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 ها شركت پذيريرقابت قدرت پيوستار بررسي و معرفي

 

  کاظم محمددوست

 

 

 ، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانMBAکارشناس ارشد رشتة 
 

 

 

 

 افزوده ارزش ايجاد کشوري، هر اساسي هاي دغدغه و بنیادين هاي چالش از يكي امروزه: چکيده

 رشـد پايـداري در ملـي اقتصـاد توان ارتقاي ساية در که است اجتماعي رفاه و ثروت افزايش و

 رقابت مدد به هدف اين و شود مي حاصل زندگي استانداردهاي حفـظ يـا پايدار توسعةو  اقتصادي

 رقابت قدرت و توان داشتن. يابد مي مفهوم جهاني بازارهاي در محصوالت ارائة با کشورها پذيري

 المللي بین سطح در آن هاي شرکت و ها بنگاه برتر پذيري رقابت به منوط کشور يک باالتر پذيري

در  شتارنو اين .باشد مي المللي بین و ملي عرصة در اقتصادي رشد فرآيند، اين هايپیامد از که است

ابت رق حول مفاهیمي چون گوناگون و متنوع هاي تئوري پیدايش و گیري تداوم بررسي روند شكل

محوري و در نهايت رشد اقتصادي  يا متمايزهاي رقابتي، شايستگي هاي پذيري، بهره وري، مزيت 

 بیینت است، درصدد گرفته قرار مطالعه عرصه مورد مختلف اين انديشمندان در گسترة ملي که توسط

 ترنيعی و ترجامع مطالعة همچنین و جستارهاپیوستة اين  همكنش چگونگي و تكاملي پیوند نحوة

 بنگاه صادياقت رشد به سرانجام روند اين طبیعي پیامد يكديگر است، که به سبتن آنها تاخر و و تقدم

 هاي رهیافت و ها تئوري مرور موازات به مقاله، اين در .شود مي منجر ها کشور و جوامع ها،

 يشايستگ و رقابتي مزيت وري،بهره پذيري، رقابت چون موضوعاتي پیرامون مختلف پژوهشگران

 ينا که است شده تالش شده، بررسي و بحث گوناگون زواياي از و منفرد و زامج بصورت که متمايز

 درتق پیوستار" عنوان تحت و هم کنار در پیوسته، و همكنش ونديپ يک در بار اولین براي هاپنداره

 حلیلت مورد يكپارچه، و متكامل جريان و پیشرونده پروسة يک بصورت و "شرکت ها پذيري رقايت

 چرايي و دلیل و قبل مرحلة وجود الزامي نتیجة شده،ياد مراحل از اي مرحله هر جودو که گیرد قرار

 و شود مطالعه موضوعات اين از هريک بر تاثیرگذار عام فاکتورهاي و عوامل و است بعد مرحلة خلق

 طرح پورتر مايكل توسط 0991سال در که اساسي هايپرسش اين به جديد رويكرد يک از نهايت در

 و دمیشون موفق المللي بین رقابت گسترة در ها ملت و کشورها از برخي چرا که دهد پاسخ گرديد،

 در و کامیاب خاصي( صنايع) صنعت در کشورها از بعضي الملليبین پهنة در چرا نه؟ ديگر برخي

 توفقیم به المللي بین رقابتهاي در ها شرکت و ها بنگاه از برخي چرا هستند؟ ناکام ديگر هاي عرصه

 خلق هب قادر کشور يک به وابسته هاي بنگاه چرا خورند؟ مي شكست ديگر برخـي و يابند مي دست

 ينا  هستند؟( ويژه اي زمینه در) المللي بین رقیبان بهترين مقابل در خود رقابتي مزيت تداوم و

 ليغودلمش به شده موجب و رسد مي گوش به بسیار که است اقتصادي سؤاالت ترين رايج ها پرسش

 .  شود تبديل صنايع صاحبان و دولتها اصلي

 .متمايز شايستگي رقابتي، مزيت وري،بهره پذيري، رقابت اقتصادي، رشد :يديکل واژگان
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 مقدمه – 1

انگیز و سرعت شگفت ،2يكپارچگي و پیوستگي بازارهاي جهاني، بین المللي شدن تولید و تقسیم کار بین المللي ،0فرآيند جهاني شدن

 ،4گرايي، پديداري مفاهیمي چون تكثر3خلق فضاي رقابتي شديد، ظهور سازمان هاي مجازي و شبكه اي دين پیشرفت هاي تكنولوژيک،بنیا

و ... چالش ها و درعین حال فرصت هاي فراروي  9صنعتي، عصر پسا8نوگراييپارادايم پسا 7سازمانهاي بدون مرز ،6ناپايداري، 5اطمینانعدم

 ا محسوب مي صنايع و بنگاه ه

 

گیري بهنگام پیرامون آنها مي باشد و موفقیت در بازارهاي پرچالش آينده، مستلزم به تصمیم منوط شوند که تداوم زندگي و حیات آنها

است و الزمة درك درست اين  جستارهاسريع و آگاهانه در مواجهه با اين  داشتن رويكرد راهبردي و کسب آمادگي الزم براي انجام واکنش

 ي پويا، سیال و ناپايدار، داشتن نگاهي نو به افق شتابناك آتي است.فضا

فضاي جديد پديدآمده از يک پیوستار تاريخي سبب پیدايش مفاهیم جديدي چون رقابت پذيري، بهره وري، مزيت رقابتي و شايستگي 

معاصر  ةشده است که رسالت خود و جامع فپژوهشگران عرصه هاي مختلهاي محوري و وضع تئوري هاي متنوع و گوناگون حول آنها توسط 

 منض ذهنیت و نگرش سازمان ها، دگرشروند تغییرات مي دانند که با اعمال و ايجاد  ةو سنجید نگر ژرفرو را پايش در افق چشم انداز پیش

 در برابر شوك آينده محافظت کنند.برداري کرده و آنها را آمده بهرههاي بدستاز تهديدات پیراموني به شكل کارا و موثر از فرصت گريز

اشاره شده در فوق، که در اين نوشتار بعتوان پیوستار  پنداره هايبه موازات روند رشد رو به تزايد تئوري پردازي و ايده سازي پیرامون 

در  ت و بصورت شتابناکيقدرت رقابت پذيري معرفي و طي يک پروسه نشان داده شده است، ابطال و دگرگوني مفهومي آنها نیز با همان سرع

شک مزيت رقابتي ياست. بشرف پديدارشدن تر درايده هاي جديد و جايگزيني آنها با تئوري هاي قديمي حال انجام بوده و شكل گیري

لط بر ها پارادايم مسبوده است که سالاز جمله مفاهیمي  ،اخیر ةاستراتژي در دو تا سه ده ةهاي حوزکلیدي ترين مفهومِ کتاب 01پايدار

ين ايده ولي ا آمدهاي دانشگاهي مديريت استراتژيک به شمار ميمحوري بسیاري از کتاب ةتحقیقات و مباحث مرتبط با استراتژي بوده و ايد

 به چالش 00"نهايت مزيت رقابتي، تغییر استراتژي، پا به پاي سرعت کسب وکار "توسط ريتا مک گراث با انتشار کتابي با عنوان  2103در سال 

 "است! ارديناپا يرقابت تينوبت مز گرياست و حاال د دهیبسر رس داريپا يرقابت تيدوران مز"ايدة محوري اين کتاب ساده است:  شد.کشیده 

امروز  يايو پو ریمتغ طیدر مح داريپا يرقابت تينگرش مزخلق شده است و در آنجا به مخاطراتي که از وجود  يو نوآور ياستراتژ پیونداز که 

 و طیکه مح است کارآمد يتا زمان داريپا يرقابت تيمز پديدةتصور مي شود کند، اشاره مي شود. يم جاديوکارها ا ها و کسبشرکت يبرا

 به صنعت برخوردار باشد.  ديجد يورود رقبا ازي ریجلوگ يالزم برا ييسازمان از توانا و الزم تیآن از ثبات و شفاف رامونیپ يمرزها

 

 هاشرکت پذيريرقابت قدرت پيوستار – 2

يكي از اهداف اصلي شرکت ها و بنگاه ها چه در عرصة ملي و چه در صحنة بین المللي، داشتن قدرت رقابت پذيري و نیل به رشد و 

یار هاي عتوسعة اقتصادي است، بعبارت ديگر داشتن توان رقابتي باالتر در بازارهاي رقابتي که به معني قدرت رقابت پذيري برتر است يكي از م

کلیدي و تاثیرگذار يک بنگاه اقتصادي يا شرکت محسوب مي شود که از بهره وري که همانا سنجة رقابت پذيري يک شرکت قلمداد مي گردد، 

                                                           
1 Globalization 
2 International division of labor  
3 Virtual and network organizations 
4 Pluralism 
5 Uncertainty 
6 Instability   
7 Without Border organizations 
8 Post modernism  paradigm 
9 Postindustrial era 
10 Sustainable competitive advantage 
11 The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business 
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 جو بهره ور بودن يک بنگاه مستلزم داشتن و کسب مزيت هاي رقابتي باالتر نسبت به بقیة بنگاه ها است که اين فاکتور نیز منت گرددناشي مي 

و  پژوهشاز شايستگي هاي متمايز است. پژوهشگران گوناگوني از زواياي مختلف، عناصر و مفاهیم فوق را بصورت مجزا و بطور مفصل مورد 

ال حعینهدفمند و در يمنسجم و ساختار يچوبربراي اولین بار در چا اند ولي در اين نوشتار تالش شده است که اين مفاهیمقرار داده کاوش

ان و بصورت يک جري "هاشرکتپیوستار قدرت رقايت پذيري  "، پیوسته، هماهنگ و منطقي در کنار هم و تحت عنوان همكنش پیونددر يک 

 پیشرونده و متكامل، نام گذاري و مورد بحث قرار گیرد.

