاده از دانش و يادگيري سازماني -3- 3-3- 9

وري با يكديگر  ها مديريت دانش و يادگيري سازماني را با هدف ارتقاي بهره سازمان

  )67: 1389يعقوبي و همكاران، (كنند  تلفيق مي

                                                           
1 front line employees 
2 transaction processor 
3 training 
4 Stevens 
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يادگيري هاي مديريتي و  ها و ابداعات در مهارت در واقع، مديريت دانش با نوآوري

هاي اطالعاتي  ابتدا مديريت دانش بر سيستم. سازماني نقاط مشترك بسياري دارد

متمركز بود و سپس نيروي خود را به سمت توسعه مديريت سرمايه فكري و 

  ).160: 1388ربيعي و همكاران، (هاي مديريتي تغيير داد  مهارت

يادگيري سازماني،  با استفاده مؤثرتر از دانش ونيز هاي خدماتي  مديران شركت

فروشي نمونه مناسبي در اين زمينه  صنعت خرده. دهند وري خود را افزايش مي بهره

تري را براي افزايش  هاي مناسب آنها با استفاده از اطالعات مشتريان استراتژي. است

هاي  آوري هاي باركدخوان و فن براي مثال، سيستم. كنند سودآوري خود تنظيم مي

مارت، شهروند، اتكا و  هاي وال فروشي مانند فروشگاه هاي خرده كتاطالعاتي به شر

آنها . دهد كه اقالم پرفروش و روندهاي متداول خريد را شناسايي كنند رفاه امكان مي

ها موجودي انبار خود را در حد بهينه قرار  توانند با استفاده از اين سيستم همچنين مي

  .خود داشته باشند بر انبارهايرا دهند و مديريت مؤثرتري 

هاي اطالعاتي  آوري هاي بيشتري را از فن هاي آينده شركتهاي خدماتي استفاده در سال

پااليش «افزار  طور كه قبالً هم ذكر شد، آمازون با استفاده از نرم همان. خواهند داشت

ساير . تواند پيشنهادهاي خريد را به مشتريان خود ارائه دهد خود مي» مشاركتي

توانند بر اين اساس، براي مشتريان خود تبليغات شخصي  ها نيز مي وشيفر خرده

  . )4: 2002كراينز، ( بفرستند و آنها را به خريد محصوالت مورد نظر تشويق كنند

  

  بكارگيري ساختارهاي جديد سازماني -4- 3-3- 9
دهند تا  هاي خدماتي همچنين ساختارهاي سازماني خود را مورد بازبيني قرار مي شركت

ها اختيارات  در بسياري از موارد، اين شركت. ها را حذف كنند ها و گلوگاه ناكارآيي

در نتيجه، مشتريان به جاي اينكه . كنند تفويض ميبيشتري را به كاركنان خط مقدم خود 

سازمان مشكالت آنها را حل كنند، به راحتي مشكالت خود را  منتظر بمانند تا مديران

گذارند و آنها با توجه به اختياراتي كه دارند،  با كاركنان خط مقدم سازمان در ميان مي
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 شود اين استراتژي باعث رضايت مشتريان مي. كنند اين مشكالت را حل مي

 . )4: 2004، 1وايسوكي(

هاي  توانند از برخي از تاكتيك اند كه مي شدههاي خدماتي متوجه  بسياري از شركت

  . برداري كنند و رضايت مشتريان خود را افزايش دهند توليدي نسخه يها شركت

 2جريان ارزشبرداري  نقشههاي مختلفي مانند  ها از تكنيك امروزه بسياري از بيمارستان

ات و خطاها و براي شناسايي جريان گردش بيماران و كاركنان، شناسايي داليل اشتباه

  . كنند افزا براي بيماران استفاده مي هاي ارزش شناسايي فعاليت

اين . كنند استفاده مي 3اطالعات بيمارستاني  ها از سيستم در كشور ما نيز اكثر بيمارستان

  :كنند ها فراهم مي ها اطالعات زير را براي بيمارستان سيستم

رش، اشغال تخت، تعداد عمل مانند پذي: آمارهاي مربوط به ميزان بار كاري .1

  جراحى و طول مدت اقامت بيمار

 فهرست، ها فعاليتبندى و برنامه انجام  مانند زمان: ها حسابرسى فعاليت .2

  اقداماتى كه در آينده نزديك بايد انجام شود، وظايف و اقدامات در موارد ويژه 

مانند بار يا حجم كار پرسنل شاغل، صالحيت و : وضعيت پرسنل شاغل .3

   شايستگى آنها و رضايت بيمار از آنها

ها، وضعيت درآمدها  ميزان استفاده از وسايل مصرفى، خسارت: عملكرد مالي .4

 .ها، ميزان نقدينگى و پراكندگى واقعى بودجه و هزينه

توانند با تجديد نظر در ساختارهاي سازماني خود و  هاي خدماتي مي بنابراين، شركت

  .ري خود را افزايش دهندو ايجاد ساختارهاي جديد بهره

  هاي بازارهاي بالغ  ارتباط بين تفكر استراتژيك و چالش -4- 9
مباحث ارائه شده در اين فصل ارتباط نزديكي با سه موضوع مهم مورد بررسي در اين 

  :كتاب دارند

                                                           
1 Wysocki  
2 value stream mapping techniques  
3 Hospital Information System (HIS) 
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  در بازارهاي بالغ اهميت تفكر استراتژيك - 4-1- 9
هاي فعال در  هاي مستمر در كسب مزيت رقابتي شركت اين فصل بر اهميت نوآوري

هاي كشورهاي صنعتي با  همچنين بيان شد كه شركت. بازارهاي بالغ تأكيد كرده است

اند كه باعث  هايي را تنظيم كرده استفاده از دانش جديد و يادگيري سازماني، استراتژي

وري بخش خدمت تحت تأثير  عالوه، افزايش بهره به. وري آنها شده است افزايش بهره

هاي سازماني به  ها در تنظيم استراتژي ها و دانش جديدي است كه مديران شركت بينش

  .اند كار گرفته

در نتيجه تجديد نظر در زنجيره ارزش   وري ها در بهره ها و افزايش بسياري از نوآوري

هاي مختلف صفي و ستادي  در فعاليت ها با تجديد نظر شركت. اند ها ايجاد شده شركت

  .دهند وري خود را افزايش مي در زنجيره ارزش، بهره

تجديد نظر در زنجيره ارزش نيازمند تجديد نظر در الگوهاي ذهني مديران و تفكر 

مناسب براي بنابراين، وجود فضاي . استراتژيك در مورد زنجيره ارزش شركت است

پذيري  يري ذهني، نقش مهمي در نوآوري و رقابتپذ هاي جديد و انعطاف پذيرش ايده

  .ها دارد شركت

  نياز به تفكر پويا در بازارهاي بالغ - 4-2- 9
هاي موجود در بازارهاي بالغ از انجام نوآوري صرف  بيان شد كه شركت اين فصلدر 

ها به  مديران اين شركت. كند در نتيجه، فروش آنها در بازار كاهش پيدا مي. كنند نظر مي

شود، به  هاي مختلف كه باعث تقويت جايگاه آنها در بازار مي جاي انجام نوآوري

اين يك روش نادرست در تنظيم . دكنن محصوالت و خدمات فعلي خود اكتفا مي

  . هاي كسب و كار است استراتژي

ها بايد همواره  دهند كه شركت هاي مختلفي كه در اين فصل ارائه شد، نشان مي مثال

هاي مختلفي را در محصوالت و فرآيندهاي خود انجام دهند، حتي اگر در  نوآوري

  . بازارهاي بالغ مشغول به فعاليت باشند

  يادگيري سازماني در بازارهاي بالغارزش  - 4-3- 9
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در . گذارد ها تأثير مي در بازارهاي امروزي، تغييرات بر همه ابعاد كسب و كار شركت

مديران . ها بايد يادگيري سازماني را در خود تقويت كنند چنين وضعيتي شركت

ود را وري خ توانند بهره هاي خدماتي، با استفاده مؤثرتر از يادگيري سازماني، مي شركت

بنابراين، يادگيري سازماني در بازارهاي بالغ از اهميت زيادي برخوردار  .دهند افزايش 

  .است
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  خالصه -5- 9
كنند تا سهم بازار يكديگر را به دست  ها در بازارهاي بالغ تالش مي شركت •

  .آورند

هاي خاص خود هستند، اما  همه مراحل چرخه حيات صنعت داراي چالش •

  .هاي بسيار سختي مواجه هستند صنايع بالغ با چالشهاي فعال در  شركت

  :هاي بازارهاي بالغ عبارتند از اين چالش •

o تقاضاي راكد و ظرفيت مازاد  

o موانع خروج  

o عدم نوآوري 

o فشار رقباي جديد  

  .ماند يابد يا راكد باقي مي  در مرحله بلوغ رشد تقاضا كاهش مي •

عاطفي هستند كه مانع موانع خروج شامل عوامل اقتصادي، استراتژيك و  •

  شوند ها از صنايع مي خروج شركت

شود، مديران نيز از  از آنجا كه رشد تقاضا در مرحله بلوغ با كاهش مواجه مي •

  . كنند نوآوري در محصوالت يا فرآيندها اجتناب مي

هاي جديد،  آوري هاي كارآفرين با استفاده از فن شركتدر بازارهاي بالغ،  •

  .ي را وارد بازار كنندمحصوالت و خدمات جديد

  :عبارتند ازو افزايش جذابيت اين بازارها چهار استراتژي بقا در بازارهاي بالغ  •

o الگوگيري  

o تجديد نظر در زنجيره ارزش  

o نوآوري در محصول، فرآيند و مديريت  

o اي طراحي پيمانه  

گيري عملكرد فرآيندهاي مختلف شركت و  از اندازه عبارت استالگوگيري  •

  .مقايسه آنها با عملكرد بهترين شركت موجود در جهان، از هر نوع صنعتي
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هدف اصلي الگوگيري، تحريك يادگيري سازماني و بهبود عملكردهاي  •

  .شركت است

با تجديد نظر در زنجيره توانند  هاي فعال در بازارهاي بالغ مي مديران شركت •

  .هاي خود شوند شركت باعث ايجاد مزيت رقابتي براي شركت ارزش

   :در دنياي كسب و كار، سه نوع نوآوري وجود دارد •

o نوآوري در محصول  

o نوآوري در فرآيند   

o نوآوري در مديريت  

اي اين است كه الگوها و انواع مختلفي از محصوالت  ايده اصلي طراحي پيمانه •

قرار داشته » سكوي محصول مشترك«ساخته شود كه همگي آنها بر مبناي يك 

  .باشند

  :عبارتند ازوري در بخش توليد  عامل افزايش بهره پنج •

o افزايش رقابت 

o افزايش كارآيي  

o الگوگيري و تحليل زنجيره ارزش  

o سپاري مهندسي مجدد و برون  

o كيفيت 

ها به نوعي از الگوگيري و يا تحليل زنجيره ارزش استفاده  تقريباً همه شركت •

  .اند كرده

غير و همچنين فرآيندهاي  آفرين  مهندسي مجدد فرآيندهاي ارزش در •

  .شوند شناسايي مي آفرين  ارزش

  :هاي خاص خدمات به شرح زير است ويژگي •

o  خدمات بودنغير قابل ذخيره 

o شخصي بودن ارتباطات در بخش خدمات  
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o  چالش خودكارسازي يا افزايش كارايي خدمات  

  :عبارتند ازهاي خدماتي  شركتوري  چهار روش رايج براي افزايش بهره •

o خودكارسازي عمليات سازمان 

o اي يا فروش متقاطع ارائه محصوالت مجموعه 

o استفاده از دانش و يادگيري سازماني 

o بكارگيري ساختارهاي جديد سازماني  

در فروش متقاطع، فروشنده هنگام فروش يك محصول خاص به مشتري،  •

  .دهد ميمحصوالت ديگر شركت را نيز به او پيشنهاد 

وري با  ها مديريت دانش و يادگيري سازماني را با هدف ارتقاي بهره سازمان •

  كنند يكديگر تلفيق مي

دهند تا  هاي خدماتي ساختارهاي سازماني خود را مورد بازبيني قرار مي شركت •

  .ها را حذف كنند ها و گلوگاه ناكارآيي

نقش مهمي در پذيري ذهني،  هاي جديد و انعطاف وجود فضاي پذيرش ايده •

  .ها دارد پذيري شركت نوآوري و رقابت

توانند  هاي خدماتي، با استفاده مؤثرتر از يادگيري سازماني، مي مديران شركت •

  .دهند وري خود را افزايش  بهره

  

 خودآزمايي تشريحي -6- 9

  .هاي غير جذاب صنايع بالغ را توضيح دهيد ويژگي .1

  .توضيح دهيدموانع و عوامل اصلي خروج از صنعت را  .2

  .در بازارهاي بالغ توضيح دهيدرا هاي بقا  استراتژي .3

  .الگوگيري را تعريف كنيد .4

  تجديد نظر در زنجيره ارزش چه نقشي در تفكر استراتژيك دارد؟ .5

  .يح دهيدضها را نام برده و تو انواع نوآوري .6
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  .اي را تعريف كنيد طراحي پيمانه .7

  .يح دهيدوري در بخش توليد را توض عوامل افزايش بهره .8

  .سپاري را تعريف كنيد مهندسي مجدد و برون .9

  .را توضيح دهيد هاي خاص خدمات ويژگي .10

  .چالش خودكارسازي يا افزايش كارايي خدمات را تحليل كنيد .11

  .هاي خدماتي را توضيح دهيد وري شركت هاي افزايش بهره روش .12

 
 اي خودآزمايي چند گزينه -7- 9

 چگونه است؟نرخ رشد بازارها در مرحله بلوغ  .1

 . افزايش متوسط دارد -ب                       .              تغييري ندارد -الف

  .يابد كاهش مي -د.                               افزايش شديدي دارد -ج

در چه وضعيتي قرار منحني تقاضا  نسبت بهدر مرحله بلوغ، ظرفيت توليدي  .2

 ؟گيرد مي

   .گيرد تقاضا قرار ميباالتر از منحني  -الف

 .گيرد از منحني تقاضا قرار مي تر پايين -ب

  .گيرد منحني تقاضا قرار مي بر روي -ج

  .گيرد منحني تقاضا قرار مي موازي -د

 شود؟ كدام يك از مسائل بازارهاي بالغ ميتر شدن  موانع خروج باعث پيچيده .3

 تفكر استراتژيك -ب                                          وري بهره - الف        

  رشد تقاضا -د                                       ظرفيت مازاد  -ج        

 ؟كند ها در مرحله بلوغ چه تغييري پيدا مي ميزان نوآوري .4

 .كند پيدا مي كاهش -ب                                  .كند تغييري نمي - الف        

  .كند پيدا ميافزايش  -د                                .افزايش صعودي دارد -ج        

شود،  اي غير جذاب مي هاي موفق زماني كه محيط صنعت به طور فزاينده شركت .5

 ؟شوند چالش روبرو ميكدام با 
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 وري  بهره -ب                              حفظ مزيت رقابتي - الف        

  استراتژي -د                                               رهبري -ج        

گيري عملكرد فرآيندهاي مختلف شركت و مقايسه آنها با عملكرد بهترين  اندازه .6

 شود؟ چه ناميده مي شركت موجود در جهان

 مقايسه رقابتي -ب                                    استانداردسازي -الف       

 اي    ادراك مقايسه -د                                            الگوگيري -ج       

، احتياج در فرآيند الگوگيري از پيچيدگي بيشتري برخوردار هستند يي كهها ايده .7

  دارند؟ نوع يادگيريبه چه 

  مقايسهيادگيري از طريق  -الف       

 يادگيري از طريق انجام عمليات -ب       

  تفكر استراتژيكيادگيري از طريق  -ج       

  الگوهاي ذهنييادگيري از طريق  -د       

 ؟چيستماهيت الگوگيري  .8

  هاي جهان تقليد از بهترين -هاي جهان               ب متمايز شدن از بهترين -الف      

  هاي صنعت تقليد از بهترين -هاي صنعت               د متمايز شدن از بهترين -ج       

ها، بازارها و  كدام يك از موارد زير، يكي از منابع عمده تجديد حيات شركت .9

 ؟صنايع است

 يادگيري -ب                                            نوآوري -الف      

  مديريت دانش -د                                        دانش ضمني -ج       

، شوند عوامل جديدي كه به عمليات توليدي يا خدماتي يك سازمان اضافه مي .10

 چه نام دارند؟

                                نوآوري در توليد         -ب                         نوآوري در فرآيند         -الف       

                                نوآوري در مديريت         -د                                 نوآوري در محصوالت -ج       

 ها است؟ جزء كدام يك از نوآوري» درست به هنگام«توليد  .11
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                                نوآوري در توليد         -ب                       نوآوري در مديريت         -الف       

                                نوآوري در فرآيند         -د                                 نوآوري در محصوالت -ج       

قرار داشته » سكوي محصول مشترك«محصوالت سازمان بر مبناي يك  همهاينكه  .12

 ؟باشند، ايده كدام يك از مفاهيم زير است

 اي طراحي پيمانه -سكوي عملياتي                                    ب -الف     

 محصوالت مشترك -نوآوري در مديريت                                  د -ج     

از چه عاملي براي بهبود محصوالت يا ايجاد فرآيندهاي  كارآفرينهاي  شركت .13

 كنند؟ جديد استفاده مي

 هاي نوين استراتژي -مديريت برتر                                       ب -الف     

  اي طراحي پيمانه -هاي جديد                                  د آوري فن -ج     

كدام يك از موارد زير باعث كاهش سطوح مديريتي، كاهش نيروي كاري،  .14

ادغام واحدهاي مختلف سازماني هاي كاري و  دهي مجدد فعاليت سازمان

 شود؟ مي

 تفكر استراتژيك -مهندسي معكوس                                 ب -الف     

 اي طراحي پيمانه -مهندسي مجدد                                       د -ج     

اگر فروشنده هنگام فروش يك محصول خاص به مشتري، محصوالت ديگر  .15

 شود؟ دهد، به اين استراتژي چه گفته مي به او پيشنهاد  شركت را نيز

 فروش متقابل -ب                               فروش متقاطع -الف            

 فروش پيشنهادي -د                            فروش جانبي     -ج             



    

 

 

  فصل دهم

  سازي هاي سطح شركت و متنوع استراتژي

  
 

  اهداف كلي 
  سازي هاي سطح شركت و متنوع استراتژيآشنايي با 

  

  

  اهداف رفتاري
 :پس از مطالعه اين فصل، شما بايد بتوانيد

 .سازي را تعريف كنيد متنوعهاي سطح شركت و  استراتژي .1

 .سازي توضيح دهيد براي متنوعرا ها  داليل اصلي شركت .2

 .نام ببريدسازي را  هاي سطح شركت و متنوع استراتژيانواع مختلف  .3

 بيانرا  سازي هاي سطح شركت و متنوع استراتژيمزايا و معايب انواع مختلف  .4

 .كنيد

 .سازي توضيح دهيد متنوعهاي سطح شركت و  استراتژيافزايي را در  نقش هم .5

 .تحليل كنيد سازي متنوع افزايي را در هممنابع  .6

 .ها بيان كنيد سازي را بر عملكرد شركت تأثير متنوع .7

ها بيان  سازي و عملكرد شركت در ارتباط بين متنوعرا تأثير تفكر استراتژيك  .8

 .كنيد
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  مقدمه -1- 10
طور كه  همان. شود سازي معرفي مي هاي سطح شركت و متنوع در اين فصل، استراتژي

گيري  شود، تصميم مشاهده مي) 1-10نمودار (در مدل مديريت استراتژيك اين كتاب 

سازي تحت تأثير الگوهاي ذهني مديران  هاي سطح شركت و متنوع در مورد استراتژي

براي اتخاذ ها  مديران شركت. قرار داردن سازماكسب و كار تنوع و  اندازهدر مورد 

سازي بايد الگوهاي ذهني خود را در مورد نحوه  هاي سطح شركت و متنوع استراتژي

  .كارهاي مختلف شركت بهبود ببخشند ارتباط بين كسب و

  

  
گيري استراتژيك، عملكرد و مزيت  ارتباط بين الگوهاي ذهني مديران، تصميم - 1-10نمودار 

   )13: 2012دوهايم و همكاران، (رقابتي 

  

سازي، موضوعات چند وجهي هستند و درك آنها  استراتژي سطح شركت و متنوع

براي مثال، . هاي قبلي كتاب است نيازمند آشنايي با مباحث مطرح شده در فصل

  :سطح شركت نيازمند موارد زير است هاي استراتژي
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يابي آن در دو سطح كسب و كار  مديريت مؤثر تعريف كسب و كار و جايگاه .1

  .و سطح شركت

 سازي هاي منحصر به فرد براي مديريت متنوع توسعه قابليت .2

مورد بررسي  11اين مبحث در فصل (استفاده از ساختارهاي سازماني پيچيده  .3

 ).گيرد قرار مي

ين فصل گفته خواهد شد كه تفكر استراتژيك، دانش و يادگيري مديران همچنين در ا

 سازي هاي سطح شركت و متنوع تنظيم و اجراي استراتژياي در  نقش تعيين كننده

   . دندار

  سازي استراتژي سطح شركت و متنوع -2- 10
هاي قبلي بيان شد، استراتژي سطح كسب و كار بر اينكه يك  طور كه در فصل همان

استراتژي . چگونه بايد در يك محيط رقابتي مشخص رقابت كند، تمركز داردشركت 

اين . كسب و كار عبارت است از اقداماتي يكپارچه در جستجوي مزيت رقابتي

استراتژي، به نوعي برنامه مديريت براي يك حوزه فعاليت يا كسب و كار معين از 

آميز در آن  عملكرد موفقيتسازمان است كه منابع سازماني را به منظور دسترسي به 

  ).22: 1389فر و همكاران،  سليماني(كند  كسب و كار هدايت مي

در واقع، . گذارد اما استراتژي سطح شركت بر مقياس و گستره شركت تأثير مي

  . گذارد سازي آن تأثير مي استراتژي سطح شركت، بر ميزان اندازه و متنوع

  ):272: 2011، 1هالسمن و ففرمن(استراتژي سطح شركت شامل مراحل زير است 

  انداز  تعريف چشم .1

  تعريف مأموريت .2

  تعريف اهداف بلند مدت .3

  تحليل نقاط قوت و ضعف .4

  ها تنظيم استراتژي .5

                                                           
1 Hülsmann  & Pfeffermann 
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  مدت تعريف اهداف كوتاه .6

  هاي عملياتي تعريف برنامه .7

با مباحث مطرح شده در فصل استراتژي ارتباط نزديكي بنابراين، مباحث اين فصل 

سازي،  گيري در مورد استراتژي سطح شركت و متنوع كسب و كار دارد، چرا كه تصميم

  . گيري در مورد تعريف كسب و كار شركت است در واقع همان تصميم

ها داراي يك واحد كسب و كار هستند و در يك صنعت مشغول به  برخي از شركت

برخي ديگر از اما . ها آسان است سب و كار براي اين شركتتعريف ك. فعاليت هستند

هستند و در چندين صنعت فعاليت متنوع كسب و كار  ينداراي چندبزرگ و ها  شركت

  :ها دو چالش دارند اين شركت. كنند مي

  چالش تعريف هر يك از كسب و كارها .1

 چالش تعريف سطح شركت .2

گيري كرده است،  امعه را هدفشركتي مانند هاكوپيان كه مشتريان سطح باالي ج

اما شركتي مانند گروه . تواند تعريف كسب و كار خود را به راحتي انجام دهد مي

 ،صنعتي مينو كه در كسب و كارهاي مختلفي شامل مواد غذايي، محصوالت دارويي

و توزيع مواد غذايي و دارويي فعاليت دارد، بايد براي محصوالت آرايشي و بهداشتي 

ين كسب و كارها تعريف مناسب آن كسب و كار را با توجه به شرايط هر يك از ا

محيطي انجام دهد و از طرفي ديگر، براي سطح كل شركت نيز بايد يك تعريف 

  . يكپارچه را انجام دهد

هاي  شركت. هاي سطح شركت، تنها نيازمند تعريف موفق كسب و كار نيستند استراتژي

ريشه «راي سطح شركت هستند كه پورتر به آن متنوع نيازمند يك تعريف يكپارچه ب

  .)45: 1987پورتر، ( گويد مي» 1شركت

                                                           
1 corporate theme 
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هاي الزم هستند كه به  و شايستگي ها متنوع همچنين نيازمند قابليت هاي اما شركت

هاي ناشي از اندازه  افزايي برداري و تحقق اقتصاد مقياس و ساير هم مديران امكان بهره

  . دهند ميرا بزرگ سازماني و تنوع زياد آن 

است كه مديران از آن براي  1استراتژي آنسوف ترين پر ريسكسازي آخرين و  متنوع

  ). 57: 1388سرمد سعيدي و ممقاني، (ند كن كسب مزيت رقابتي استفاده مي

تر از همه، دانش و  پيچيده و مهمسازماني سازي همچنين نيازمند ساختارهاي  متنوع

هاي قبل در  بنابراين، اين فصل مباحث مطرح شده در فصل. هاي مديريتي است مهارت

ادامه مورد مديران، مزيت رقابتي، تعريف كسب و كار و استراتژي سطح كسب و كار را 

  . دهد مي

افزايي بين كسب و  سازي، ايجاد هم هاي سطح شركت و متنوع هدف اصلي استراتژي

بدين معني است كه عملكرد مجموع افزايي  هم. كارهاي مختلف يك شركت است

كسب و كارهاي يك شركت متنوع از عملكرد هر يك از اين كسب و كارها به تنهايي 

  . بيشتر است

   سازي وعمتنهاي  استراتژي عوامل محرك - 2-1- 10
ها به جاي اينكه بر يك كسب و كار خاص تمركز داشته باشند، كسب و  چرا شركت

 هستند عامل محرك 5سازي داراي  هاي متنوع استراتژيكنند؟  كار خود را متنوع مي

  :)93: 2001بوئر، (

  رشد .1

  هاي فعلي از منابع و قابليت بهتراستفاده  .2

  ي مازاديان نقدراز جبهتر استفاده  .3

  كاهش رقابت و افزايش قدرت بازار .4

  فرار از بازارهاي غير جذاب يا در حال ركود .5

  :شوند در بخش زير هر يك از اين عوامل توضيح داده مي

                                                           
1 Ansof  
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  رشد -1- 2-1- 10
ها براي رشد بيشتر در فروش و  شركت. ها است رشد، هدف ضمني همه شركت

بازارهاي سهام به . توانند فقط به كسب و كار اصلي خود اكتفا كنند سودآوري، نمي

كنند كه  دهند كه داراي رشد مناسب باشند، بنابراين مديران تالش مي هايي بها مي شركت

تحقيقات همچنين نشان . سازي، رشد دهند نوعمت هاي سازمان خود را از طريق استراتژي

اين نشان . داده است كه ارتباط مستقيمي بين اندازه سازمان و حقوق مديران وجود دارد

هاي رشد در سازمان خود استفاده كنند، باعث  دهد كه اگر مديران از استراتژي مي

كه سازمان شود  سازي باعث مي همچنين متنوع. شوند مينيز افزايش درآمدهاي خود 

شود، بنابراين به سمت  تر شود و اين باعث احساس غرور در مديران مي بزرگ

  . كنند سازي حركت مي متنوع

  هاي فعلي استفاده بهتر از منابع و قابليت -2- 2-1- 10
كنند كه معتقدند  سازي استفاده مي هاي متنوع از استراتژي دليلمديران همچنين به اين 

توان آنها را با  اي است كه مي هاي استفاده نشده شركت آنها داراي منابع و قابليت

هاي رايج منابع استفاده  مثال. سازي مورد استفاده بهينه قرار داد گسترش بازارها و متنوع

تر از ظرفيت توليدي  اي هستند كه پايين هاي توزيعي شامل كارخانجات و كانال  نشده

هاي فروش و بازاريابي و  نيز شامل مهارت  هاي استفاده نشده قابليت. كنند خود كار مي

  . ها و دانش مديران عالي سازمان است همچنين مهارت

  داستفاده بهتر از جريان نقدي مازا -3- 2-1- 10
. گذاري خود روبرو هستند مايهها غالباً با جريان نقدي مازاد بر نيازهاي سر شركت

دهد كه مديران تمايل ندارند كه اين جريان نقدي مازاد را در قالب  شواهد نشان مي

دهند آنها را  بنابراين، ترجيح مي .سود سهام تقسيم شده در اختيار سهامداران قرار دهند

 ورد استفاده قرار دهند تاسازي به نحو بهينه م هاي متنوع از طريق استراتژي

اين ديدگاه بلند مدت . هاي مناسبي در بلند مدت براي شركت ايجاد شود گذاري سرمايه

  . هاي موفق امروزي وجود دارد در اكثر سازمان
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  كاهش رقابت و افزايش قدرت بازار -4- 2-1- 10
ها در صنايع مختلف با مسائل قانوني، نقض قوانين ضد  ها و اكتساب بسياري از ادغام

در هر صورت، هدف . گذاري عمومي روبرو هستند سياست انحصارگري و مباحث

در . ها است ها كاهش سطح رقابت و افزايش قدرت بازار شركت اصلي از اين استراتژي

هاي  و اكتساب ها كشورهاي مختلف، قوانيني تصويب شده است كه بر اساس آنها ادغام

ويلك و ( اند بسيار بزرگ به دليل امكان كاهش سطح رقابت در صنعت ممنوع شده

  . )1: 2004، 1بانك

و اكتساب اشاره داد به وضعيتي كه امور مالي و مديريتي دو يا چند شركت   مفهوم ادغام

هاي قبلي و  مستقل به نحوي با هم تركيب شود، بدون اجبار نسبت به انحالل شركت

  ). 10: 1388زاده و همكاران،  اصغري(تأسيس يك بنگاه جديد 

هستند، از يك طرف، هاي بزرگي كه داراي قدرت انحصاري در بازارها  شركت

كنند و از طرف ديگر، به دليل داشتن  كنندگان اعمال مي هاي بيشتري را بر مصرف هزينه

  .كنند قدرت انحصاري از انجام نوآوري در محصوالت و فرآيندهاي خود اجتناب مي

  فرار از بازارهاي غير جذاب يا در حال ركود -5- 2-1- 10
سازي  هاي متنوع ركود، يكي ديگر از محركفرار از بازارهاي غير جذاب يا در حال 

سازي استفاده  هايي كه در مرحله ركود هستند، بايد از استراتژي متنوع شركت. است

  .كنند تا از گردونه صنعت خارج نشوند

  سازي هاي متنوع استراتژي انواع - 2-2- 10
مزايا و سازي رايج در صنايع مختلف معرفي و  نوع استراتژي متنوع 4در اين بخش، 

  .شود معايب هر كدام به تفصيل توضيح داده مي

: 2012دوهايم و همكاران، ( سازي به شرح زير هستند اين چهار نوع استراتژي متنوع

216(:  

  2يكپارچگي عمودي .1

                                                           
1 Wilke & Bank 
2 vertical integration 
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  1)مرتبط(افقي  سازي متنوع .2

  2)غير مرتبط(مختلط سازي  متنوع .3

  3سازي جهاني متنوع .4

  :شود توضيح داده ميها  در بخش زير هر يك از اين استراتژي

  يكپارچگي عمودي -1- 2-2- 10
استراتژي به دست آوردن كنترل بر ساير «ست از ا يكپارچگي عمودي عبارت

  :يكپارچگي عمودي دو نوع است. »افزا در زنجيره ارزش هاي ارزش فعاليت

  4يكپارچگي عمودي رو به باال .1

  5يكپارچگي عمودي رو به پايين .2

  رو به باال يكپارچگي عمودي - 1-1- 2-2- 10
تر شدن به منبع مواد  استراتژي نزديك«از عبارت است يكپارچگي عمودي رو به باال 

