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 سخن اول

 

 تيبارقعامل مزيت ، رقيب خوب

شايد اين . ودكه از تأثيرات منفي آنها در امان ب ردبا كمك به رقبا و ارتقاء سطح كيفي آنها، كاري ك شودميگاهي اوقات الزم 

آورد و به دست مي، جايزه بهترين غله را به اتيكي از كشاورزان هميشه در مسابق ،ايمنطقهدر  كه، شنيده باشيدرا  داستان

مند شدند راز موفقيتش را بدانند. به همين دليل، او عالقهكنجكاو و شد. رقبا و همكارانش، ميشناخته  كشاورز نمونهعنوان 

س از هر نوبت عجيب و جالبي روبرو شدند. اين كشاورز پ ، با نكتهدند. پس از مدتيشمراقب كارهايش را زير نظر گرفتند و 

بايست همسايگان او ، مياوصاف اينا ب .كردداد و آنان را از اين نظر تأمين ميكِشت، بهترين بذرهايش را به همسايگانش مي

تصميم گرفتند ماجرا را از خود او بپرسند و پرده  ه بودبيشتر شد رقيبان كنجكاويحال كه  او! شدند نه خودِمي اتمسابق برنده

 جيب بردارند.از اين راز ع

برد، ديگر مي در پاسخ به پرسش همكارانش گفت: چون جريان باد، ذرات باروركننده غالت را از يك مزرعه به مزرعه كشاورز

 هاي آنان به زمين من نياورد ورا از مزرعه نامرغوبدادم تا باد، ذرات باروركننده من بهترين بذرهايم را به همسايگان مي

بهترين غله را  اتكشاورز، توفيق كاميابي در مسابقو بجاي  همين تشخيص درستكه  ا خراب نكند!هاي مركيفيت محصول

 آورد.برايش به ارمغان مي

در محيط است.  متبوعناشي از فقدان رقيبي خوب در صنعت  ،هاهاي سازمانوجود برخي ضعف گفت كه توانميبه جرأت 

دستيابي به ثبات موقعيت در  جهت كارگيري استراتژي مناسب در برابر رقبابهشناسايي و هميت ا كنوني،پوياي كسب و كار 

 بر هيچ مدير دانايي پوشيده نيست. ،صنعت

آن كننده سود تعيين موقعيتي دارد كه ،و نسبت به ديگر رقبا و بازيگران صنعت كندي كه فعاليت مينعتدر ص يسازمانهر 

و سازماني كه بتواند خود را در موقعيتي مناسب نسبت به رقباي خود قرار دهد، سودي باالتر از ميانگين آن صنعت را  است

حفظ مزيت رقابتي بنگاه در صنعت مربوطه است. بسته ايجاد و  ،كسب خواهد نمود. اساس ماندگاري چنين موقعيتي ميان رقبا

گيرد. همچنين بسته به ها در مواجهه با يكديگر ابعاد بسيار وسيعي به خود ميهاي رقابتي بنگاهبه ساختار هر صنعت، مزيت

كند نيز هايي از بازار فعاليت ميدهد يا براي بخش يا بخشاينكه محدوده فعاليت سازمان كل بازار را تحت پوشش خود قرار مي

 كه عبارتند از:، شودها ديده ميهاي متفاوتي ميان بنگاهاستراتژي

 (cost-leadershipترين محصول به بازار يا همان رهبري در قيمت )ه ارزانعرض -

 (differentiationعرضه محصول متفاوت به بازار يا استراتژي تمايز ) -
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 (focusتمركز روي بخشي از بازار با رويكرد قيمت يا تمايز ) -

هاي اي هر چه قدر ارزشنحوي كه در يك طيف مقايسهبه ،هاي مورد نظر مشتري داردمزيت رقابتي، ارتباط مستقيم با ارزش

سازمان نسبت به  ،توان گفت كهمي ،تر باشدتر يا با آن منطبقهاي مورد نظر مشتري نزديكعرضه شده يك سازمان به ارزش

ز عواملي است كه عبارتي، مزيت رقابتي عامل يا تركيبي ابه رقباي خود در يك يا چند معيار رقابتي داراي برتري و مزيت است.

بنابر . توانند به راحتي از آن تقليد كنندنمايد و رقبا نميها ميتر از ساير سازماندر يك محيط رقابتي سازمان را بسيار موفق

 كند.توجه خود هاي داخلي توانمنديبه اين براي دستيابي به مزيت رقابتي، يك سازمان هم بايد به موقعيت خارجي و هم 

هاي سازمان، براي مشتريان ارزش ايجاد هايي است كه با تكيه بر قابليتپايداري مزيت رقابتي، مستلزم شايستگيايجاد و حفظ 

ها را آن سازمانها، فرايندهاي سازماني، اطالعات، دانش و ... است كه ها، توانمنديشامل انواع دارايي سازمانكند. منابع مي

گونه كه عنوان شد، هدف اصلي سازمان آفرين را توسعه داده و اجرا نمايد. همانارزشهاي كند كه استراتژيطوري كنترل مي

پذيري و دستيابي به موقعيتي ممتاز از لحاظ هايي كه در اختيار دارد، رقابتاز ايجاد مزيت رقابتي با تكيه بر منابع و قابليت

شود كه هاي رقابتي اطالق مير به آن دسته از مزيتمداري است. مزيت رقابتي پايداعملكردي در بازار مبتني بر مشتري

برداري نبوده راحتي قابل تقليد و كپيهاي سازمان، براي مشتريان ارزشمند بوده، توسط رقبا بهگيري از شايستگيواسطه بهرهبه

 پذيري را به ارمغان آورد.و براي سازمان عملكرد شايسته و رقابت

 :چند توصيه

 اين مواجهه را خودتان بسازيد. برخورد نداريد،تان اگر با رقباي 

 تان را بازگو نكنيد.گاه نقص رقبايهيچو  ديگذارباحترام خود  به رقباي 

 ،1۰۰از دست دادن يك مشتري، در حكم فرار ، چرا كه ارائه خدمات بهتر به مشتريان است بهترين راه غلبه بر رقبا 

  .تديگر اس مشتري

  براي  ها،بآترين عميق ايد پيشرفت نكنيد.يعني تصميم گرفته ،كاري را پيشه كنيدمحافظه كسب و كاراگر در

 از صحنه تجارت خارج شويد. توانيد رقابت را تحمل كنيد،اگر نميبطور كلي،  ترند.گيري مناسبماهي