ستمي با مفروضات رويكرد سی و آن را نمودبین المللي با رشد اقتصادي باال تصور پهنة بي شک نمي توان شرکتي را در گسترة ملي يا 

يا رشد و توسعة اقتصادي را يعني فازها و مراحل قبلي  پیامد)نظام گرا(، علمي و منطقي مورد آنالیز و تحلیل قرار داد بدون اينكه داليل ايجاد 

 شوند، در نظر نگرفت. چون رقابت پذيري، بهره وري، مزيت هاي رقابتي و در نهايت شايستگي هاي محوري که داليل خلق آن محسوب مي 

 

 
 12پيوستار قدرت رقابت پذيري شركت ها – 1شكل 

 

 هاي متمايز شايستگي - 3

شرکت ها به منظور داشتن مزيت رقابتي نسبت به رقبا بايد به قابلیت هاي ويژه اي يا به  توانايي هاي منحصر بفرد سازماني نايل شوند، 

 معروف است. 03که به شايستگي متمايز

اشاره کرده است. اما  05به شايستگي متمايز 04شینة آکادمیک رقابت مبتني بر شايستگي بیانگر اين است که اولین بار سلزنیکبررسي پی

 ةمورد توجه جدي قرار گرفته است. اين دو محقق، عوامل تعیین کنند 06رويكرد استراتژيک به  شايستگي اخیرا بًا مقالة معروف پراهاالد و هامل

میدانند. آنها شايستگي هسته اي را به عنوان يادگیري جمعي در سازمان مخصوصاً چگونگي  07اي ا شايستگي هاي هستهموفقیت سازماني ر

تكنولوژي تعريف میكنند. نگرش رقابت بر مبناي شايستگي، ظرفیت  ةهاي چندگان سازي جنبه هاي مختلف تولید و يكپارچههماهنگي مهارت

هسته اي سازمان را براي تولید محصوالت موفق در بازار، پايه و اساس مزيت رقابتي با ثبات میدانند. از ايجاد، تقويت و توسعة شايستگي هاي 

گانة عنوان شايستگي هسته اي تلقي کرد و تنها شايستگي هايي که داراي ويژگي هاي سه نظر پراهاالد و هامل، هر نوع شايستگي را نمیتوان به

 ازمان را تشكیل میدهند: شايستگي هاي هسته اي س ،زير باشند

 .توانايي تسهیل دسترسي بالقوه به بازار را داشته باشند 

 .باعث شوند مشتريان سازمان را به عنوان منبع اصلي ارزش افزوده محصول / خدمت تلقي کنند 

                                                           
12 Competitiveness power continuum of companies 
13 Distinctive competency 
14 Selznick 
15 Distinctive competence 
16 Prahalad and Hamel 
17 Core competence 
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  ،( 0383براي تقلید توسط رقبا مشكل باشند. )مهري، علي، خداداد حسیني، حمید 

 برند آنچنان گسترة وسیعيعنوان شايستگي هاي متمايز شرکت يا صنعت خود نام مي هاي مختلف از آن بهوکار آنچه که مديران کسب

آنها بسیار مشكل است و بسیاري از آنها نكات فرعي، غیر کاربردي، غیر  درجة اهمیتاز فاکتورها و عناصر را شامل مي شود که توافق بر 

با  .شرکتي به شرکت ديگر يا از صنعتي به صنعت ديگر متفاوت است میزان اولويت آنها از ضروري يا بسیار کلي و مبهم بنظر مي رسد که

و طبعا  رددتلقي گفاقد اهمیت عنصري براي شرکت ديگر مي تواند  باشد وليحائز اهمیت و اولويت  يبراي شرکت اينكه يک فاکتورمي تواند

رويكرد صاحبان آن کسب و کارها مي باشد. لیست متنوعي از شايستگي هاي  متاثر از وضعیت خاص کسب و کارها يا نگرش مديران آنها يا

متفاوت چون اعتبار کیفي محصول، پشتیباني کاال / خدمات از مشتري، دانش باالي مديريتي، کیفیت نیروي مهندسي ، تولید با هزينة کمتر، 

 تمايز، تداوم در نوآوري محصول، سهم باالي بازار، اندازه/ ول/هاي محصداشتن منابع مالي مطمئن، وسعت خط تولید، برتري تكنیكي، ويژگي

پذير، هاي صنعت بودن، تولید کارآمد و انعطافموقعیت توزيع، قیمت پايین، ارزش آفريني باال براي مشتري، دانش تجاري، پیشرو بودن/ اولین

ريابي، بینش/ فرهنگ سازماني / مشتري، کیفیت برنامه هاي انعطاف براي مشتري، نیروي فروش کارآمد، داشتن مهارت در بازاکاربري قابل

مدت،  استراتژيک، جايگاه، تبلیغات/ تصوير مؤثر، کارآفريني، هماهنگي و انسجام سازماني، تحقیق و توسعة روزآمد، کیفیت برنامه هاي کوتاه

 ام برده شده است.کننده و ديگر موارد وجود دارد و در منابع مختلف از آنها نارتباط خوب با توزيع

ا متمايز کند و چه اين است که يک شرکت در چه عرصه هايي مي تواند آنچه را که در بازار عرضه مي دارد از رقب بنیادينپرسش 

شده است ابعادي از شايستگي هاي  تالشمي تواند تحت هر شرايطي بر همة کسب و کار ها حاکم باشد؟ در اينجا  فاکتورهاي عام و فراگیري

 اندمي تو ايز شناسايي و انتخاب گردند کهمتم

براي هر کسب و کاري کاربرد  بطور فراگیر

داشته باشند. يک شرکت ممكن است آنچه را 

که در بازار عرضه مي کند در يازده بعد ذيل 

خود را از رقبا متمايز کند که البته تاکید مي 

شود اين ابعاد با توجه به نوع بنگاه و ويژگي 

يت يا اولو گوناگون بوده وواند کسب و کار میت

 هاي آنها تغییر کند:

   محصول )کاال( .1

 خدمات .2

 کارکنان .3

 کانال توزيع  .4

 تصوير ذهني .5

 قيمت .6

 سرماية فکري .7

 داشتن سهم بزرگي از بازار .8

 نوآوري .9

 ورود به بازارهاي پررشد .11

 رفتن از انتظارات مشتري فراتر .11

 

 

 تمايزشايستگي هاي م – 2شكل 
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 شايستگي متمايز مبتني بر محصول - 3 – 1

بیشتر براي مشتري، پیشنهاد کرده است. هر  ةابزار تشخیص راه هاي مختلف ايجاد فايد به مثابةرا  ارزشزنجیرة ژنريک  مايكل پورتر

بازار، عرضه و پشتیباني از کاالست.  ةتولید، مطالعه در بار هايي تشكیل مي شود که هدف از انجام آنها طراحي، فعالیت هشرکتي از مجموع

و هم هزينه زا هستند، معرفي مي کند. اين نه فعالیت فايده زا که  ارزش زات اقتصادي خاص، نه فعالیت را که هم در يک فعالی ارزش ةزنجیر

 به هم وابسته اند، خود از پنج فعالیت اصلي و چهار فعالیت پشتیباني تشكیل مي شوند. راهبردياز نظر 

 
 

 ارزش پورتر ةزنجير – 3شكل 

یب انتقال مواد اولیه به داخل واحد اقتصادي )تدارکات ورودي(، تبديل اين مواد اولیه به محصوالت ترت ةفعالیت هاي اصلي نشان دهند

خدمات همراه )خدمت  ةنهايي )عملیات(، صدور محصوالت تولیدي )تدارکات خروجي(، بازاريابي اين محصوالت )بازاريابي و فروش( و ارائ

تغییرات تكنولوژيک، مديريت منابع انساني و تشكیالت بنیادي شرکت مي شود. انجام  اني( است. فعالیت هاي پشتیباني شامل تدارکات،سر

 .دواير تخصصي است ةاين فعالیت ها بر عهد

 يشتریهدف نسبت به رقبا سهم ب يدر بازار ها، دیتول يها نهيو کاهش هز يرقابت تيمز جاديهستند تا با ا يراه درپي يافتنها  بنگاه   

مدل  نيا شد. يکسب و کارمعرف يحوزه ها نییوتع يابيارز يبرا 0985بودکه درسال  يارزش پورتر ابزار مناسب ةرینجمدل ز داشته باشند.

 .ارائه کرد يتر قیدق لیتحل ،را دارند يرقابت تيارزش و مز جاديکه توان ا ييهاها و شرکتکند تا از سازمان يکمک م

 تا به خلق ارزش منجر شود. رديپذ يانجام م ايهریصنعت به صورت زنج کيدر است که  ييها اتیاز عمل يامجموعه ،ارزش ةریزنج

 گردد.  يافزوده م ييبه محصول نها يارزش ،کنند و در هر حلقه يعبور م رهیزنج نيا يحلقه ها انیمحصوالت از م

و  هاتیفعال ييشناسا و يبنددسته يبرا توانيمدل م نيا از

 استفاده کرد. تیهرفعال ةارزش افزود شيافزا زانیم ةمحاسب

 يزارزشا يها تیفعال لیوتحل ييبتواند درشناسا ياگر شرکت

 نيدر ا کند، تيريعمل کند و آن را مد يبدرست يدیتول

را  دیتول يدر فازها تیفعال هر ریتاث زانیتواند م يصورت م

امل ک يخاص با آگاه يتیفعال ةتوسع ايمحاسبه و جهت حذف 

)اصغرزاده، فريدون،  .کنداقدام  يآت ةجیموجود و نت تیاز وضع

0391) 

تمايز کاالهاي فیزيكي در امتداد يک کمیت همگن روي 

مي دهد. در يک طرف ما شاهد کاالهاي فوق العاده استاندارد 

در ديگر سو  ،هستیم که از تنوع بسیار کمي برخوردارند

ر اين دفروشنده کاالهايي وجود دارند که بسیار تمايز پذيرند. 
 ولحصمشايستگي هاي متمايز مبتني بر  – 4شكل 
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  پارامتر هاي طراحي فراواني پیش روي خود دارد. عوامل اصلي متمايز کنندة کاال عبارتند از: جا 

 اکثر کاالها را مي توان با ويژگي هاي متفاوتي  ويژگي ها، مشخصاتي هستند که وظیفة اصلي کاال را تكمیل مي کنند.: 08ويژگي

راي با تمرکز بر میزان ايجاد فايده برا و مقايسه اي هاي بالقوه از ويژگي  يفهرستمي توان عرضه کرد. باگپ و گفت با مشتريان 

 . کردمشتري و هزينه براي شرکت کشف 

 کیفیت عملكرد به سطحي اطالق مي شود که در آن مشخصات اولیة کاال ايفاي نقش مي کند. هر شرکتي 09عملکرد کيفيت :

میم بگیرد. در اين زمینه سه خط مشي وجود دارد: در بايد در زمینة نحوة مديريت کیفیت عملكرد خود در طول زمان تص

تولید کننده اي که دائما کاالي خود را بهبود مي بخشد. دومین خط مشي، خط کیفیت کاال در سطحي معین اولین خط مشي،

 است. سومین خط مشي آن است که در طول زمان کیفیت کاال کاهش يابد.