كنندگان اين منابع يا توليد قطعات الزم براي توليد محصول  اوليه از طريق اكتساب تأمين

  . »نهايي توسط شركت

مالكيت  به دست آوردن«به عبارتي ديگر، يكپارچگي عمودي رو به باال عبارت است از 

  ).71: 1388خان و همكاران،  ايمان(» كنندگان مواد اوليه يا افزايش كنترل بر عرضه

  يكپارچگي عمودي رو به پايين - 1-2- 2-2- 10
تر شدن به  استراتژي نزديك«از  عبارت استيكپارچگي عمودي رو به پايين 

فروشي براي  هاي خرده كننده يا كاربر نهايي از طريق اكتساب يا ايجاد فروشگاه مصرف

بنابراين، اين استراتژي . »توزيع، فروش يا خدمات پس از فروش محصوالت شركت

  ).242: 2000، 6سواميداس(شود  تر شدن شركت به مشتريان مي باعث نزديك

                                                           
1 horizontal (related) diversification  
2 conglomerate (unrelated) diversification 
3 global diversification 
4 backward integration 
5 forward integration 
6 Swamidass 
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يكپارچگي عمودي رو به باال و يكپارچگي عمودي رو به پايين را بر ، 2-10نمودار 

  .دهد اساس زنجيره ارزش شركت نشان مي

هاي  فعاليت يكپارچگي عمودي رو به باالشود،  طور كه در اين نمودار مشاهده مي همان

يكپارچگي عمودي . گيرد خريد قطعات و مواد اوليه، و مهندسي و طراحي را در بر مي

فروش و بازاريابي، و خدمات پس از فروش را در بر هاي  فعاليت رو به پايين نيز

  .گيرد مي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يكپارچگي عمودي رو به باال و رو به پايين بر اساس زنجيره ارزش  - 2-10نمودار 

  )217: 2012دوهايم و همكاران، (

  هاي يكپارچگي  مزاياي استراتژي - 1-3- 2-2- 10

 مهندسي و طراحي

 خريد قطعات و مواد اوليه

 مونتاژ و توليد

 فروش و بازاريابي

 خدمات پس از فروش

يكپارچگي عمودي 

  پايينرو به 

يكپارچگي عمودي 

  باالرو به 
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مزيت اصلي  4در اين بخش، . مزاياي مختلفي دارنديكپارچگي عمودي هاي  استراتژي

  :)3: 2003، 1هاريگان( شود ارائه ميها  اين استراتژي

يكپارچگي عمودي رو به باال باعث : ها و عرضه قطعات كنترل بيشتر بر هزينه .1

  .شود ها و عرضه قطعات مي كنترل بيشتر بر هزينه

يكپارچگي عمودي رو به پايين، : كنترل بيشتر بر تعامالت شركت با مشتريان .2

   . شود يان ميباعث كنترل بيشتر بر تعامالت شركت با مشتر

اگر شركت داراي يك : شركت 2هاي اختصاصي آوري امكان محافظت از فن .3

آوري منحصر به فرد باشد كه باعث ايجاد مزيت رقابتي براي آن در مقابل  فن

شود، تمايل نخواهد داشت كه آن را در اختيار فروشندگاني قرار دهد كه  رقبا 

ن، شركت از طريق يكپارچگي بنابراي. هاي رقيب نيز تعامل دارند با شركت

  .كند عمودي رو به پايين، شبكه توزيعي خاص خود را ايجاد مي

ها  شركت: امكان حفظ يا ترويج شهرت شركت در كيفيت يا خدمات برجسته .4

هاي  ها و نمايندگي براي اطمينان از حفظ شهرت خود در بازار، فروشگاه

شود كه  اين باعث مي. كنند خدمات پس از فروش خاص خود را ايجاد مي

ها مطمئن شوند كه محصوالت با حداكثر كيفيت در اختيار مشتريان  شركت

 .  گيرند قرار مي

  ي هاي يكپارچگ معايب استراتژي - 1-4- 2-2- 10
مورد از  4در اين بخش، . هاي يكپارچگي عمودي معايب مختلفي نيز دارند استراتژي

  :)218: 2012دوهايم و همكاران، ( شود ارائه مي اين معايب

هاي يكپارچگي استفاده  هايي كه از استراتژي شركت. هاي سربار باالتر هزينه .1

ري نسبت به ساير هاي سربار ثابت باالت داراي داراي هزينهضرورتاً كنند،  مي

هاي مستقيم كمتر يا ميزان  تنها وقتي كه شركت داراي هزينه. ها هستند شركت

                                                           
1 Harrigan  
2 proprietary technology 
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د و هاي سربار ثابت باال را جبران كن تواند اين هزينه فروش باالتري باشد، مي

 .ها دست پيدا كند به سودآوري باالتري نسبت به ساير شركت

شود و تقاضاي باال نيز  انه ميتقاضاي پايين باعث عدم استفاده از ظرفيت كارخ .2

عدم اطمينان در . كنندگان بيروني شود تأمينتواند منجر به وابستگي به  مي

هاي  هايي كه از استراتژي تواند براي شركت سطح تقاضاي بازار نيز مي

از يك طرف، تقاضاي . كنند، مشكالتي را ايجاد كند يكپارچگي استفاده مي

تواند  شود و تقاضاي باال نيز مي فيت كارخانه ميپايين باعث عدم استفاده از ظر

  .كنندگان بيروني شود منجر به وابستگي به تأمين

هاي  آوري هاي يكپارچه عمودي را در فن تواند شركت آوري مي تغييرات فن .3

هاي  آوري اگر شركت در صنعتي فعاليت داشته باشد كه فن. قديمي گرفتار كند

 يكپارچگي عمودي يك استراتژي پركنند، آنگاه  آن به سرعت تغيير پيدا مي

مودي هايي كه از استراتژي يكپارچگي ع شركت. شود محسوب مي ريسك

ها، قطعات و مواد  آوري توانند به آخرين فن كنند، به راحتي مي استفاده نمي

هايي كه از اين استراتژي استفاده  اوليه دسترسي داشته باشند، اما شركت

توانند آنها را  شوند، چون نمي هاي قديمي خود گرفتار مي آوري كنند، در فن مي

تر و  تر، ساده ها گران توليدي آن در نتيجه، فرآيندهاي. به سادگي تغيير دهند

ها بسيار خطرناك  قديمي خواهد بود كه اين براي مزيت رقابتي اين شركت

 .است

گذاري انتقالي به معناي قيمتي  تناقض قيمت. 1گذاري انتقالي تناقض قيمت .4

است كه يك بخش از شركت براي ارائه قطعات يا خدمات خود از بخش 

تواند در دو بعد داخلي و  اين تناقض مي. كند ديگر سازمان دريافت مي

از بعد داخلي، باعث ايجاد مسائل اخالقي جدي و از . خارجي تأثيرگذار باشد

                                                           
1 transfer pricing dilemma 
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تواند باعث دعاوي قانوني عليه شركت از سوي  بعد خارجي نيز مي

  .  فروشندگان خارجي شود

  .دهد هاي يكپارچگي عمودي را نشان مي ، مزايا و معايب استراتژي1-10جدول 

  
  )218: 2012دوهايم و همكاران، (هاي يكپارچگي عمودي  ، مزايا و معايب استراتژي1-10جدول 

  معايب  مزايا

  هاي سربار باالتر هزينه ها و عرضه قطعات كنترل بيشتر بر هزينه

تقاضاي پايين باعث عدم استفاده از ظرفيت كارخانه  كنترل بيشتر بر تعامالت شركت با مشتريان

تواند منجر به وابستگي به  شود و تقاضاي باال نيز مي مي

. كنندگان بيروني شود تأمين  

هاي يكپارچه  تواند شركت آوري مي تغييرات فن هاي اختصاصي شركت  آوري امكان محافظت از فن

. هاي قديمي گرفتار كند آوري عمودي را در فن  

امكان حفظ يا ترويج شهرت شركت در كيفيت يا 

 خدمات برجسته

گذاري انتقالي تناقض قيمت  

  

  )مرتبط(سازي افقي  متنوع -2- 2-2- 10
استراتژي اضافه كردن خطوط توليدي يا «از  عبارت است )مرتبط(سازي افقي  متنوع

فعلي سازمان كه از طريق اكتساب رقبا  1كسب و كار اصلي اخدماتي مرتبط يا مشابه ب

  .»گيرد يا از طريق توسعه داخلي محصوالت و خدمات صورت مي

رب  و برنج، چاي كه در بازارهاي مختلف و مرتبطي شاملبراي مثال، شركت محسن 

  .استفاده كرده است) مرتبط(سازي افقي  متنوع، از استراتژي فعاليت دارد فرنگي گوجه

براي . استها  و كاهش هزينهمندي از اقتصاد مقياس  اتژي، بهرههدف اصلي اين استر

ميليارد  4/2جويي  ، تنها در سال باعث صرفه2مثال، ادغام دو شركت اچ پي و كامپك

  . )4: 2003، 3تام( هاي شركت اچ پي شد  دالري در هزينه

                                                           
1 core business 
2 Compaq  
3 Tam  
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داشته  هايي ممكن است كه شرايط زير را البته دستيابي به اين هدف، بيشتر براي شركت

  :باشند

  .را توليد كنند يمحصوالت مشابه .1

  .هاي بازاريابي و توزيعي خود باشند خواستار استفاده بيشتر از قابليت .2

. ها است هاي اصلي ادغام بين شركت گسترش جغرافيايي نيز يكي ديگر از علت

ها بتوانند محصوالت خود را  شود كه شركت باعث ميهمچنين سازي افقي  متنوع

  . گسترش دهند

بين كسب و  افزايي هايي را براي هم سازي افقي فرصت متنوعبنابراين، اگرچه استراتژي 

كند، اما ايجاد هماهنگي بين اين كسب و كارها جهت  كارهاي به هم مرتبط ايجاد مي

  . ها است ي مديران اين شركتهاي زيادي از سو افزايي نيازمند تالش تحقق هم

رقابت سالم بين كسب و . كنند ها تحميل مي هاي زيادي را بر شركت ها هزينه اين تالش

از طرف . شود كارهاي به هم مرتبط باعث ايجاد نوآوري و عملكرد باال براي شركت مي

. شود ديگر، رقابت شديد بين آنها مانع همكاري و تشريك مساعي بين آنها مي

. شود هاي شديد نيز مانع ابتكار عمل مديران واحدهاي كسب و كار مي يهماهنگ

بنابراين، مديران بايد در برقراري رقابت سالم بين كسب و كارها و ايجاد هماهنگي بين 

  . آنها تعادل الزم را ايجاد كنند

  .دهد سازي مرتبط را نشان مي ، مزايا و معايب استراتژي متنوع2-10جدول 

  
  )222: 2012دوهايم و همكاران، (سازي مرتبط  متنوع  مزايا و معايب استراتژي، 2-10جدول 

  معايب  مزايا

 فرصت دستيابي به اقتصاد مقياس و قلمرو

پيچيدگي و دشواري هماهنگي كسب و كارهاي 

فرصت ايجاد محصوالت و خدمات جديد و  متفاوت، اما به هم مرتبط

همچنين ارائه محصوالت و خدمات موجود به 

 بازارهاي جديد
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  )غير مرتبط(سازي مختلط  متنوع -3- 2-2- 10
اضافه كردن كسب و كارها يا «از  عبارت است) غير مرتبط(سازي مختلط  متنوع

، 1اوركالو( .»محصوالت يا خدمات جديد و غير مرتبط با كسب و كار اصلي سازمان

2008 :76.(  

يكي از داليل اصلي . كنند يها به داليل مختلفي از اين استراتژي استفاده م شركت

تواند از  سازي غير مرتبط، اين است كه شركت مي ها از استراتژي متنوع استفاده شركت

 ركودطريق اين استراتژي بر مشكل ورود كسب و كار اصلي خود به مرحله بلوغ يا 

سازي غير مرتبط  ها به طور گسترده از متنوع زماني كه شركت. غلبه كرده و رشد كند

  .شود گفته مي» 2هاي مختلط شركت«كنند، به آنها  استفاده مي

اي در درآمدها  سازي غير مرتبط براي كاهش نوسانات دوره ها همچنين از متنوع شركت

توانند از اين  هاي كوچك نيز مي حتي شركت. كنند هاي نقدي خود استفاده مي و جريان

هاي لوازم ورزشي، در تابستان  براي مثال، بسياري از شركت. استراتژي استفاده كنند

  . فروشند دوچرخه و در زمستان، تجهيزات اسكي را به مشتريان خود مي

 5گروه صنعتي گلرنگ با بيش از چهل زير مجموعه و شركت تابعه پس از براي مثال، 

در ... سافتلن و  فعاليت در صنايع شوينده و ارائه برندهاي نام آشناي گلرنگ، اوه، دهه

راستاي تكميل سبد محصوالت خود پا به عرصه صنايع غذايي گذاشت و با معرفي 

توليد انواع ماكاروني با برند فاميال را آغاز نمود  ،كشت و صنعت گلبرگ بهاران  شركت

هاي  روغنفرنگي، تن ماهي، سس كچاپ،  جهو به تدريج محصوالتي چون رب گو

  .روغن زيتون، سركه سيب و دانه زيتون را به سبد غذايي خود اضافه كردخوراكي، 

محصوالت يا خدمات غير سازي غير مرتبط اين است كه  ايراد اصلي استراتژي متنوع

اين بر  .افزايي كنند مرتبط كمي وجود دارند كه بتوانند در تركيب با يكديگر، ايجاد هم

. سازي مرتبط است كه در آن اين امكان وجود داشت خالف وضعيت استراتژي متنوع

                                                           
1 Orcullo  
2 conglomerates 
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يا تخصيص كاراي منابع مالي  1هاي مالي افزايي ها بايد بر هم بنابراين، اين شركت

ها منابع مالي را از كسب و  آل، اين شركت به طور ايده. شركت، تمركز داشته باشند

گيرند و در اختيار كسب و كارهاي ديگري كه پتانسيل سودآوري  كارهاي سودآور مي

  . دهند ادامه ميبه طور مستمر گذارند و اين روند را  بااليي دارند، مي

ان عالي از دانش مدير  سازي غير مرتبط اين است كه معموالً ايراد ديگر استراتژي متنوع

در نتيجه،  .ارهاي غير مرتبط برخوردار نيستندو تخصص الزم براي مديريت كسب و ك

اين نوع مديريت باعث . كنند هاي شديد مالي استفاده مي براي مديريت آنها از كنترل

شود و بنابراين، اهداف  مدت كسب و كارهاي غير مرتبط مي  تأكيد بر عملكرد كوتاه

گسترش به بازارهايي كه شركت قبالً در  .شوند مدت ناديده گرفته مي استراتژيك بلند

، 2جاالن(شود  هاي زيادي براي آن مي آنها تجربه نداشته است، باعث ايجاد چالش

2005 :37(.  

شود،  همچنين وقتي كه مشكلي براي يكي از اين كسب و كارهاي غير مرتبط ايجاد مي

، مشتريان آنها، بازار آنهاالزم را در مورد از آنجا كه مديران شركت دانش و تخصص 

نيز آنها و فرآيند توليدي آنها ندارند، بنابراين، از بينش الزم براي حل مسائل آنها 

هاي آشكاري  در نتيجه، بسياري از شركت هاي مختلط سياست. نخواهند بود ربرخوردا

ند سريعاً وضعيت خود كنند كسب و كارهاي با عملكرد پاييني كه نتوان دارند كه بيان مي

  . آوري شوند را سر و سامان دهند، بايد جمع

  .دهد سازي غير مرتبط را نشان مي ، مزايا و معايب استراتژي متنوع3-10جدول 
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  )222: 2012دوهايم و همكاران، (سازي غير مرتبط  متنوع  ، مزايا و معايب استراتژي3-10جدول 

  معايب  مزايا

اينكه كسب و كار اصلي سازمان وارد ادامه رشد بعد از 

براي را مديران غالباً دانش و تخصص فني الزم  مرحله بلوغ يا ركود شد

.مديريت كسب و كارهاي جديد و غير مرتبط ندارند اي در درآمدهاي فروش و  كاهش نوسانات دوره 

 هاي نقدي جريان

  

  سازي جهاني متنوع -4- 2-2- 10
دهند كه تمايل دارند  خود را در سطح جهاني گسترش ميها به اين دليل فعاليت  شركت

همچنين آنها به خاطر فشار رقباي جهاني مجبور . ميزان رشد خود را افزايش دهند

دليل ديگر، كاهش نرخ . دهند شوند كه فعاليت خود را در سطح جهاني گسترش  مي

ش مرزهاي سازي جهاني باعث گستر متنوع .رشد فروش آنها در بازارهاي داخلي است

  ).26: 2009، 1هاسلم(شود  سازي داخلي مي متنوع

. كنند هاي مختلفي براي ورود به بازارهاي جهاني استفاده مي ها از روش شركت

هاي ديگر شامل  شيوه. است 2ترين شكل ورود به بازارهاي جهاني، صادرات ساده

ترين  همچنين، پيچيده. است 4و واگذاري حق امتياز توزيع 3واگذاري حق امتياز توليد

نيز برخوردار است، مالكيت  ريسكروش ورود به بازارهاي جهاني كه از باالترين 

  . است 5كامل

ترين چالشي كه  اما مهم. هاي خاص خود هستند هاي فوق داراي چالش همه روش

ها در ورود به بازارهاي جهاني با آن روبرو هستند، سازگاري محصوالت و  شركت

برخي . هاي بازارهاي خارجي است شركت با فرهنگ منحصر به فرد و عادت خدمات 

اوقات، شركت مجبور نيست تغييرات زيادي را در محصوالت خود ايجاد كند و شايد 
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براي مثال، زماني كه استارباكس . گونه تغييري در آنها ايجاد كند هم مجبور نباشد، هيچ

نفر در ساعت  100ن افتتاح كرد، بيش از در ژاپ 1996خود را در سال   اولين فروشگاه

صبح كه ساعت آغاز كار فروشگاه است، پشت در فروشگاه منتظر باز شدن آن  6:30

 امروزه اين شركت صدها فروشگاه در ژاپن و ساير كشورهاي جهان دارد .بودند

  .)6: 2001، 1بلسون(

ها و  اين، خواستهكنندگان در كشورهاي مختلف داراي فرهنگ متفاوت و بنابر مصرفاما 

در نتيجه، اكثر محصوالت براي فروش در كشورهاي مختلف . نيازهاي متفاوت هستند

. كنندگان هر يك از اين كشورها منطبق شوند ها و نيازهاي مصرف جهان، بايد با خواسته

كنندگان  هاي مصرف شركت مك دونالد محصوالت خود را متناسب با نيازها و خواسته

هاي بازاريابي و  هاي جهاني از طرف ديگر بايد برنامه شركت. كند مي بازار هدف توليد

گيري يك تصوير  تبليغاتي خود را در سرتاسر جهان طوري انجام دهند كه باعث شكل

هاي  اين امر مستلزم داشتن مهارت. كنندگان شود منسجم از شركت در ذهن مصرف

  . ها است بازاريابي و تفكر استراتژيك مناسب مديران اين شركت

  افزايي همهاي ايجاد  روش -3- 10
 مختلفيهاي سطح شركت داراي مزاياي  ي طور كه در بخش قبل بيان شد، استراتژ همان

اين هستند، اما با توجه به اينكه هر يك از آنها داراي معايب خاص خود نيز هستند، 

كه  نكته مهم اين است. سؤال ببرند توانند نقاط قوت آنها را زير معايب مي

  .افزايي شوند سازي بايد منجر به ايجاد هم هاي متنوع استراتژي

به عبارت ديگر، . شود بيان مي) 2+2=5(افزايي در قابل عبارت رياضي  غالباً هم

شود كه جمع كل بيشتر از جمع تك تك اعضاي مجموعه  افزايي زماني ايجاد مي هم

  . )12: 2006، 2استاگيچ( است
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افزايي بدين معناست كه  همكند،  ديگري را اكتساب مي زماني كه يك شركت، شركت

ارزش شركت ايجاد شده بعد از اكتساب بايد از مجموع ارزش دو شركت قبل از 

  . اكتساب بيشتر باشد

  :افزايي عبارتند از سه روش اصلي كسب هم

   1اقتصاد مقياس .1

  2اقتصاد گستره .2

 3تخصيص كاراي منابع مالي .3

  :شود ها توضيح داده مي روشدر بخش زير، هر يك از اين 

  اقتصاد مقياس - 3-1- 10
 محصول در نتيجهتوليد هر واحد تمام شده شود كه بهاي  اقتصاد مقياس زماني ايجاد مي

احدهاي توليدي، هاي ثابت بين تعداد بيشتري از و افزايش توليد و سرشكن شدن هزينه

   ).78: 2010، 4چسبراگ(كند  كاهش پيدا مي

دهند  هاي ديگر، ظرفيت توليدي خود را افزايش مي اكتساب شركتها از طريق  شركت

اين يكي از . دهند و بنابراين، بهاي تمام شده توليد هر واحد محصول خود را كاهش مي

  . سازي است هاي مهم متنوع مزيت

هاي زيادي را در اين زمينه  دستيابي به اقتصاد مقياس آسان نيست و مديران بايد تالش

موفقيت . هاي ادغام شده ايجاد نمايند هاي مناسبي را بين شركت انجام دهند و هماهنگي

سازي شركت  آنها در يكپارچه  ها در دستيابي به اقتصاد مقياس، بيشتر به توانايي شركت

  . هاي توليدي شركت اصلي است يتاكتساب شده در فعال

 اقتصاد گستره -3-2- 10

مشابه براي انجام بيشتر يك كار مشابه در حالي كه اقتصاد مقياس به استفاده از منابع 

داللت دارد، اقتصاد گستره به استفاده از منابع مشابه براي انجام كارهاي متفاوت داللت 
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منابع موجود شركت و دستيابي به بهاي هدف از اقتصاد گستره، استفاده بهتر از . دارد

  . تر براي هر واحد است تمام شده پايين

. كند مي  هاي خود را متنوع فعاليت  شركتشود كه  زماني ايجاد ميگستره اقتصاد 

هزينه نسبي توليد انبوهي از «: كنند را چنين تعريف ميگستره همچنين، اقتصاد 

ليد هر يك از آنها در يك شركت محصوالت و خدمات در يك شركت در مقابل تو

  ).43: 2009و همكاران،  1بسانكو(» مستقل

خود،  يهاي بازاريابي و توزيع برداري بيشتر از مهارت ها براي بهره براي مثال، شركت

  . كنند محصوالت جديدي را به سبد توليدي خود اضافه مي

 تخصيص كاراي منابع مالي - 3-3- 10

هايي هستند كه دچار مشكالت نقدينگي  دنبال شركتهاي موفق همواره به  شركت

ارهاي هايي را كه از كسب و ك كنند و سرمايه آنها اين شركت ها را خريداري مي. هستند

اين . كنند گذاري مي ها سرمايه در اين شركتاند،  ديگر خود به دست آورده

. دنشو ميي شده هاي خريدار ها باعث افزايش ارزش و سودآوري شركت گذاري سرمايه

افزايي مالي براي شركت خريدار  باعث ايجاد هم ها همچنين گذاري اين نوع سرمايه

 . دنشو مي

   افزايي موانع ايجاد هم -4- 10
سازي  هاي متنوع هاي مورد نظر در استراتژي يافزاي همتوانند به  دليل، نمي 5 ها به شركت

  :)227: 2012دوهايم و همكاران، ( به شرح زير هستنددليل  5اين . دست پيدا كنند

  سازي  هاي متنوع درك نادرست مديران از فرصت .1

  مرتبط با فرآيند اكتساب هاي ريسك .2

  ها  سازي اكتساب چالش يكپارچه .3

  مسائل مرتبط با توسعه داخلي كسب و كارهاي جديد .4

 هاي هماهنگي كسب و كارهاي جديد مديريت پيچيدگي و هزينه .5
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  :شود اين موانع توضيح داده ميدر بخش زير، هر يك از 

  سازي  هاي متنوع درك نادرست مديران از فرصت - 4-1- 10
اگر مديران كسب و كار غير مرتبط و نامناسبي را به مجموعه كسب و كارهاي شركت 

. ر خود دست پيدا كندهاي مورد نظ ييافزا اضافه كنند، بعيد است كه شركت بتواند به هم

به سمت درك نادرست از يك كسب و كار است آنها را  الگوهاي ذهني مديران ممكن

  . جديد و يا تخمين بيش از حد مزاياي آن سوق دهد

افزايي را براي  در نتيجه، بسياري از كسب و كارهاي جديد هيچ سودآوري يا هم

هاي  ترين شركت يكي از بزرگ 1براي مثال، شركت اسكايپ. ها به همراه ندارند شركت

كه غول حراجي جهان  2شركت اي بي. تلفن بر روي اينترنت است ارائه دهنده خدمات

هاي مناسبي دست پيدا  افزايي است، به اين اميد كه بتواند از ادغام با اين شركت به هم

اما اين . ميليارد دالر خريداري كرد 6/2اسكايپ را به مبلغ  2005كند، در سال 

وجه تحقق پيدا نكرد و اي بي مجبور شد كه سهام اسكايپ را مورد  افزايي به هيچ هم

  . )3: 2009، 3فاولر( عمومي قرار دهدمزايده 

هيچ كدام سازي بيان كرد، اين است كه  هاي متنوع استراتژيمورد نكته مهمي كه بايد در 

ها يك مدل كسب و كار غير سودآور يا نداشتن مزيت رقابتي در كسب  از اين استراتژي

  . )19: 2009، 4فيليپس( كنند و كار اصلي را جبران نمي

هاي  ها به اين دليل از استراتژي شركت«: كند ي همل بيان ميطور كه گر همان

خواهند مدل كسب و كار ضعيف خود را از طريق  كنند كه مي سازي استفاده مي متنوع

: 2004همل، ( »اكتساب كسب و كارهاي جديد جبران كنند كه اين اشتباه بزرگي است

12(.  

از  يسازي بايد يك درك مناسب هاي متنوع بنابراين، مديران در بكارگيري استراتژي

براي شركت نبايد فقط روي كاغذ سازي  متنوع. داشته باشندخود شركت متنوع شده 
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افزايي براي آن  سودآور باشد، بلكه در عمل نيز بايد سودآور باشد و باعث ايجاد هم

سازي كه در روي كاغذ  هاي متنوع شوند كه استراتژي دو عامل اصلي باعث مي. شود

  :رسند، به موفقيت نرسند ناسب به نظر ميبسيار م

  تغييرات محيطي .1

  ها  دشواري اجراي اين استراتژي .2

  هاي مرتبط با فرآيند اكتساب ريسك - 4-2- 10
شود، وجود برخي اشتباهات  با توجه به اينكه هر ساله هزاران اكتساب در دنيا انجام مي

هاي  اند كه برخي از شركت اين اشتباهات باعث شده. رسد در آنها محتمل به نظر مي

فرآيند اكتساب داراي . هاي اكتساب شده را به فروش بگذارند كننده، شركت اكتساب

در بخش قبلي . شود ها مي افزايي براي شركت ع ايجاد همها است كه مان برخي از ويژگي

هاي استراتژيك  ها اين است كه تحليل گفته شد كه يكي از اشتباهات بزرگ شركت

مناسبي را براي شناسايي كسب و كارهاي واجد شرايط اكتساب و اينكه آيا اين كسب 

خير، انجام  و كارها قابليت سازگاري با كسب و كارهاي فعلي شركت را دارند يا

  . دهند نمي

ها مديران  براي مثال، در اكتساب. تواند به داليل مختلف صورت گيرد اين اشتباهات مي

مورد نظر براي اكتساب را   غالباً قبل از اينكه خريداران بالقوه ديگر، ارزش شركت

آنها قيمت پيشنهادي را براي . كنند ارزيابي كنند، شركت مورد نظر را خريداري مي

حال . شوند دهند و باعث ايجاد جنگ قيمتي مي افزايش مي مزايدهكت مورد نظر در شر

  . است شده تر از مبلغ پرداخت آنكه در اكثر موارد، ارزش شركت خريداري شده پايين

هاي  ها غالباً سهامداران شركت تحقيقات نشان داده است كه برنده اصلي اكتساب

گيرد كه  اين امر زماني شدت مي. ارهاي خريد خريداري شده هستند، نه شركت

  .كنند هزينه ميهاي خريدار مبالغ بسيار زيادي را براي خريد  شركت

خود است   هاي بارز تعهد مديران به تصميمات يكي از نمونه» مزايداتجنگ قيمت در «

بينند كه استراتژي  در اين مورد، مديران وقتي مي. توضيح داده شد 1كه در فصل 
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كنند  وري چنداني براي شركت ندارد، باز هم بر تصميم خود پافشاري مي بهرهاكتساب 

افزايي  در نتيجه، هم. كنند هاي باالتر خريداري مي و شركت مورد نظر را حتي با قيمت

  .مورد نظر براي شركت ايجاد نخواهد شد

ت جه 2و وودافون 1هاي بل آتالنتيك اي از جنگ قيمت در مزايدات، بين شركت نمونه

در صنعت ارتباطات راه دور   شركت هر سه. صورت گرفت 3اكتساب شركت اير تاچ

در حالي كه بل آتالنتيك در حال تمام كردن مزايده و خريد اير تاچ بود، . فعاليت دارند

ميليارد دالر كه بيشتر از ارزش  55ناگهان وودافون وارد مزايده شد و با مبلغي معادل 

رصد بيشتر از مبلغ د 43اين مبلغ . تمام كردواقعي اير تاچ بود، مزايده را به نفع خود 

  . )136: 1999و همكاران،  4اكلس( پيشنهادي بل آتالنتيك بود

نكته مهم در مورد اين مزايده اين است كه سهام شركت وودافون بعد از اين اكتساب 

ها در مزايدات،  بيشتر براي خريد شركت مبلغبنابراين، ارائه . درصد افزايش يافت 14

همچنين مهم است كه . شود خريدار نمي يها شركتضرورتاً باعث ايجاد زيان براي 

افزايي براي  اين هم. افزايي كند شركت خريداري شده بتواند با شركت اصلي ايجاد هم

هاي زيادي  وودافون ايجاد شد و اين شركت در نتيجه اين استراتژي توانست به موفقيت

   .دست پيدا كند

هاي نامزد  د نقاط قوت و ضعف شركتمديران نيز بايد تفكر استراتژيك خود را در مور

  .ها را دچار بحران نسازند خريداري تقويت كنند تا شركت

  ها  سازي اكتساب چالش يكپارچه - 4-3- 10
مديران شركت بعد از اينكه يك كسب و كار جديد را اكتساب كردند، بايد آن را در 

و كارهاي سازي كسب  پيچيدگي يكپارچه. كسب و كارهاي فعلي خود يكپارچه كنند

ها  اين چالش. هاي خاص خود را دارد جديد در كسب و كارهاي فعلي سازمان، چالش

ها  يكي از چالش. شود تر مي ها ندارند، سخت براي مديراني كه تجربه زيادي در اكتساب
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اين است كه آيا كسب و كار جديد بايد به طور مستقل در شركت فعاليت كند يا اينكه 

  . لي سازمان جذب شودبايد در كسب و كار اص

دهند، با چالش تركيب  المللي انجام مي هايي را در سطح بين هايي كه اكتساب شركت

هايي براي برخورد  در اين بخش، شيوه. روبرو هستندنيز هاي متفاوت كشورها  فرهنگ

دوهايم و همكاران، ( شود ها ارائه مي هاي فرهنگي ميان شركت مؤثر با چالش تفاوت

2012 :230(:  