 يراوانف معانيکیفیت در پیش خواهد بود. نخست اينكه، چالشدست آورد؟ جهار چگونه مي توان به ياري کیفیت پیروزي به  

 با نگاه به فرآورده نمي توانند کیفیت آن را بشناسند. سوم اينكه بسیاري از شرکت ها در يک بازار،اغلب دوم، مردم . دارد

يدن يک انگ ويژه، نقش چنداني ندارد. هايي با کیفیت نزديک به هم عرضه مي کنند. در آن صورت کیفیت در برگزفرآورده

 آمده ستد به بهاي چه با کیفیتي چنان که ديد بايد ولي. هستند بنام عالي کیفیت کسب درچهارم اينكه پاره اي از شرکت ها 

 هستند؟ کااليي چنین بهاي پرداخت به حاضر مشتريان همه آيا. است

توسط مشتري است که بايد مد نظر شرکت ها  21کیفیت ادارك شدهظريف اين است که کیفیت از نظر مشتري همان  ةاما نكت

 .قرار گیرد

 مشابه هم بوده و هدف مورد نظر  ،: کیفیت انطباق درجه اي است که برحسب آن تمام واحدهاي تولید شده20کيفيت انطباق

 باشند.را تامین مي کنند. خريداران خواهان آن هستند که کاالها از کیفیت انطباق بااليي برخوردار 

 دوام معیار عمر عملیاتي مورد انتظار از کاال تحت شرايط طبیعي و سخت است. دوام از جمله ويژگي هاي مهم کاال 22دوام :

 محسوب مي شود. 

 زماني از کار نمي افتد و خراب  ة: اعتمادپذيري معیاري از احتمال است که بیان مي کند کاال در طي يک دور23اعتماد پذيري

 نمي شود. 

 اين معیار بیانگر سهولت تعمیر کااليي است که درست کار نمي کند ياخراب است. تعمیر پذيري مطلوب آن 24يت تعميرقابل :

 نسبت به تعمیر کاال اقدام کنند. ،خود بتوانند بدون صرف هزينه يا وقت زياد ،است که استفاده کنندگان

 براي  هستندر دست مي دهد. خريداران معموال مايل : شكل بیانگر ظاهر کاال و احساسي است که از آن به خريدا25شکل

 کاالهايي که به طرز زيبايي درست شده اند قیمتي باالتر پرداخت کنند.

 طرح، ويژگي هاي فراگیري است که بر ظاهر و کارکرد يک کاال حسب نیازهاي مشتري، تاثیر مي گذارد. طرح يكي از  :26طرح

خدمت شرکت محسوب مي شود. )حقیقي، افقهي  /اختصاص جايگاه مناسب به کاال راه هاي بسیار موثر براي متمايز کردن و 

 (0394فريماني،

                                                           
18 feature 
19 Quality of  performance 
20 Perceived quality 
21 Quality of  compliance 
22 Durability 
23 Reliability 
24 Ability to repair 
25 Shape 
26 Design 
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 احيرا طي: قابلیت سازمان در هماهنگي با تغییرات در نیازهاي مشتريان، ويژگي هاي محصول، حجم تولید و 27انعطاف بيشتر 

 يهات. در شرکردیقرار گ يرقابت تيمز يمبنا توانديم که است يابزار يريپذانعطاف .کاال و خدمت را انعطاف پذيري مي گويند

کار هرا ب ريپذانعطاف دیتولي تكنولوژ روش که ييها و شرکت شوديم محقق يگوناگون يروشها به يريپذانعطاف ،يدیتول

 واکنش يسودآور شيو افزا يمشتر تيضار شيبازار، افزا عيسر راتییدر برابر تغ تواننديها مشرکت رياز سا شتریب بندنديم

را  انسازم کي ندهيآ رقابت سطح ر،يپذانعطاف دیتول يتكنولوژ از روش اتخاذ و استفاده دهديم نشان قاتیدهند. تحق نشان

 دیو تول يسفارش دیتول ةفدو فلس بيمعا که داننديم ديجد يدیتول ةفلسف کيرا  آن نظران از صاحب ياعده .کنديم نییتع

 يهاستمیس گريهمانند د يدیتول ستمیس کيرا  آن، گريد ياست. گروه کرده آنها را در خود جمع يايو مزا را حذف انبوه

  .شمرنديو... بر م ريپذانعطاف دی، تول28ناب دیتول لیاز قب دیتول

 صدا، بو يا طعم يک محصول است.ظاهر، احساس،  مبین کیفیت و چگونگي: 29زيبايي شناسي 

 احتمالي وارده به مشتري را در مسیر استفاده از کاال، تضمین مي کند : صدمات و خسارات31ايمني. 

 مبین تعهد حرفه اي سازنده به تالش در جهت بهبود بخشي مستمر کاال / خدمت است. : 31لبهسازي مستمر محصو  

از اين  ،ود در يک صنعت، جهار استراتژي رقابتي ژنريک يا عمومي را پیشنهاد مي کندمايكل پورتر براي غلبه بر شرکت هاي رقیب موج

تواند از اين هاي غیر انتفاعي، مي نجهت اين استراتژي ها را عمومي مي گويند که هر شرکت تجاري، از هر نوع و در هر اندازه اي حتي سازما

 استراتژي ها استفاده کند:

 رقباوانايي يک شرکت يا يک واحد تجاري در طراحي، تولید و بازاريابي يک محصول، کاراتر از ، ت32استراژي رهبري هزينه ها 

 .را گويند

 توانايي ارائة ارزشي منحصر بفرد و برتر به خريدار از حیث کیفیت، ويژگي هاي خاص يا خدمات پس از فروش 33استراژي تمايز ،

 .را گويند محصول

 اتژي متمايز سازي است که بر يک گروه خاص خريدار، يک خط تولید يا يک يک استر، 34استراتژي تمرکز بر تمايز

شرکت يا واحد تجاري، هنگام استفاده از اين استراتژي به دنبال متمايز کردن بازار جغراقیايي خاص، تمرکز مي کند. 

  محصوالت خود در يک بخش از بازار هدف خود مي باشد.

 ستراتژي رقابتي از نوع هزينة کمتر است که بر يک گروه خريدار خاص يا بازار جغرافیايي نوعي ا، 35استراتژي تمرکز بر هزينه

، برنامه ريزي استراتژيک 0392)رضواني،  خاص، تمرکز مي کند و تنها به اين بخش خاص از بازار خدمات مي دهد.

  کاربردي(

 

 

 

 

 

                                                           
27 Customization 
28 Lean production 
29 Aesthetic 
30 Safety 
31 Continuous improvement of product 
32 Cost leadership strategy 
33 Differentiation strategy 
34 Differentiation focus strategy 
35 Cost focus strategy 

 استراتژي رقابتي ژنريك پورتر – 5شكل  استراتژي رقابتي ژنريك پورتر – 5شكل 
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 شايستگي متمايز مبتني بر خدمات - 3 – 2

واند کاالي خود را از يک شرکت عالوه بر اينكه مي ت

لحاظ فیزيكي متمايز کند، از لحاظ خدماتي هم قادر 

تمايز فیزيكي کاال  ايجاداست همین کار را انجام دهد.اگر 

 بايدي رقابت پیروزي نیل بهبه آساني میسر نباشد براي 

خدمات ارزشمند بیشتري به کاال افزوده شود و کیفیت 

اصلي در  خدمات هم بهبود يابد. متمايز کنندگان

خدمات، سهولت سفارش، تحويل، نصب، آموزش 

يگر د مواردمشتري، مشاوره با مشتري، تعمیر و نگداري و 

  هستند.

 منظور آسان بودن 36سهولت سفارش :

سفارش کاال به شرکت توسط مشتري 

 است.

 مناسب بودن تحويل کاال يا 37تحويل :

مراقبتي که در فرآيند تحويل کاال اعمال مي شود را شامل  خدمت به مشتري است. تحويل، سرعت، صحت و درستي و دقت و

 مي شود.

 آموزش مشتري عبارت است از آموزش کارکنان مشتري با اين هدف که آنها از تجهیزات فروشنده درست 38آموزش مشتري :

  تر و موثر تر استفاده کنند.

 بصورت رايگانو خدمات مشورتي است که فروشنده  : مشاوره با مشتري، سیستم داده هاي آماري، اطالعات39مشاوره با مشتري 

 يا در قبال دريافت بهاي آن به خريداران ارائه مي کند.

 تعمیر 41تعمير و نگهداري :

و نگهداري بیانگر برنامة 

خدماتي شرکت براي کمک 

به مشتريان است تا بتوانند 

محصوالت خريداري شده را 

در بهترين شرايط آماده به 

 کار حفظ کنند.

 40مان و به هنگام بودنز:  

مدت زماني که يک مشتري 

 براي دريافت خدمت مربوط به يک کاال بايد منتظر باشد. 

                                                           
36 Ease of  ordering 
37 Delivery 
38 Customer Training 
39 Consultation with customers 
40 Repair and maintenance  
41 Time and timeliness 

 دماتخشايستگي هاي متمايز مبتني بر  – 6شكل 

 استراتژي رقابتي ژنريك پورتر – 5شكل 
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 درخواست کرده است.مشتري که تمامي آنچه  ارائة: 42تکميل بودن 

 است.در هر زمان از خدمت و کاال به تمامي مشتريان بیانگر ارائة يک سطح : 43ثبات و سازگاري 

 است.خدمت مربوط به کاال در هر زمان به طور صحیح  ائةبه مفهوم ار: 44دقت 

 است.بک شرکت با شرايط غیر معمول  مواجهة کیفیت: 45پاسخ دهي 

 شرکت ها براي فايده رساني بیشتر از طريق متمايز کردن خدماتي که به مشتريان خود ارائه مي کنند، راه 46خدمات متفرقه :

کاالي بهتري ارائه کنند، يا نسبت به رقباي خود قرارداد نگهداري  ةانند ضمانت نامهاي زيادي در اختیار دارند. آن ها مي تو

 (0394بهتري با مشتريان منعقد نمايند. )حقیقي، افقهي فريماني،

 شايستگي متمايز مبتني بر کارکنان - 3 – 3

باشد بلكه  مي« سخت»ويژه و قابل اتكا بر تجهیزات انجام عملیات بهره ورتر و داشتن استراتژي متمايز تر از رقبا، نه تنها مستلزم تمرکز 

 است.نیز انساني، پژوهش و توسعه و گسترش بازار  ةسرمايچون « نرم»منوط به سرمايه گذاري بر روي دارئیهاي 

شرکت ها از طريق استخدام و آموزش کارکنان بهتر از کارکنان 

 رقبا مي توانند به مزيت رقابتي خوبي دست يابند. 