سازمان بايد طوري اقدام كند كه . وظايف بين مديران عاليصريح تقسيم  .1

تحقيقات . وظايف هر يك از مديران عالي به طور صريح مشخص شده باشد

اختيارات در سازمان بين مديران قدرت و كردن  تقسيمنشان داده است كه 

ز ها بين آنها ا مدير عامل و همچنين، تسهيم مسؤوليتچند عالي و ايجاد 

هر يك از مديران بايد وظايف و . اثربخشي چنداني برخوردار نيست

  .هاي خاص خود را داشته باشد مسؤوليت

ها نمايندگاني از هر دو شركت  در اين تيم. »1سازي هاي يكپارچه تيم«تشكيل  .2

تنش بين كنند  شونده وجود دارند كه تالش مي كننده و اكتساب اكتساب

ها و منابع هر دو شركت  د و بهترين قابليتنكاركنان دو شركت را كاهش ده

 . را شناسايي و با هم تركيب كنند

با نيز كنند كه فرهنگ متفاوت دو شركت را  ها تالش مي همچنين، اين تيم

  . يكديگر تركيب كنند

خود دلبستگي زيادي   كاركنان به فرهنگ شركت .ارتباطات مؤثر با كاركنان .3

 . برند دارند و در مواقع نگراني به آن پناه مي

از بين رفتن  درهاي مختلف ارتباطي، ترس آنها را  مديران بايد از طريق روش

توانند از  ها مي شركت. فرهنگ سازماني در نتيجه اكتساب، كنترل كنند
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ها، جلسات ويدئو كنفرانس،  ارتباطي مانند روزنامهمختلف هاي  روش

 . هاي اينترنتي استفاده كنند و وب سايت 1هاي كانون گروه

مديران عالي . هاي شركت ارائه پاداش به كاركنان براي همكاري در برنامه .4

هاي حقوق و دستمزدي را تنظيم كنند كه به كاركناني  توانند برنامه سازمان مي

اند،  تشريك مساعي داشته هاي اكتساب همكاري و برنامهكه در اجراي 

  .هاي مناسب داده شود پاداش

  مسائل مرتبط با توسعه داخلي كسب و كارهاي جديد - 4-4- 10
به . گذاري زيادي است غالباً براي شروع يك كسب و كار جديد نياز به زمان و سرمايه

هاي زيادي  عالوه، مديران معموالً در برآورد ريسك يك كسب و كار جديد دشواري

ها كمك  اي در ارزيابي اين ريسك بندي سرمايه هاي بودجه به عالوه، تكنيك. ددارن

ها غالباً  اي شركت بندي سرمايه هاي بودجه به عالوه، تكنيك. كند نميچنداني به مديران 

هاي  مدت بازگشت دهند كه در كوتاه اي پاسخ مثبت مي گذاري به پيشنهادهاي سرمايه

  . سريع داشته باشند

هاي  توانند به موفقيت ي از محصوالت جديد در يك مدت زمان كوتاه مياگرچه برخ

به چندين سال زحمت و غالباً  ،زيادي در بازار برسند، اما موفقيت محصوالت جديد

مدت   مدت محصوالت جديد با ماهيت كوتاه بازدهي بلند. تالش نيازمند است

  . ، تطابق ندارديبند هاي بودجه تكنيك

ها تمايلي ندارند كه در  بسياري از شركتبر بودن،  بر بودن و هزينه به دليل زمانبنابراين، 

  . )8: 2011، 2ايستلك( گذاري كنند محصوالت و كسب و كارهاي جديد سرمايه

يكي ديگر از عوامل مؤثر در اين زمينه، برآورد پايين شركت از بازار محصوالت جديد 

محصوالت جديد داشته باشد، آنگاه بازار وقتي كه شركت برآورد ناچيزي از . است

همچنين، اگر مديران جديد تمايل به پذيرش . نخواهد داشتآن تمايلي براي توسعه 

  .جديد پايين خواهد بود هايريسك نداشته باشند، نيز احتمال پذيرش كسب و كار
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 هاي هماهنگي كسب و كارهاي جديد مديريت پيچيدگي و هزينه - 4-5- 10

در يك شركت و يا افزايش سطح تنوع آن باعث احدهاي كسب و كار افزايش تعداد و

هاي  افزايش پيچيدگي سازماني نيازمند هزينه. شود افزايش پيچيدگي سازماني مي

سازي  هاي قبلي در مورد متنوع طور كه در بخش همان. براي هماهنگي است يبيشتر

هاي هماهنگي  افقي يا مرتبط بيان شد، حتي واحدهاي كامالً مشابه يا مرتبط نيز، هزينه

 . كنند زيادي را بر سازمان تحميل مي

  سازي و عملكرد شركت تنوعم -5- 10
سازي را  رشد خود، نوعي از متنوعهاي بزرگ و موفق دنيا در روند  بسياري از شركت

  ). 1: 1388آراستي و همكاران، (اند  تجربه كرده

و شركت افزايي براي  سازي در ايجاد هم هاي متنوع با توجه به پتانسيل استراتژي

ها خواهد داشت، چه  افزايي براي دستيابي به اين همشركت هايي كه  همچنين، چالش

سازي  هاي متنوع آيا استراتژيوجود دارد؟  سازمانيسازي و عملكرد  ارتباطي بين متنوع

متأسفانه پاسخ به اين شوند؟  ها  توانند باعث ايجاد مزيت رقابتي براي شركت مي

در كتاب معروف خود به نام  1پيترز و واترمن. سؤاالت چندان واضح و مشخص نيست

تكيه كنند و  ها بايد به مزيت رقابتي خود بيان كردند كه شركت» 2در جستجوي كمال«

از آنجا كه اين كتاب به مدت  ).38: 2004پيترز و واترمن، ( سازي پرهيز كنند از متنوع

دهند و از  منطق را مبنا قرار مي هاي زيادي اين سال تجديد چاپ شده است، شركت 25

  .كنند سازي پرهيز مي متنوع

كنند كه  كنند و بيان مي از اعتقاد پيترز و واترمن حمايت ميتحقيقات زيادي 

در مقاله براي مثال، مايكل پورتر . شود سازي، باعث كاهش عملكرد سازماني مي متنوع

شركت بزرگ را  33سازي  معروف خود در مجله هاروارد بيزنس ريويو، استراتژي متنوع

شركت،  33ت كه هر كدام از اين او درياف. بررسي كرد 1986تا  1950هاي  در بين سال

 60او متوجه شد كه بيش از . سازي را انجام دادند فعاليت متنوع 80به طور متوسط، 
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. درصد از كسب و كارهاي اكتساب شده، در نهايت از سبد فعاليت شركت خارج شدند

پورتر، ( هاي غير مرتبط نيز با شكست مواجه شدند سازي درصد از متنوع 74همچنين 

1987: 45( .  

سه  او. عملكرد واحدهاي كسب و كار را شناسايي كردعوامل مؤثر بر  )1991(راملت 

عامل جذابيت صنعت، استراتژي كسب و كار و استراتژي سطح شركت را مورد بررسي 

، تأثير هر يك از اين عوامل را عملكرد 4-10جدول . )171: 1991، 1راملت( قرار داد

  .دهد نشان مياساس اين تحقيق بر واحدهاي كسب و كار سازمان 

  
  عوامل تأثيرگذار بر عملكرد واحدهاي كسب و كار  -4-10جدول 

  )171: 1991، راملتبر اساس تحقيق  (

  درصد  عامل

  درصد 1/16  جذابيت صنعت

  درصد 83  استراتژي كسب و كار

  درصد 8/0  استراتژي سطح شركت

  درصد 9/99  مجموع

  

) عملكرد متوسط صنعت(شود، جذابيت صنعت  طور كه در اين جدول مشاهده مي همان

درصد از عملكرد واحدهاي كسب و كار  99و استراتژي كسب و كار با هم بيش از 

درصد  8/0استراتژي سطح شركت تنها به ميزان . دهند سازمان را به خود اختصاص مي

استراتژي سطح شركت اساس اين تحقيق،  بردر واقع، . بر عملكرد آنها تأثيرگذار است

  . بر عملكرد واحدهاي كسب و كار ندارد چندانيتأثير ) سازي متنوع(

دهند كه استراتژي سطح شركت تأثير چنداني بر ارزش  مطالعات ديگر نيز نشان مي

سازي  هايي كه از متنوع تحقيقات نشان داده است كه شركت. ندارد ها سهام شركت

هايي كه  كند و شركت كنند، ارزش سهام آنها در بازار كاهش پيدا مي استفاده مي

                                                           
1 Rumelt  



 359سازي      ي سطح شركت و متنوعها استراتژي

 

كنند، ارزش سهام آنها در  كنند و بر مزيت اصلي خود تكيه مي سازي را رها مي متنوع

  . )14: 1991، 1ژارل( كند بازار افزايش پيدا مي

سازي بر عملكرد سازماني چندان ساده نيست،  گيري در مورد تأثير منفي متنوع ما نتيجها

اند به  سازي توانسته هاي زيادي وجود دارند كه با استفاده از متنوع چرا كه شركت

اند به طور  سال اخير نتوانسته 30در واقع، تحقيقات انجام شده در طي . برسند  موفقيت

  . ي را بر عملكرد سازماني اثبات كنندساز قاطع، تأثير متنوع

هايي كه داراي يك كسب و كار  اند كه شركت بسياري از تحقيقات به اين نتيجه رسيده

كنند، از عملكرد باالتري نسبت  سازي مرتبط استفاده مي هاي متنوع هستند يا از استراتژي

كنند، برخوردار  يسازي غير مرتبط استفاده م هاي متنوع هايي كه از استراتژي به شركت

 اند گيري كرده ها نتيجه اما برخي ديگر از تحقيقات، بر خالف اين يافته .هستند

  .)523: 1989، 2رامانوجام و واراداراجان(

در دنياي كسب و كار، به تعداد كافي، «شده است كه  ثابتهمچنين در تحقيق ديگري 

در . اند ازي استفاده كردهس هاي متنوع هاي موفقي وجود دارند كه از استراتژي شركت

، 3لئونتيادس(» سازي چندان درست نيست اي متنوعه نتيجه، عدم اثربخشي استراتژي

1991 :18.(  

سازي و عملكرد  هاي متنوع برخي از تحقيقات نيز نتيجه گرفتند كه ارتباط بين استراتژي

، )نقطه بيشينه منحني(تا يك نقطه مشخص . سازماني به شكل يك منحني است

سازي  از اين نقطه به بعد متنوع. شود سازي باعث افزايش عملكرد سازماني مي تنوعم

هاي  ، ارتباط بين استراتژي3-10نمودار  .شود باعث كاهش عملكرد سازماني مي

و  4پاليچ( دهد نشان ميبر اساس اين تحقيق سازي و عملكرد سازماني را  متنوع

  .)161: 2000همكاران، 
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هاي  هاي نتايج متناقض تحقيقات مختلف در زمينه ارتباط بين استراتژي يكي از علت

سازي و عملكرد سازماني، ناشي از تعريف نادرست مسأله از سوي محققان و  متنوع

براي مثال، يكي از تحقيقاتي كه در فوق ذكر . روش تحقيق نامناسب از سوي آنها است

ي و تغيير در عملكرد بازار سهام را بررسي كرده ساز شد، ارتباط بين تغيير در متنوع

سازي شركت و عملكرد كلي شركت را  اين تحقيق ارتباط بين سطح كلي متنوع. است

  . بررسي نكرده است

  

  

  

  

  

  

  

  
سازي و عملكرد سازماني هاي متنوع ، ارتباط بين استراتژي3-10نمودار   

)161: 2000پاليچ و همكاران، بر اساس تحقيق  (   
 

ها  سازي و عملكرد سازماني را بررسي كرد، شركت تحقيق ديگري كه ارتباط بين متنوع

 186اين تحقيق . سازي و عملكرد به چهار دسته تقسيم كرد را بر اساس دو بعد متنوع

نتايج اين تحقيق . شركت برتر مجله فورچون را مورد بررسي قرار داد 500شركت از 

  .)23: 1996، 1استيمپرت و دوهايم( ارائه شده است 5-10ر جدول د
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  )23: 1996استيمپرت و دوهايم، (سازي و عملكرد سازماني  ارتباط بين متنوع -5-10جدول 

  

    

  

  
  

  

  

خانه اين جدول ها تقريباً به طور مساوي در چهار  شركتبر اساس نتايج اين تحقيق، 

سازي  هاي با عملكرد باال داراي متنوع به عبارت ديگر، نيمي از شركت. اند قرار گرفته

هاي با عملكرد پايين  نيمي از شركت. سازي پايين هستند باال و نيمي از آنها داراي متنوع

بنابراين، بر . سازي پايين هستند سازي باال و نيمي از آنها داراي متنوع نيز داراي متنوع

ها  باعث عملكرد باال يا پايين براي سازمان  سازي ضرورتاً اساس اين تحقيق، متنوع

  . )5: 2004، 1ويالونگا( شود نمي

سازي و عملكرد  متنوعبا توجه به نتايج متنقاضي كه تحقيقات در زمينه ارتباط بين 

در اين بخش، دو  ونه است؟اند، بنابراين، ارتباط بين اين دو متغير چگ سازماني ارائه داده

  :شود نكته قطعي در اين زمينه ارائه مي

ها داشته است،  اي براي برخي از شركت سازي، نتايج نااميد كننده اگرچه متنوع .1

اند به عملكردهاي  آن توانستهها نيز با استفاده از  برخي ديگر از شركتاما 

  . بااليي برسند

با عملكرد باال و متنوع هاي  تحقيقات هيچ تفاوت معناداري را بين شركت .2

جذابيت صنعت، نرخ رشد، سطح مخارج (از نظر ابعاد مهم استراتژيك پايين 

 بنابراين، اين عوامل. اند مشاهده نكرده) اي و تحقيق و توسعه سرمايه

 .شوند هاي متنوع نمي كست شركتباعث ش استراتژيك
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 هاي با عملكرد پايين شركت

 سازي باال متنوع

 هاي با عملكرد باال شركت

 پايينسازي  متنوع
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هاي موفق، بيشتر از عوامل  توضيح داده شد، استراتژي 3طور كه در فصل  همان

در بخش بعدي، گفته خواهد شد كه عوامل ناملموس خاص . گيرند ناملموس نشأت مي

دو بحث زير هاي سطح شركت مرتبط هستند، باورهاي مديران در مورد  كه با استراتژي

  :است

  سازي شركت و مرتبط بودن آن  از متنوعادراك  .1

  سازي نحوه مديريت متنوع در موردادراك  .2

  استراتژي سطح شركت و تفكر استراتژيك -6- 10
در بخش زير، . مباحث مطرح شده در اين فصل، ارتباط نزديكي با تفكر استراتژيك دارد

  :گيرد اين ارتباط مورد بررسي قرار مي

  در استراتژي سطح شركت نقش تفكر استراتژيك - 6-1- 10
سازي، ارتباط زيادي با توانايي مديران  هاي متنوع ها در اجراي استراتژي موفقيت شركت

بنابراين، . سازي دارد هاي الزم براي مديريت متنوع ها و شايستگي در توسعه مهارتآنها 

توانند  مزيت رقابتي ارتباط چنداني با عوامل يا منابع ملموس و آشكار ندارد كه رقبا مي

  . آنها را به راحتي به دست آورند

ها و ادراكات مديران و همچنين، فرآيندهاي پشتيبان سازمان كه  باورها، دانش، مهارت

تقليد از آنها براي رقبا  گيرند، منابع بسيار با ارزشي هستند كه در طي زمان شكل مي

ها در  موفقيت شركت تعيين كنندهاين منابع پيچيده اجتماعي، . بسيار سخت است

هاي بازار و دانشگاهيان  اي بسياري از حرفه. سازي است هاي متنوع سازي استراتژي پياده

مهارت مديريتي . ها دارند معتقدند كه مديران نقش حياتي در تنظيم و اجراي استراتژي

  . هاي متنوع است يكي از منابع كليدي براي موفقيت شركت

بر اساس مدل مديريت استراتژيك اين كتاب، مديران بايد دو نوع الگوي ذهني را براي 

: 2012دوهايم و همكاران، ( توسعه دهنددر خود سازي  هاي متنوع موفقيت استراتژي

235(:  

  سازمانآن با كسب و كار اصلي  ادراك از تنوع سازمان و مرتبط بودن .1
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  سازي ادراك در مورد نحوه مديريت متنوع .2

  سازي شركت و مرتبط بودن آن  ادراك مديران از متنوع - 6-2- 10
ادراك مديران از چگونگي ارتباط كسب و كارهاي مختلف شركت با يكديگر به دو 

  :دليل اهميت دارد

نحوه توصيف آنها از شركت ادراك مديران از تنوع شركت و مرتبط بودن آن بر  .1

شود كه مد  مي» ريشه شركت«اين ادراك باعث ايجاد . گذارد براي ذينفعان تأثير مي

با تعريف ريشه شركت، تالش واحدهاي مختلف كسب و كار . نظر پورتر قرار دارد

 شود گيرد و ارتباط متقابل آنها با يكديگر تقويت مي شركت در يك راستا قرار مي

  .)45 :1987پورتر، (

ادراكات مديران در مورد تنوع شركت و مرتبط بودن آن، چگونگي ارتباط بين  .2

به طور سنتي، اين فرضيه وجود دارد كه . دهد كسب و كارهاي شركت را نشان مي

 -هاي محصول كسب و كارها در صورتي به هم مرتبط هستند كه داراي ويژگي

هاي توزيعي  توليدي مشترك، مشتريان مشابه يا سيستم  آوري بازار مشابه، مانند فن

امروزه، ادراكات مديران در مورد نحوه ارتباط بين كسب و اما . يكسان باشند

، اما محدود به آن گيرد را نيز در بر ميبازار  -هاي محصول ويژگي، كتكارهاي شر

 .نيست

هاي  براي مثال، برخي از مديران معتقدند كسب و كارهايي كه داراي سيستم

هاي بازاريابي مشترك  ويژگي .هستند، به هم مرتبط هستند ماليبازاريابي و مشترك 

بازار قدرتمند و تكيه بر تبليغات  هاي هاي تجاري، جايگاه شامل مواردي مانند نام

هاي مشترك مالي را دليل ارتباط كسب و  برخي از مديران نيز ويژگي .است

بنابراين، اگرچه ممكن است كسب و كارها در . دانند كارهاي خود با يكديگر مي

بازارهاي محصول متفاوتي مشغول به فعاليت باشند، اما اهداف مالي مشتركي 

  .دارند
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ران در مورد تنوع شركت و مرتبط بودن آن تأثير زيادي بر كسب مزيت ادراكات مدي

 .سازي دارد هاي متنوع در اجراي استراتژي ها رقابتي شركت

 سازي  ادراك مديران در مورد نحوه مديريت متنوع - 6-3- 10

يك فرآيند و مهارت «هاي متنوع را به عنوان  ها بايد مديريت شركت مديران شركت

هاي روزانه  گيري هاي متنوع بر تصميم مهارت در مديريت شركت .يرندياد بگ» متمايز

هاي  هاي بلند مدت آنها در مورد استراتژي گيري مديران و همچنين بر تصميم

ن يكي از منابع مهم اوتواند به عن همچنين مياين مهارت . گذارد سازي تأثير مي متنوع

  .)488: 1986، 1پراهاالد و بتيس( مطرح باشد ها كسب مزيت رقابتي توسط شركت

  :هاي متنوع شامل موارد زير است فرآيند و مهارت متمايز مديريت شركت

  افزايي كردن فعاليت كسب و كارها به منظور دستيابي به هم  چگونگي هماهنگ .1

 چگونگي تخصيص منابع به كسب و كارهاي مختلف در يك شركت متنوع .2

هاي مانند مهندسي، مالي و  فعاليتگيري در مورد متمركز كردن  تصميم .3

حسابداري، بازاريابي و فروش، توليد و تحقيق و توسعه در دفاتر مركزي 

ها و واگذاري مديريت آنها به مديران  شركت يا تمركززدايي اين فعاليت

 .واحدهاي كسب و كار

چگونگي پرداخت حقوق و دستمزد و ارائه پاداش به مديران واحدهاي كسب  .4

ت اينكه آنها اهداف خود را در راستاي اهداف كلي شركت قرار و كار در جه

 .دهند

. براي مثال، شركت جنرال الكتريك را در نظر بگيريد كه يك شركت بسيار متنوع است

اين شركت در كسب و كارهاي مختلفي مانند موتورهاي هواپيماها، لوازم خانگي، 

هاي  تيو، راديو و تلويزيونتجهيزات انرژي، تجهيزات تصويربرداري پزشكي، لوكومو

كسب و كارهاي اين شركت در . مالي و بانكداري فعاليت داردعمليات اي،  شبكه

اين كسب و كارها به صورت مستقل از . هاي اول يا دوم قرار دارند صنعت خود در رتبه

                                                           
1 Prahalad & Bettis 
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كنند و مديران آنها نسبت به عملكردهاي واحدهاي خود به مديران عالي  هم كار مي

  . سخگو هستندسازمان پا

  سازي هاي متنوع اهميت تفكر پويا در مورد استراتژي - 6-4- 10

سازي باعث گسترش  متنوع. روند سازي مي ها به داليل مختلف به سمت متنوع شركت

محصوالت شركت، دستيابي به اقتصاد مقياس و گستره و توسعه بازارهاي جغرافيايي 

ها به كسب و  وابستگي كمتر شركتسازي همچنين باعث  متنوع. شود ها مي شركت

  . )179: 2009بسانكو و همكاران، ( شود كارهاي در حال ركود آنها مي

شناختي، ايجاد  با توجه به ماهيت پوياي اقتصاد امروزي، تغييرات متغيرهاي جمعيت

هاي سودآوري را در  هاي جديد، فرصت آوري محصوالت و خدمات جديد و ظهور فن

ها  برداري از اين فرصت ها براي بهره در نتيجه، شركت. داده است ها قرار اختيار شركت

  . كنند كسب و كار خود را متنوع مي

سازي خود دست كشيدند و  هاي متنوع ها از استراتژي دليل اصلي اينكه برخي از شركت

به سراغ كسب و كار اصلي خود رفتند، اين است كه مديران آنها نتوانستند در دو زمينه 

  :گوهاي ذهني مناسبي را ايجاد كنندزير، ال

  ادراك از تنوع سازمان و مرتبط بودن آن با كسب و كار اصلي آن .1

 سازي  ادراك در مورد نحوه مديريت متنوع .2

كشند كه  سازي دست مي هاي متنوع ها نيز به اين دليل از استراتژي برخي از شركت

هايي تمركز كنند كه  اليتتمايل دارند در زنجيره ارزش خود تجديد نظر كنند و بر فع

نقش شود و براي كسب مزيت رقابتي سازمان،  باعث ايجاد ارزش افزوده بيشتري مي

هاي زنجيره ارزش خود را  ها ساير فعاليت بنابراين، اين شركت. دارندحياتي 

هاي خود را  ها و لباس همانند شركت نايك كه توليد كفش. كنند سپاري مي برون

هاي بازاريابي و  تمركز اصلي خود را بر مهارت خود در فعاليت كند و سپاري مي برون

  . دهد تبليغاتي قرار مي

  سازي هاي متنوع اهميت يادگيري سازماني در مورد استراتژي - 6-5- 10
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سازي كسب و كارهاي خود را دارد، ضرورتاً بايد از طريق آزمون  شركتي كه قصد متنوع

دهد كه ادراك مديران از منطق  يادگيري زماني رخ مي. و خطا با نحوه مديريت آنها شود

هاي آنها از موفقيت  گيرد و تحت تأثير ارزيابي علت و معلولي رويدادها شكل مي

  . تصميمات استراتژيك قبلي آنها قرار دارد

بنابراين، با . مديريت يك شركت متنوع، انواع مختلفي از دانش بايد يكپارچه شوددر 

ها بايد  سازي احتياج به يكپارچگي دانش جديد دارد، شركت ند متنوعتوجه به اينكه فرآي

  ).42: 2000، 1تكسير(سازي از يادگيري سازماني استفاده كنند  هاي متنوع در استراتژي

شوند يا از مديراني كه از خارج  برداري مي اي كه از رقبا تقليد يا نسخه باورهاي مديريتي

توانند حالت منحصر به فرد به خود  آيند، نمي ست مياند، به د از سازمان استخدام شده

آيد،  اي كه از آزمون و خطا به دست مي اما يادگيري. بگيرند و منبع مزيت رقابتي باشند

شود و در فرآيندهاي جاري سازمان  هاي منحصر به فرد در سازمان مي باعث ايجاد بينش

تواند به عنوان منبع مزيت  خطا مي بنابراين، يادگيري مبتني بر آزمون و. شود نهادينه مي

  .ها مطرح باشد رقابتي براي سازمان

سازي، مديراني كه تجربه و تخصص كمي  هاي متنوع هاي استراتژي با توجه به پيچيدگي

به همين دليل است كه . در اين زمينه دارند، مطمئناً دچار اشتباهات مهلكي خواهند شد

  . سازي استفاده كنند هاي متنوع از استراتژيها تمايلي ندارند كه  بسياري از شركت

وقتي كه سازمان چند فعاليت اكتساب را انجام دهد، مديران آن نيز تا حدودي به 

بنابراين، . كنند هاي الزم در زمينه مديريت فرآيند اكتساب دست پيدا مي تخصص

  :شود بدين شرح ارائه مي» 2فرضيه تخصص«

سازي هستند، عملكرد  تر در مديريت متنوع با تجربههايي كه داراي تيم مديريتي  شركت«
تر در مديريت  تجربه  هايي كه كه داراي تيم مديريتي كم باالتري نسبت به شركت

  . »سازي هستند، دارند متنوع

                                                           
1 Texier 
2 expertise hypothesis 
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سازي بايد ارتباطات  هاي متنوع همچنين بايد توجه داشت كه براي موفق شدن استراتژي

ها ديدگاه مثبت  ر كرد تا آنها نسبت به اين استراتژيمؤثري را با كاركنان سازمان برقرا

اين ارتباطات باعث كاهش مقاومت آنها . پيدا كنند و از فشارهاي روحي خارج شوند

هاي  بنابراين، مديران بايد با تكنيك. شود سازي مي هاي متنوع در مقابل استراتژي

  .نيز آشنايي پيدا كنند 1مديريت تغيير

 گيري نتيجه -7- 10

با توجه به . ها سر و كار دارد شركت با مقياس و گستره مناسب شركتسطح استراتژي 

هاي  رسيم كه بحث در مورد استراتژي مباحث مطرح شده در اين فصل به اين نتيجه مي

توان كل مباحث مربوط در اين زمينه را  سازي بسيار گسترده است، بنابراين، نمي متنوع

  . آوري كرد تنها در يك فصل جمع

هاي  ها، برخي از نكات مهمي كه در مورد استراتژي رغم اين محدوديت اما علي

  :)241: 2012دوهايم و همكاران، ( توان بيان كرد، شامل موارد زير است سازي مي متنوع

. ها شود تواند باعث ايجاد مزيت رقابتي براي شركت اندازه به تنهايي نمي .1

زه بزرگ به اقتصاد مقياس برسند، اما توانند از طريق اندا ها مي اگرچه شركت

توانند به اقتصاد  هايي نيز وجود دارند كه با توليدات در سطح پايين مي شركت

همچنين، ايجاد . توانند از شركت تقليد كنند در نتيجه، رقبا مي. مقياس برسند

هاي الزم براي دستيابي به اقتصاد مقياس و گستره مستلزم صرف  هماهنگي

ها  به عالوه، اندازه بزرگ سازماني باعث ايجاد چالش. ادي استهاي زي هزينه

 .شود مينيز و مسائل ارتباطي و هماهنگي 

ها  سازي به اين معنا نيست كه اين استراتژي هاي متنوع هاي استراتژي چالش .2

هاي قبلي نيز گفته شد، نيمي از  طور كه در بخش همان. مفيد نيستند

سازي باال و نيمي از آنها داراي  متنوع هاي با عملكرد باال داراي شركت

هاي با عملكرد پايين نيز داراي  نيمي از شركت. سازي پايين هستند متنوع

                                                           
1 change management 
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بنابراين، . سازي پايين هستند سازي باال و نيمي از آنها داراي متنوع متنوع

  . شود ها نمي باعث عملكرد باال يا پايين براي سازمان  سازي ضرورتاً متنوع

كند،  سازي نقش حياتي ايفا مي هاي متنوع ر موفقيت استراتژيآنچه كه د .3

. ها است سازي اين استراتژي تخصص و تجربه مديران سازمان در پياده

سازي شركت و مرتبط بودن آن  طور كه بيان شد، ادراك مديران از متنوع همان

سازي نقش مهمي در  و همچنين ادراك آنها در مورد نحوه مديريت متنوع

اين نكته بيانگر اهميت تفكر . سازي دارد هاي متنوع استراتژي موفقيت

سازي  هاي متنوع استراتژيك و الگوهاي ذهني مديران در موفقيت استراتژي

 . است
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  خالصه -8- 10
استراتژي سطح كسب و كار بر اينكه يك شركت چگونه بايد در يك محيط  •

  .رقابتي مشخص رقابت كند، تمركز دارد

در واقع، . گذارد شركت بر مقياس و گستره شركت تأثير مياستراتژي سطح  •

  .گذارد سازي آن تأثير مي استراتژي سطح شركت، بر ميزان اندازه و متنوع

  :عامل محرك هستند 5سازي داراي  هاي متنوع استراتژي •

o رشد  

o هاي فعلي استفاده بهتر از منابع و قابليت  

o استفاده بهتر از جريان نقدي مازاد  

o  و افزايش قدرت بازاركاهش رقابت  

o فرار از بازارهاي غير جذاب يا در حال ركود  

  :سازي به شرح زير هستند چهار نوع استراتژي متنوع •

o يكپارچگي عمودي  

o مرتبط(سازي افقي  متنوع(  

o غير مرتبط(سازي مختلط  متنوع(  

o سازي جهاني متنوع  

ر استراتژي به دست آوردن كنترل بر ساي«از  عبارت استيكپارچگي عمودي  •

  :يكپارچگي عمودي دو نوع است. »افزا در زنجيره ارزش هاي ارزش فعاليت

o يكپارچگي عمودي رو به باال  

o يكپارچگي عمودي رو به پايين  

تر شدن به  استراتژي نزديك«از  عبارت استيكپارچگي عمودي رو به باال  •

زم كنندگان اين منابع يا توليد قطعات ال منبع مواد اوليه از طريق اكتساب تأمين

  .»براي توليد محصول نهايي توسط شركت
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تر شدن به  استراتژي نزديك«از  عبارت استيكپارچگي عمودي رو به پايين  •

هاي  كننده يا كاربر نهايي از طريق اكتساب يا ايجاد فروشگاه مصرف

فروشي براي توزيع، فروش يا خدمات پس از فروش محصوالت  خرده

  .»شركت

  :گي عمودي عبارتند ازهاي يكپارچ مزاياي استراتژي •

o ها و عرضه قطعات كنترل بيشتر بر هزينه  

o  كنترل بيشتر بر تعامالت شركت با مشتريان  

o هاي اختصاصي شركت آوري امكان محافظت از فن  

o  امكان حفظ يا ترويج شهرت شركت در كيفيت يا خدمات برجسته 

  :هاي يكپارچگي عمودي عبارتند از معايب استراتژي •

o باالترهاي سربار  هزينه 

o  نوسان تقاضاي بازار  

o آوري  تغييرات فن 

o گذاري انتقالي تناقض قيمت  

استراتژي اضافه كردن خطوط «از  عبارت است) مرتبط(سازي افقي  متنوع •

توليدي يا خدماتي مرتبط يا مشابه به كسب و كار اصلي فعلي سازمان كه از 

صورت طريق اكتساب رقبا يا از طريق توسعه داخلي محصوالت و خدمات 

  .»گيرد مي

اضافه كردن كسب و كارها «از  عبارت است) غير مرتبط(سازي مختلط  متنوع •

  .»خدمات جديد و غير مرتبط با كسب و كار اصلي سازمان ويا محصوالت 

  .افزايي شوند سازي بايد منجر به ايجاد هم هاي متنوع استراتژي •

 در نتيجهد هر واحد شود كه بهاي تمام شده تولي اقتصاد مقياس زماني ايجاد مي •

هاي ثابت بين تعداد بيشتري از واحدهاي  افزايش توليد و سرشكن شدن هزينه

 كند  توليدي، كاهش پيدا مي
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در حالي كه اقتصاد مقياس به استفاده از منابع مشابه براي انجام بيشتر يك كار  •

كارهاي مشابه داللت دارد، اقتصاد گستره به استفاده از منابع مشابه براي انجام 

 .متفاوت داللت دارد

  :افزايي عبارتند از موانع هم •

o سازي  هاي متنوع درك نادرست مديران از فرصت  

o هاي مرتبط با فرآيند اكتساب ريسك  

o ها  سازي اكتساب چالش يكپارچه  

o مسائل مرتبط با توسعه داخلي كسب و كارهاي جديد  

o هاي هماهنگي كسب و كارهاي جديد مديريت پيچيدگي و هزينه 

هاي متنوع با عملكرد باال و پايين از نظر  يچ تفاوت معناداري بين شركته •

اي و  جذابيت صنعت، نرخ رشد، سطح مخارج سرمايه(ابعاد مهم استراتژيك 

  .وجود ندارد) تحقيق و توسعه

  :هاي متنوع شامل موارد زير است فرآيند و مهارت متمايز مديريت شركت •

o كارها به منظور دستيابي به  كردن فعاليت كسب و  چگونگي هماهنگ

  افزايي هم

o  چگونگي تخصيص منابع به كسب و كارهاي مختلف در يك شركت

 متنوع

 
  خودآزمايي تشريحي -9- 10

مقايسه شركت هاي سطح  هاي سطح كسب و كار را با استراتژي استراتژي .1

  .كنيد

  .سازي را نام ببريد و توضيح دهيد عهاي متنو استراتژي عوامل محرك .2

  .سازي را ذكر كنيد عهاي متنو استراتژي انواع .3

  .يكپارچگي عمودي و انواع آن را تعريف كنيد .4

 .هاي يكپارچگي را تحليل كنيد مزايا و معايب استراتژي .5
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سازي  متنوعو ) غير مرتبط(سازي مختلط  ، متنوع)مرتبط(سازي افقي  متنوع .6

  .را تعريف كنيد جهاني

  .نيداقتصاد مقياس و اقتصاد گستره را تعريف ك .7

  .افزايي را توضيح دهيد موانع ايجاد هم .8

  .سازي و عملكرد سازماني را تحليل كنيد ارتباط بين متنوع .9

هاي  نقش تفكر استراتژيك، تفكر پويا و يادگيري سازماني را در استراتژي .10

 .توضيح دهيد سازي متنوع

 

 اي خودآزمايي چند گزينه -10- 10

سازي تحت تأثير  شركت و متنوعهاي سطح  گيري در مورد استراتژي تصميم .1

 الگوهاي ذهني مديران در مورد چه مواردي از كسب و كار سازمان قرار دارد؟

 اندازه و ساختار  -ب                       اندازه و تنوع               -الف

  فرهنگ و ساختار -فرهنگ و تنوع                                      د -ج

ها بر اينكه يك شركت چگونه بايد در يك محيط رقابتي  تراتژيكدام يك از اس .2

 تمركز دارد؟ مشخص رقابت كند،

 استراتژي سطح كسب و كار -ب                     استراتژي سطح عملياتي -الف

  استراتژي سطح شركت -د                               استراتژي بازاريابي -ج

 گذارد؟ مفاهيمي تأثير ميبر چه استراتژي سطح شركت  .3

 عمليات و گستره -ب                                مقياس و عمليات - الف        

  مقياس و گستره -د                                آوري و ساختار  فن -ج        

پورتر  .هاي متنوع نيازمند يك تعريف يكپارچه براي سطح شركت هستند شركت .4

 ؟گويد مي چهبه آن 

 مزيت رقابتي -ب                                    رهبري هزينه - الف        

  ريشه شركت -د                              استراتژي كسب و كار -ج        

 ؟كدام است  پذيرترين استراتژي آنسوف آخرين و ريسك .5
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 توسعه محصول  -ب                                     نفوذ در بازار - الف        

  توسعه بازار -د                                          سازي متنوع -ج        

 ؟چيستها  هدف ضمني شركت .6

 حفظ موقعيت -ب                                                     بقا -الف       

 تفكر استراتژيك    -د                                                  رشد -ج       

وضعيتي كه امور مالي و مديريتي دو يا چند شركت مستقل به نحوي با هم  .7

هاي قبلي و تأسيس يك بنگاه  تركيب شود، بدون اجبار نسبت به انحالل شركت

  چه نام دارد؟ ،جديد

 ائتالف مشترك  -ب                                  و اكتساب  ادغام -الف       

  ائتالف استراتژيك -د                             گذاري مشترك  سرمايه -ج       

افزا در زنجيره ارزش  هاي ارزش استراتژي به دست آوردن كنترل بر ساير فعاليت .8

 چه نام دارد؟

  يكپارچگي افقي                -ب            يكپارچگي عمودي                   -الف      

  يكپارچگي ارزش                -يكپارچگي زنجيره ارزش                         د -ج       

ها و عرضه قطعات  هاي زير باعث كنترل بيشتر بر هزينه كدام يك از استراتژي .9

 شود؟ مي

 يكپارچگي عمودي  -ب          يكپارچگي جهاني                       -الف      

  يكپارچگي مختلط -يكپارچگي افقي                                    د -ج       

 شود؟ هاي سربار باالتر مي هاي زير باعث هزينه كدام يك از استراتژي .10

 يكپارچگي مختط  -يكپارچگي جهاني                                ب -الف       

  يكپارچگي عمودي -يكپارچگي افقي                                     د -ج       

قيمتي كه يك بخش از شركت براي ارائه قطعات يا خدمات خود از بخش ديگر  .11

 ؟كند، چه نام دارد سازمان دريافت مي

 گذاري قطعات قيمت -گذاري واگذاري                          ب قيمت -الف       
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 گذاري انتقالي قيمت -گذاري بخشي                                د قيمت -ج       

 ؟سازي افقي چيست متنوعنام ديگر  .12

 تراز هم -سطح                                             ب هم -الف     

 مختلط -مرتبط                                                   د -ج     

صت ارائه محصوالت و خدمات موجود به بازارهاي جديد از طريق كدام فر .13

 ؟شود استراتژي حاصل مي

 سازي مرتبط متنوع -بسازي غير مرتبط                             متنوع -الف     

  سازي جهاني متنوع -د                                  سازي مختلط  متنوع -ج     

خدمات جديد و غير مرتبط با كسب واضافه كردن كسب و كارها يا محصوالت  .14

 و كار اصلي سازمان چه نام دارد؟

 سازي مختلط متنوع -سازي معكوس                               ب متنوع -الف     

  سازي عمودي متنوع -سازي مرتبط                                     د متنوع -ج     

ترين روش ورود به بازارهاي جهاني كه از باالترين ريسك نيز برخوردار  پيچيده .15

 است، كدام است؟

 صادرات -ب                       مالكيت كامل                   -الف      

 واگذاري حق امتياز توزيع -د           واگذاري حق امتياز توليد                 -ج     



    

 

 

  فصل يازدهم

  ساختار سازماني و اجراي استراتژي

  
 

  اهداف كلي 
  در اجراي استراتژي ساختار سازمانيآشنايي با نقش 

  

  

  اهداف رفتاري
 :پس از مطالعه اين فصل، شما بايد بتوانيد

كرده و نقش آن را در اجراي استراتژي توضيح ساختار سازماني را تعريف  .1

 .دهيد

 .عناصر ساختار سازماني را توضيح دهيد .2

 .هاي سازماندهي را بيان كنيد چالش .3

 .هاي سازماندهي تحليل كنيد نقش عناصر ساختار سازماني را در رفع چالش .4

ي سازماني آينده كه بر سازماندهي و ساختارهارا هاي در حال ظهور  چالش .5

 .گذارند، تشريح كنيد تأثير مي
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  مقدمه -1- 11
تفكر . شدبر اهميت تفكر استراتژيك در مديريت استراتژيك تأكيد  قبليهاي  در فصل

بر عهده  ها سازمان  نقش مهمي در تنظيم و اجراي استراتژيدر دنياي امروز، استراتژيك 

  . دارد

هاي قبلي، تعريف كسب و كار، استراتژي كسب و كار و استراتژي  همچنين در فصل

ها  طور كه گفته شد، توانايي شركت همان. سطح شركت مورد بررسي قرار گرفته است

تفكر استراتژيك مديران در مورد . ها با هم متفاوت است در اجراي مؤثر استراتژي

ها يك منبع بالقوه مهم براي كسب  ستراتژيساختار سازماني مناسب براي اجراي مؤثر ا

  . مزيت رقابتي است

. اند هايي است كه مديران تنظيم كرده هدف اصلي ساختار سازماني، اجراي استراتژي

ها به مديران، ذينفعان و  ساختار سازماني به عنوان ابزاري جهت پاسخگويي سازمان

  . كند تغييرات محيط كسب و كار عمل مي

  ها اي سازمانه ويژگي -2- 11
. ها داراي تفكر استراتژيك باشند ها بايد در مورد اجراي استراتژي مديران همه سازمان

ها را انجام دهند و به اهداف  خواهند برنامه نها بايد مشخص كنند كه چگونه ميآ

هاي كارآفرين، كارآفرينان همه كارها  ترين شركت در كوچك. سازماني دست پيدا كنند

ناپذيري كارهاي سازمان را به تنهايي و  آنها به طور خستگي. دهند را خودشان انجام مي

  . دهند گاهي به كمك اعضاي نزديك خانواده خود انجام مي

اي ه اما همزمان با رشد شركت، آنها بايد كاركنان جديدي را استخدام كنند، مكان

خريداري يا اجاره كنند و همچنين، بسياري شركت جديدي را براي توليد محصوالت 

  .از اختيارات خود را به كاركنان واگذار كنند

هاي  شركت. ضروري استها  همه سازماندر ها  سازماندهي براي اجراي مؤثر استراتژي

به دليل اي فعاليت دارند،  بزرگي مانند ايران خودرو و سايپا كه در سطح گسترده

داراي ساختارهاي ها و دشواري ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي مختلف خود،  پيچيدگي



 377ساختار سازماني و اجراي استراتژي     

 

ها نيازمند  نيز براي اجراي استراتژي 1هاي كوچك و متوسط شركت. پيچيده هستند

هاي كوچك و  هاي شركت در واقع، دليل اصلي شكست. هستندساختارهاي مناسب 

ها  ضعف آنها در اجراي اين استراتژيهاي نامناسب آنها نيست، بلكه  متوسط، استراتژي

  .است

شركت توسط مديران، تأثير زيادي بر اثربخشي و عملكرد  منحصر به فردسازماندهي 

كسب مزيت رقابتي  منابع ترين در نتيجه، ساختار سازماني يكي از مهم. سازماني دارد

بر اهميت ساختارهاي سازماني در  3، مدير عامل شركت ياهو2كارول بارتز. است

ها براي نوآوري بايد داراي ساختارهاي  او معتقد است سازمان .نوآوري تأكيد دارد

  ).24: 2009بارتز، (كننده از خالقيت و نوآوري باشند مناسب حمايت 

. رسند رقابتي پايدار مي  هاي سازماني خود به مزيت  طريق قابليتهاي امروزي از  سازمان

ها از طريق آن  شيوه منحصر به فردي كه شركت«هاي سازماني عبارتند از  قابليت

د و كاركنان خود را براي رسيدن به نكن هاي خود را سازماندهي مي عمليات و فعاليت

  ). 5: 1997، 4نادلر و تاشمن( »دنكن اهداف سازماني تشويق مي

شود كه آنها به ساختارهاي  باعث ميها  پيچيدگي سازمانبنابراين، افزايش اندازه و 

حدود تفكيك سازمان را  ،پيچيدگي. ها احتياج پيدا كنند مناسبي براي اجراي استراتژي

هر چقدر پيچيدگي . ها است ساختاري اصلي سازمان بعددهد و يكي از سه  نشان مي

هاي پراكنده و تفكيك  يت مديران براي اطمينان از اينكه فعاليتشود، مسؤول بيشتر مي

رود،  شده درون سازمان به طور يكنواخت و هماهنگ در جهت تحقق اهداف پيش مي

اي به مسائل ارتباطات، هماهنگي و كنترل  شود و مستلزم توجه قابل مالحظه بيشتر مي

  ).165: 1388طاهرپور و همكاران، (است 

  :شامل موارد زير استها  انهاي سازم ويژگي

 تقسيم كار •

                                                           
1 Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) 
2 Carol Bartz 
3 Yahoo  
4 Nadler & Tushman 
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  سلسله مراتب •

  رسميت •

  پذيري  انعطاف •

  :شود ها به طور كامل توضيح داده مي در بخش زير، هر يك از اين ويژگي

 تقسيم كار -11-2-1

ها براي هر يك از كاركنان خود وظايف  بدين معنا است كه شركت 1تقسيم كار

ها افراد دامنه وسيعي از كارها را انجام  امروزه در سازمان. كنند تعيين ميرا مشخصي 

اي از  دهند، بلكه تقسيم كار باعث شده است كه در يك وظيفه خاص يا مجموعه نمي

  . وظايف به هم مرتبط تخصص پيدا كنند

 تقسيم كار تا پيش از انقالب صنعتي، ساده و بر مبناي جنسيت و سن بود، اما با ورود

پوريوسفي و (تر شد  صنعت و دگرگون شدن ساختارهاي جامعه، تقسيم كار نيز پيچيده

  ). 135: 1391همكاران، 

كه  دنده د يا آموزش مينكن ها براي انجام تقسيم كار، متخصصاني را جذب مي شركت

گيري واحدهاي  تقسيم كار، باعث شكل. بتوانند اين وظايف را به خوبي انجام دهند

مختلفي در سازمان شامل توليد، بازاريابي، خدمات پس از فروش، مالي، حسابداري و 

  .شود مي... 

  سلسله مراتب - 2-2- 11
سلسله مراتب عبارت است از . ها است هاي سازمان يكي ديگر از ويژگي 2سلسله مراتب

 -آرايش مديران و كاركنان سازمان در قالب روابط سرپرستي«يا » 3نمودار سازماني«

در سلسله مراتب سازماني، واحدهاي سطح پايين سازمان تحت كنترل . »زيردستي

  ).16: 2013، 4انلوي(واحدهاي سطح باال هستند 

                                                           
1 division of labor 
2 hierarchy  
3 organization chart 
4 Iannello 
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هاي  شركت. مراتب به تعداد سطوح مديريتي در نمودار سازماني اشاره داردسلسله 

تعداد سطوح سلسله مراتب در اين . داراي سطوح سلسله مراتب طوالني هستند 1طويل

هاي  تعداد سطوح سلسله مراتب در شركت. رسد سطح مي 8ها معموالً به  سازمان

هاي جديد و كارآفرين داراي  شركت  معموال. رسد نيز به دو يا سه سطح مي 2مسطح

ها  شركت. طويل هايهاي بزرگ داراي ساختار ساختارهاي مسطح هستند و شركت

كنند از مزاياي ساختارهاي مسطح استفاده كنند، بنابراين، به سمت  تالش مي

  . روند سازي مي كوچك

حيطه كنترل . 3يكي از مفاهيم نزديك به سلسله مراتب عبارت است از حيطه كنترل

هر چه حيطه كنترل . دهند بارت است از تعداد زيردستاني كه به يك مدير گزارش ميع

با . شود بيشتر مي دهند، تر باشد، تعداد زيردستاني كه به يك مدير گزارش مي وسيع

  . كند تر شدن حيطه كنترل، سازمان به سمت ساختارهاي مسطح حركت مي وسيع

  رسميت - 2-3- 11
اگر كاري بسيار رسمي ، استاندارد بودن كارها در سازمان اشاره دارد به ميزان 4رسميت

دهد، داراي اختيارات بسيار اندكي  باشد، در آن صورت فردي كه آن كار را انجام مي

اي كه مشخص شده است، در زمان مقرر و با روشي  را به همان شيوه آناست و بايد 

شده است، قوانين و مقررات  در چنين حالتي شرح وظايف مشخص. خاص انجام دهد

در نظر گرفته  يو مشخصهاي بسيار دقيق  زيادي وجود دارد و براي انجام امور، روش

ولي . هايي بايد به صورت بسيار رسمي انجام شوند كارها در چنين سازمان. شده است

ريزي نشده است و  اگر ميزان رسميت اندك باشد، رفتار كارگر يا كارمند تا حدي برنامه

  .اراي آزادي عمل زيادي خواهد بودد
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3 span of control 
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 ياه گيري و در مورد شيوه گام تصميمبنابراين، هرقدر كارها بيشتر استاندارد باشد، به هن

تواند در  شود و او حتي نمي انجام كارها در سازمان از كارگر يا كارمند نظرخواهي نمي

   ).302: 1391رابينز، ( هاي ديگر انجام آن فكر كند مورد شيوه

  پذيري انعطاف - 2-4- 11
هاي امروزي،  هاي سازمان ذكر شد، يكي از ويژگي 5طور كه در انتهاي فصل  همان

ها و استانداردهاي خود تكيه  ها سرسختانه به قواعد، سياست سازمان. است 1ثبات

شود كه  اين باعث مي. ، حتي زماني كه شرايط محيطي آنها را منسوخ كرده باشدكنند مي

هاي خود را به همان  تغييرات مقاومت كنند و ترجيح دهند كه فعاليتآنها در مقابل 

مينتزبرگ معتقد است كه ثبات و مقاومت در مقابل تغيير براي . شكل سابق انجام دهند

 ها مناسب نيست و آنها در دنياي امروزي بايد همگام با تغييرات حركت كنند شركت

پذير باشند تا  انعطافبايد  ير دنياي امروزها د بنابراين، سازمان. )34: 1978مينتزبرگ، (

    .را ارائه دهندمناسبي  هاي بتوانند نسبت به تغييرات محيطي پاسخ

  ساختار سازمانيعناصر  -3- 11
آشكارترين عنصر ساختار سازماني است، اما ) نمودار سازماني(اگرچه سلسله مراتب 

ابعاد ساختار سازماني شامل ساير  .ساختار سازماني تنها شامل سلسله مراتب نيست

هاي اطالعاتي  هاي عملياتي استاندارد و سيستم قواعد مكتوب و غير مكتوب، رويه

فرهنگ در واقع . ، فرهنگ سازمان استنيز يكي ديگر از عناصر ساختار سازماني. است

شركت است كه اهميت آن از ساختار رسمي سازمان نيز » 2ساختار غير رسمي«همان 

   .باالتر است

عناصري است كه تنظيم و اجراي بنابراين، ساختار سازماني شامل يك مفهوم گسترده از 

  . كنند سازي كلي سازمان  را تسهيل مي استراتژي و هماهنگ

  :شامل موارد زير استسازماني عناصر ساختار 

 سلسله مراتب .1

                                                           
1 stability 
2 informal structure 



 381ساختار سازماني و اجراي استراتژي     

 

 هاي كنترلي هاي عملياتي استاندارد و سيستم ها، رويه سياست .2

 اطالعاتي و جريان اطالعاتي در بين واحدهاي سازمانيهاي  سيستم .3

 فرهنگ .4

چالشي كه مديران در ارتباط با اين عناصر دارند، اين است كه بتوانند آنها را در يك 

  :ساختار سازماني مناسب طوري تركيب كنند كه به موارد زير كمك كنند

  ها اجراي مؤثر استراتژي .1

ران و مديران سازمان در اجراي آماده كردن كاركنان براي تبعيت از رهب .2

 .ها و همچنين پاسخگو كردن سازمان در مقابل تغييرات محيطي استراتژي

هاي نمودار سازماني  و خانه دهي مجدد و تغيير خطوطاين امر فقط مستلزم سازمان

هاي اطالعاتي  و فرآيندهاي  بلكه بايد مباحث حياتي مانند عوامل مؤثر بر جريان نيست،

ان و ساير موارد را در بر عوامل مؤثر بر مشتريان، هماهنگي بين كاركن كسب و كار،

  ).49: 2007، 1استانفورد(بگيرد 

كند،  زماني كه سلسله مراتب تغيير مي. باشندمتناسب در واقع، اين عناصر بايد با هم 

ممكن است نياز باشد كه . مديران بايد تغييرات ساير عناصر را نيز ارزيابي كنند

هاي اطالعاتي نيازمند تعديل شدن باشند و حتي  ا تغيير كنند، سيستمه سياست

طور كه در مدل مديريت استراتژيك  همان. هنجارهاي جديدي در سازمان شكل بگيرد

تصميمات در مورد ساختار سازماني تحت تأثير تفكر ، )1-11نمودار (شود  مشاهده مي

طور  همان. ها قرار دارد ي استراتژياستراتژيك مديران در مورد نحوه سازماندهي و اجرا

تواند  بيان شد، باورها و ادراكات مديران در اين زمينه به سه شيوه مي 1كه در فصل 

  :شكل بگيرد

  يادگيري از طريق آزمون و خطا .1

 تقليد از ساختارهاي مؤثر رقبا .2

 خالقيت و قدرت ابتكار مديران .3

 

                                                           
1 Stanford  
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گيري استراتژيك، عملكرد و مزيت  بين الگوهاي ذهني مديران، تصميم ارتباط - 1-11نمودار 

   )13: 2012دوهايم و همكاران، (رقابتي 

  

  سلسله مراتب - 3-1- 11
 در .ترين بعد مورد مطالعه ساختار سازماني است سلسله مراتب آشكارترين و گسترده

ضعف هر يك از گانه ساختارهاي سلسله مراتبي و نقاط قوت و  اين بخش، انواع سه

  :ساختارهاي سازماني مورد بررسي عبارتند از. شود آنها معرفي مي

  1اي ساختار وظيفه .1

  2بخشي ساختار چند .2

  3ساختار ماتريسي .3

 اي ساختارهاي وظيفه -1- 3-1- 11

اي مانند توليد، بازاريابي،  ها بر اساس واحدهاي وظيفه اي، فعاليت در ساختارهاي وظيفه

  . شوند قسيم ميتحقيق و توسعه و مالي ت

اساس اين ساختار، رعايت سلسله مراتب سازماني، تمركز بر قدرت و كنترل از باال به 

  ). 50: 1388بياضي و همكاران، (پايين است 
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  . ارائه شده است 2-11اين نوع ساختار در نمودار 

  

  
 
 
 
 
 
 

  )305: 1390رضائيان، (اي  ساختار وظيفه - 2-11نمودار  

  

شود كاركنان در انجام كارها  اي اين است كه باعث مي مزيت اصلي ساختار وظيفه

اي بر تخصص و كارآيي تأكيد دارد،  از آنجا كه ساختار وظيفه. متخصص و ماهر شوند

هاي  هاي بزرگ از آن براي سازماندهي فعاليت هاي زيادي، حتي شركت بنابراين، شركت

  . كنند خود استفاده مي

هاي زير باشند  هايي مناسب است كه داراي ويژگي اي براي سازمان هساختار وظيف

  ):49: 2007استانفورد، (

  .در بازارهاي با ثبات و نامتمايز فعاليت داشته باشند .1

 .داراي يك فرهنگ متمركز بر كنترل باشند .2

 .باشندداراي يك خط توليد محصول يا خدمت  .3

 .باشده خود هاي مربوط ب هر يك از وظايف آنها نيازمند تخصص .4

 .باشدچرخه حيات توسعه محصوالت آنها طوالني  .5

 .نمايدسازمان از استانداردهاي مشترك استفاده  .6

اولين ايراد اين ساختار، مشكالت ارتباطي و . اي داراي معايبي نيز است ساختار وظيفه 

اي براي  هاي مختلف يك سازمان وظيفه بخش. اي است انگيزشي بين واحدهاي وظيفه

به عنوان مثال، منطقي به نظر . ها داراي مشكالت زيادي هستند ارتباط با ديگر بخش

ش توليد يك سؤال بازاريابي داشت، بتواند آن را رسد زماني كه يك كارمند بخ مي

 مدير عامل

 مالي تحقيق و توسعه بازاريابي توليد
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اما در . با همكاران خود در بخش بازاريابي در ميان بگذارد 1تلفني يا از طريق رايانامه

بنابراين، همكاري بين . هاي كوچك د، مگر در شركتگير عمل اين اتفاق صورت نمي

  ).100: 1389الواني، (واحدها در اين ساختار چندان قوي نيست 

در عمل، كارمند بخش توليد بايد يك نامه به مدير خود بنويسد، مدير مربوطه نيز بايد 

اي را به رئيس  آن را به دست رئيس بخش توليد برساند، سپس رئيس بخش توليد نامه

رئيس بخش بازاريابي نامه را به مدير بازاريابي شركت . بخش بازاريابي بنويسد

پاسخگويي در اختيار كارمندي كه به نظر خود واجد فرستد و او نيز نامه را براي  مي

شود، اين روند بسيار طوالني  طور كه مشاهده مي همان. دهد شرايط است، ارجاع مي

  .است

اي، برخي از  هاي وظيفه اي اين است كه در اكثر سازمان دومين مشكل ساختار وظيفه

شوند كه مسؤوليت ايجاد درآمد را براي  شناخته مي 2ها به عنوان مراكز درآمد بخش

شناخته  3اما برخي ديگر از واحدها به عنوان مراكز هزينه. شركت بر عهده دارند

اين واحدها مهم هستند، اما نقشي در ايجاد درآمد براي شركت براي آنها در . شوند مي

دچار مشكالت روحي در نتيجه، مديران و كاركنان اين واحدها . نظر گرفته نشده است

  . شوند و انگيزشي مي

اي اين است كه بار زيادي را بر دوش مديران عالي قرار  ايراد سوم ساختار وظيفه

ها و گزارشات  مديران در اين ساختارها بايد زمان زيادي را صرف پاسخ به نامه. دهد مي

اي  وظيفه آنها همچنين بايد تعارضات بين واحدهاي. هاي مختلف سازمان نمايند بخش

  . را نيز حل و فصل كنند

چنان شديد شوند كه مانع توجه مديران به  اگر اين مشكالت انگيزشي و اطالعاتي آن

توجه يا پاسخگويي به تغييرات محيط رقابتي شوند و يا بر توانايي شركت در اجراي 

استفاده ها تأثير منفي بگذارند، آنگاه سازمان بايد از ساختارهاي ديگر  مؤثر استراتژي

، بايد تغييرات  شدن شركت زمان با رشد و متنوع اند كه هم اكثر مديران متوجه شده .كند

                                                           
1 e-mail 
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ها،  ها به اين چالش هاي سازمان يكي از پاسخ. اي را در ساختار سازماني ايجاد كنند عمده

  .ايجاد ساختارهاي چند بخشي بوده است

 ساختارهاي چند بخشي -2- 3-1- 11

ساختارهاي چند بخشي شامل ساختارهاي محصول، فرآيند، جغرافيايي و مشتري 

اساس محصول، فرآيند، منطقه جغرافيايي يا مشتري در اين ساختارها سازمان بر . هستند

هاي اول قرن  ها در دهه شدن سازمان رشد و متنوع .شود به بخش هاي مختلف تقسيم مي

بيستم باعث ايجاد مشكالت زيادي، مانند عدم كارآيي در جريان اطالعات و حجم 

يري مبتني بر مديران چند شركت بزرگ از طريق يادگ. كاري باال براي مديران آنها شد

ها امروزي  از آنجا كه سازمان. آزمون و خطا، ساختارهاي چند بخشي را توسعه دادند

داراي كسب و كارهاي مختلفي هستند و در مناطق مختلف جهان مشغول به فعاليت 

 3-11نمودار . هستند، استفاده از ساختارهاي چند بخشي در بين آنها رشد كرده است

  .دهد يساختار محصول را نشان م

  

  
 
 
 
 
 
 

   

  )101: 1389الواني، (ساختار محصول  - 3-11نمودار 

  

  .دهد را نشان مي منطقه جغرافياييساختار نيز  4-11نمودار 

  

  

  
 

 مدير عامل

 آمريكا آسيا اروپا

 مالي بازاريابي توليد

پرسنل سطح 

 شركت

 مالي بازاريابي توليد مالي بازاريابي توليد

 مدير عامل

 شويي لباس كن گرم آب  يبخار

 مالي بازاريابي توليد

 پرسنل سطح شركت

 مالي بازاريابي توليد مالي بازاريابي توليد
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  )253: 2012دوهايم و همكاران، (ساختار منطقه جغرافيايي  - 4-11نمودار 

  

ها در اوايل قرن بيستم از ساختارهاي چند بخشي استفاده  تعداد كمي از شركت

. كردندها بعد از جنگ جهاني دوم از اين ساختارها استفاده  اكثريت شركت. كردند مي

 500در واقع، پذيرش ساختار چند بخشي يك نوآوري مديريتي است كه تقريباً همه 

دهد كه چگونه تقليد  اين نشان مي. ندا هشركت برتر مجله فورچون از آن استفاده كرد

  . شود ها از يكديگر باعث انتشار نوآوري در كل اقتصاد مي شركت

نقاط . دنهاي بزرگ و متنوع دار براي شركت مختلفيمزاياي ساختارهاي چند بخشي 

  :)254: 2012دوهايم و همكاران، ( شامل موارد زير استساختارهاي چند بخشي قوت 

در نتيجه، . شود ها مي گيري ساختار چند بخشي باعث تمركززدايي در تصميم .1

و عادي سازمان دخالت كنند و  ن مجبور نيستند در تصميمات روزمرهمديرا

هاي چند بخشي،  در شركت. شود تر آزاد مي اي تصميمات مهموقت آنها بر

گذارد،  ها تأثير مي اكثر تصميمات تاكتيكي و استراتژيك كه بر هر يك از بخش

توانند  بنابراين، مديران سطح شركت مي. گيرد ها انجام مي توسط مديران بخش

هاي مختلف،  تر مانند تخصيص سرمايه به بخش بر مباحث استراتژيك

گيري در مورد خريد يا فروش كسب و  گيري كلي شركت و تصميم جهت

 .  كارها تمركز كنند

يكي از . دنشو ها مي ساختارهاي چند بخشي باعث افزايش پاسخگويي بخش .2

هستند كه شركت سطح  هاي كليدي ساختارهاي چند بخشي، پرسنل بخش
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 1گيري و نظارت مستمر آنها با اندازه. و ارزيابي را بر عهده دارند هنقش مشاور

هاي  ها، مديران آنها را ملزم به پاسخگويي نسبت به عملكرد بخش بر بخش

هاي عملكردي را در اختيار مديران  آنها همچنين اين گزارش. كنند خود مي

 . دهند عالي سازمان قرار مي

. بخشند نابع سازمان را بهبود ميساختارهاي چند بخشي كيفيت تخصيص م .3

ها  را از مديران بخش 2گذاري سرمايه هاي پيشنهادي طرحپرسنل سطح شركت 

براي  3گذاري سپس از معيارهاي مشتركي مانند نرخ بازده سرمايه. گيرند مي

رقابت بين . كنند هاي پيشنهادي استفاده مي طرحارزيابي و تأمين مالي اين 

هاي متمايز ساختارهاي چند بخشي  يكي از ويژگيها در جذب سرمايه،  بخش

دهند كه  هايي قرار مي هاي نقدي را در اختيار بخش ها جريان اين شركت. است

 .  داراي پتانسيل سودآوري باالتري هستند

. شود هاي چند بخشي، همواره وارد خزانه شركت مي هاي نقدي در شركت البته، جريان

يك بخش يا منطقه جغرافيايي به سودآوري بااليي  به عبارت ديگر، اگرچه ممكن است

در اختيار درآمدهاي آن انداز اقتصادي مثبتي نباشد،  دست پيدا كند، اما اگر داراي چشم