 زير هستند: ةداراي مشخصات شش گان ،ن آموزش ديدهکارکنا

  کارکنان کیفیت برخورداري : 47خبرگيصالحيت و

  .را گوينداز مهارت و دانش الزمه 

 کارکنان رفتاري دوستانه دارند، 48تواضع و نزاکت :

  مودب و بامالحظه هستند.

 اند.: کارکنان قابل اعتماد و امین49اعتبار پذيري 

 نان خدمات را درست و : کارک51اعتماد پذيري

  دقیق انجام مي دهند.

 درخواست ها و  : کارکنان به پرسش ها،50جوابگويي

 مسائل و مشكالت مشتريان سريعا پاسخ مي گويند.

 (0394: کارکنان براي درك مشتريان و ارتباط شفاف و روشن کوشش مي کنند. )حقیقي، افقهي فريماني،52ارتباطات 

 تني بر کانال توزيعشايستگي متمايز مب  - 3 – 4

شرکت ها از طريق شكل دهي کانال هاي توزيع خود و به ويژه پوشش، تخصصي بودن و عملكرد کارايي اين کانال ها هم مي توانند به 

 تمايز رقابتي دست يابند.

 

                                                           
42 Completeness 
43 Consistency 
44 Accuracy 
45 Responsiveness 
46 Miscellaneous Services   
47 Competency and Sufficiency 
48 Humility and civility 
49 Validity 
50Reliability  
51 Accountability 
52 Communications   

 ايستگي هاي متمايز مبتني بر كاركنانش – 7شكل 
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 شايستگي متمايز مبتني بر تصوير ذهني  - 3 – 5

ران نسبت به تصوير دهني شرکت يا نام تجاري کاالي تولیدي، حتي وقتي کاالهاي عرضه شده درست همانند هم هستند، خريدا

شرکت يا محصوالت تولیدي آن دارند، شرکت با طراحي و ترسیم يک  ةتصوري است که مردم دربار وآن العمل متفاوتي نشان مي دهند عكس

 ، تصوير ذهني مردم را شكل مي دهد:هويت يا جايگاه

 وب از يک يا تعدادي عالمت و نشانه تشكیل مي شود که باعث شناسايي شرکت يا نام : يک تصوير ذهني خعالمت ها  نشانه ها

تجاري کاالي تولیدي آن مي شود. آرم ها و نشانه هاي مربوط به شرکت بايد به گونه اي طراحي شوند که سبب شناسايي آتي 

 شوند.

 ي انتقال شخصیت و ماهیت شرکت يا نام تجاري : عالمات و نشانه هاي انتخابي را بايد برانوشتاري و سمعي و بصري ةرسان

کاالي او در قالب آگهي تبلیغاتي درآورد. آگهي ها بايد حكايت، حالت و سطحي از عملكرد و مطلب بسیار شاخص و برجسته اي 

 را برسانند.

 جا عرضه مي دارد، يکتولیدات و خدمات خود را در آن يافضاي فیزيكي که شرکت در آن به تولید اشتفال دارد  :فضاي پيرامون 

 (0394عامل قوي ديگر موجد تصوير ذهني است. )حقیقي، افقهي فريماني،

 شايستگي متمايز مبتني بر قيمت - 3 – 6

 شود: جاديا لیتواند به دو دل يکه م

 شرفتهيپ يتکنولوژ کيبه  يابيدست  

 بزرگ  ياقتصاد اسيمق 

 شود. يم يرقابت تيبه اطالعات و ... موجب مز شتریب يابیدولت و دست تيحما رینظ يگريد ليدال البته

 53شايستگي متمايز مبتني بر سرمايه فکري  - 3 – 7

ست از مجموعه دانسته هاي يک ا فكري يا معنوي نامیده شده است که عبارت ةارزش دانشي که در بک سازمان باقي مي ماند، سرماي

 ت.ارتباطي اس ةساختاري و سرماي ةانساني، سرماي ةفكري شامل سرماي ةرمايسازمان از چیزهايي که باعث مزيت رقابتي سازمان مي شود. س

 دانشي که کارکنان دارا بوده و يا آن را خلق مي کنند که شامل مهارت ها، تجربیات و خالقیت آنها مي شود.54انساني ةسرماي : 

 ازمان انباشته و ذخیره خواهد شد.: دانشي که در تسخیر سازمان بوده و در سیستم ها و ساختارهاي س55ساختاري ةسرماي 

 عبارتست از ارزش نشات گرفته از روابط سازمان با مشتريان، تامین کنندگان و ساير ذي نفعان بیروني که 56ارتباطي ةسرماي :

 دو سويه اي را براي سازمان ايجاد مي کنند. ةارزش افزود

مان ها ظرفیت اثربخش تري در خود به وجود آورند تا به اکتساب، فكري( مستلزم اين است که ساز ةارزشمند دانش )سرماي ةحفظ سرماي

 آيند را يادگیري سازماني مي گويند.رتسهیم و استفاده از دانش بپردازند. اين ف

 شايستگي متمايز مبتني بر داشتن سهم بزرگي از بازار - 3 – 9

 اغلب بیش از رقبا درآمد دارند. دارندگان سهم بزرگ تر از بازار، 

 57شايستگي متمايز مبتني بر نوآوري  - 3 – 11

لف و نوآوري در ابعاد مخت شرکت ها تلقي مي شودبكارگیري ايده هاي نوين ناشي از خالقیت را نوآوري گويند که بمثابه خون تازه در رگ 

 .ريشه داردچون محصول، فرآيند، موقعیت و پاراديم قابل تصور است و اساسا هر رشد اقتصادي به گونه اي در نوآوري 

                                                           
53 Intellectual capital 
54 Human capita 
55 Structural capital 
56 Communication capital 
57 Innovation 
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 شايستگي متمايز مبتني بر ورود به بازارهاي پر رشد  - 3 – 11

وري )بیوتكنولوژي( و ارتباطات، فريبندگي چشمگیري آزيست فنبازار هاي برخوردار از رشد باال همچون فرآورده هاي مصرفي الكترونیكي، 

 دارند.

 ي مشتريهاشايستگي متمايز مبتني بر فراتر رفتن از انتظار - 3 – 12

رسیدن به خواست مشتري، او را خشنود عرضة فرآورده هايي باالتر از انتظارات مشتريان يكي از اهداف پیوستة بنگاه هاي اقتصادي است.  

 . ولي عبور از آن مشتري را مسرور مي کند مي کند

کاهش قیمت و يا هر دو امكان پذير ،خدمت ذيل مشخص است ارزش براي مشتري با بهبود کیفیت کاال يا 58همانگونه که در معادلة ارزش

 است.

V = 
𝐵

𝑃
 

V59 = ارزش 

B61 =فايده يا سود  

P60 = قیمت 

مي يابد.  در معادلة فوق با افزايش صورت کسر )سود( يا کاهش مخرج کسر )قیمت( يا هر دو به طور همزمان ارزش براي مشتري افزايش

رت يكپارچه مورد توجه قرار گرفته است زيرا فايده يا سود ترکیب محصول، فعالیت هاي تشويقي بازاريابي به صو ةآمیخت (، Bدر فايده يا سود )

 و ترغیبي و توزيع است.

 

 مزيت هاي رقابتي - 4

مزيت هاي رقابتي، مرحلة دوم از پیوستار قدرت رقابت پذيري هر شرکت است يعني مجموعه اي از مزاياي رقابتي منحصر بفرد که سبب 

 يهايتگسياز شا يریگبهره ي عبارت ااست ازرقابت تيمزاعم از کاال يا خدمت يک شرکت از سايرين مي شود يا به مفهوم ديگر  تمايز محصول

 يريرقابت پذ و ستهيسازمان عملكرد شا ينبوده و برا يبردار يو کپ دیقابل تقل يارزشمند بوده، توسط رقبا به راحت انيمشتر يبرا که سازمان

 ورد.را به ارمغان آ

 تعاريف مختلفي توسط کارشناسان و صاحب نظران از مزيت رقابتي ارائه شده است از جمله: 

 (0389 ،گانی. کي)ج .است انيبا رقبا از نظر مشتر سهيشرکت در مقا يشنهادهایپ تیجذاب يفزون زانیعبارت از م يرقابت تيمز 

 باالتر است  يمشتر يها نهيها از هز ارزش نيکه ا يحواست به ن انيمشتر يشرکت برا ةقابل ارائ يها ارزش يرقابت تيمز

 . (0991 ،پورتر)

 انيخدمات بهتر از رقبا )ارزش بهتر( به مشتر ةاست که آن را قادر به ارائ يابعاد هر شرکت اي ها يژگيدر و زيتما ،يرقابت تيمز 

 ( .HAO MA, P 709کند ) يم

 انتظاراتمورد نظر و  يها به ارزش شتریرقبا ب ةعرضه شد يها شرکت با ارزش ةشد هعرض يها ارزش ةسيمقا يمشتر دگاهيچنانچه از د

که  يواست به نح يرقابت تيمز يخود دارا يچند شاخص نسبت به رقبا اي کيتوان گفت که آن شرکت در  يباشد م كترياو سازگارتر و نزد

)مهري،  .داشته باشد يبرتر يقلب و ریو تسخ يبه مشتر يكيدر نزد دخو يبازار نسبت به رقبا ةشود که شرکت در عرص يباعث م تيمز نيا

 (2114علي، 

                                                           
58Value equation  
59 Value 
60 Benefit 
61 Price 
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کشورها از  يتيحما وارهاييبه صورت روزافزون، د زیشدن ن يو جهان ردیگیصورت م يجهان ةاست که امروز رقابت در گستر نيا تیواقع

 يهاي بازار جهان برداري از فرصت قادر به بهره ييها کشورها و شرکت ،ييفضا نی. در چنزدير يفرو م گرييپس از د يكيرا  يمل عيصنا

 ياصل ستمیعنوان س به يفضاي جهان ،يطيشرا نیاست که در چن يهيرا داشته باشند. بد يرقابت تيمز ةو توسع خلق ييخواهند بود که توانا

اي ه وشرکت عيهاي آن )صنا مجموعه ريو ز يفرع هاي ستمیس يي. تواناشودیم يتلق يفرع ستمیعنوان س کشورها به يحاکم و فضاي مل

خداداد  ،يعل ،يدارد. )مهر میهر کشور ارتباط مستق يفضاي مل هاي تیبه قابل ادييتا حد ز ،يکشورها( در تعامل مثبت با اقتصاد جهان

 (0383حمید،  ،ينیحس

شته باشد. از اين رو کلید کامیابي مصرف کنندگان قاعدتا خواهان کاالها و خدماتي هستند که حداکثر ارزش را براي آنها به دنبال دا پس

شرکت ها براي حفظ مصرف کنندگان، همانا آگاهي بیشتر از نیازهاي واقعي، فرآيند خريد و فايده رساني بیشتر به آنها نسبت به رقبا است. 