  . هاي سودآوري بيشتري هستند گيرد كه داراي فرصت هايي قرار مي بخش

  :)51: 2007استانفورد، ( در مجموع، ساختارهاي چند بخشي در موارد زير مفيد هستند

داشته هاي مختلف سازمان وجود  معيارهاي مختلفي براي موفقيت در بخش •

 .باشد

 .باشند يهاي رقابتي متفاوت ها داراي محيط بخش •

 .افزايي اندكي بين محصوالت يا خدمات وجود داشته باشد هم •

 .باشدهاي توزيعي متفاوتي در سازمان وجود داشته  فرآيندهاي توليدي و كانال •

 .و نيروهاي كاري در سازمان وجود داشته باشد  انواع مختلفي از فرهنگ •

                                                           
1 monitoring 
2 investment proposals 
3 Return on Investment (ROI) 



 و ديد استراتژيكتفكر      388

 

   

نقاط ضعف ساختارهاي . بخشي داراي نقاط ضعفي نيز هستند ساختارهاي چند

  :اي شامل موارد زير است وظيفه

يكي از مشكالت ساختارهاي چند بخشي اين است كه شركت بايد سطح  .1

مديران اين . رعي را دقيقاً تعيين كننداختيارات ادارات مركزي و واحدهاي ف

ها بايد تصميم بگيرند كه چه مقدار از اختيارات را در سطح شركت  شركت

هيل و جونز، (نگه دارند و چه مقدار از آن را به واحدهاي فرعي تفويض كنند 

2012 :467( 

اي  ها داراي واحدهاي وظيفه از آنجا كه در اين ساختارها هر يك از بخش .2

اي  ود هستند، در نتيجه، كل شركت داراي چندين واحد وظيفهتخصصي خ

در واقع، شركت در ساختارهاي چند بخشي داراي چندين واحد . خواهد بود

اين باعث افزايش هزينه شركت . خواهد بود... توليد، بازاريابي، مالي و 

تواند به اقتصاد مقياس و گستره كه در تنظيم  شود و شركت نمي مي

 .مد نظر بوده است، برسد ها استراتژي

هاي سازمان بسيار دور  اي از فعاليت بخش مديران در ساختارهاي وظيفه .3

هاي مختلف  آنها تخصص و اطالعات زيادي در مورد فعاليت بخش. هستند

اگرچه مزيت اصلي ساختارهاي چند بخشي اين است كه . شركت خود ندارند

ات استراتژيك اصلي به مديران فرصت كافي براي تفكر در مورد تصميم

شود كه مديران به طور روزانه با  دهد، اما همچنين باعث مي سازمان را مي

هاي  عمليات سازمان مواجه نشوند و در نتيجه، نسبت به عمليات بخش

هاي پيشنهادي  توانند طرح نمي آنهابنابراين، . مختلف سازمان نا آگاه باشند

هاي سطح شركت را تنظيم  استراتژي گذاري را ارزيابي كنند، به درستي سرمايه

 .هاي مختلف سازمان را حل كنند هاي ايجاد شده در بخش كنند و يا بحران

گذاري انتقالي يكي ديگر از نقاط ضعف ساختارهاي چند بخشي  تناقض قيمت .4

ها فروش قطعات، محصوالت و خدمات از يك واحد به  در اين شركت. است
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التي است كه يك  تعيين قيمت محصومشكل اصلي، . واحد ديگر رايج است

هاي برابر يا بيشتر  اگر بخش فروشنده، قيمت. فرستد بخش به بخش ديگر مي

هاي بازار را براي محصوالت خود تعيين كند، آنگاه بخش خريدار  از قيمت

پذيري كمتري نسبت به خريد از بيرون از  احساس خواهد كرد كه انعطاف

تري را براي  هاي پايين شنده قيمتهمچنين اگر بخش فرو. شركت دارد

برد و بخش فروشنده  محصوالت خود تعيين كند، آنگاه بخش خريدار سود مي

 . فريب خوردن خواهد داشتاحساس 

هاي كوتاه  ها بر دوره توانند باعث تمركز بخش ساختارهاي چند بخشي مي .5

در از آنجا كه . هاي نامطلوب بين آنها براي جذب منابع شود مدت و رقابت

هايي كه عملكرد باالتري دارند، تخصيص داده  اين ساختارها منابع به بخش

كنند عملكرد خود را  هاي مختلف تالش مي شود، در نتيجه، مديران بخش مي

اين ديدگاه ممكن است باعث شود مديران . در كوتاه مدت افزايش دهند

د پايين اين تأكيد كنند كه در بلند مدت باعث عملكر يهاي ها بر فعاليت بخش

 . ها شود بخش

هاي بازاريابي و تحقيق و توسعه براي كسب سهم بازار و  به عنوان مثال، هزينه .6

ها براي  اما مديران اين بخش. سودآوري بلند مدت براي شركت ضروري است

افزايش سودآوري خود در كوتاه مدت ممكن است از انجام آنها صرف نظر 

كند و  كرد اين واحدها كاهش پيدا ميدر نتيجه، در بلند مدت عمل. كنند

بنابراين، بايد . همچنين، عملكرد شركت نيز با مشكل مواجه خواهد شد

ها تنظيم  براي ارزيابي عملكرد بخش هاي چند بخشي هايي در سازمان شاخص

 :)255: 2012دوهايم و همكاران، ( شود كه موارد زير را در بر بگيرد

 ها بخشكوتاه مدت عملكرد  •

 ها بخشبلند مدت عملكرد  •

  ها به عملكرد كلي شركت  كمك بخش •
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  ساختارهاي ماتريسي -3- 3-1- 11
است كه در آن ساختار  2يك نوع ساختار تركيبي) 1بخشي ميان(ساختار ماتريسي 

ساختار ماتريسي . شود اي و ساختار محصول يا جغرافيايي با يكديگر تركيب مي وظيفه

، 3همكاراندفت و (براي دادن اهميت يكسان به وظيفه و محصول شكل گرفته است 

2010 :115( .  

هاي توليد كننده اتومبيل را نشان مي دهد كه  ساختار ماتريسي شركت 5-11نمودار 

  .اند ها در دو دهه اخير از آن استفاده كرده اكثر اين شركت

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 

  
  )115: 2010، همكاراندفت و ( هاي توليد كننده اتومبيل شركت ماتريسيساختار  - 5-11نمودار 

هاي توليد كننده اتومبيل ساختار  شود، شركت طور كه در اين نمودار مشاهده مي همان

 هاي تخصصكاركنان . اند خود را در دو بعد وظيفه و محصول سازماندهي كرده

دهد  قرار مي» 4بخشي هاي ميان تيم«در قالب آنها را دارند، اما سازمان  رااي خود  وظيفه

اين ساختار همچنين باعث  .شركت كمك كنند تا در توليد محصوالت مختلف به

وري نيروهاي كاري سازمان افزايش پيدا كند، چرا كه كاركنان عالوه بر  شود كه بهره مي

                                                           
1 cross-functional 
2 hybrid structure 
3 Daft  
4 cross-functional teams 

 مهندسي

 كوچكهاي  اتومبيل

 هاي بزرگ اتومبيل

 ميني ون

 كاميون

 توليد فروش و بازاريابي
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كنند و اين باعث  اي، در سطح محصوالت مختلف نيز فعاليت مي واحدهاي وظيفه

   . شود هاي سازمان مي وري آنها و كاهش هزينه افزايش بهره

ت كه ساختار ماتريسي، نوعي سازماندهي موقتي است، نه دائمي بايد توجه داش

  ).320: 1390رضائيان، (

توانند با  آنها مي. توانند از ساختار ماتريسي استفاده كنند هاي جهاني نيز مي شركت

  . اي و شعبات جهاني خود اين ساختار را ايجاد كنند ب واحدهاي وظيفهيترك

هاي توليد كننده اتومبيل  هايي مانند شركت ساختار ماتريسي از اين جهت براي شركت

. شود اطالعات آزادانه در سرتاسر سازمان گردش پيدا كند مفيد است كه باعث مي

  . دهند ها نمي اي و چند بخشي اين امكان را به اين شركت ساختارهاي وظيفه

كردند كه توليد آنها  هايي را طراحي مي به عنوان مثال، در گذشته مهندسان اتومبيل

بر طرف كردن اين مشكالت و . خواستند كنندگان آنها را نمي دشوار بود و يا مصرف

برخي ها و حتي در  ماه ،برقراري ارتباط بين واحدهاي مهندسي، توليد و بازاريابي

باعث كاهش هزينه توليد محصوالت  ساختار ماتريسي. كشيد ها طول مي مواقع، سال

  .شود ها مي جديد براي سازمان

هاي دارويي نيز از ساختارهاي ماتريسي براي توسعه محصوالت جديد استفاده  شركت

دهند تا سرعت  قرار مي» 1هاي كشف دارو تيم«اي را در  آنها كاركنان وظيفه. كنند مي

بخشي، از  هاي ميان همانند ساير تيمها  اين تيم. توسعه محصوالت جديد را افزايش دهند

هاي گوناگوني دارند، اما بر يك مسأله خاص  شود كه تخصص محققاني تشكيل مي

  . كنند تمركز مي

: 2007استانفورد، ( شود به طور خالصه، ساختار ماتريسي در موارد زير مفيد واقع مي

57(:  

 .كاري از اهميت زيادي در صنعت برخوردار باشدهزينه نيروي  .1

 .ها و دانش تخصصي باشند ها نيازمند مهارت پروژه .2

                                                           
1 drug discovery teams 
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 .هاي سازمان، مبتني بر پروژه باشد اكثر فعاليت .3

وري نيروهاي كاري و  اگرچه ساختار ماتريسي داراي مزاياي مختلفي مانند افزايش بهره

در بخش زير، برخي . شود، اما معايبي نيز دارد هاي اطالعاتي در سازمان مي بهبود جريان

  :شود ط ضعف ساختار ماتريسي ارائه مياز نقا

شود، به  استفاده از اين ساختار موجب كاهش ثبات كاركنان در محل كار مي .1

رضائيان، (گردد  اي كه گاهي تبعيت كامل از دستورات مافوق دشوار مي گونه

1390 :322.( 

بنابراين، دچار . گزارش بدهند مديركاركنان در ساختار ماتريسي بايد به دو  .2

 . شوند م شغلي ميابها

در استفاده از نيروي ممكن است بين مديران سازمان  در ساختار ماتريسي، .3

خواهند كارمند مربوطه را در  هر كدام از مديران مي. تعارض ايجاد شودكاري 

براي حل اين را اگر شركت ساز و كارهاي الزم . اختيار خود داشته باشند

. وداز اثربخشي برخوردار نخواهد بتعارضات نداشته باشد، ساختار ماتريسي 

باعث ايجاد جنگ قدرت يا هرج و مرج  در واقع، ساختار ماتريسي غالباً

 .شود اي و مديران محصول مي محض بين مديران وظيفه

اي با درگير شدن در توليد محصوالت، ممكن است ارتباط  متخصصان وظيفه  .4

هاي  ، از مهارتخود را با حوزه تخصصي خود از دست بدهند و در نتيجه

ها براي حل اين مشكل كاركنان  برخي از شركت .شود تخصصي آنها كاسته مي

هاي  خارج و به حوزهها  پروژه  هاي زماني مشخص، از حوزه را در بازه

هاي تخصصي  گردانند تا از آخرين تغييرات در حوزه اي برمي تخصصي وظيفه

زماني كه آنها به حوزه  شود كه اين آگاهي باعث مي. خود آگاهي پيدا كنند

 .روزتر شود بهتر و به آنها گردند، كيفيت محصوالت توليدي بر ميها  پروژه

 هاي كنترلي هاي عملياتي استاندارد و سيستم ها، رويه سياست - 3-2- 11
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ساختار سازماني است، اما اكثر عمليات سازماني اگرچه سلسله مراتب آشكارترين بعد 

هاي  هاي عملياتي استاندارد و سيستم ها، رويه ريق سياستها از ط و اجراي استراتژي

ها به صورت روز مره انجام  هاي سازمان از آنجا كه اكثر فعاليت .گيرد صورت مي كنترلي

ها براي افزايش كارآيي و كاهش تغييرپذيري، استانداردهايي  شوند، در نتيجه، سازمان مي

  . كنند را براي آنها تنظيم مي

هاي مختلف توليد،  حتي متوسط براي انجام فعاليت هاي بزرگ و شركتبنابراين، 

آنها . داراي استانداردهاي مشخص عملياتي هستند... بازاريابي، تحقيق و توسعه، مالي و 

هاي استراتژيك مانند نظارت مستمر بر عملكرد و ارزيابي  حتي برخي از فعاليت

   .دهند انجام ميت استاندارد گذاري را نيز به صور هاي پيشنهادي سرمايه طرح

هاي كنترلي نقش حياتي در موفقيت يا  هاي عملياتي استاندارد و سيستم ها، رويه سياست

عملكرد باال همواره با يك در طرف مثبت، . ها دارند هاي سازمان شكست استراتژي

 هاي كنترلي همراه هاي عملياتي استاندارد و سيستم ها، رويه مجموعه مؤثر از سياست

ها و  بر يك مجموعه از سياست هزينه و با كيفيت  يك عمليات توليدي كم. است

ها مبتني است كه يادگيري و تجربه قبلي باالي شركت را در اين زمينه نشان  رويه

  . )258: 2012دوهايم و همكاران، ( دهد مي

ها نه به دليل شانس يا بصيرت مديران  طور كه در فصل قبلي نيز بيان شد، شركت همان

هاي مناسب  هاي استاندارد در شناسايي شركت عالي خود، بلكه به دليل داشتن رويه

سازي موفق كسب و كارهاي جديد در كسب و  براي اكتساب، اجراي خريد و يكپارچه

  . آميزي را انجام دهند فقيتهاي مو توانند اكتساب كار موجود، مي

اعث كاهش اثربخشي سازماني و توانند ب هاي سازماني، همچنين مي ها و سيستم رويه

هاي بسيار عادي و تكراري،  ها و سيستم رويه. ها شوند رساني به شركت سيبحتي آ

در چنين حالتي، . ها شوند شركت پذيري پذيري و انطباق توانند باعث عدم انعطاف مي

  . توانند نسبت به تغييرات محيطي پاسخگو باشند ها نمي شركت
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، به شد، ادراك مديران از تعريف كسب و كار شركت بيان 6طور كه در فصل  همان

به دليل اين . هاي سازماني قرار دارد ها و رويه ها، سياست تحت تأثير استراتژي شدت

ها و استانداردها، مديران غالباً  بودن اين رويهارتباط شديد و همچنين به دليل تكراري 

در نتيجه، تفكر استراتژيك آنها از . كنند ها استفاده مي از آنها جهت تنظيم استراتژي

توانند باعث  ها مي ها و سياست اگرچه اين رويه. مند نخواهد شد پويايي خاصي بهره

شرايط محيطي تغيير كنند،  شوند، اما اگر گيري  ها و تسريع فرآيند تصميم كاهش ابهام

  .شوند ها مي باعث ايجاد حالت ايستايي براي شركت

توانند سهواً باعث تقويت رفتارهاي منفي و  هاي سازماني، همچنين مي ها و سياست رويه

براي مثال، شركت وال مارت در دهه . در نتيجه، ايجاد نتايج نا مطلوب در سازمان شوند

اما مديران اين شركت به جاي توجه به . ن را داشتبه بازار آلما ورودقصد  1990

هايي استفاده  ها و سياست ها، رويه كنندگان آلماني، از استراتژي فرهنگ خاص مصرف

ها و  در واقع، استفاده از رويه. كردند كه باعث موفقيت آنها در بازار آمريكا شده بود

  .ن شدهاي تكراري باعث شكست آنها در ورود به بازار آلما سياست

 هاي اطالعاتي و جريان اطالعاتي در بين واحدهاي سازماني سيستم - 3-3- 11

ها از تنظيم ساختارهاي سازماني، سازماندهي كار و به  در گذشته، هدف شركت

اما . خصوص، كارها يا وظايف فيزيكي، براي دستيابي به اهداف سازماني بوده است

سازي،  اي، به كسب، ذخيره طور فزاينده امروزه ثابت شده است كه اجراي استراتژي، به

اند كه اطالعات و  ها دريافته بسياري از شركت. اطالعات بستگي دارد پردازشتوزيع و 

  .هاي مديريت جريان اطالعات منابع مهمي براي كسب مزيت رقابتي هستند سيستم

كنند، اما  ميهاي اطالعاتي در فرآيندهاي سازماني استفاده  ها از سيستم امروزه، شركت

. گرفتند ها فقط براي كنترل فرآيندها مورد استفاده قرار مي در گذشته، اين سيستم

  ).56: 2012، 1استير(

                                                           
1 Stair 
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ها،  فروشي دنيا به اهميت مديريت اطالعات مرتبط با هزينه هاي خرده تقريباً همه شركت

ال مارت شركت و. اند موجودي انبار، ترجيحات مشتري و الگوهاي خريد آنها پي برده

ترين  هاي اطالعاتي در ايجاد پيچيده آوري از اطالعات و فن به خوبي توانسته است

و همواره  فروشي استفاده كند هاي خرده سيستم پشتيباني و انبارداري در بين شركت

  . هاي دنيا قرار دهد شركت  خود را در رده برترين

هاي اطالعاتي براي  آوري فنيكي از عوامل ايجاد انقالب در بخش توليد، استفاده از 

هاي اطالعاتي  سيستم. مديريت جريان مواد و نيروي كاري در طول فرآيند توليد است

هاي توليد، بازاريابي، مالي و  ها امكان پردازش حجم بااليي از داده اي به سازمان رايانه

 1پي. آر.  هاي اطالعاتي بسيار پيچيده مانند ام سيستم. منابع انساني را داده است

كنند، بلكه به  بندي مي ، نه تنها فرآيندهاي توليدي را زمان)ريزي مواد مورد نياز برنامه(

كنند و  دهند، موجودي انبارها را كنترل مي صورت خودكار، مواد اوليه را سفارش مي

  . كنند دفاتر كل و ساير اسناد حسابداري را ارزيابي و محافظت مي

اي،  افزارهاي رايانه هاي اطالعاتي و سخت آوري هاي صورت گرفته در فن پيشرفت

اما . ها داده است ، توزيع و پردازش انبوهي از اطالعات را به شركت امكان كسب، ذخيره

در دنياي امروز، داشتن . كنندآوري  اطالعات را جمعها  شركتاين تنها كافي نيست كه 

  . ب مزيت رقابتي مهم استاطالعات زياد مهم نيست، بلكه نحوه استفاده از آنها در كس

الين به انبوهي از اطالعات در مورد مشتريان خود دسترسي دارند،  كسب و كارهاي آن

مانند زمان ورود آنها به سايت، چگونگي ورود آنها، برگشت آنها، صفحات مورد بازديد 

خير، اند يا  آنها، مدت زمان صرف شده براي بازديد هر صفحه، اينكه آيا آنها خريد كرده

اما آنها . عات مشابهحجم خريد آنها، محصوالت خريداري شده توسط آنها و ساير اطال

حتي اگر بتوانند اطالعات را پردازش . توانند اين اطالعات را پردازش كنند غالباً نمي

دهند،  هايي كه مورد پردازش قرار مي كنند، بايد اين موارد را ارزيابي كنند كه آيا داده
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ها به دست  ش اين دادهزسبي هستند و اينكه، آيا دانش و بصيرتي كه از پرداهاي منا داده

  . آيد، ارزش هزينه كردن دارد يا خير مي

بنابراين، . دهند الين، مشتريان خريدهاي به هنگام انجام مي در كسب و كارهاي آن

 الين دارند، تحليل و درك به هنگام رفتار مشتريان هاي آن تري كه شركت چالش مهم

افزارهاي پااليش  اند از طريق نرم هاي بزرگي مانند آمازون توانسته البته شركت. است

اين . كنندبر اساس آخرين جستجوهاي مشتري باز را صفحات فروش كتاب ، مشاركتي

دهد كه عناويني را به مشتري پيشنهاد دهد كه  افزار همچنين به آمازون امكان مي نرم

ها براي  ترين روش اليش مشاركتي يكي از پيشرفتهپا. مورد توجه او قرار بگيرد

  )4: 2002، 1كراينز(بندي خودكار مشتريان است  ها و بخش آوري داده جمع

  فرهنگ - 3-4- 11
هاي  ها و جريان ، سياستها سه عنصر قبلي ساختار سازماني شامل سلسله مراتب، رويه

اما فرهنگ بعد ناملموس ساختار و يكي ديگر . ساختار هستند ملموساطالعاتي، ابعاد 

ها، مدارس،  شركت. ها داراي فرهنگ هستند همه سازمان. از عناصر مهم آن است

ها داراي فرهنگ خاص خود  ها و ساير سازمان ها، مؤسسات خيريه، بيمارستان دانشگاه

  . هستند

. هاي مشترك است و تأثير زيادي بر عملكرد دارد فرهنگ به معناي هنجارها و ارزش

فرهنگ سازماني به عنوان يكي از منابع . تواند مثبت باشد و هم منفي اين تأثير هم مي

دارد و عملكرد سازماني تأثير زيادي بر اثربخشي مهم مزيت رقابتي مطرح است و 

  ).656: 1986بارني، (

: گويد يكي از نويسندگان برتر در زمينه فرهنگ در مورد اهميت فرهنگ ميشاين ادگار 

فرهنگ به اين دليل مهم است كه تصميماتي كه بدون در نظر . فرهنگ بسيار مهم است«

نامطلوبي را  بيني و شوند، نتايج غير قابل پيش گرفتن عوامل تأثيرگذار فرهنگي گرفته مي

  ). 3: 1999، 2شاين(» ايجاد خواهند كرد
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براي مثال، . در بسياري از موارد، فرهنگ سازمان تحت تأثير بنيانگذاران آن قرار دارد

اكبر  علياي اكبر جوجه به شدت تحت تأثير بنيانگذار آن   هاي زنجيره فرهنگ رستوران

اين غذا هم اكنون به . قرار دارد كه بر مبناي كيفيت و قيمت مناسب است كلبادي

هاي محلي يك روز  ابتدا جوجه. محلي مازندران در آمده استصورت يكي از غذاهاي 

شوند و به همراه برنج  سپس با روغن سرخ مي ،دنشو در آب و ليمو خوابانده مي

 .دنشو مي ارائه به مشتريان زعفراني و مقداري رب انار شيرين

ط تواند از تعريف يا هويت آن نشأت بگيرد يا با آن مرتب مي يهمچنين فرهنگ سازمان

ذينفعان خارجي كه از ديد مشتريان و ساير  هايي از شركت بنابراين، آن ويژگي. باشد

شود، در درون سازمان به عنوان هنجار و  باعث متمايز شدن شركت از ساير رقبا مي

به عنوان مثال، . گيرد ارزش تلقي شده و به عنوان فرهنگ سازمان مورد استفاده قرار مي

. قرار دارد 1آن، هرب كلهر مدير عامل پيشينتأثير شركت سوث وست تحت فرهنگ 

هاي اين شركت در بازار رقابتي خطوط هوايي، كاركنان  اما با توجه به رشد و موفقيت

و به عنوان  كردهدر درون سازمان به عنوان هنجار و ارزش تلقي شركت اين موفقيت را 

نند كه در يك شركت ك آنها احساس مي .گيرد فرهنگ سازمان مورد استفاده قرار مي

كنند  كنند، بنابراين، همواره تالش مي فعاليت مي» برنده بودن«و در يك فرهنگ » برنده«

توان به  در نتيجه، فرهنگ را مي. ها را گسترش دهند ها و برنده بودن كه اين موفقيت

  . كاركنان سازمان منتقل كرد

صورت  2فرآيند اجتماعي شدنهاي انتقال فرهنگ به كاركنان از طريق  يكي ديگر از راه

هاي آن، رهبران موفق،  ها و افسانه هايي در مورد سازمان، موفقيت بيان داستان. گيرد مي

ها، باعث ايجاد  پر تالش، اقدام مؤثر در رهايي از ورشكستگي يا ساير حماسه كاركنان

  .شود يك الگوي رفتاري مناسب براي كاركنان جديد مي

ها در  در موفقيت سازمانشوند كه  هايي مي ق فعاليتهاي قوي باعث تشوي فرهنگ

شوند كه كاركنان  هاي قوي باعث مي فرهنگ. ها تأثير دارد اجراي مؤثر استراتژي
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هنجارهايي را باور داشته باشند و رفتارهايي را انجام دهند كه به سازمان در دستيابي به 

  . اهداف آن كمك كند

اگر . انطباق شركت با تغييرات محيطي شودتواند مانع  از طرف ديگر، فرهنگ مي

هاي كاري كاركنان را به طور دقيق مشخص كند و به آنها آزادي  فرهنگ سازمان شيوه

هايي را بر اساس  توانند خالقيت داشته و نوآوري آنگاه كاركنان نميعمل اندكي بدهد، 

  .  )262: 2012دوهايم و همكاران، ( تغييرات محيطي انجام دهند

   ها سازماني در اجراي استراتژيهاي  چالش -4- 11
در اين  .مختلفي روبرو هستندسازماني هاي  ها با چالش مديران براي اجراي استراتژي

ها و همچنين نحوه استفاده از عناصر ساختار سازماني براي حل آنها  بخش، اين چالش

  :ها شامل موارد زير است اين چالش. شود معرفي مي

 مقابل تمركززداييتمركزگرايي در  .1

 موانع ارتباطي و زباني .2

 تعارض .3

  . شود ها توضيح داده مي ز اين چالشا در بخش زير، هر يك

  تمركزگرايي در مقابل تمركززدايي - 4-1- 11
هاي بزرگ و هم در  ها، هم در سازمان يكي از مباحث مهمي كه مديران در سازمان

ي آنها ايجاد ازيادي را برهاي  هاي كوچك با آن روبرو هستند و چالش زمانسا

  .است 2تمركززدايي و 1مسأله تمركزگرايياست،  كرده

شود كه داراي اختيار  حي از سلسله مراتب اختيارات سازمان گفته ميتمركز به سط

  ). 46: 1388روشندل و همكاران، (گيري است  تصميم

در يك سطح از در سازمان قدرت رسمي  ،تمركزگرايي به اين معنا است كه تا چه ميزان

هاي بسيار متمركز، مديران اكثر تصميمات كليدي را  در سازمان. است متمركز شدهآن 
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كنند  كاركنان سطوح پايين سازمان به ندرت استفاده مي اطالعاتو از  كنند اتخاذ مي

  ). 189: 2008، 1دانيل گيتمن و مك(

ميزان كنترل آنها بر  ها را در سازمان بيشتر متمركز كنند، گيري هرچه مديران تصميم

توانند در برخي از واقع باعث  هاي متمركز مي گيري تصميم. يابد سازمان افزايش مي

ها  تواند باعث افزايش هماهنگي تمركز همچنين مي. ها شوند تسريع اجراي استراتژي

به عنوان مثال، كسب و كارها در يكپارچگي عمودي بايد به شدت با هم هماهنگ . شود

هاي  استراتژي. ها شود تواند باعث ايجاد اين هماهنگي مركز بودن سازمان ميمت ،باشند

سازي مرتبط هم نيازمند تمركزگرايي باال هستند تا از دستيابي سازمان به اقتصاد  متنوع

  . مقياس و گستره توسط كسب و كارهاي به هم مرتبط اطمينان حاصل شود

تمركززدايي به مديران و كاركنان سطوح . تمركززدايي نيز داراي مزاياي مختلفي است

. دهد هاي سازماني را مي گيري تر سازمان امكان مشاركت و حضور فعال در تصميم پايين

باعث افزايش عزت نفس و روحيه اين مديران و كاركنان  هاي غير متمركز گيري تصميم

. دآنها بدين ترتيب احساس خواهند كرد كه نقش مهمي در سازمان دارن. شود مي

هاي غير  گيري شركت جانسون اند جانسون و شركت جنرال الكتريك در زمينه تصميم

دهند كه در  آنها به كاركنان خود اجازه مي. متمركز در دنيا معروف هستند

  . ها مشاركت داشته باشند گيري تصميم

تر سازمان با شرايط خاص و منحصر به فرد  از آنجا كه مديران و كاركنان سطوح پايين

حيط كسب و كار آشنايي دارند، بنابراين، تمركززدايي باعث افزايش كيفيت م

آنها اولين نفراتي از سازمان هستند كه با تغييرات . شود ها مي هاي شركت گيري تصميم

ها باعث افزايش  گيري شوند، بنابراين، مشاركت دادن آنها در تصميم محيطي روبرو مي

  .شود به تغييرات محيطي مي پذيري و پاسخگويي شركت نسبت انعطاف

. بنابراين، تمركزگزايي و تمركززدايي، هر كدام داراي مزايا و معايب خاص خود هستند

ها ميزان مناسب تمركزگزايي يا  ها و نيازهاي منحصر به فرد سازمان مأموريت
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ساختارهاي سازماني كه در بخش قبلي توضيح داده . كند تمركززدايي آنها را تعيين مي

اي  ساختارهاي وظيفه. از لحاظ سطح تمركز، تفاوت زيادي با يكديگر دارند شدند،

تمركززدايي را سطح بخشي بيشترين  ميانو ساختارهاي  گراييسطح تمركز نبيشتري

براي مثال، . همچنين، ميزان تمركز در داخل ساختارها نيز بسيار متفاوت است. دارند

از ميزان زيادي كنترل  واحدها ر آنها مديرانغير متمركز كه د  حتي در ساختارهاي نسبتاً

 ي واحدهاي خودها گيري تصميمو حسابداري، مالي بازاريابي، ، عمليات توليديبر 

در واقع، در . توسط اداره مركزي شركت به شدت تحت كنترل هستندبرخوردار هستند، 

ها در سطح دفاتر مركزي تمركزگرايي و در سطح كسب و كارها  اين شركت

  . ززدايي وجود داردتمرك

  ارتباطي و زباني موانع - 4-2- 11
ارتباطات مؤثر باعث . هاي امروزي بسيار مهم است سازمان  ارتباطات مؤثر براي موفقيت

  ).7: 2012، 1موئما(شود  كاهش اتالف زمان و افزايش كارآيي سازمان مي

سطح سلسله مراتب باشد و حيطه  8خيلي جالب است شركتي را تصور كنيم كه داراي 

ميليون كارمند  2چنين شركتي بيش از . كارمند به ازاي يك مدير باشد 8كنترل آن 

 500هاي اندكي هستند كه داراي بيش از  اما در دنياي واقعي شركت. خواهد داشت

سطح  8بيش از داراي ها در دنياي واقعي  كتتعداد كمي از شر. هزار نفر كارمند باشند

 8ها به ندرت به بيش از  چرا تعداد سطوح سلسله مراتب شركت. سلسله مراتب هستند

  هزار نفر كارمند هستند؟ 500ها داراي بيش از  رسد و تعداد اندكي از شركت سطح مي

عامل محدود ترين  كند، اما مهم ها را محدود مي اگرچه عوامل مختلفي اندازه سازمان

هاي بزرگ از مشكالت ارتباطي و  همه سازمان. است 2ها، ارتباطات كننده اندازه سازمان

تحقيقات نشان داده است كه اين مشكالت با افزايش اندازه و تنوع . برند زباني رنج مي

هاي بزرگ، وقتي كه اطالعات از يك سطح به  در سازمان. كند ها افزايش پيدا مي شركت

بنابراين، مديران براي . شود شود، دچار انحرافات زيادي مي نتقال داده ميسطح ديگر ا
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گيري اطالعات نادرستي را در اختيار خواهند داشت كه اين باعث اتخاذ  تصميم

اند  هاي اطالعاتي نيز نتوانسته آوري حتي فن. شود تصميمات نامناسب از سوي آنها مي

  .اين مشكالت را به طور كامل برطرف كنند

مديراني كه به فكر منافع شخصي . تر است ها مسأله از اين نيز پيچيده در اكثر سازمان

تحقيقات نشان داده است كه . كنند خود هستند، اطالعات را در سازمان تحريف مي

اين . كند ها جريان پيدا مي اطالعات، به خصوص اطالعات بد، به كندي در سازمان

دوهايم و همكاران، ( شود مات سازماني ميها و تصمي باعث ضعيف شدن استراتژي

2012 :264.(  

همه انواع ساختارهاي سازماني . از بين بردن كامل موانع ارتباطي بسيار دشوار است

ساختارهاي سازماني كه در بخش قبلي . داراي مشكالت ارتباطي خاص خود هستند

ثربخشي سازماني شدند، هر كدام براي رفع يك مشكل ارتباطي و افزايش ا  توضيح داده

براي . اند به طور كامل اين موانع را از ميان بردارند اند، اما نتوانسته توسعه پيدا كرده

مثال، ساختار چند بخشي براي حل مشكل مديران در حجم باالي كاري و 

اي وجود دارد، اما اين  هاي روزمره ايجاد شد كه در ساختارهاي وظيفه گيري تصميم

ها به  در نتيجه، سازمان. موانع ارتباطي را به طور كامل از بين ببردساختار نيز نتوانست 

هاي اطالعاتي را  تا ارتباطات، هماهنگي و جريان سراغ ساختارهاي ماتريسي رفتند

به . ساختارهاي ديگري نيز جهت از بين بردن اين موانع شكل گرفت. بهبود ببخشند

هت تسريع ارتباطات و انتقال اطالعات و اينترنت ج 1ها از اينترانت عنوان مثال، شركت

هاي پيشرفته نيز موانع  آوري اما با وجود اين فن. اند بين كاركنان و مديران استفاده كرده

  . ها وجود دارد چنان در سازمان ارتباطي هم

    تعارض - 4-3- 11
ها با هم ارتباط  زماني كه افراد يا سازمان. ها غير قابل اجتناب است تعارض بين انسان

ممكن در اين ارتباطات، . كنند كنند، براي دستيابي به اهداف خاصي تالش مي برقرار مي
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ع كمياب با هم دچار اختالف شوند كه در اين صورت دو طرف بر سر مناب است

تعارض عبارت است از اين اعتقاد كه اگر فرد يا  بنابراين،. شود تعارض ايجاد مي

توانند به آن  هاي ديگر نمي خواهد، دست پيدا كند، افراد يا گروه گروهي به آنچه كه مي

  ). 1: 2011، 1رحيم(دست پيدا كنند 

واقعيتي انكارناپذير و از هر زمان ديگري  ها امروزه رفتارهاي سياسي در سازمان

  ).  66: 1386رضائيان، (آشكارتر است 

يك امر غير قابل اجتناب در  2به دليل وجود رفتارهاي سياسي فراوان، ايجاد تعارض

برخي از تعارضات غير قابل اجتناب هستند، چرا كه بسياري از  .ها است سازمان

  .شوند اد اين تعارضات بين افراد و واحدها ميها با ساختارهاي خود باعث ايج سازمان

تعارض وضعيتي است كه در آن دو يا چند نفر درباره موضوعات اساسي مربوط به 

سازمان يا با هم توافق ندارند يا نسبت به يكديگر قدري خصومت احساسي نشان 

  ). 6: 1382رضائيان، (دهند  مي

گذاري انتقالي در  تناقض قيمتمثال،  براي. برخي از اين موارد، قبالً بيان شده است 

دهد كه يك واحد، مواد اوليه، محصول يا خدمتي را به واحد ديگر  هايي رخ مي شركت

گذاري انتقالي باعث ايجاد تعارض بين اين  تناقض قيمت. فروشد همان سازمان مي

  . شود واحدها مي

كنند كه  ا طراحي ميكنند كه مهندسان محصوالتي ر مديران بخش توليد غالباً ادعا مي

ساختن يا مونتاژ آنها دشوار است، در حالي كه مهندسان ضعف مهارتي توليدكنندگان را 

  . دانند دليل اين امر مي

هاي حسابداري و مالي مانع  كنند كه مديران بخش مديران بازاريابي و فروش ادعا مي

صوالت شوند و تمايل دارند همواره قيمت مح كاهش قيمت محصوالت شركت مي

هاي حسابداري و مالي ادعا  شركت در سطح باال باشد، در حالي كه مديران بخش
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2 conflict 



 403ساختار سازماني و اجراي استراتژي     

 

كنند كه مديران بازاريابي و فروش قصد دارند محصوالت شركت را به قيمت بسيار  مي

  . ارزان و بدون سودآوري به مشتريان بفروشند

ديران و كاركنان تواند تعارض بين واحدها، م تمركز و تأكيد بر اهداف اصلي سازمان مي

. اهداف اصلي سازمان تأثير زيادي بر سطح انگيزش كاركنان دارند. را كاهش دهد

هاي حقوق و دستمزد نيز بايد طوري طراحي شوند كه مديران و كاركنان تشويق  سيستم

شوند به جاي تالش بيشتر براي دستيابي به اهداف واحد خود، دستيابي به اهداف 

  . ت قرار دهنداصلي شركت را در اولوي

اگر تعارض . شود الزم به ذكر است كه تعارض، همواره باعث ايجاد نتايج منفي نمي

تواند  هاي استراتژيك بيشتر شود، مي هاي مختلف و شناسايي گزينه باعث ايجاد ايده

هايي كه در آنها  در واقع، سازمان. براي تفكر استراتژيك مديران سازمان بسيار مفيد باشد

توانند  آنها همچنين نمي. شوند مي 1شود، دچار مشكل تفكر گروهي ايجاد نميتعارض 

چرا كه واكنش مناسب نسبت . در مقابل تغييرات محيطي به درستي واكنش نشان دهند

هاي مختلفي است كه از قبل، در سازمان براي برخورد  به تغييرات محيطي نيازمند ايده

ها تعارضي ايجاد  چون در اين سازمان. شود بيني مي هاي محيطي آينده پيش با حالت

تواند  همچنين تعارض مي .شوند هاي متنوعي هم ايجاد نمي شود، بنابراين، ايده نمي

مديران را با موضوعات مهم از ديدگاه ساير مديران و كاركنان سازمان آشنا كند 

  ).73: 2008و همكاران،  2هاكلي(

  يدساختارهاي سازماني جدعوامل ايجاد  -5- 11
شوند، معرفي  ، عواملي كه باعث ايجاد ساختارهاي سازماني جديد مين بخشيادر 

  :اين عوامل شامل موارد زير هستند. شوند مي

  يكارنيروي ماهيت در حال تغيير  .1

 مباحث در حال ظهور مديريت منابع انساني  .2

 سپاري برون .3
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  هاي بنيادي نوآوري .4

  :شوند توضيح داده ميدر بخش زير، هر يك از اين عوامل به طور كامل 

 يكارنيروي ماهيت در حال تغيير  - 5-1- 11

آوري اطالعات تأثير بسيار زيادي بر  آوري و به خصوص، فن سرعت باالي تغييرات فن

، ها شركت امروزه، محصوالت و خدمات. ماهيت كار در اكثر صنايع داشته است

ها به  شده است كه شركتباعث بنيان  دانشانتقال به سمت اقتصاد . هستند بنيان دانش

كاركناني كه داراي . احتياج پيدا كنند يتر محورتر و آموزش ديده كاركنان دانش

درصد باالتر از كاركناني  40تحصيالت چهار ساله دانشگاهي هستند، به طور متوسط، 

  . )5: 2004، 1وسل( كنند ها دريافت مي كه مدرك ديپلم دارند، از شركت

ز تغيير ها ني از كاركنان، ماهيت كار شركترك تحصيلي مورد نيعالوه بر تغيير نوع مد

طور كه قبالً هم ذكر شد، ساختارهاي سنتي بر سازماندهي كارهاي  همان. كرده است

كاركنان در . ها شوند فيزيكي تمركز داشتند تا باعث موفقيت در اجراي استراتژي

تر و كاراتر  خود متخصص شدند تا در انجام وظايف اي سازماندهي مي هاي وظيفه بخش

كرد كارهاي فكري را  ، پدر علم مديريت، تالش مي2كه فردريك تيلور در حالي. شوند

فقط نياز به شود كه  تا حد ممكن از سازمان حذف كند، اما امروزه كمتر كاري پيدا مي

دانش و تخصصي كه  به خاطرامروزه، كارگران . داشته باشد كاركنانمهارت فيزيكي 

وظايف همكاران خود و در  ،آنها بايد در مورد كارهاي سازمان. مهم هستنددارند، 

ها از  بنابراين، امروزه سازمان. گذرد، آگاهي داشته باشند مجموع، آنچه كه در سازمان مي

  . كنند استفاده مي» 3كاركنان دانشي«

اد تنها نكته مهمي كه در مديريت كاركنان دانشي وجود دارد، اين است كه دانش اين افر

در صورتي مفيد خواهد بود كه بتوانند آنها را آزادانه با ساير كاركنان سازمان تسهيم 

اي، چنين امكاني را فراهم  ساختارهاي سنتي وظيفه. كنند و به مشاركت بگذارند
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، اينترنت و آوري اطالعات مانند رايانامه ها از ابزارهاي فن بنابراين، سازمان. دنساز نمي

  .كنند اي تسهيم دانش و اطالعات كاركنان با يكديگر استفاده مياينترانت بر

ديگران تسهيم كنند، بايد با همچنين، براي اينكه كاركنان تشويق شوند اطالعات خود را 

در فرهنگ سنتي، كاركنان از ترس اينكه شغل خود را از . فرهنگ سازمان تغيير پيدا كند

دادند،  را در اختيار ديگران قرار نميهاي تخصصي خود  دست بدهند، دانش و مهارت

ها بايد يادگيرنده باشند، تسهيم دانش يكي از  كه سازمان حال آنكه در دنياي امروز

  . اركان اصلي است

: 2002، 1آپل( بنابراين، بايد فرهنگ سازمان متناسب با رويكرد تسهيم دانش تغيير يابد

8.(  

 اني مباحث در حال ظهور مديريت منابع انس -5-2- 11

ها بايد  ها صورت گرفته است، سازمان با توجه به تغييراتي كه در ماهيت كاري سازمان

اين مباحث شامل مواردي مانند . اهميت بيشتري به مباحث مديريت منابع انساني بدهند

سازي و تسهيم  آوري، ذخيره نحوه طراحي شغل، نحوه سازماندهي كارها، نحوه جمع

  . كنندگان و ساير موارد است ن و تأميندانش بين كاركنان، مشتريا

. مديريت كاركنان دانشي مستلزم تفكر بنيادين در مورد ساختارهاي سازماني سنتي است

دهد، اما از آنجا كه كارها در اين  اي، كارآيي كاركنان را افزايش مي ساختار سنتي وظيفه

نوع كارهايشان را ساختارها تكراري هستند، كاركنان فرصت تفكر و يادگيري در مورد 

كه در دنياي امروز، كاركنان دانشي بايد در مورد كارهاي خود تفكر  در حالي. ندارند

  . بهبود ببخشند هاي جديد كنند و آنها را با ايده

سازماندهي كاركنان دانشي بايد طوري انجام گيرد كه آنها مسؤوليت كارها و توسعه 

همچنين ساختار سازماني بايد به . هاي دانشي الزم را خودشان برعهده بگيرند مهارت

ها بايد كاركنان دانشي را  سازمان. آنها فرصت تسهيم دانش را با ساير كاركنان بدهد

. شود برابر مي 3سال كار در سازمان،  10نها بعد از وري آ حفظ كنند، چرا كه بهره
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همچنين دانش اين افراد . هاي افزايش تعهد كاركنان استفاده شود بنابراين، بايد از تكنيك

  .در حفظ مشتريان سازمان نقش مهمي دارد

  سپاري و انواع جديد ساختارهاي سلسله مراتبي برون -5-3- 11
ها زنجيره ارزش  شد، مديران بسياري از شركتتوضيح داده  9طور كه در فصل  همان

هايي را كه نقش زيادي در كسب مزيت  كنند تا فعاليت شركت خود را ارزيابي مي

سپاري باعث ايجاد  برون. هاي بيروني برون سپاري كنند رقابتي ندارند، به شركت

  . شود مي 2اي يا شبكه 1هاي مجازي سازمان

ها كامالً  اين نوع سازمان. تأمين منعطف هستند هاي مجازي، به نوعي زنجيره سازمان

  ).2: 1385فتحيان و وزيري، (پذير و همواره در حال تغيير هستند  انعطاف

  هاي بنيادي نوآوري -5-4- 11
 ،اين ساختار. كنند استفاده مي» 3ساختار سازماني دوگانه«ها نيز از  برخي از سازمان

در اين . دهد مستقل، در يك ساختار قرار ميبه طور را  5و تدريجي 4بنيادي هاي نوآوري

هاي آن جدا  كننده يا نوآور سازمان از ساير بخش هاي جديد، كشف ساختار بخش

متفاوت سازماني توانند از فرآيندها، ساختارها و فرهنگ  در نتيجه آنها مي. شود مي

   .مند شوند بهره

هاي جديد به طور كامل از سازمان جدا نيستند، بلكه براي كسب منابع الزم از  بخش

همچنين، آنها به . گيرند قرار ميواحدهاي سنتي سازمان، در درون ساختار سنتي سازمان 

قرار آنها حد كافي از ساختارهاي سنتي سازمان به دور هستند تا تحت تأثير فرهنگ 

: 2011، 6هرزوگ(شوند  عث افزايش عملكرد سازماني ميساختارهاي دوگانه با. نگيرند

  .دهد ، يك ساختار سازماني دوگانه را نشان مي6-11نمودار ). 49
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  )272: 2012دوهايم و همكاران، (ساختار سازماني دوگانه  - 6-11نمودار 

  

  ساختار سازماني و تفكر استراتژيك  -6- 11
در اين بخش، ارتباط بين ساختار سازماني و سه موضوع كليدي اين كتاب را بررسي 

  :كنيم مي

  سازماني نقش تفكر استراتژيك در ساختار - 6-1- 11
سازي عناصر مختلف ساختار  ساختار سازماني بهينه براي هر سازماني مستلزم يكپارچه

و موضوعات مختلفي مانند تعارضات، انگيزش كاركنان، تمركزگرايي و مشكالت 

. ها ضروري هستند ساختارهاي مناسب براي اجراي موفق استراتژي. ارتباطي است

تفكر . ها دارند ازماني مناسب براي شركتمديران نقش مهمي در تعيين ساختار س

ها در سازمان نقش مهمي در  استراتژيك مديران در مورد نحوه سازماندهي فعاليت

  . دارد ها ساختار سازماني و اثربخشي شركت

  نقش تفكر پويا در ساختار سازماني -6-2- 11
ها صورت  هاي سازمان اي كه در عنصر دانشي فعاليت  با توجه به تغييرات فزاينده

  . ها بايد از تفكر پويا برخوردار باشند گيرد، شركت مي
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مديران بايد ساختارهاي سازماني را طوري تنظيم كنند كه پذيراي جذب اطالعات 

  . جديد و تسهيم آن بين واحدهاي مختلف سازماني باشد

كنند تا  ها زنجيره ارزش شركت خود را ارزيابي مي مديران بسياري از شركتبه عالوه، 

هاي  هايي را كه نقش زيادي در كسب مزيت رقابتي آنها ندارند، به شركت فعاليت

همچنين، بايد توجه داشت كه عواملي كه در دنياي امروز،  .سپاري كنند بيروني برون

ت در دنياي آينده كسب و كار تبديل شوند، ممكن اس عوامل مزيت رقابتي محسوب مي

  .به عوامل عدم مزيت رقابتي شوند

بنابراين، مديران  بايد همواره نسبت به تغييرات محيطي آگاه باشند تا تغييرات صورت 

  . گرفته در اين زمينه را شناسايي كنند

 يادگيري سازماني ساختار سازماني و  ارتباط بين - 6-3- 11

يت و تخصص كاركنان دانشي را به نتايج مطلوب تبديل ساختارهاي سازماني، خالق

ها بايد ساختارهاي گذشته خود را مورد ارزيابي قرار دهند، از آنها  سازمان. كنند مي

  .درس بگيرند و اين تجربيات را براي بهبود عملكرد آينده مورد استفاده قرار دهند

ساختارهاي سازماني . كنند اده اين يادگيري در تنظيم ساختارهاي جديد استف بايد از آنها

سازي، تسهيم و پردازش اطالعات را در  بايد به نحوي تنظيم شوند كه كسب، ذخيره

بنابراين، ساختارهاي سازماني به طور . بين واحدهاي مختلف سازماني تسهيل سازند

ساختارهاي سازماني تعيين كننده موارد . گذارند مستقيم بر يادگيري سازماني تأثير مي

  ):2008:19، 1يو(زير است 

  گيرد؟ چه كسي دانش را مي .1

  شود؟ چگونه دانش در سازمان توزيع مي .2

 شوند؟ ها مديريت مي چگونه اين فعاليت .3
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  خالصه -7- 11

  .سازماندهي شركت تأثير زيادي بر اثربخشي و عملكرد سازماني دارد •

  :ها شامل موارد زير است هاي سازمان ويژگي •

o تقسيم كار 

o سلسله مراتب  

o رسميت  

o پذيري  انعطاف  

ها براي هر يك از كاركنان خود وظايف  تقسيم كار بدين معنا است كه شركت •

  .كنند مشخصي تعيين مي

آرايش مديران و كاركنان «يا » نمودار سازماني«سلسله مراتب عبارت است از  •

  .»زيردستي -سازمان در قالب روابط سرپرستي

  .سازمان اشاره داردبه ميزان استاندارد بودن كارها در  رسميت •

  .  پذير باشند ها در دنياي امروز بايد انعطاف سازمان •

  :عناصر ساختار شامل موارد زير است •

o سلسله مراتب 

o هاي كنترلي هاي عملياتي استاندارد و سيستم ها، رويه سياست 

o هاي اطالعاتي و جريان اطالعاتي در بين واحدهاي سازماني سيستم 

o فرهنگ 

ترين بعد مورد مطالعه ساختار سازماني  ن و گستردهسلسله مراتب آشكارتري •

  .است

  :ساختارهاي سازماني عبارتند ازانواع  •

o اي ساختار وظيفه  

o ساختار چند بخشي  

o ساختار ماتريسي  
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اي مانند توليد،  ها بر اساس واحدهاي وظيفه اي، فعاليت در ساختارهاي وظيفه •

  . شوند بازاريابي، تحقيق و توسعه و مالي تقسيم مي

ختارهاي چند بخشي شامل ساختارهاي محصول، فرآيند، جغرافيايي و سا •

  . مشتري هستند

يك نوع ساختار تركيبي است كه در آن ساختار ) بخشي ميان(ساختار ماتريسي  •

  .شود اي و ساختار محصول يا جغرافيايي با يكديگر تركيب مي وظيفه

ا اكثر عمليات اگرچه سلسله مراتب آشكارترين بعد ساختار سازماني است، ام •

هاي عملياتي استاندارد  ها، رويه ها از طريق سياست سازماني و اجراي استراتژي

  .گيرد صورت مي هاي كنترلي و سيستم

سازي، توزيع و پردازش  اي، به كسب، ذخيره اجراي استراتژي، به طور فزاينده •

  .اطالعات بستگي دارد

ها و  ها، سياست سه عنصر ساختار سازماني شامل سلسله مراتب، رويه •

اما فرهنگ بعد ناملموس . ساختار هستند ملموسهاي اطالعاتي، ابعاد  جريان

  .ساختار و يكي ديگر از عناصر مهم آن است

  :ساختار سازماني شامل موارد زير استي ها چالش •

o تمركزگرايي در مقابل تمركززدايي 

o موانع ارتباطي و زباني 

o تعارض 

شود كه داراي  اختيارات سازمان گفته ميتمركز به سطحي از سلسله مراتب  •

  .گيري است اختيار تصميم

  د.ش ارتباطات مؤثر باعث كاهش اتالف زمان و افزايش كارآيي در سازمان مي •

  .ها غير قابل اجتناب است تعارض بين انسان •

شامل موارد زير  ،شوند عواملي كه باعث ايجاد ساختارهاي سازماني جديد مي •

  :هستند
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o  تغيير كارماهيت در حال  

o  مباحث در حال ظهور مديريت منابع انساني 

o سپاري برون 

o هاي بنيادي نوآوري  

ها در سازمان نقش  تفكر استراتژيك مديران در مورد نحوه سازماندهي فعاليت •

 . مهمي در ساختار سازماني و اثربخشي شركت دارد

مديران بايد همواره نسبت به تغييرات محيطي آگاه باشند تا تغييرات صورت  •

  . گرفته در اين زمينه را شناسايي كنند

ها بايد ساختارهاي گذشته خود را مورد ارزيابي قرار دهند، از آنها  سازمان •

درس بگيرند و اين تجربيات را براي بهبود عملكرد آينده مورد استفاده قرار 

 .دهند

 
  خودآزمايي تشريحي -8- 11

  .ها را بيان كنيد هاي سازمان ويژگي .1

 . را تعريف كنيد تقسيم كار .2

  .را تعريف كنيد سلسله مراتب .3

  .را تعريف كنيد رسميت .4

  .را تعريف كنيد پذيري  انعطاف .5

  .عناصر ساختار سازماني را ذكر كنيد .6

  .انواع ساختارهاي سازماني را توضيح دهيد .7

  .ها تحليل كنيد اجراي استراتژيهاي سازماني را در  چالش .8

  .عوامل ايجاد ساختارهاي سازماني جديد را توضيح دهيد .9

  .ارتباط بين ساختار سازماني و تفكر استراتژيك را توضيح دهيد .10
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  اي خودآزمايي چندگزينه -9- 11
 دهند؟ هاي كارآفرين چه افرادي كارها را انجام مي ترين شركت در كوچك .1

  به تنهاييكارآفرينان  -ب     كارآفرينان به كمك مديران               -الف

   مديران و كاركنان -دكارآفرينان به كمك مديران و كاركنان          -ج

 هاي كوچك و متوسط چيست؟ هاي شركت دليل اصلي شكست .2

 كاركنان غير ماهر -ب                      هاي نامناسب  استراتژي -الف

  مديران نااليق -د                  ها  ضعف در اجراي استراتژي -ج

، به كنند ها براي هر يك از كاركنان خود وظايف مشخصي تعيين مي شركتاينكه  .3

 چه معنا است؟

 سلسله مراتب -ب                                     تقسيم كار - الف        

  پذيري انعطاف -د                                          رسميت  -ج        

 چه نام دارد؟ميزان استاندارد بودن كارها در سازمان  .4

 استانداردسازي -ب                           هاي استاندارد رويه - الف        

  رسميت -د                                           تقسيم كار -ج        

اي  وظيفهها بر اساس واحدهاي  فعاليتدر كدام يك از ساختارهاي سازماني،  .5

 ؟شوند تقسيم مي

 محصول  -ب                                      اي وظيفه - الف        

  بازار -د                                            فرآيند -ج        

شامل ساختارهاي محصول، فرآيند، جغرافيايي  سازماني،ساختارهاي كدام يك از  .6

 ؟ي استو مشتر

 بازار -ب                                       بخشي  ميان -الف       

 توليد    - د                                       چند بخشي -ج       

  ؟شود ميها  گيري باعث تمركززدايي در تصميمكدام يك از ساختارهاي سازماني  .7

 بازار  -ب                                     چندبخشي -الف       
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  توليد -د                                       بخشي  ميان -ج       

هاي  اي از فعاليت بخش مديران در ساختارهاي وظيفهدر كدام يك از ساختارها،  .8

 سازمان بسيار دور هستند؟

 بازار  -ب                                     چندبخشي -الف      

  توليد -د                                      بخشي  ميان -ج       

يك نوع ساختار تركيبي است كه در آن ساختار  كدام يك از ساختارهاي زير، .9

 د؟نشو اي و ساختار محصول يا جغرافيايي با يكديگر تركيب مي وظيفه

 توليد  -اي                                       ب وظيفه -الف      

  محصول -ماتريسي                                         د -ج       

 كدام يك از عناصر ساختار سازماني، ناملموس است؟ .10

 ها  ها و سياست رويه -سلسله مراتب                                ب -الف       

  هاي اطالعاتي جريان -فرهنگ                                          د -ج       

هاي انتقال  كدام يك از راهدر چارچوب  هايي در مورد سازمان  بيان داستان .11

 قرار دارد؟ فرهنگ به كاركنان

 اجتماعي شدن -گذاران                                  ب بنيان -الف       

 تغييرات محيطي -تعريف فرهنگ                                د -ج       

گيري است،  سطحي از سلسله مراتب اختيارات سازمان كه داراي اختيار تصميم .12

 ؟چه نام دارد

 قدرت -تمركز                                          ب -الف     

 اختيار -د      عدم تمركز                                  -ج     

 ؟سازي نيازمند چه مقدار تمركز هستند هاي متنوع استراتژي .13

 تمركززدايي باال -بتمركزگرايي پايين                             -الف     

  تمركززدايي پايين -د                                 تمركزگرايي باال  -ج     

 ها دارد؟ زمان و كارآيي شركتارتباطات مؤثر چه تأثيري بر مديريت  .14
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  اتالف زمان و كاهش كارآييافزايش  -الف     

 اتالف زمان و افزايش كارآيي     افزايش  -ب     

  كاهش اتالف زمان و افزايش كارآيي -ج     

  كاهش اتالف زمان و كاهش كارآيي      -د     

 هاي مجازي چيست؟ نام ديگر سازمان .15

 پيشرفته -ب           آوري اطالعات                   فن -الف     

 اي شبكه -مدرن                                             د -ج     

  

 



    

 

 

  فصل دوازدهم

  تغيير استراتژيكمديريت 

  
 

  اهداف كلي 
  مفاهيم و ادبيات مديريت تغيير استراتژيكآشنايي با 

  

  

  اهداف رفتاري
 :پس از مطالعه اين فصل، شما بايد بتوانيد

 .بيان كنيد ،شوند كه مانع پاسخگويي مديران به تغييرات محيطي ميرا عواملي  .1

 .مراحل مديريت تغيير استراتژيك را توضيح دهيد .2

 .ببريدانواع مختلف يادگيري سازماني را نام  .3

 .را با تنظيم و اجراي استراتژي بيان كنيديادگيري سازماني ارتباط  .4

 .عوامل مؤثر بر يادگيري سازماني را توضيح دهيد .5

ها را تحليل  شركت يپذيري و نوآور هاي افزايش پاسخگويي، انطباق شيوه .6

 .كنيد
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  مقدمه -1- 12
. بيني و پاسخگويي مؤثر به تغييرات محيطي بيان شد هاي قبلي، اهميت پيش لدر فص

شوند، توضيح  عواملي را كه مانع پاسخگويي مديران به تغييرات محيطي مياين فصل، 

شود و ارتباط آنها با تنظيم و  انواع مختلف يادگيري سازماني نيز معرفي مي. دهد مي

عوامل مؤثر بر يادگيري سازماني نيز توضيح ن، همچني. شود اجراي استراتژي تشريح مي

 يپذيري و نوآور هاي افزايش پاسخگويي، انطباق در نهايت، شيوه. شود داده مي

  . شود ها نيز تشريح مي شركت

تفكر مفاهيم اين فصل در مورد مديريت تغيير، ارتباط نزديكي با  ارائه شده در مطالب

 .استراتژيك و يادگيري سازماني دارد

  مديريت تغيير استراتژيك تعريف -2- 12
ابعاد مختلف صنايع همواره . امروزه اكثر صنايع دچار تغييرات و تحوالت زيادي هستند

  .در حال تغيير هستند

تغيير بيني،  افزايش رقابت جهاني، عوامل اقتصادي غير قابل پيشاين تغييرات شامل 

هاي آنها، ظهور  شناختي مشتريان، تغيير در نيازها و خواسته متغيرهاي جمعيت

حال اگر . هاي جديد و توسعه محصوالت و خدمات جديد در بازار است آوري فن

سازماني بتواند اين عوامل محيطي را به درستي شناسايي و كنترل كند و از مقدار 

تداوم ببخشد در بازار اري خود را تواند ماندگ هاي آنها بكاهد، بهتر مي پيچيدگي

  ). 2: 1388، و درودي بيگي نجف(

دهند تا نسبت به تغييرات محيطي پاسخگو  ها تالش زيادي انجام مي اگرچه شركت

برخي مواقع، نوع تغييرات . شود ها با ناكامي مواجه مي باشند، اما دو سوم اين تالش

برخي مواقع نيز . راي موفقيت ندارداعمال شده اشتباه است و بنابراين، شركت شانسي ب
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پذيرند و يا منابع الزم براي آن  تغيير، تغيير درستي است، اما كاركنان سازمان آن را نمي

  ).  5: 2005و همكاران،  1آوستر(شود  تخصيص داده نمي

  :ها بايد به دو طريق نسبت به تغييرات اقدام كنند شركت

محيطي، خود را با اين تغييرات از طريق واكنش سريع نسبت به تغييرات  .1

 .منطبق كنند

شناختي مشتريان،  فعال، تغييرات محيطي را در متغيرهاي جمعيت به طور بيش .2

هاي جديد و توسعه  آوري هاي آنها، ظهور فن تغيير در نيازها و خواسته

بيني كرده و بدين ترتيب، نقش فعالي را در  محصوالت و خدمات جديد پيش

 . داشته باشند ودصنايع خبازآفريني 

وظيفه اصلي ايجاد انطباق با تغييرات محيطي براي شركت بر عهده مديران شركت قرار 

 .بيني و واكنش سريع نسبت به اين تغييرات را بر عهده دارند آنها مسؤوليت پيش. دارد

  . بنابراين، مديران نقش حياتي در مديريت تغييرات دارند

هاي خود  توانند ارتباط برنامه كنند، مي تنظيم و اجرا ميها را  مديران استراتژي زماني كه

انطباق با استراتژي سطح شركت به كاركنان توضيح  ورا با عمليات واحدهاي سازمان 

  ).257: 2009، 2تسوئي و الي(دهند 

نشان داده  1- 12نمودار در  تغييرات محيطيدر انطباق شركت با  مديران نقش حياتي

  . شده است

  

 
  

  
  

  نقش حياتي مديران در انطباق شركت با تغييرات محيطي - 1-12نمودار 

  )276: 2012دوهايم و همكاران، (

                                                           
1 Auster  
2 Tsui & Lai 

  نياز به تغيير در شركت تغييرات محيطي

  مديران
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هاي استراتژيك  گيري از آنجا كه تفكر استراتژيك مديران تأثير زيادي بر تصميم

نسبت به تغييرات محيطي از طريق تفكر استراتژيك بايد آنها ها دارد، بنابراين،  سازمان

 5و  1هاي  طور كه در فصل اما همان. دنبيني كن د و آنها را پيشنواكنش سريع نشان ده

تواند همگام با سرعت تغييرات  توضيح داده شد، تفكر استراتژيك مديران غالباً نمي

بيني فعاالنه نسبت به  ها در واكنش سريع و پيش بنابراين، سازمان. محيطي حركت كند

  .شوند تغييرات محيطي دچار مشكل مي

ها بايد  اين شركت. بار است عدم انطباق شركت با تغييرات محيطي بسيار زيان

ساختارهاي خود را مورد تجديد نظر قرار دهند كه در اين صورت، غالباً تعداد زيادي از 

. يابد بازار كاهش مي همچنين قيمت سهام آنها در. شوند كاركنان آنها اخراج مي

هاي خود را در  گذاري ها در نتيجه تجديد ساختار، ميزان سرمايه همچنين، اين شركت

  .تواند در بلند مدت مانع رشد شركت شود دهند كه اين مي تحقيق و توسعه كاهش مي

  مراحل مديريت تغيير استراتژيك -3- 12
  :به شرح زير هستند مرحلهاين سه . مديريت تغيير استراتژيك داراي سه مرحله است