قبا کشف کند يعني طراحي بنابراين هر شرکت و بنگاهي بايد متدهاي ويژه و راه هاي خاصي را جهت متمايز کردن کاالهاي خود نسبت به ر

 و تعیین يک سري تفاوت هاي معني دار در کاال و خدمات خود که آن را از محصول رقبا متمايز کند.

زيت مو نیز  مد و سود سريع تر، زودتر و کاراتر از رقباآبراي خلق در در شكار فرصت هاي جذاب و زود گذر ها توانايي شرکتدر اين راستا 

  ابع اساسي مشخصي که در يک يا بیش از يک بازار، کمیاب، ارزشمند، غیرقابل کپي شدن و غیر قابل جايگزيني هستندرقابتي از مالكیت من

 .  نشات مي گیرد

شمار فرصت هاي تمايز بنابر نوع صنعت فرق مي کند. گروه مشاوران بوستون چهار نوع صنعت را از يكديگر تمیز داده است. مبناي اين 

 مشاهده مي شود: 8هاي دستیابي به مزيت و اندازة مزيت بوده است که در شكل تشخیص، تعداد راه 

 

 تعداد راه هاي دستيابي به مزيت  

 زياد كم  

ت
زي

 م
زة

دا
ان

 

گ 
زر

ب
 

 تخصصي حجم

ك
وچ

ك
 

 قطعه قطعه شده پات شده

 

 

صنعت  ، ماننداما نسبتا بزرگ به دست آورند: صنعتي است که در آن شرکت ها قادرند فقط تعداد اندکي مزيت رقابتي، 62صنعت حجم – 1

تجهیزات ساختماني. در اين صنعت يک شرکت با کوشش بسیار به دنبال جايگاه قیمت تمام شدة پايین يا جايگاه فوق العاده متمايزي است 

 .و در هر مورد موفقیت زيادي نصیبش مي شود. در اين جا سودآوري به اندازة شرکت و سهم بازار بستگي دارد

هر مزيت هم کوچک است.  ة: صنعت پات شده صنعتي است که در آن شمار مزاياي رقابتي بالقوه اندك و انداز63صنعت پات شده – 2

صنعت فوالد سازي مثال بارز در اين مورد است. در اين صنعت متمايز کردن محصول با کاهش قیمت تمام شده کار بس دشواري است. در 

ري كن اين مزايا کوچک اند. در اين جا سودآوینند فروشندگان بهتري به کار گیرند، ولخرج تر باشند و غیره، لاين صنعت شرکت ها سعي مي ک

 به سهم بازار ارتباطي ندارد.

                                                           
62 Size Industry 
63Stalemated industry  

 بوستونماتريس مزيت رقابتي گروه مشاوران  - 8شكل 
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صنعتي است که در آن شرکت ها براي تمايز فرصت هاي زيادي پیش رو دارند.  ،: صنعت قطعه قطعه شده64صنعت قطعه قطعه شده – 3

فرصت ها از نظر مزيت رقابتي کوچک است. مثال، يک رستوران مي تواند خود را از راه هاي بیشماري متمايز گرداند اما  اما هر يک از اين

آخراالمر به يک سهم بازار بزرگ دست نخواهد يافت. سودآوري به اندازة رستوران بستگي ندارد. يعني رستوران کوچک يا بزرگ مي تواند 

 سودآور يا زيان ده باشد.

در اين صنعت، شرکت ها با فرصت هاي تمايز زيادي روبه رو هستند و هر فرصت تمايز هم مي تواند دستاوردهاي  :65صنعت تخصصي – 4

بسیاري داشته باشد. مثال اين مورد، شرکت هايي هستند که براي قسمت هاي خاصي از بازار، ماشین آالت تخصصي تولید مي کنند. در اين 

 (0394مي توانند به اندازة شرکت هاي بزرگ سوآور باشند. )حقیقي، افقهي فريماني،بازار شرکت هاي کوچک هم 

 است. يالملل نیدر سطح ب شيبنگاه ها يريکشور منوط به رقابت پذ کي يبرا يرقابت تيکند که وجود مز يمطرح م پورتر

اشند. آنچه ب يم زیبه سطوح صنعت و کشور ن میها قابل تعم يتئور نيا ياساسا در سطح بنگاه ارائه شده اند، ول يرقابت تيمز يها يتئور

 است. تيمز ةکنند جاديشود عمدتا مربوط به عوامل ا يدر سطوح بنگاه و صنعت م يرقابت تيمز زيموجب تما

 يو برخ وندشیموفق م يالملل نیرقابت ب ةاز کشورها در صحن يبرخ چرا ي مانندپاسخ پسش هاي افتنينود براي  ةپروفسور پورتر در ده

نفره از  31اقدام به تشكیل تیمي نه؟ و چرا يک کشور در صنعت )صنايع( خاصي به مزيت يا موفقیت بین المللي دست مي يابد؟  گريد

انجام داد  کشور در حال توسعه 2و  افتهيکشور توسعه  8 يبر روي عملكرد رقابت را ساله 4 يقیمطالعه و تحق پژوهشگران کرد که طي آن

 ماس گونال يک الگويپاسخ آن را در  ، وكايو آمر سیانگل س،ی، ژاپن ، کره ، سنگاپور ، سوئد ، سوئ ایتالي: دانمارك، آلمان ، ا ي چونکشورهاي

  نمود .   يمعرف 0998در سال ” ملل يرقابت تيمز” را در کتاب  گون، مدل الماسقاتیرائه کرد. پورتر بعد از اتمام تحقا

در چهار عامل که مي توانند محیط فعالیت و کسب و کار براي شرکت ها را به محیطي مشوق يا  را فوق يپورتر پرسش هاواقع  در

مندي شرکت، . شرايط عوامل تولید، شرايط تقاضا، صنايع مرتبط و پشتیبان و سرانجام راهبرد، ساختار و رقابتپاسخ دادبازدارنده تبديل نمايند، 

زمینه هاي مرتبط با رقابت شرکت ها مي باشند و شرکت ها در  ةو در قالب يک سیستم، فراهم کنند چهار عاملي هستند که بطور جداگانه

تخصص گرايي در کسب دارايي و مهارت را به آنها  ةجايي به مزيت رقابتي دست مي يابند که کشور مبدا آنها سريع ترين امكان براي توسع

 سترش مزيت هايشان هدايت نمايد.مستمر براي گ بوداعطا نمايد و آنها را به سوي به

 

 

 مدل الماس گون پورتر – 9شكل 

                                                           
64 Sliced Industry 
65Specialized industry  



 58-81، ص 1231،  اردیبهشت 1، جلد 32علوم انسانی ، شماره 

    
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

66 
 

 گردد:  يملل م يرقابت تيافول مز ايارتقا و  ،باعث حفظ رياعتقاد پورتر چهار عامل ز به 

و اجرا  نيوصنعت تد ايبنگاه  کيو راهبري  تيريکه براي مد ييهاي :  ساختار و استراتژ ريياستراتژي بنگاه ، ساختار  و رقابت پذ - 0

 آن دارد.   رييبر رقابت پذ میمستق ريیتاث گردد،یم

 دارد.   يخاص دیتاک يرقابت تيالزم براي ارتقاي مز زشیدر فراهم ساختن انگ داخلي تقاضاي نقش بر پورتر:  تقاضا شرايط – 2

 عيآالت، توزابزار ايو  زاتی، تجه هیواد اولکنندگان م نیتواند شامل تأم يکننده م تيمرتبط و حما عصناي:  پشتیبان و مرتبط صنايع – 3

مكانات و ا هیفناوري، مواد اول نوع کيکه از  يعيو صنا يقاتیها، مراکز و مؤسسات تحق مانند بانک يمال هاي سيکنندگان و فروشندگان سرو

 .  كنندیاستفاده م يشگاهيآزما

، دانش و تكنولوژي، منابع ي، منابع انسانيعیدمات شامل منابع طبخ ايکاال  دتولی در مؤثر عوامل از مجموعه اي:  عوامل شرايط – 4

 ها. ساخت رياي و ز هيسرما

چهار عامل مذکور را در قالب يک الگوي به هم پیوسته در نظر گرفته و بدان عنوان الماس ملي پورتر در کتاب مزيت رقابتي ملل،  مايكل

که تاثیر هر عامل بر مزيت رقابتي ملي در هر صنعت خاص، به وضعیت و شرايط  داده است. الماس پوتر، يک سیستم تقويت دو طرفه است

 است. تهساير عوامل وابس

گر نیز وجود دارند که مي توانند به شكلي معنادار بر مزيت رقابتي ملي موثر باشد و مي تواند ساختار يکنار عوامل قبلي، دو متغیر د در

يب و اجراي تصو ةايي مزيت رقابتي در صنايع ايفا نمايد. دولت نیز مي تواند به وسیلجابجنتقال و صنعت را دچار تحول کرده و نقش مهمي در ا

 .يا تضعیف کندمرتبط، مزيت رقابتي را بهبود  ینقوان

 اقتصادي و ،ياسیخود در امور مختلف س ةمؤثر است و با مداخل رييعمده، همواره در رقابت پذ رويین کيدولت : دولت به عنوان  - 5

 داشته باشد. يمثبت و منف ریتأث تواندیم رييو مقررات بر رقابت پذ نیو اعمال قوان ياجتماع

 يداشته ول يمنف ايمثبت و  ریتأث رييهستند که بر رقابت پذ يحوادث و مسائل ،نشده ينیب شپی اتفاقات:  نشده بیني پیش اتفاقات – 6

هاي اقتصادي،  ميها ، تحر مترقبه ، جنگ ری. حوادث غدهندیها رخ م دولت يحتو  عيها، صنا و خارج از کنترل بنگاه يبه صورت تصادف