 به تغييرات محيطي توجه .1

 تفسير تغييرات محيطي .2

 در واكنش به تغييرات محيطيانجام اقدام  .3

  :شود به طور كامل توضيح داده مي مراحلدر بخش زير، هر يك از اين 

 توجه به تغييرات محيطي - 3-1- 12

چرا كه اگر . ، گام اول مديريت تغييرات استراتژيك استبه تغييرات محيطي توجه

گونه اقدامي را نسبت به آنها انجام  مديران به تغييرات محيطي توجه نكنند، هيچ

 يشوند و توجه هاي روزمره سازمان خود غرق مي  مديران، معموالً در فعاليت. دهند نمي

  .به تغييرات محيطي ندارند
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تراتژيك، به تغييرات محيطي پاسخ دهند و حتي، قواعد مديران بايد از طريق تفكر اس

  ).15: 2002، 1كارنال(تغيير دهند نيز صنعت را 

هاي اصلي تفكر استراتژيك، معطوف  بيان شد، يكي از نقش 1طور كه در فصل  همان

كردن توجه مديران به عوامل مهم محيطي است كه بر مزيت رقابتي شركت تأثير 

با توجه به اينكه عوامل زيادي در محيط وجود دارند و بسياري از آنها . گذارند مي

ن بايد آنها را به سمت اهميتي براي مزيت رقابتي سازمان ندارند، تفكر استراتژيك مديرا

  . عوامل مهم محيطي هدايت كند

هاي شركت خود توجه دارند و به عوامل محيطي غير  مديران، غالباً فقط به استراتژي

ها توجهي ندارند، در نتيجه، تغييرات محيطي، شركت آنها را  مرتبط با اين استراتژي

ي نيز كار بسيار دشواري البته، شناسايي تغييرات محيط. كند دچار مشكالت زيادي مي

  .باشد است و نيازمند مهارت باالي مديريتي مي

كنند كه اين تغييرات تأثيرات  مديران، غالباً تنها در صورتي به تغييرات محيطي توجه مي

اگر شدت اين تغييرات كم باشد، مديران توجهي . آنها داشته باشد  را بر سازمان اي عمده

در كنند كه باعث ايجاد نقطه عطف  ن به تغييراتي توجه ميمديرا. به آنها نخواهند داشت

به عبارت ديگر، مديران به . فعلي آن شوند صنعت يا تغييرات شديد در وضعيت

متأسفانه، . باشند انگيز شگفتكنند كه مهم، ناگهاني و داراي نتايج  تغييراتي توجه مي

ريع به آنها زماني باقي شوند كه براي واكنش س مديران زماني متوجه اين تغييرات مي

  .شود نمانده است و در نتيجه، شركت آنها وارد ركود مي

  تفسير تغييرات محيطي - 3-2- 12
حتي اگر مديران بتوانند متوجه تغييرات محيطي شوند، ممكن است نتوانند نتايج بالقوه 

ها را در صنعت در حال ركود  براي مثال، تحقيق كه شركت. آنها را درك و تفسير كنند

ها  بررسي كرد، دريافت كه مديران اين شركت 1960و  1950هاي  آهن در طي دهه راه

ها و سيستم بهبود يافته بزرگراه ملي در  از سوي كاميونمتوجه تهديدات رقابتي عمده 

                                                           
1 Carnall 
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 هاي كارگري بودند، اما اين تصور را داشتند كه مقررات دولتي، اتحاديه 1950اوايل دهه 

و  1بار. (ها هستند تري نسبت به رقابت از سوي كاميون و حتي آب و هوا مسائل مهم

  .)17: 1992همكاران، 

رغم اينكه متوجه عملكرد ضعيف خود در صنعت  يهاي ضعيف، عل چرا مديران شركت

هايي را تنظيم و اجرا كنند كه باعث موفقيت آنها در بازار  توانند استراتژي هستند، نمي

ها  رغم اينكه شاهد تهديد رقابتي كاميون آهن علي هاي راه مديران شركتشود؟ چرا 

ري و حتي آب و هوا هاي كارگ مقررات دولتي، اتحاديهمانند  ديگر به عواملبودند، 

  كردند؟ توجه مي

شود كه آنها فقط به  جواب اين سؤال اين است كه تفكر استراتژيك مديران، باعث مي

، مطالبي را 1فصل . هاي نامطلوب توجهي نكنند مطلوب توجه كنند و به داده هاي داده

باورهاي آنها دهند كه با  هايي مي مديران وزن بيشتر را به داده. در اين زمينه توضيح داد

. دهند هايي كه مستلزم تغيير باورهاي آنها است، اهميتي نمي منطبق است و به داده

مانند ( شاخصهاي ضعيف عملكرد ضعيف خود را در يك  بنابراين، مديران شركت

هايي كه عملكرد بهتري در آن  گيرند و به شاخص ناديده مي) ها نرخ بازگشت دارايي

   .كنند دارند، توجه مي

خود را ناديده ) هاي نامطلوب داده(آهن كاهش سهم بازار  هاي راه مديران شركت

اند كرايه  ها توانسته رغم رقابت از سوي كاميون آنها بر اين عقيده بودند كه علي. گرفتند

اما . و به سودآوري بيشتري برسند) هاي مطلوب داده(حمل و نقل را افزايش دهند 

در نادرست،  شد، آنها در نتيجه اين تفكر استراتژيكطور كه قبالً هم بيان  همان

  . ها واگذار كردند صحنه رقابت را به كاميونبلندمدت 

                                                           
1 Barr  



 421مديريت تغيير استراتژيك     

 

 50معادل  1980سهم بازار شركت جنرال موتورز در بازار اتومبيل آمريكا در دهه 

از طرف ديگر، اين شركت . درصد كاهش پيدا كرد 33به  1990 دهه درصد بود، اما در

به جاي اينكه  آندر نتيجه، مديران . ال از سودآوري مناسبي برخوردار بوددر اين ده س

دوهايم و ( كردند به كاهش سهم بازار توجه كنند، به سودآوري باالي شركت توجه مي

  . )280: 2012همكاران، 

 اقدام در واكنش به تغييرات محيطيانجام  - 3-3- 12

انند آنها را به درستي تفسير كنند، حتي اگر مديران متوجه تغييرات محيطي شوند و بتو

هاي مناسبي را براي واكنش به آنها تنظيم و اجرا كنند، باز هم  اگر نتوانند استراتژي

  . شود شركت دچار ركود مي

مديران اين شركت به . هاي معروف در اين زمينه، شركت كوداك است يكي از مثال

ير آنها بر كسب و كار شركت آگاهي هاي بازار و تأث آوري خوبي از تغييرات عمده در فن

برداري ديجيتالي مخصوص اين  هاي عكس آوري دانشمندان و محققان كوداك فن. يافتند

، اعضاي هيأت مديره كوداك، آقاي جورج 1990در اواسط دهه . شركت را توسعه دادند

چرا كه . را از شركت موتوروال به عنوان مدير عامل جديد كوداك منصوب كردند 1فيشر

هاي ديجيتالي آشنا باشد و  آوري نياز دارد كه با فندانستند شركت آنها به يك رهبر  مي

   .هاي شركت را بر آن متمركز كند فعاليت

اما . دهاي ديجيتالي حفظ كردن آوري هاي فيشر نيز تمركز شركت را بر فن جانشين

گيري در اين زمينه دست پيدا  هاي چشم شركت كوداك هرگز نتوانسته است به موفقيت

برداري ديجيتالي  كند و خود را به عنوان يك بازيگر مهم در بازار محصوالت عكس

  . مطرح كند

آنها . هاي اروپايي و آمريكايي توليد كننده اتومبيل نيز وارد است چنين انتقادي به شركت

آنها  . هاي ژاپني تنظيم و اجرا كنند هاي مناسبي را در مقابل شركت د استراتژينتوانستن

هاي جديد براي  هاي ژاپني شدند و در نتيجه، از استراتژي متوجه تهديدات شركت

                                                           
1 George Fisher 



 

 

 

  استراتژيكتفكر و ديد     422

  
 

   

ها  اين استراتژياما . بهبود فرآيندهاي توليدي و كيفيت محصوالت خود استفاده كردند

، 2استرتز( برخوردار نبود 1كرد و از اصالت ي تبعيت ميهاي ژاپن غالباً از استراتژي شركت

1992 :4.(  

هاي ژاپني  گيري در مقابل شركت هاي چشم به موفقيت توانند نميدر نتيجه، آنها هرگز 

هاي كامالً جديد و  ، مگر اينكه از استراتژيو هوندا دست پيدا كنند 3مانند تويوتا، نيسان

   .اصيلي در مقابل آنها استفاده كنند

هاي نهادينه شده در صنعت عامل ديگري است كه توانايي مديران را در اجراي  فعاليت

ها در يك صنعت  بيان شد كه رقابت بين شركت 5در فصل . كند تغييرات محدود مي

  . شود منجر به ميزان زيادي تقليد و ايجاد عمليات مشترك بين آنها مي

هاي موجود در يك صنعت، همچنين يك زبان مشترك و ادراك مشابه در مورد  شركت

را شكل » چارچوب دانش مشترك«يك ها   مديران اين شركت. دارندنحوه رقابت 

هاي  هاي تجاري و شبكه دهند كه با مطالعه مجالت مشترك، عضويت در انجمن مي

  .شود قويت ميها در يك صنعت مشابه ت اي و جابجايي بين شركت حرفه

ها و رقباي  آوري ها، فن شود كه مديران به فرصت هاي مشترك باعث مي اين فعاليت

بنابراين، اين زبان مشترك باعث تقويت الگوهاي فعلي رقابت در . جديد توجه نكنند

هاي جديدي استفاده كنند،  خواهند از استراتژ هايي نيز كه مي شود و شركت صنعت مي

  . نعت مقابله كنندبايد با هنجارهاي ص

هاي زيادي نيز براي  رغم پتانسيل سودآوري باال، ريسك هاي جديد علي تنظيم استراتژ

  . هاي موجود در صنعت دارد شركت

                                                           
1 originality 
2 Stertz  
3 Nissan  



 423مديريت تغيير استراتژيك     

 

هاي جديد داراي چارچوب مشخص و آشكاري نيست كه  همچنين، تنظيم استراتژ

  .هاي صنعت بتوانند از آن استفاده كنند شركت

هاي بنيادي و انقالبي به  كنند به جاي انجام نوآوري يها سعي م در نتيجه، شركت

  .هاي تدريجي اكتفا كنند نوآوري

  هاي سازماني انواع يادگيري -4- 12
و سازماني، مسائل مرتبط با يادگيري سازماني نيز  1هاي شناختي عالوه بر محدوديت

  . كند پذيري و تغيير سازماني را با مشكل مواجه مي انطباق

ها را به  شود، چرا كه سازمان باعث افزايش عملكرد سازماني ميسازماني يادگيري 

دهد و  سمت به چالش كشيدن فرضيات و عمليات سنتي كسب و كارشان سوق مي

شامل چهار سازماني   يادگيري. كند هاي ذهني و منطق مسلط آنها را بررسي مي مدل

حسيني (سازماني است  عنصر كسب دانش، توزيع اطالعات، تفسير اطالعات و حافظه

  ).11: 1391، و همكاران

هايي كه به افزايش مزيت  اي در ميان سازمان امروزه يادگيري سازماني به طور فزاينده

ه ويژه قرار گرفته است مند هستند، مورد توج ثربخشي عالقهرقابتي، نوآوري و ا

  ).64: 1388زاده و همكاران،  جمال(

  :رددو نوع يادگيري سازماني وجود دا

  يادگيري سطح پايين .1

  يادگيري سطح باال .2

  :شود در بخش زير، هر يك از اين دو نوع يادگيري تحليل مي

 يادگيري سطح پايين -4-1- 12

باعث بهبود يا پااليش شود كه  به نوعي از يادگيري گفته مي 1 يادگيري سطح پايين

يادگيري سطح پايين شامل . شود فرآيندهاي سازماني فعلي مي باورها، ادراكات و

  ).44: 1389پيرايش و همكاران، (هاي مديريتي روتين است  هاي عملياتي و نظام رويه

                                                           
1 cognitive limitations 
1 lower- level learning 
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شود كه مديران آنها بر اين باور هستند كه  هايي انجام مي يادگيري سطح پايين در شركت

ادگيري، بسيار سريع است و بر يك نتيجه اين نوع ي. توانند محيط را كنترل كنند مي

  . فعاليت يا جنبه سازماني تمركز دارد

با استفاده از منحني . يادگيري سطح پايين با منحني يادگيري يا تجربه در ارتباط است

يادگيري يا تجربه، بهاي تمام شده هر يك از واحدهاي توليدي شركت با افزايش توليد 

يادگيري سطح پايين . دهد يادگيري را نشان مي ، منحني2-12نمودار . كاهش پيدا كند

باعث پااليش دانش و فرآيندهاي سازماني موجود و در نتيجه، باعث ايجاد ايجاد منحني 

  . شود يادگيري يا تجربه مي

ها  يادگيري سطح پايين از طريق منحني يادگيري باعث افزايش سود سهام شركت

خواهند به مزيت رقابتي دست پيدا كنند، بايد  ها مي در واقع، اگر شركت. شود مي

يادگيري سطح پايين را براي پااليش و بهبود فرآيندهاي سازماني فعلي خود توسعه 

  .دهد ها نشان مي اين نقش كليدي يادگيري سطح پايين را در شركت. دهند

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )282: 2012دوهايم و همكاران، (منحني يادگيري  - 2-12نمودار 

 ميزان توليد

 بهاي هر واحد
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كنند، در انجام  ها به طور مستمر از يادگيري سطح پايين استفاده مي زماني كه شركت

توانند  شوند، اما نمي دانستند، بهتر و بهتر مي چيزهايي كه از قبل نحوه انجام آنها را مي

يادگيري سطح ها از طريق  در واقع، شركت. هاي جديد را در خود توسعه دهند قابليت

  . دهند قرار مي 1پايين، خود را در دام قابليت

شركت در انجام كارهاي روزمره و فرآيندهايي مهارت «دام قابليت به اين معنا است كه 

  .»كند كه به دليل تغييرات محيطي اهميتي ندارند پيدا مي

 يادگيري سطح باال -4-2- 12

شود كه باعث ايجاد باورها،  به نوعي از يادگيري گفته مي 2در مقابل، يادگيري سطح باال

يادگيري سطح باال به جاي تمركز  .شود ادراكات و فرآيندهاي سازماني كامالً جديد مي

هاي خاص سازماني، بر قواعد و هنجارهاي كلي سازمان تمركز  ها و جنبه بر فعاليت

شود و بر كل سازمان تأثير  نتيجه اين نوع يادگيري، در بلند مدت ايجاد مي. دارد

از چيزهاي  4برداري بهره«با   يادگيري سطح پايين).139: 2009، 3پرافكا(گذارد  مي

سر و  »چيزهاي جديد 5شناسايي«يادگيري سطح باال با  سر و كار دارد، اما »شده  شناخته

  . كار دارد

ها  اناز اهميت زيادي در سازم» شناسايي چيزهاي جديد«يادگيري سطح باال يا 

ها بايد بدانند كه چگونه چيزهاي كامالً جديد را انجام  همه سازمان. برخوردار است

ها بدون يادگيري سطح باال با خطر رقباي جديد، محصوالت و خدمات  شركت .دهند

ها  بنابراين، هر دو نوع يادگيري براي سازمان. هاي جديد روبرو هستند آوري جديد و فن

  . مهم هستند

  

                                                           
1 capability trap 
2 higher- level learning 
3 Prafka 
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5 exploration 
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  اع تغييرات سازمانيانو -5- 12
توان يادگيري را به دو دسته تقسيم كرد، تغييرات سازماني را نيز  طور كه مي همان

  . تقسيم كردتوان به دو دسته  مي

  تغييرات دست اول يا تكاملي  .1

 تغييرات دست دوم يا انقالبي  .2

  :شوند در بخش زير، هر يك از اين تغييرات توضيح داده مي

  اول يا تكاملي تغييرات دست  - 5-1- 12
از پااليش محصوالت، خدمات يا  است عبارت 1تغييرات دست اول يا تكاملي

 2تغييرات تكاملي، همچنين با نام تغييرات افزايش شايستگي .موجودهاي  آوري فن

هاي موجود سازمان  شود، چرا كه باعث ارتقا يا توسعه دانش و قابليت شناخته مي

شوند و منجر به  هاي زماني بلند مدت ايجاد مي دورهتغييرات تكاملي در . شود مي

   ).320: 2008، 3هنري(د نشو هاي شركت نمي اي در فعاليت تغييرات عمده

  تغييرات دست دوم يا انقالبي - 5-2- 12
معرفي محصوالت يا خدمات كامالً از  است عبارت 4تغييرات دست دوم يا انقالبي

تغييرات . هاي كامالً جديد آوري يا پذيرش فنجديد، دستيابي به مشتريان كامالً جديد 

شود، چرا كه باعث  شناخته مي 5انقالبي، همچنين با نام تغييرات از بين برنده شايستگي

. شود هاي جديد مي هاي موجود و ايجاد دانش و قابليت از بين رفتن دانش و قابليت

منجر به تغييرات شود و  هاي زماني كوتاه مدت ايجاد مي در دوره تغييرات انقالبي

  ).320: 2008، 1هنري(شود  هاي شركت مي اي در فعاليت عمده

                                                           
1 first order or evolutionary change 
2 competence enhancing changes 
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مديران بايد مهارت مناسبي در ايجاد تعادل بين تغييرات تكاملي و تغييرات انقالبي 

  . داشته باشند

  ها به يادگيري سطح پايين و تغييرات تكاملي اولويت شركت -6- 12
آنها منابع . دهند مي ياهميت بيشتر تغييرات تكامليها به يادگيري سطح پايين و  شركت

دهند و به يادگيري سطح باال و تغييرات  خود را بيشتر در اين زمينه تخصيص مي

  .دهند انقالبي اهميت زيادي نمي

ها است، اما تعجبي ندارد كه مديران چنين  اين رويكرد در بلند مدت به ضرر شركت

بر يادگيري سطح پايين و  تمركزداليل مختلفي براي  مديران. دهند اي را ترجيح مي شيوه

يادگيري سطح پايين و تغييرات تكاملي با احتمال بيشتري باعث . تغييرات تكاملي دارند

در حالي كه . شود بيني و مثبت بر عملكرد شركت مي ايجاد نتايج سريع، قابل پيش

د كه باعث ايجاد نتايج يادگيري سطح باال و تغييرات انقالبي، احتمال بسيار كمي دار

در واقع، يك دهه يا بيشتر طول . بيني و مثبت بر عملكرد شركت شوند سريع، قابل پيش

بخش  كشد كه يك نوآوري در يادگيري سطح باال بتواند به نتايج عملكردي رضايت مي

  .برسد

همچنين، يادگيري سطح پايين مستلزم انجام كارهايي است كه شركت به آنها عادت 

در حالي كه يادگيري سطح باال مستلزم انجام . كرده است و در انجام آنها مهارت دارد

  . كارهاي كامالً جديد است

 .كنند اي نيز از يادگيري سطح پايين حمايت مي بندي سرمايه هاي بودجه تكنيك

تر  كه نتايج آنها را راحتبه اين دليل هاي مالي مرتبط با يادگيري سطح پايين  درخواست

از احتمال پذيرش بيشتري برخوردار توان به صورت كمي و ملموس تبديل كرد،  مي

سازي  باال از قابليت كميسطح هاي مالي مرتبط با يادگيري  اما نتايج درخواست .هستند

سازمان توان آنها را براي مديران مالي  و به دشواري ميتري برخوردار هستند  پايين

  . كردملموس 
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  عوامل مؤثر بر يادگيري سطح باال و تغييرات انقالبي -7- 12
هاي باال و ريسكي بودن، براي  هزينهرغم  يادگيري سطح باال و تغييرات انقالبي علي

گيري سطح باال و دو عامل بر ياد. ها در دنياي امروزي حياتي هستند بقاي سازمان

  :گذارند تغييرات انقالبي تأثير مي

  گرا مشكلجستجوي  .1

  ظرفيت جذب .2

  :شود در بخش زير، هر يك از اين دو عامل توضيح داده مي

  گرا مشكلجستجوي  -7-1- 12
به عبارت ديگر، زماني كه . شود ناشي مي 1گرا مشكلجستجوي  از يادگيري سطح باال

هاي سازماني را به  توانند مسائل يا بحران هاي عادي سازماني نمي ها و رويه سياست

دهند كه باعث ايجاد يادگيري سطح  خوبي حل كنند، مديران جستجوهايي را انجام مي

ايم و دوه( شود يادگيري سطح باال نيز باعث حل مسائل سازماني مي. شود باال مي

  .)284: 2012همكاران، 

مديران يا سطوح عملكردي مطلوب آنها، تأثير زيادي در تصميم آنها براي  2هاي آرمان

بنابراين، سطوح آرماني تأثير زيادي بر يادگيري . دارد گرا مشكلجستجوي شروع 

رسد، مديران احتمال  زماني كه عملكرد شركت به سطوح آرماني نمي. سازماني دارند

از طرف ديگر، اگر سطوح آرماني . را آغاز كنند گرا مشكلجستجوي دارد كه  بيشتري

جستجوي به را  آنهاتواند  پايين باشد، حتي عملكردهاي ضعيف نيز نميمديران 

الزم براي يادگيري سطح باال  هاي شرط بنابراين، يكي از پيش. تشويق كنند گرا مشكل

هاي  اين است كه مديران داراي سطوح آرماني باال باشند و سريعاً متوجه نقصان

                                                           
1 problemistic search 
2 aspirations 
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همچنين، مديران بايد نقائص عملكردي را به درستي تفسير . عملكردي شركت شوند

  . و يادگيري سطح باال شود گرا مشكلجستجوي كنند تا باعث ايجاد 

  ظرفيت جذب -7-2- 12
. است 1گذارد، ظرفيت جذب گري كه بر موفقيت يادگيري سطح باال تأثير ميعامل دي

توانايي شركت در تشخيص ارزش اطالعات جديد، «ظرفيت جذب عبارت است از 

   .»جذب و بكارگيري آن براي اهداف تجاري

ظرفيت يك اقتصاد يا بنگاه در پيشبرد «در تعريفي ديگر، ظرفيت جذب عبارت است از 

فرآيند انباشت سرمايه كه تابعي است از موجودي دانش علمي و فني انباشته شده در 

هاي مديريتي و فني، ميزان يادگيري و انتقال و  گذشته، سرمايه انساني جديد، مهارت

» المللي هاي بين فني در قالب شبكههاي علمي و  آوري پيشرفته و همكاري جذب فن

  ).  157: 1391ديني تركماني، (

  ):128: 1990كوهن و لوينتال، (بنابراين، ظرفيت جذب، به دو عامل بستگي دارد 

  تعامل سازمان با محيط خارجي .1

    انتقال دانش بين واحدهاي مختلف سازمان .2

توانند محيط خود را ارزيابي كنند  ميهايي كه ظرفيت جذب باالتري دارند، بهتر  شركت

  .با ارزش را به سازمان جذب كنند و اطالعات

طور  به عبارت ديگر، همان. موجود سازمان 2دانش پايگاهظرفيت جذب تابعي است از 

ها در تشخيص ارزش اطالعات جديد، جذب و  آورد؛ توانايي شركت كه پول، پول مي

بنابراين، . بستگي دارد فعلي آندانش  انميزبكارگيري آن براي اهداف تجاري به 

  :توانند ظرفيت جذب خود را افزايش دهند ها از دو طريق مي شركت

 گذاري در تحقيق و توسعه سرمايه .1

 توسعه يك ساختار مؤثر تحقيق و توسعه .2

                                                           
1 absorptive capacity 
2 knowledge base 
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تري در افزايش ظرفيت جذب  البته، توسعه يك ساختار مؤثر تحقيق و توسعه نقش مهم

  . دارد

آوري خاص كرده  زيادي را صرف مطالعه و تحقيق بر روي يك فن شركتي كه زمان

ظرفيت جذب  .هاي جديد در آن را ارزيابي كند تواند ارزش توسعه است، بهتر مي

  . توضيح داده شد 3كند كه در فصل  همچنين بر اهميت منابع پيچيده اجتماعي تأكيد مي

  ارزش تنوع در تفكر استراتژيك -8- 12
بر پاسخگويي مديران نسبت به تغييرات محيطي و يادگيري  عامل مهم ديگري كه

اگر همه مديران شركت داراي . گذارد، تنوع در تفكر استراتژيك است سازماني تأثير مي

هاي تفكر استراتژيك  توانند با ديگر شيوه يك تفكر استراتژيك مشابه باشند، آنگاه نمي

آيد كه به شيوه متفاوت  ي به دست ميآفرين از كاركنان هاي بينش اكثر ايده. آشنا شوند

  . كنند فكر مي

روبرو  1گيري هاي بزرگ با مشكل چرخه جذب، استخدام و كناره اما اكثر شركت

: 2012، 3اشميت(شود  ميها  در سازمان 2اين چرخه باعث ايجاد همگني فكري. هستند

59 .(  

اشنايدر، ( استنشان داده شده  3-12گيري در نمودار  چرخه جذب، انتخاب و كناره

1987 :442( .  

  :ها داراي سه مرحله است بر اساس اين مدل، فرآيند جذب شركت

هاي خاصي هستند، جذب  در مرحله اول، افراد خاصي كه داراي ويژگي .1

 . شوند مي  شركت

                                                           
1 "Attraction-Selection-Attrition" Cycle 
2 thinking homogenity 
3 Schmitt 
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در مرحله بعد، شركت بر اساس ميزان تناسب اين افراد با اهداف سازمان، از  .2

 . كند تعدادي را استخدام مي آنهابين 

اين شركت با توانند خود را  شوند نمي در مرحله سوم، افرادي كه متوجه مي .3

 .كنند را ترك مي آنكنند،  منطبق

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  )442: 1987اشنايدر، (گيري  چرخه جذب، انتخاب و كناره - 3-12نمودار 

 
شود كه شيوه تفكر استراتژيك  گيري باعث مي در نتيجه، چرخه جذب، انتخاب و كناره

در نتيجه، مديراني كه از داخل . مديران و كاركنان سازمان، در طي زمان همگن شود

كنند، داراي تفكر استراتژيك مشابه مديران  هاي باالتر ارتقا پيدا مي سازمان به رده

  . تر خواهند بود سطوح پايين

تواند باعث افزايش انسجام سازمان و افزايش  هاي تفكر مي اگرچه همگني در شيوه

مديران اين . باشدتواند داشته  ميها شود، اما نقط ضعفي نيز  گيري سرعت تصميم

شوند و يا ماهيت اين تغييرات را به  ها بسيار دير متوجه تغييرات محيطي مي سازمان

  . كنند مينتفسير  درستي

دوهايم و ( ها وجود دارد اي غلبه بر همگني تفكر استراتژيك در سازماندو شيوه بر

  :)286: 2012همكاران، 

آنها داراي . ها توجه به افراد مخالف در سازمان است يكي از اين شيوه .1

. هاي موجود در سازمان ناسازگار هستند هاي جديدي هستند كه با ايده ايده

 گيري كناره

 جذب

 استخدام
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آنها با استفاده از تفكر . كنند وجهي نميها معموالً به آنها ت بنابراين، سازمان

توانند متوجه تغييراتي در محيط شوند كه  استراتژيك منحصر به فرد خود مي

هايي  ها و استراتژي توانند ايده آنها همچنين، مي. اند مديران به آنها توجه نكرده

 .را براي انطباق با اين تغييرات به مديران عالي سازمان پيشنهاد دهند

اكثر . مديران عالي در سازمان است 1ن شيوه، استفاده از جابجاييدومي  .2

تحقيقات بر نتايج منفي جابجايي كاركنان در سطوح پايين سازمان، مانند از 

هاي جذب و آموزش، تمركز  دست دادن كاركنان ماهر و افزايش هزينه

 . اند كرده

به هر حال،  .اند تمركز كرده ها تحقيقات كمي بر جابجايي مديران عالي سازمان

اند كه نبود جابجايي در  اند، نشان داده تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده

مديران زماني كه به . ميان مديران عالي تأثير منفي بر عملكرد سازماني دارد

مانند، به وضع موجود متعهد  هاي خود باقي مي مدت چند سال در جايگاه

مانند و يا در همان صنعت فعاليت  شركت باقي ميشوند، در استخدام  مي

كنند، تناسبي با  هايي كه اين مديران ارائه مي در نتيجه، استراتژي. خواهند كرد

  . شود تغييرات محيطي ندارد و شركت دچار مشكالت عملكردي مي

تحقيقات نشان داده است . ارزش ورود كاركنان جديد به سازمان، دانش برتر آنها نيست

در واقع، . ر برخي موارد، دانش كاركنان سازمان از دانش كاركنان جديد بيشتر استكه د

دانش آنها اگرچه . كنند ارزش كاركنان جديد به دانش جديدي است كه وارد سازمان مي

آفرين است و  ممكن است بيشتر از دانش كاركنان سازمان نباشد، اما جديد و بينش

در هاي جديد  بهبود امور روزمره يا ايجاد رويههاي زيادي را براي  تواند فرصت مي

  ). 79: 1991مارچ، (دهد اختيار شركت 

                                                           
1 turnover 
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هاي داخل كشور، به دليل ساختارهاي دولتي و وضعيت  ركود بسياري از شركت

طور كه بيان شد، در چنين  همان. ها است استخدامي بلند مدت مديران اين شركت

ژيك و در نتيجه، عملكرد پايين سازماني وضعيتي سازمان دچار همگني در تفكر استرات

  .شود مي

  استدالالت مديريتي -9- 12
ها به  سه پيشنهاد براي بهبود پاسخگويي مديران و شركتيك هشدار و در اين بخش، 

دو . استخطر غرور ناشي از موفقيت  مربوط بههشدار . شود تغييرات محيطي ارائه مي

بايد همانند افراد بيرون از سازمان فكر  كنند كه مديران پيشنهاد اول چنين فرض مي

. شود هايي براي افزايش اين نوع تفكر در مديران ارائه مي در اين بخش، راه. كنند

توان آن را در  پيشنهاد سوم بر اهميت يادگيري سطح باال تأكيد دارد و اينكه چگونه مي

  .كسب و كار سازمان نهادينه كرد

  ها سازمان ايخطر موفقيت بر -9-1- 12
اگر . شود موفقيت زياد باعث ايجاد غرور و شكست در ايجاد يادگيري سطح باال مي

هاي گذشته خود مغرور شود و به تغييرات محيطي توجه نكند، دچار  شركت از موفقيت

هاي آينده نخواهد  هاي گذشته، دليلي براي موفقيت موفقيت. شود مشكالت زيادي مي

هاي  غرور، غالباً بعد از موفقيت. فالكت سوق دهدتواند سازمان را به سمت  بود و مي

   ).169: 2004، 1كيف(شود  سازماني ايجاد مي

تواند در بلند مدت به نفع سازمان باشد، چرا كه مديران را به  از طرف ديگر، فالكت مي

  .  دهد هاي مناسب حركت مي گرا و تنظيم و اجراي استراتژي سمت جستجوهاي مشكل

  همانند يك فرد خارج از سازمان مزيت تفكر -9-2- 12
هاي جديدي را ارائه  اگر مديران همانند يك فرد خارج از سازمان به آن نگاه كنند، ايده

هاي تشويق مديران براي تفكر همانند يك فرد خارج از  يكي از شيوه. خواهند كرد

                                                           
1 Kiev 
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لف در سازمان هاي مخا دي كه داراي نظرات و ايدهسازمان اين است كه آنها به افرا

  . هاي سازماني مورد استفاده قرار دهند هستند، توجه كنند و نظرات آنها را در استراتژي

آنها نبايد اجازه دهند كه . ها بايد به اين افراد اهميت داده و از آنها استفاده كنند شركت

گيري قرار گرفته و به تدريج از سازمان  اين افراد در چرخه جذب، انتخاب و كناره

اين افراد احتمال بيشتري دارد كه بتوانند تغييرات محيطي را شناسايي . گيري كنند كناره