 نشده هستند.    ينیب شینمونه اي از اتفاقات پ ک،يتكنولوژ قیعم هاي ينوآور ايو  ياسیس هاي اقتصادي وبحران

رفتن  نیبتواند به از يعناصر م نياز ا کي دهد که چگونه نبود هر ياست. پورتر نشان م گونالماس ةدولت ها، توسع يمهم پورتر برا امیپ

 .منجر شود يمل تيمز

ي هادشنیدارد و هر قدر ارزش پ يمورد نظر مشتر يارزش ها باي میارتباط مستق يرقابت تيمفهوم مزهمانطور که پیشتر نیز بیان شد 

 اما نكتة شايان ذکر در خصوصخود دارد.  ينسبت به رقبا يشتریب يبرتر كتر باشد، شرکتياست، نزد يبه آنچه مورد نظر مشتر شرکت

 يه استراتژحوز يها ب کتا مفهومِ نيتر يدیکل داريپا يرقابت تيبدون شک مزموضوع مزيت رقابتي که حائز اهمیت فراواني است، اين است که 

بوده  يو مباحث مرتبط با استراتژ قاتیمسلط بر تحق ميها پارادااست که سال میدست مفاه نياز ا يانمونه و بوده است ریدر دو تا سه دهه اخ

 نهايت مزيت"گراث در کتاب مک تاير اما همان گونه که ديآيبه شمار م کياستراتژ تيريمد يدانشگاه يهااز کتاب ياریبس يمحور دهيو ا

 انيمشتر يو خواسته ها ازهایت، ناس رییسرعت در حال تغ به امروز که يایدر دن كندیاشاره م 66"تغییر استراتژي پا به پاي تغییر کار رقابتي،

منجر  شكست هب زيناگر تيحفظ آن مز يبرا يکند و پافشار رییتغ ستيبا يم زیشكل گرفته بر اساس آن ن تياست و مز يدر حال دگرگون زین

 .شودیم

 ييرخوردار باشد، سازمان از تواناب الزم تیآن از ثبات و شفاف رامونیپ يو مرزها طیکه مح است کارآمد يتا زمان داريپا يرقابت تيمز پديدة 

 نيا . باديبه شمار آ يمحرك سودآور نيتر يصنعت اصل درون به صنعت برخوردار باشد و رقابت در ديجد يورود رقبا ازي ریجلوگ يالزم برا

ا به شدت کاهش داده ر داريپا يرقابت يکارآمد ،نوپا يوکارها شتابان کسب ةتوسع و رقابت زانیم ،يطیو تحوالت مح رییوجود، سرعت تغ

ي م و کشور دارا هستند ،و کار، صنعت، منطقه کسب کيدانست که  ييهاي و توانمند ها تیرا قابل يريپذ رقابت تواني م يطور کل. باست
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ود را در خ يانسان يرویکرده و ن جاديا دیتول يرا در فاکتورها يينرخ بازگشت باال يالملل نیب آنها را حفظ کنند تا در عرصة رقابت توانند

 ةو ماندن در صحن دهافزو ارزش رشد ،يسهم بازار،  سودده شيافزا ييتوانا يريپذ رقابت گر،يقرار دهند. به عبارت د ييباال نسبتاً تیوضع

  .است يدوره طوالن کي يبرا يالملل نیرقابت عادالنه و ب

 ها يوانمندت ط،یمح رییهمگام با تغ دي. شرکت ها باكندیم ينف اآن ر يداريو پا کشدي را به چالش م داريپا يرقابت تيمفهوم مز ،بنابراين

 ( 0394)مک گراث، ريتا، جاللي، حسین،  کنند.. يبازساز را شاني رقابت يها تيخود را گسترش دهند و مز يها تیقابل و

ته شده است، از متفكران شناخ کياستراتژ تيريانجمن مد ةوستیپ عضوو  وركيویدر ن ایوکار کلمبکسب ةدانشكد دیگراث که از اساتمک

وکار هاروارد به چاپ رسانده است.  کسب ةتوسط انتشارات دانشكد 2103کتاب را در سال  نيو ا ديآيبه شمار م يو نوآور ياستراتژ ةطیدر ح

 يرقابت تينوبت مز گريداست و حاال  دهیبه سر رس داريپا يرقابت تيدوران مز“ساده است:  اریبس ،يدگیچیپ نیکتاب در ع نيا يمحور ةديا

شاره دارد ا يبهره گرفته است و به خطرات يو نوآور ياستراتژ بیاز ترک” داريناپا يرقابت تيمز”مفهوم  حيتشر يگراث برامک” است! داريناپا

 يبرا يريپذانعطاف تیبل. در واقع، قاکنديم جاديوکارها اها و کسبشرکت يامروز برا يايو پو ریمتغ طیدر مح داريپا يرقابت تيکه نگرش مز

 يترقاب تياتكا به مز يدستاوردها نيترصنعت از مهم يبه مفهوم سنت يو عدم وابستگ روشیپ يهااز فرصت يديجد يهادنبال کردن موج

 انيرها جحوزهدرون  اي عيصنا انیاست که م يوکارها، رقابتکسب ةدکننديمنبع تهد نيترگراث، در حال حاضر بزرگاست. از نظر مک داريناپا

گذشته برخوردار  تیاز اهم گريد آمد،يبه شمار م ياساس ياصل ،ينسبت به استراتژ يسنت يكردهايدارد و رقابت درون صنعت، که در رو

 (0394)جاللي، حسین،  .ستین

 بهره وري  -5
رد بررسي چقدر  نسبت به کشورها است معیاري که نشان مي دهد کشورها يا شرکت هاي مو 68، بهره وري67معیار و سنجة رقابت پذيري

يا شرکت هاي مورد مقايسه، رقابت پذيرتر هستند يا به عبارت ديگر بهره وري، کلید حفظ رقابت پذيري در سطوح سازماني، ملي و ضامن 

ين امر نیز اباشد که  ايويژه  توسعة پايدار است و براي ارتقاي بهره وري نیز يک شرکت بايد داراي مزيت هاي رقابتي و نیل به نهادينه کردن

که همة اين مفاهیم الزاما دريک تعامل و ارتباط متقابل و بصورت  يک سازمان است شايستگي هاي متمايز يا محوريحاصل نتیجة منطقي 

ي درست، فعالیت هاي درست به صورت را بهره ور قلمداد کرد که در آن يک پیوستار در کنار هم قرار مي گیرند. زماني مي توان سیستمي

 نيعني با در نظر گرفتن دو مولفة کارآيي و اثربخشي انجام شوند. از اين رو است که موفقیت مديريت بهره وري، ايجاد توازن و هماهنگي میا

 مديريت عملیاتي يعني مرتبط با کارآيي و مديريت استراتژيک يعني مرتبط با اثربخشي است. 

 بـه توانايي آن در دستیابي به سطح باال و ند که استاندارد زندگي يک ملت در بلندمدتاشاره مي کدر کتاب مزيت رقابتي ملل پورتر 

 ةها درآن رقابت مي کنند. وي تصريح مي کند که بهره وري مهمترين تعیین کنند از بهره وري در صنايعي بستگي دارد که بنگاه روزافزوني

شد مستمر بهره وري، هم رشد درآمد ملي )صاحبان نیروي کار و سرمايه ومـنابع استاندارد زندگي يک ملت دربلـندمدت بـه شـمار مي رود. ر

مسـتمر و ارتقـاء نوع بهره وري براي  طبیعـي( و هـم قـدرت در بازارهـاي خارجي را به دنبال دارد و معنايي براي توان رقابت جز افزايش

اي سـنجیده مـي شـود کـه توسـط هـر واحـد از منابع انساني، سرمايه اتبهره وري خود باارزش کاالها و خدم ها، قابل تأيید نیست. بنگاه

 استانداردي محصوالت يک کشور را در بازار و هم کارايي هر واحد "قیمت"وفیزيكي کشور تولید مي شود. مفهوم بهـره وري، بـايد هم ارزش 

 ديس باکنند و نه کشورها پ يرقابت م يجهان عيا هستند که در صناه بنگاه نياپورتر تصريح مي کند که  .در بربگیرد، را که تولید مي شود

  آنها باشد. رقابت ةمحدودکنند ايها و  بنگاه نیدولت جانش ديباشد و نبا يها و فعاالن اقتصاد با بنگاه دولتي محور برنامه ها

ها در  تملـ يهـا تفاوت کشورها و نیدر ب يداقتصا ةتوسع نییتب يبرا يرقابت تيمز يةپورتر استفاده از نظر لیتحلـ ةمـرحل ـنيآخر

ور دارد. کش يرقابت تيبه ارتقاء مز يـاديز يوابسـتگي کند که رفاه مل يم انیدر فصـل دهـم از کتاب، ب ياسـت. و يرفـاه و رشـد اقتصـاد
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 شرفتهیدر عوامل پ يگذار هيو سرما ينوآور قيخـود را از طر يرقابتـ يها ـتيمز کشـوري ها دار وابسته به آن است که بنگاهيپا يرقابت تيمز

  (0391)خاندوزي، احسان،  ارتقاء دهند. دیتول

ها، بهره وري، کلید حفظ رقابت پذيري در سطوح سازماني، ملي و ضامن دستیابي و نهادينه کردن توسعة پايدار است. ابزارها، تكنیک

متمادي در تولید و مصرف کاالها و خدمات توسعه يافته و مورد استفاده قرار روش ها و فعالیت هاي مختلف ارتقاي بهره وري که طي سالیان 

 (0395، محمودي، بهروز، )69(APOگرفته اند، براي پويايي اقتصاد ضروري است. )سازمان بهره وري آسیايي 

، از انداز آن در طیفي وسیع مفهوم بهره وري در طي سالیان متمادي گسترش يافته تا مفهومي بیش از نسبت کارآيي را بیان کند. چشم

مسائل مربوط به هزينه و کیفیت تا رويدادهاي اجتماعي همچون ايجاد شغل، امنیت شغلي، کاهش فقر، حفظ منابع، مسئولیت پذيري اجتماعي، 

مي شود( را در  ز آن ياداوري سبز تعالي کسب و کار، حكمراني و حفاظت از محیط زيست )که در سازمان بهره ري آسیايي با عنوان بهره

وري آسیايي نیز استفاده مي شود، کاربرد برگیرد. امروزه، مفاهیم مترقي بهره وري وجود دارد، ولي دو تعريف مهم که غالبا توسط سازمان بهر

 بیشتري دارند.

روي کار، مواد، ماشین آالت )يعني منابعي همچون نی 70) کاالها و خدمات تولید شده( و مقدار نهاده 71بهره وري ارتباط بین مقدار ستانده

 (0395محمودي، بهروز،  ،(APO)سازمان بهره وري آسیايي ) و انرژي( است که در فرآيند تولید استفاده مي شود.

 = بهره وري
ستانده

نهاده
 

د تولید چه مقدار بهره وري به اين موضوع مي پردازد که کاالها و خدمات با چه میزان کارآيي تولید شده و ارزش ايجاد شده در فرآين

تر الاست. اگر يک محصول در پايین ترين سطح هزينه و با کیفیت باال تولید شود و بتواند در بازار با حفظ جنبه هاي رقابت پذيري با قیمتي با

حداقل کردن  از هزينة تولید آن فروخته شود، در اين صورت بهره وري آن باال محسوب مي شود. هدف از بهره وري حداکثر کردن ستانده و

 نهاده است.

ديگر مولفة مهم در مفهوم بهره وري، اثربخشي است. اين مفهوم به حصول اهداف يا پیامدهاي مطلوبي اشاره دارد که توسط تولید کنندة 

تر اليک محصول يا خدمت تعیین مي شود. اگر مشتريان از مصرف محصول يا خدمت رضايت کامل داشته باشند، به معني کسب درآمدهاي با

و تكرار سفارش براي آن محصول يا خدمت است. همچنین اين امر مي تواند به منزلة بازگشت سريع تر سرمايه براي سرمايه گذاران بوده و 

 (0395(، محمودي، بهروز، APO)سازمان بهره وري آسیايي )بهتري )حسن شهرت( براي کارخانه يا سازمان فرهم نمايد.  ةحتي تصوير يا وجه

 ن بهره وري عبارت است از :بنابراي

 73+ اثربخشي 72بهره وري = کارآيي

اثربخشي به معناي انجام و  ها( استبهینه از منابع )کاهش هزينه ةبه معني انجام درست کارها و مترادف با استفاد کاراييکه در اينجا، 

ايجاد  2*2تور بهره وري، اثربخشي و کارآيي، ماتريس بین سه فاک ةاز رابط کند است.کارهاي درست، که سازمان را به اهداف خود نائل مي

 مي شود که در ذيل ديده مي شود:
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 كارآيي عملكرد )استفاده از منابع(  

  

 ضعيف خوب

ف(
هد

ه 
ي ب

ياب
ست

)د
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ي 
ش

خ
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اث
 

اال
ب

  

 منطقة بهره ورياثربخش و كارآمد، 

)اهداف کسب شده از منابع خوب 

 استفاده شده است.(

 كارآمد اثربخش اما غير

 (اتالف قسمتي از منابع)
ن

ايي
پ

 

 كارآمد اما غير اثربخش 

)منابع تلف نشده اما به اهداف 

 دست نیافته است.(

 غير اثربخش و غيركارآمد

)اهداف کسب نشده و منابع تلف 

 شده است.(

 

 بهره وري، اثربخشي و كارآيي پيوند – 11شكل        

)سازمان بهره وري ارايه مي دهد.  را عي از پیاده سازي چرخ مديريت بهره وري يک سازمان، شماي جامالگوي نشان داده شده در ذيل

 (0395(، محمودي، بهروز، APOآسیايي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب مديريت بهره وري – 11شكل 

 

تواند به شكل يک اصل، ابزار،  ابتكارات بهبود يا ارتقاي بهره وري که مي (،APOسازمان بهره وري آسیايي )در راهنماي منتشره توسط 

 تكنیک، روش، فعالیت، راهنما، مدل يا رويكرد اولیه باشد و در طي سالیان اخیر توسط اين سازمان مورد پذيرش قرار گرفته و در چهار گروه
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(4P) 74هستند: محصول طبقه بندي شده است که در حقیقت بیانگر حوزه هاي مورد توجه يک سازمان براي دستیابي به بهبود بهره وري ،

 .77و سیاستگذاري 76، مردم75فرآيند

 متمرکز بر محصول: وقتي هدف يک اقدام ارتقاي بهره وري، بهبود کیفیت و پاسخگويي محصول به تقاضاي مشتري است. – 0

 بخش تر کاالها و خدماتمتمرکز بر فرآيند: وقتي هدف يک اقدام ارتقاي بهره وري، برنامه ريزي، طراحي، تولید و انتقال کارآتر و اثر – 2

 باشد.

 متمرکز بر مردم: وقتي هدف يک اقدام ارتقاي بهره وري، مستقیما افزايش کارآرايي و اثربخشي نیروي کار است. – 3

مان )ساز متمرکز بر سیاستگذاري: وقتي هدف يک اقدام ارتقاي بهره وري، بهبود محیط کلي تولید و مصرف کاالها و خدمات باشد. – 4

 (0395(، محمودي، بهروز، APOري آسیايي )بهره و

 

 
 چوب ارتقاي بهره وريرچا – 12شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Product 
75 Process 
76 People 
77 Policy 
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منتشره توسط سازمان بهره وري آسیايي اقدام و ابتكارات رايج براي ارتقاي بهره وري که در راهنماي  30در جدول بعد، خالصه اي از 

(APO) ،وزه هاي اثر گذاري و سپس به منظور دسترسي ساده تر، بر اساس ابتدا بر اساس حديده مي شود که ، مورد توجه قرار گرفته است

حروف الفبا نتظیم شده است. اقداماتي که با چهار ستاره نشان داده شده اند، بیانگر آنهايي هستند ك کاربردشان در يک سازمان داراي 

 رويكردي چند وجهي و هم سطح هستند.

 (APOسازمان بهره وري آسيايي ) تاكيد در راهنماي ليست ابتكارات ارتقاي بهره وري مورد – 13جدول 

 

 ابتكارات ارتقاي بهره وري
 حوزه اثر گذاري

 سياستگذاري مردم فرآيند محصول

 چند وجهي و هم سطح

 * * * * 785Sنظام آراستگي سازمان /  1

 * * * * 79تلفات هفتگانه 2

 * * * * 81محك زني 3

 * * * * 81بهره وري سبز 4

 * * * * 82كايزن 5

 * * * * 83مديريت دانش 6

 * * * * 84كيفيت / تيم هاي بهبود كار ةچرخ 7

 محصول

 8 3RS 85: كاهش مصرف، استفاده مجدد، باز چرخش *    

 86شاخص رضايت مشتري 9
*    

                                                           
78 Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu and Shitsuke 

ودا اپني به آنها  متلفات به اقداماتي اطالق مي شود كه به محصول يا خدمات هيچ ارزشي افزوده نمي كند و در قالب هفت ضايعه جمع بندي مي شود كه در زبان ژ 79
 )استهالك و حوادث(، ضايعات و توليد بيش از حد مطلوب.گفته مي شود: انتظار، حمل و نقل، فرآيندهاي غير ضروري، موجودي انبار، جابجايي 

Waiting, transporting, processing, inventory, motions, defects/rework, overproduction 
عاليت هاي عات، دانش و تجرب  فكرد ممتاز بوده كه در آن اطالتيك ابزار موفق كسب و كار براي يافتن، تطبيق و اجراي فعاليت هاي پيشرو به منظور دستيابي به عم 80

 پيشرو از طريق مشاركت بين سازمان ها به اشتراك گذارده مي شود.
 يك استراتژي براي اطمينان از حفاظت از محيط زيست و سودآوري كسب وكار است. 81
 همه افراد و كاركنان يك سازمان به مشاركت در اين امر مي بك واژة ژاپني به معني پيشرفت است كه به دنبال القاي مفهوم تالش بي وقفه براي پيشرفت بوده و از 82

، چرخه هاي كنترل كيفيت، كنترل كيفيت فراگير، نگهداري پيشگيرانه فراگير، انبارداري بهنگام، كار استانداد و 5Sنمايد. رويكرد كايزن از ابزارهاي مختلفي همچون 
 اتوماسيون بهره مي گيرد.

83 Knowledge management 
در ژاپن مرسوم  1591ل خه هاي كيفيت با اين اعتقاد كه برنامه هاي كنترل كيفيت تنها با تفكر كيفيت از مديريت ارشد تا رده هاي پايين امكان پذير است، از ساچر 84

 گرديد.
85 Reduce, Reuse, Recycle (3Rs) 
86 Customer Satisfaction index (CSI) 

ضايت مشتري و اقدام به بهبود آن است در اين راستا روش هاي مختلفي چون امتياز هواداري، مد كانو، سروكوال يا راتر شاخص رضايت مشتري، يك روش براي پايش ر
 و جي دي پاور و همكاران توسعه يافته اند.
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 87طراحي محيط زيستي 11
*    

 88تحليل مخاطرات و نقاط كنترل بحراني 11
*    

 89يابي خاص يا متمركزاربار 12
*    

 91سيستم مديريت كيفيت 13
*    

 91تامينة مديريت زنجير 14
*    

 فرآيند

   *  92مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار 15

   *  93سبيتم توليد بهنگام 16

   *  94نگهداري بهره ور / پيشگيرانه 17

   *  95شش سيگما 18

 مردم

  *   96شيوه هاي پيشنهادات كاركنان  19

  *   97ريت ناب )تويوتا(سيستم مدي 21

  *   1811198سالمت شغلي و استاندارد ايمني  21

                                                           
الش براي كاهش اثرات منفي زيست يك روش طراحي محصول است كه اثر آنها را بر محيط زيست در تمام مراحل چرخ  حيات آن منظور مي كند. اين  به معني ت 87

 محيطي و بهبود عملكرد محصوالت مي باشد.
88 Hazard Analysis and Critical Control Points 

، ارتقاي كارآمدتر تتضمين امنيت غذايي به  منظور HACCPيك رويكرد سيستماتيك براي تعيين، ارزيابي و كنترل مخاطرات است. مهمترين هدف  HACCPمفهوم 
 ب از بيماري هاي مربوط به خوراك است.اجتنا

تي آن بكار گرفته نندگان سنيك رويكرد بازاريابي است كه بر مشتريان بالقوه كوچك اما در عين حال سودآور تاكيد داشته كه معموال توسط جريان اصلي بازار و تامين ك 89
 مي شوند.