توانند نحوه پاسخگويي شركت را به  آنها همچنين بهتر مي. بيني كنند و يا آنها را پيش

  .اين تغييرات شناسايي كنند

كاركنان خود ها  اگر شركت. اين پيشنهاد استدالل مهمي براي مديران منابع انساني دارد

را بر اساس ميزان تناسب آنها با سازمان استخدام كنند، دچار مشكل همگني فكري 

ها بايد با تغيير  بنابراين، شركت. شوند كه اين براي آنها بسيار خطرناك است مي

هاي جديد استخدام كنند تا بدين ترتيب، به  هاي استخدامي خود، افرادي را با ايده رويه

  .زمان دست پيدا كنندتنوع فكري در سا

به عنوان مثال، شركت سامسونگ به جاي اينكه كاركنان خود را فقط از بين يك 

اي مرسوم است،  هاي كره استخدام كند كه در بين شركت ها مجموعه محدود از دانشگاه

كند و امكان استخدام را براي تعداد بيشتري از افراد  تر مي دامنه استخدام خود را گسترده

شوند كه در اين  شوند، متوجه مي كاركناني كه جذب سامسونگ مي. سازد يمهيا م

، 1سيگل و چانگ. (وجود داردهاي خالقانه  شركت  فضاي مناسبي براي حمايت از ايده

2009 :24.(  

مديران . هاي جديد دارند مديران مياني و عالي نقش مهمي در تطبيق و حمايت از ايده

 1كنند و مديران عالي نيز بايد بافت هاي جديد عمل مي ايده 2»پشتيبان«مياني در نقش 

                                                           
1 Siegel & Chang 
2 champion 
1 context 



 435مديريت تغيير استراتژيك     

 

هاي  بنابراين، ايده. هاي جديد باشد سازماني را به طريقي تغيير دهند كه پذيراي ايده

توانند موفق  جديد بدون مديراني كه پشتيبان آنها باشند و بافت سازماني مناسب نمي

  ).72: 2010، 1مارتين و ريل(. باشند

  شناختي در مقابل تنوع شناختي نوع جمعيتت - 9-3- 12
يك الگوي  مردماصل تنوع يك واقعيت انساني است و تصور اجتماعي كه در آن همه 

هاي  ، يك سنت و رسم و يا يك لهجه و زبان داشته باشند، چندان با واقعيترفتاري

   ).160: 1390زاده و همكاران،  قلي(اجتماعي سازگار نيست 

در واقع، اين  .هاي مختلف حضور دارند امروزي، كاركناني از فرهنگهاي  در سازمان

ها بايد  در نتيجه، مديران اين سازمان .ها با نيروهاي كاري متنوع روبرو هستند سازمان

مديريت تنوع، بر عكس خيلي . برخوردار باشند» 2مديريت تنوع«هاي  بتوانند از مهارت

ها به  آيد، در سازمان خوش نمياز كاركنان ي ها كه در اجرا به مذاق بسيار از برنامه

عنوان مفهوم موفق و جذاب براي مباحثي چون جنسيت و قوميت مورد توجه قرار 

  ).17: 88شاه طهماسبي و همكاران، (گرفته است 

هاي اقليت و زنان را  اند كه گروه هاي زيادي تالش كرده هاي اخير، شركت در طي دهه

تنوع «اين نوع فعاليت را . سازمان قرار دهند هاي مديران عالي در جايگاه

برانگيز است، اما بايد دقت كرد كه  اگرچه اين اقدام تحسين. گويند مي» 3شناختي جمعيت

تنوع «شناختي تنها زماني ارزش اقتصادي دارد كه بتواند منجر به  تنوع جمعيت

  . شود» 4شناختي

به تنوع شناختي، و » 1نوع فرهنگيت«شناختي،  به تنوع جمعيت )1994( همل و پاراهاالد

  :كنند آنها در توضيح اين دو نوع تنوع چنين بيان مي. گويند مي» 2تنوع ژنتيكي«

                                                           
1 Martin & Riel 
2 diversity management 
3 demographic diversity 
4 cognitive diversity 
1 cultural diversity 
2 genetic diversity 
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. را تشخيص دهيم ياين مهم است كه ما تفاوت بين تنوع فرهنگي و تنوع ژنتيك«

كنند و كاركنان متنوعي را  المللي از تنوع فرهنگي استفاده مي هاي بين بسياري از شركت

بسياري از افراد، تنوع را منبعي براي نوآوري . كنند در سازمان خود استخدام مي

ها نداشته باشند  هاي جديدي در مورد فعاليت شركت اما تا زماني كه افراد ايده. دانند مي

سازماني كمك هاي  توانند به نوآوري ، نميبمانندهاي سنتي صنعت وفادار  و به ايده

  .كنند

تر سازمان را  هاي كاركنان سطوح پايين كند كه ايده مديران عالي كمك ميدو ويژگي به 

شود كه كاركنان،  ها همچنين باعث مي اين ويژگي. كنجكاو بودن و فروتني: قبول كنند

. »كنند هاي جديد استقبال نمي و از ايده اين طور فكر نكنند كه مديران، سنتي هستند

  .)72: 1994همل و پراهاالد، (

  ارزش يادگيري سطح باال و تغييرات انقالبي -9-4- 12
هاي قبلي ذكر شد، يادگيري سازماني در تنظيم و اجراي موفق  طور كه در بخش همان

ها بايد منابع سازماني را به طور متناسب به  شركت. ها نقش مهمي دارد استراتژي

محيطي،  همزمان با تغييرات. يادگيري سطح پايين و يادگيري سطح باال تخصيص دهند

مديران نه تنها بايد دانش جديد را كسب كنند، بلكه بايد دانش منسوخ و قديمي را نيز 

  . كنار بگذارند

معموالً . كنند مطالب گذشته نشان داد كه مديران به راحتي از تغييرات استقبال نمي

براي دهند كه تقاضاي مشتريان  ها زماني محصوالت جديد را توسعه مي شركت

در اين وضعيت، شركت فرصت تغيير . كند كاهش پيدا لي سازمان محصوالت فع

كنندگان را از دست داده است و بازار را به محصوالت جديد  هاي خريد مصرف عادت

  .   رقباي خود واگذار كرده است
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  خالصه -10- 12
  . وظيفه اصلي ايجاد انطباق با تغييرات محيطي بر عهده مديران قرار دارد •

  :تغيير استراتژيك به شرح زير استمراحل مديريت  •

o توجه به تغييرات محيطي 

o تفسير تغييرات محيطي 

o  در واكنش به تغييرات محيطي اقدامانجام 

چرا كه . ، گام اول مديريت تغييرات استراتژيك استبه تغييرات محيطي توجه •

گونه اقدامي را نسبت به آنها  اگر مديران به تغييرات محيطي توجه نكنند، هيچ

  .دهند م نميانجا

حتي اگر مديران بتوانند متوجه تغييرات محيطي شوند، ممكن است نتوانند  •

  .نتايج بالقوه آنها را درك و تفسير كنند

حتي اگر مديران متوجه تغييرات محيطي شوند و بتوانند آنها را به درستي  •

و تنظيم هاي مناسبي را براي واكنش به آنها  تفسير كنند، اگر نتوانند استراتژي

  . شود مي مشكلچار داجرا كنند، باز هم شركت آنها 

توانايي مديران را در اجراي تغييرات  ،هاي نهادينه شده در صنعت فعاليت •

  .كند محدود مي

ها  شود، چرا كه سازمان يادگيري سازماني باعث افزايش عملكرد سازماني مي •

را به سمت به چالش كشيدن فرضيات و عمليات سنتي كسب و كارشان سوق 

  . كند هاي ذهني و منطق مسلط آنها را بررسي مي دهد و مدل مي

سازماني شامل چهار عنصر كسب دانش، توزيع اطالعات، تفسير   يادگيري •

  ت و حافظه سازماني استاطالعا

  :دو نوع يادگيري سازماني وجود دارد •

o يادگيري سطح پايين  

o يادگيري سطح باال  
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شود كه باعث بهبود يا  به نوعي از يادگيري گفته مي  يادگيري سطح پايين •

 . شود پااليش باورها، ادراكات و فرآيندهاي سازماني فعلي مي

شود كه باعث ايجاد باورها،  مييادگيري سطح باال به نوعي از يادگيري گفته  •

 . شود ادراكات و فرآيندهاي سازماني كامالً جديد مي

  . توان به دو دسته تقسيم كرد تغييرات سازماني را مي •

o  تغييرات دست اول يا تكاملي  

o  تغييرات دست دوم يا انقالبي 

تغييرات دست اول يا تكاملي عبارت است از پااليش محصوالت، خدمات يا  •

 . موجوداي ه آوري فن

تغييرات دست دوم يا انقالبي عبارت است از معرفي محصوالت يا خدمات  •

هاي كامالً  آوري كامالً جديد، دستيابي به مشتريان كامالً جديد يا پذيرش فن

 . جديد

  .دهند مي يها به يادگيري سطح پايين و تغييرات تكاملي اهميت بيشتر شركت •

  :گذارند ات انقالبي تأثير ميدو عامل بر يادگيري سطح باال و تغيير •

o گرا جستجوي مشكل  

o ظرفيت جذب  

به عبارت ديگر، . شود گرا ناشي مي يادگيري سطح باال از جستجوي مشكل •

هاي  توانند مسائل يا بحران هاي عادي سازماني نمي ها و رويه زماني كه سياست

دهند كه  سازماني را به خوبي حل كنند، مديران جستجوهايي را انجام مي

  .شود باعث ايجاد يادگيري سطح باال مي

توانايي شركت در تشخيص ارزش اطالعات «ظرفيت جذب عبارت است از  •

  .»جديد، جذب و بكارگيري آن براي اهداف تجاري
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گيري روبرو  هاي بزرگ با مشكل چرخه جذب، استخدام و كناره اكثر شركت •

  .شود ها مي در سازمان اين چرخه باعث ايجاد همگني فكري. هستند

تنها زماني ارزش اقتصادي دارد كه بتواند منجر به  »شناختي تنوع جمعيت« •

  .شود» تنوع شناختي«

 
  خودآزمايي تشريحي -11- 12

  .تحليل كنيدمحيطي تغييرات  ها را نسبت به انواع اقدامات شركت .1

  .را تشريح كنيدپاسخگويي مديران نسبت به تغييرات محيطي  موانع .2

  .تعريف كنيدرا  سازمانيهاي  انواع يادگيري .3

  .را توضيح دهيد انواع تغييرات سازماني .4

  .توضيح دهيدرا  عوامل مؤثر بر يادگيري سطح باال و تغييرات انقالبي .5

 .تعريف كنيدرا  گرا جستجوي مشكل .6

  .تعريف كنيدرا  ظرفيت جذب .7

  .توضيح دهيد در تفكر استراتژيكرا ارزش تنوع  .8

  .تعريف كنيدرا  گيري چرخه جذب، انتخاب و كناره .9

  .تشريح كنيد در مقابل تنوع شناختيرا شناختي  تنوع جمعيت .10

 .تحليل كنيدرا  ارزش يادگيري سطح باال و تغييرات انقالبي .11

  

  اي خودآزمايي چند گزينه -12- 12
 ها بر عهده كيست؟ نقش حياتي در مديريت تغييرات در سازمان .1

  كارآفرينان  -ب                            مديران               -الف

   سرپرستان -د                                   كاركنان          -ج

 گام اول مديريت تغييرات استراتژيك چيست؟ .2

 توجه -ب                                           درك  -الف

  اقدام -د                                             تفسير  -ج
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 به تغييرات محيطي پاسخ دهند؟ ي بايدطريقچه مديران از  .3

 هاي ساختاري مكانيزم -ب                           هاي رهبري سبك - الف        

  تفكر استراتژيك -د                            هاي به روز آوري فن -ج        

هاي مطلوب توجه كنند و به  فقط به داده شود كه مديران چه عاملي باعث مي .4

 ؟هاي نامطلوب توجهي نكنند داده

 گرايي حال -ب                                توجه ادراكي - الف        

  تفكر استراتژيك -د                                ادراك تفسيري  -ج        

 مديريت تغييرات استراتژيك چيست؟ سومگام  .5

 توجه به تغييرات محيطي -الف   

 تفكر در مورد تغييرات محيطي -ب       

  اقدام در واكنش به تغييرات محيطيانجام  -ج   

 تفسير تغييرات محيطي -د   

اي و  هاي حرفه هاي تجاري و شبكه مطالعه مجالت مشترك، عضويت در انجمن .6

 ؟شود ، باعث تقويت كدام عامل ميدر يك صنعت مشابهها  جابجايي بين شركت

 چارچوب دانش مشترك -ب              چارچوب اطالعات مشترك -الف       

  چارچوب دانش صنعت -چارچوب اطالعات صنعت               د -ج       

 هاي جديد دارند؟ مديران مياني چه نقشي در ايده .7

 آفريني  ايده -ب        مديران عاليتنظيم گزارشات براي  -الف       

  تنظيم بافت سازماني -ها                               د پشتيباني از ايده -ج       

باعث بهبود يا پااليش باورها، ادراكات و فرآيندهاي سازماني  ،يادگيري كدام نوع .8

 ؟شود فعلي مي

 يادگيري سطح باال -ب       يادگيري انقالبي                          -الف      
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  يادگيري سطح پايين -يادگيري نوآورانه                                د -ج       

باعث ايجاد باورها، ادراكات و فرآيندهاي سازماني كامالً  ،يادگيري كدام نوع .9

 ؟شود جديد مي

 سطح پايين يادگيري -ب                            يادگيري سطح باال -الف      

  يادگيري تدريجي                                 -ديادگيري تكاملي                                 -ج       

 كدام نوع يادگيري، با منحني يادگيري در ارتباط است؟ .10

 يادگيري سطح پايين -ب                          يادگيري سطح باال -الف       

  يادگيري انقالبي                                 -ديادگيري بنيادي                                 -ج       

 هاي موجود آوري كدام نوع تغييرات باعث پااليش محصوالت، خدمات يا فن .11

 شود؟ مي

          تغييرات دست دوم                 -تغييرات دست اول                         ب -الف       

 تغييرات انقالبي                          -تغييرات پااليش ايده                          د -ج       

 ؟نام ديگر تغييرات انقالبي چيست .12

 تغييرات تكاملي -ب                  تغييرات افزايش شايستگي -الف     

 تغييرات از بين برنده شايستگي -د      تغييرات تدريجي                           -ج     

 ؟دهند ها به كدام نوع يادگيري اهميت بيشتري مي معموالً شركت .13

 يادگيري سطح باال -يادگيري انقالبي                               ب -الف     

  يادگيري سطح پايين -يادگيري نوآورانه                                د -ج     

شركت در تشخيص ارزش اطالعات جديد، جذب و بكارگيري آن براي  توانايي .14

 چه نام دارد؟ اهداف تجاري

 ظرفيت بكارگيري      -ظرفيت ارزشي                               ب -الف     

  ظرفيت اطالعات جديد      -ظرفيت جذب                                   د -ج     

 شود؟ ها مي همگني فكري در سازمانچه عاملي باعث ايجاد  .15

  گيري چرخه انتخاب، جذب و كناره -الف     
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 گيري كنارهچرخه جذب، انتخاب و  -ب     

  گيري چرخه آموزش، انتخاب و كناره -ج     

 گيري چرخه تفكر استراتژيك، انتخاب و كناره -د     
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پژوهشي : استراتژي سطح كسب و كار و استراتژي بازاريابي با عملكرد سازماني
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، )5(2، فصلنامه علوم مديريت ايران، سال دوم، هاي دارويي ايران درباره شركت

 .97-71صص 

گيري سطح يادگيري سازماني  اندازه، )1387(، .و فخاريان، مريم. اعرابي، سيد محمد

، مجله پژوهشهاي مديريت، سال اول، )يع شير ايرانهاي تابعه صنا شركت: مورد(

  .129 -109شماره اول، صص 

 .نشر ني: ، چاپ چهلم، تهرانمديريت عمومي، )1389(، .الواني، سيد مهدي

 ،اصول آشنايي با، )1390(، .، و اميران، زهرا.، احمدرضا محبوبي، تورج.حيدر ،اميران

 . نشر اميران :، تهرانمفاهيم و مباني تفكر استراتژيك

بررسي تأثير جنسيت بر ميزان وفاداري ، )1389(، .، و سهرابي، شهاب.اميني، محمد تقي

شماره مديريت توسعه و تحول، ، مند مشتريان با استفاده از رويكرد بازاريابي رابطه

 . 83-73، صص 4

چارچوب تدوين استراتژي به روش ، )1388(، .صمد خباز باويل،و  ،.محمد تقي اميني،
، مجله مديريت )شركت سهند خودرو تبريز: مطالعه موردي(جامع تدوين استراتژي 

 . 32-17، صص 2بازرگاني، شماره 

، تفكر استراتژيك، )1387(، .و عماري، حسين. ، صباحي، عيسي.زاده، سليمان ايران

  . انتشارات فروزش: چاپ اول، تهران

 .45 شماره تدبير، مجله ،استراتژيك تفكر يابزارها، )1373( ،.مهدي، پاريزي نژاد ايران

بررسي ، )1386(، .نسب، محبوبه ، و نوري.، مختاريان، ماهرخ.خان، نيلوفر  ايمان
، فصلنامه 1386هاي صادر كننده برتر ايراني در سال  هاي رقابتي شركت استراتژي

  . 79-69، صص 16مديريت، سال ششم، شماره 

رويكردي جديد به آميخته بازاريابي ، )1384(، .، و آذر، عادل.الهدي باقري كني، مصباح

 .28-1، صص )ويژه نامه مديريت -39پياپي ) (2(9، مدرس علوم انساني، اينترنتي

مدل جامع ، )1388(، .آبادي، فقيهه ، و معين نجف.، عقيلي، حسن.بياضي طهرابند، علي

  . 211له تدبير، شماره ، مجها مديريت عملكرد سازمان
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تدوين راهبرد ، )1389(، .، دهبان، بهنام.، محمودي ميمند، محمد.پرهيزگار، محمد مهدي

، 1انداز مديريت بازرگاني، شماره  ، چشماز طريق چارچوب جامع تدوين راهبرد

 .58-43صص 

، )1389(، .، و عليپور، وحيده.، پهلواني قمي، معصومه.، باشكوه، محمد.پيرايش، رضا

، المللي هاي مشترك بين بررسي تأثير فرآيندهاي يادگيري روي عملكرد در همكاري

 .54-39، صص 4، شماره 2نشريه مديريت دولتي، دوره 

ميرزايي،  ، عليكتفكر استراتژي، )1389(، ).نويسندگان(بروس، اندي و النگدن، كن 

 . انتشارات سارگل: ، چاپ دوم، تهران)مترجم(سعيد 

بررسي عوامل ، )1391(، .، و پوريوسفي، محمد علي.، فتحي، سروش.پوريوسفي، حميد

شناسي زنان،  ، فصلنامه جامعهمؤثر بر فرهنگ كار در بين كارگران زن بخش صنعت

 .152-135، صص 1شماره 

 .شيرازي اهللا مكارم ، آيتتفسير نمونه

تفكر استراتژيك و مديريت ، )1389(، .و كاظمي موحد، مهزيار. جعفري، مصطفي

 . انتشارات رسا: ، چاپ سوم، تهرانتحول

تبيين عوامل بحراني ، )1388(، .جالل رضائي نور،، .پيمان خوان،، ا.مصطفي جعفري،

 موردكاوي يكي از شركت هاي وابسته به: موفقيت در مهندسي مجدد فرآيندها
 .64-23، صص 61شماره ي، مدرس علوم انسان، مجله يصنايع دفاع

بررسي رابطه هوش ، )1388(، و سيف، محمد حسن .، غالمي، يونس.زاده، محمد جمال
هيجاني و يادگيري سازماني در بين كاركنان و اعضاي هيأت علمي منطقه يك 

، فصلنامه سازمانيدانشگاه آزاد اسالمي و ارائه الگويي جهت ارتقاي يادگيري 

 .86-63، صص 2رهبري و مديريت آموزشي، سال سوم، شماره 

، )1391(، و ساالر، جمشيد .، اسداللهي، هوشنگ.، جزني، نسرين.حسيني، سيد محمود

مداري و عملكرد  مداري و نوآوري طراحي الگوي ارتباط بازارمداري، يادگيري
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، 9ديريت بازرگاني، شماره انداز م ، مجله چشمهاي مواد غذايي در بورس شركت

  . 23-9صص 

بر   بررسي تأثير بازارمداري و نوآوري، )1391(، و ساالر، جمشيد .حسيني، سيد محمود

، 6، فصلنامه تحقيقات بازاريابي نوين، شماره هاي غذايي بورس عملكرد شركت

  . 120-107صص 

بررسي و ، )1389(، .، و قادري، سميه.نژاد، مصطفي ، احمدي.حسيني، ميرزا حسن
سنجش كيفيت خدمات و ارتباط آن با رضايتمندي مشتريان؛ مطالعه موردي بانك 

 .97-88، صص 42هاي بازرگاني، شماره  ، مجله بررسيتجارت

دل طراحي م، )1385(، .زاده شهري، معصومه ، و حسين.زاده، محمدرضا حميدي

پژوهشي در شركت ايران : هاي استراتژيك شناسايي، ارزيابي و تعيين قابليت
 . 28-1، 4، فصلنامه علوم مديريت ايران، شماره خودرو

تأثير نظارت ، )1386(، .، و بربريان، عباس.، دعاگويان، داود.خداداد حسيني، حميد
العات مديريت ، فصلنامه مطهاي تهران بزرگ همگاني بر انگيزش كاركنان كالنتري

 . 52-40، 1انتظامي، سال سوم، شماره 

مدلي ، )1390(، .، و افخمي، عادل.، ابراهيمي، عباس.، جمالي، علي.خدامرادي، سعيد

پذيري صنايع با استفاده از مدل پنج نيروي پورتر بر اساس منطق  براي بررسي رقابت
پژوهشنامه  ، فصلنامههرفيندال -بكارگيري شاخص انحصارسنجي هريشمن: فازي

  .134-101، صص 60بازرگاني، شماره 

: تهران، دولتي مديريت استراتژيك ويژه سازمانهاي غير ،)1383(، .دردانه ،داوري

   .برگ زيتونانتشارات 

كاهش ارزش : ارتقاي مزيت رقابتي و توسعه صادرات، )1389(، .ديني تركماني، علي

، فصلنامه )نتطبيقي ايران و چيمقايسه (پول ملي يا افزايش ظرفيت جذب سرمايه؟ 

 .176-153، صص 20و  19هاي  اقتصاد و تجارت نوين، شماره
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، و اعرابي، .، پارسائيان، عليمباني رفتار سازماني، )1391(، )نويسنده(، .رابينز، استيفن

 .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، چاپ سي و چهارم، تهران)مترجمان(، .سيد محمد

طراحي مدل ، )1388(، .، و خواجوي، زينب.زا حسن، حسيني، مير.ربيعي، علي

مطالعه موردي شهرداري (هاي دولتي  سازي نظام مديريت دانش در سازمان پياده
 .175-159، صص 6هاي مديريت، شماره  ، مجله پژوهش)تهران

ررسي اثر طرح ب، )1389(، .مژگان اتابكي، ، و .علي ربيعي،، .العابدين رحماني، زين
 .35-27، صص آفريني در استان تهرانرزودبازده بر روي اشتغال و كاهاي  بنگاه

مدلي سازماني براي تفكر راهبردي ، )1387(، .، و كفچه، پرويز.سرشت، حسين رحمان
 . 77-47، صص 28، مجله پيام مديريت، شماره )مطالعه تجربي(

بيين مدل تعاملي ت، )1391(، .، و عليزاده، مسعود.اهللا ، دعايي، حبيب.نيا، فريبرز رحيم
هاي صنعتي  سازمان: مورد مطالعه(رويكرد استراتژيك، فرهنگ سازماني و محيط 

، مجله راهبردهاي )كوچك و متوسط شهرك صنعتي طوس استان خراسان رضوي

  ).134 -121، صص 1، سال نوزدهم دوره جديد، شماره )دانشور رفتار(بازرگاني 

 . ، چاپ پانزدهم، انتشارات سمتمديريت مباني سازمان و، )1390(، .رضائيان، علي

، چاپ دوم، انتشارات مديريت رفتارهاي سياسي در سازمان، )1386(، .رضائيان، علي

 . سمت

 . ، چاپ دوم، انتشارات سمتمديريت تعارض و مذاكره، )1382(، .رضائيان، علي

ي روزنامه دنيا، نوآوري محصول يا نوآوري استراتژيك؟، )1392(، .مريم ،رضايي

 . 2961شماره  ،اقتصاد

، و بالوئي .، عطارپور، محمدرضا.، رضا.زاده ، صالح.آبادي، حسين رضايي دولت

ارائه مدل تلفيقي از : مديريت هزينه از طريق طراحي محصول، )1391. (خانه جام

، مجله مديريت توليد و و مهندسي ارزش QFDيابي هدف،  هاي هزينه روش

 . 92-79، صص 2، شماره 5عمليات، دوره سوم، پياپي 
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گيري مشتري  تأثير كيفيت خدمات و تصميم، )1389(، .، و مدني، فاطمه.روستا، احمد

 . 75-59، صص 1انداز مديريت بازرگاني، شماره  ، مجله چشمبر ارزش ويژه شناسه

، )1388(، .، و اعظمي، امير.، خواستار، حمزه.، قراگوزلو، عليرضا.روشندل اربطاني، طاهر

، شناسي و اكتشافات معدني كشور با هدف ارائه مدل مطلوب بررسي ساختار زمين

 .52-45، صص 71مجله علوم زمين، شماره 

،  طراحي الگوي ارتباط بين گرايش بازار، گرايش يادگيري، )1389(، .ساالر، جمشيد
هاي مواد غذايي پذيرفته  عملكرد شركت گرايش نوآوري، مديريت كيفيت جامع و

  .دانشگاه شهيد بهشتي: ، رساله دكتري، تهرانشده در بورس ايران

هاي اجرايي در فرايند توسعه  مدل، )1388(، .رضا ، و ممقاني، علي.سرمد سعيدي، سهيل

  .59-54، صص 214، مجله تدبير، شماره محصول جديد

 و اقتصاد مجله ،آن ميزان گيري اندازه و مديران خودباوري ،)1375( ،.ايرج سلطاني،

   .31شماره  مديريت،

 ،ها سازمان تعالي و تحول زيربناي مديران، استراتژيك تفكر، )1384( ،.ايرج ،سلطاني

پنجمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
http://www.irpds.com/ParsDetEssay.asp  

مروري بر مفهوم و ، )1389(، .زاده، رامين ، ناجي.، ماكويي، احمد.فر، وحيد رضا سليماني
  . 25-20، صص 215، مجله تدبير، شماره هاي استراتژي ظرفيت مؤلفه

عوامل تعيين كننده ارزش ويژه برند  ،)1386(، .راحيل ،مسو ش ،.سيدرضان، سيدجوادي
، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، كفش ورزشي در ميان گروه سني جوانان

 .96-73، صص)ويژه مديريت( )25(7

؛ مديريت تنوع، )1388(، .عليزاده، ابوذر ، غالم.، امراللهي، ناهيد.طهماسبي، اسماعيل  شاه

 .22-16، صص 205منبع جديد مزيت رقابتي، شماره 

بررسي ساختار سازماني ، )1388(، و شهبازي، زهرا .عيدپور، س ، رجايي.طاهرپور، فاطمه

انداز مديريت،  ، مجله چشمهاي دولتي استان اصفهان مراكز تربيت معلم و دانشگاه

 .180-161، صص 30شماره 
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نگرشي جامع بر ، )1389(، .الدين، ايرج ، و تاج.اهللا، مهدي فتح ،.احمدي، عليرضا علي

  .نتشارات توليد دانش، چاپ سيزدهم، امديريت استراتژيك

، مجله رويكردهاي نوين استراتژي، )1381( غفاريان، وفا، و ،.احمدي، عليرضا علي

  .130شماره  ،تدبير

، چاپ پنج فرمان براي تفكر استراتژيك، )1389(، .و كياني، غالمرضا ،.غفاريان، وفا

 .  چهارم، انتشارات فرا

شماره تدبير،  مجله، استراتژيك تفكر، )1382( ،.عليرضا ،احمدي عليو ، .وفا ،غفاريان

137. 

بررسي رابطه بين هوش سازماني و قدرت تفكر  ،)1391( ،.فروتن غزنوي، فاطمه

نامه كارشناسي ارشد  ، پايانمين اجتماعي بجنوردأاستراتژيك مديران بيمارستان ت

  .مديريت اجرايي، دانشگاه پيام نور ساري

مديريت امنيت اطالعات با استفاده از ، )1385(، .، و وزيري، فرزاد.فتحيان، محمد
دومين كنفرانس لجستيك و ، مينأهاي ت هاي مجازي و زنجيره ها در سازمان عامل

 .12-1، صص مينأزنجيره ت

  .، انتشارات محراب قمقرآن كريم

كارگيري  نقش به، .، و سهرابي رناني، مريم.آراي، نرگس ، كشتي.زاده، آذر قلي
تنوع فرهنگي مديران در ارتقاي سطح مشاركت اجتماعي هاي مديريت  مهارت

 .184-159، صص 4، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، دوره چهارم، شماره آموزان دانش

 ،)مترجم( ،.داوود ،حقيقيمسگريان ، تفكر يك استراتژيست، )1371( ،.اومي ،كن ايچي

   .سازمان مديريت صنعتي

: ، چاپ اول، تهرانتفكر استراتژيك فنون و فرامين، )1390(، .لشكربلوكي، مجتبي

 .انتشارات نص

طراحي مدل عناصر تفكر استراتژيك در ، )1387(، .و خزاعي، آناهيتا، .اصغر، مشبكي

 .118-105، صص 1، شماره 1، مجله مديريت بازرگاني، دوره سازمان هاي ايراني
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انتشارات : تهران، تكنولوژي فردا آينده با مديريت بر، )1380( ،.ابراهيم ،محمودزاده

 .صنعتي مديريت سازمان

گذاري  هاي قيمت بررسي انتخاب استراتژي، )1390(، .و كريمي، ساناز. ميرا، ابوالقاسم

مطالعه موردي گروه محصول (بر مبناي منحني عمر كاال در لوازم خانگي كوچك 
 3، مجله مديريت بازرگاني، دوره )چرخ گوشت در شركت صنعتي پارس خزر

  .168-147صص  ،9شماره 

ارائه مدلي جهت بررسي عوامل ، )1390(، .، و قادري عابد، امير حسين.نظري، محسن

دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه : مورد مطالعه(مؤثر بر رفتار خريد ناگهاني 
  .140-127، صص 10، شماره 3، مجله مديريت بازرگاني، دوره )تهران

نقش مديريت ، )1390(، .، و دهقان بنادكي، محمد.اهللا زاده، عزت ،  اصغري.مانيان، امير
 SMEهاي  دانش در عملكرد فرآيند توسعه محصول جديد، پژوهشي پيرامون شركت

، 8، شماره 3آوري اطالعات، دوره  ، مجله مديريت فنافزار استان يزد صنعت نرم

 . 150-133صص 

 تفكر ارتباط، )1389( ،.حسن ،جعفرياني و ،.سعيد ،، مرتضوي.الدين ، شمسناظمي

   .2 شماره ،  چشم انداز مديريت بازرگاني،عملكرد و راهبردي

ارائه الگوي سازمان يادگيرنده در سازمان ، )1388(، .، درودي، هما.بيگي، رضا نجف
- 1، صص 6، مجله مديريت فرهنگي، شماره صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

22.  

  .بهينه انتشارات: تهران، شناسي جامعه، )1386( ،.اكبر علي ،خلق نيك، و .منصور ،وثوقي

رابطه بين ، )1389(، .اكرم ، نيك بخت،.، جوادي، مرضيه.، كريمي، سعيد.يعقوبي، مريم
هاي منتخب  انش در كاركنان بيمارستانهاي يادگيري سازماني و مديريت د مؤلفه

  .75-65، صص )42(13، مجله مديريت سالمت، شهر اصفهان
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