90 Quality Management System (QMS) 
91 Supply Chain Management (SCM) 
92 Business Process Reengineering (BPR) 
93 Just-in-time 
94Preventive/Productive Maintenance (PPM)  
95 6sigms 
96 Employee Suggestion Schemes (ESS) 
97 Lean production system 

 روي كار و پول كمتر(، بيشترين ها را انجام دادن استوار است.سيستم توليد ناب اصالتا برپاي  مفهوم ناب يا با كمترين ها )يعني زمان، انبار، فضا، ني
98 Occupational Health And Safety Standard (OHSAS) 18000 
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  *   811199 (SA)پاسخگويي اجتماعي  22

  *   111همكاري كارگاهي 23

 سياستگذاري

 *     111كارت امتياز متوازن 24 

 *    112چارچوب تعالي كسب و كار 25

 *    113اجتماعي ةپاسخگويي يكپارچ 26

 *    114اظت از انرژي مديريت / حف 27

 *    115سيستم مديريت زيست محيطي 28

 *    116فعاليت هاي خوب كشاورزي 29

 *    1179111سيستم مديريت كيفيت ايزو  31

     118ملي كيفيت ةجايز 31

 

 رقابت پذيري - 6
ه است و شد نامگذارييري شرکت ها پاياني از پیوستاري است که در اين نوشتار بعنوان پیوستار قدرت رقابت پذ ةرقابت پذيري، مرحل

 است. يالملل نیدر سطح ب شيبنگاه ها يريکشور منوط به رقابت پذ کي يبرا يرقابت تيکند که وجود مز يپورتر مطرح م

رقابتپذيري در سه سطح ملي يا کشوري، صنعت و شرکت، مورد بحث و بررسي قرار  میگیرد. مفهوم رايج رقابت پذيري در سطح ملي، 

ي کشورها در تولید محصوالتي است که  میتوانند در رقابت بین المللي عرض اندام نمايند. به اعتقاد مون و همكاران، رقابت پذيري يک تواناي

 ( Moon etal, 1998اقتصادي باشد. ) ةکشور مي تواند موقعیت رقابتي آن کشور در بازار بین المللي بین ساير کشورهاي مشابه از نظر توسع

داند: شدت رقابت بین رقباي موجود در صنعت، تهديد تازه واردين به  طور معمول ساختار صنعت را متشكل از پنج نیرو ميپورتر به 

صنعت، تهديد محصوالت جانشین، قدرت چانه زني خريداران )مشتريان( و قدرت چانه زني عرضه کنندگان. اين پنج نیرو جذابیت و  

 (.Porter, 1979ابتي مشخص مي کنند )پذيري صنعت را در بازارهاي رقرقابت

                                                           
99 Social Accountability 
100 Workplace Cooperation (WPC) 
101 Balanced Scorecard (BSC) 
102Business Excellence (BE)  
103 Corporate Social Responsibility (CSR) 

 مجموعه اي از فعاليت ها يا برنامه هاي طراحي شده براي اجتناب، كاهش و اصالح اتالف يا نشت انرژي در يك سازمان است. 104
105 Environmental Management System (EMS) 
106 Good Agricultural Practices (GAP) 
107 Quality Management System (QMS) 

 تجاري با بهترين عملكرد يا سازگاري در دستيابي به منافع رقابت پذيري را تعيين و شناسايي مي كند. جوايز ملي كيفيت، بنگاه هاي 108
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يک بنگاه فعال در يک صنعت خاص میتواند با در نظر داشتن اين نیروها، موضع رقابتي مناسبي براي خود در آن صنعت و در بازار رقابتي  

 )آقازاده، هاشم، استیري،رقم زند. بر اين اساس است که گفته  میشود صنعت و رقابت پذيري آن، از يک ماهیت بینابیني برخوردار است.  

 (0386مهرداد، اصانلو، بهاره، 

پذيري به معني توانايي سازمان در  رقابت "پذيري را بدين شرح بیان  میكنند:  ( در يک تعريف  جامع تر،  رقابت0996پیس و استفان )

مايه ها و تضمین شغل ها در آينده  میباشد جهت ماندگاري در کسب و کار و محافظت از سرمايه هاي سازمان،  به دست آوردن )بازگشت( سر

(Akimova, 2000  .) 

پذيري را توانايي اقتصـاد ملـي در پايـداري رشـد يـا حفـظ استاندارد زندگي بر اساس درآمد  رقابت 019(WEFمجمع اقتصاد جهاني )

 ةپذيري از مسیر مقايس رين نگرش به رقابتت ( واضحUNCTADسرانه میداند. از ديدگاه کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه )

ذيري، پ وري عوامل تولید بدست میآيد. به عبـارت ديگـر،  مفهـوم دقیق رقابت عملكرد اقتصاد کالن و استاندارد زندگي جامعه بر اساس بهره

پذيري ملي به مفهوم  رقابت، 001(MIDمديريت ) ةتوسع ةمؤسس در بازارهاي جهاني اسـت. بـه نظـر کشورها در فروش محصوالتشان توانايي

اي ه هدايت اقتصاد توسط دولت، سیاست ةعوامل متعددي نظیر نحو ةپذير نیست، بلكه نتیج اجتمـاع سـاده بنگـاه هـاي انفـرادي رقابت

يت مدير ةوسیل ه بهپذيري به مفهوم توانايي کشور در ايجاد ارزش افزوده و افزايش ثروت جامع اجتماعي و مكانیزم ايجاد ارزش است. رقابت

دماتي که از المللي عبارتست از میزان تولید کاالها و خ پذيري بین ( رقابتHittهیت ) از ديـدگاه .ها و ... اسـت ها و ايجاد جذابیت دارايي

ايش دهد يا دست ضمن آنكه در همین مدت، درآمد واقعـي شـهروندان خود را افز ،المللي راه يابد کشور بتواند به بازارهاي بینسوي يـک 

 (0391حسیني، حمید، آذر، عادل، شاه طهماسبي، اسماعیل، . )کم مـانع کـاهش آن شـود

بهره وري خود با ارزش کاالها وخدماتي سنجیده مي شود که توسط  .استاندارد زندگي را بهره وري اقتصادي يک کشور تعیین مي کند

تولید مي شود. بدين ترتیب، بهره وري رقابت پذيري را تعريف مي کند. پس، موضوع  هر واحد از منابع انساني، سرمايه اي و فیزيكي کشور

. دمحوري در توسعة اقتصادي اين خواهد بود که چگونه مي توان در اقتصاد کشور، شرايط الزم براي رشد سريع و پايدار بهره وري را فراهم آور

توان ارتقا نامید. الزام بهره وري به اين معناست که ثروتمند شدن يک کشور در  اين فرآيند حرکت به سوي شیوه هاي متعالي تر رقابت را مي

و حتي قدرت نظامي ديگر تعیین کننده نیستند،  ياصل در گرو انتخاب جمعي است که خود آن کشور بدان دست مي يازد. مكان، منابع طبیع

د خود چه شیوه اي را بر مي گزينند، و چه نهادهايي را برپا مي دارند بلكه اين امر که کشور و شهروندانش براي سازماندهي و مديريت اقتصا

 (0379و براي سرمايه گذاري فردي و جمعي چه راهي را درپیش مي گیرند، شكوفايي ملي را رقم مي زند. )خوارزمي، شهیندخت، 

ن ست که در آن فعالیت مي کنند و ايپیشرفته بودن شرکت ها در رقابت، به شدت تحت تاثیر کیفیت محیط ملي کسب و کاري ا ةدرج

هايي که تحقق آن امكان پذير است و نیز میزان کارآيي که بنگاه ها مي توانند داشته محیط بیش ار هر چیز متاثر است از انواع استراتژي

اد خرد تصاد کالن، محیط اقتصباشند. پس در مجموع، بهبود بهره وري و شكوفايي ملي تابعي است از سه عامل موثر و به هم پیوسته: بستر اق

  (0379کسب و کار و عملیات و استراژي بنگاه. )خوارزمي، شهیندخت، 

 

 نتيجه گيري

بررسي مفاهیمي چون رقابت پذيري، بهره وري، مزيت رقابتي و شايستگي متمايز و مطالعة ارتباط تعاملي و پیوستة  ضمندر اين نوشتار 

امل و جريان پیشرونده و متك پروسهيک  و بعنوان " شرکت ها پیوستار قدرت رقايت پذيري "تحت عنوان  آنها که براي اولین بار در کنار هم و

تالش شده است تا ضمن سرانجام و  گردد مروراين موضوعات نیز  پیراموننامي رهیافت هاي پژوهشگران است، کوشش گرديده تا  ياد شده

آن با مفاهیمي چون بهره وري، مزيت رقابتي و شايستگي  يكپارچة هنكنشچگونگي بت پذيري شرکت ها، بررسي دقیق تر مفهوم قدرت رقا

د که پیامد طبیعي اين رون سرانجامقرار گیرد و  کاوشهاي متمايز يا محوري تبیین شود و همچنین تقدم و تاخر آنها نسبت به يكديگر مورد 

                                                           
109 World Economic Forum 
110 Management Development Institute 
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 فراگیرعوامل و فاکتورهاي در تكاپوي مطالعة همچنین و  داده شودبه رشد اقتصادي بنگاه ها، جوامع و کشور ها منجر مي گردد توضیح 

موفق  يالملل نیاز کشورها و ملت ها در گسترة رقابت ب يکه چرا برخبه اين پرسش ها پاسخ داده شود  ،تاثیرگذار بر هريک از اين موضوعات

نايع( خاصي کامیاب و در عرصه هاي ديگر ناکام هستند؟ نه؟ چرا در عرصة بین المللي بعضي از کشورها در صنعت )ص گريد يو برخ شوندیم

وابسته  يخورند؟ چرا بنگاه ها يشكست م گريد يو برخـ ابندي يم دست تیبه موفق يالملل نیب ياز بنگاه ها و شرکت ها در رقابتها يچرا برخ

 ( هستند؟ژهيو يا نهی)در زم يالملل نیب بانیرق نيخود در مقابل بهتر يرقابت تيکشور قادر به خلق و تداوم مز کيبه 

 

 مراجع

 

  ،بازاريابي0394حقیقي، محمد، افقهي فريماني، علي اکبر ، 

  ،اندازه گیري کارايي نسبي مزيت رقابتي ايران بر اساس مدل 0391حسیني، حمید، آذر، عادل، شاه طهماسبي، اسماعیل ،

  DEAرويكرد  –کمي الماسگون پورتر در مقايسه با کشور هاي منتخب 

 مديريت بازاريابي0386وستا، احمد، ونوس، داور، ر ، 
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