هنر مزیت شناسی استراتژیک
د ر هر بازار رقابتی ،متعاملین که ارائه کنندگان کاال و خدمات هستند ،سعی می کنند با استفاده از
ابزارهایی مانند ایجاد تمایز در کیفیت یا قیمت و یا نحوره ارائه و غیره ،توجه مشتتتتریان را به خود
جلب کنند و کاال و خدمات خود را بیش از دیگران بفرو شند .برای ایجاد این تمایزات ،شرکت باید
ا ستراتژی هایی را به کار گیرد که بتوانند آن را از سایر رقبا پیش اندازد .اما نکته مهم اینجا ا ست
که هر کدام از این استتتتراتژی ها مزوما نیازمند وجود مزیت هایی رقابتی در ستتتازمان استتتت که
استتتراتژی بتواند بر آن تکیه کند و مو ر واقش شتتود .استتتراتژی مانند اهرمی برای باالبردن ارزش
آفرینی سازمان ا ست که بر تکیه گاه مزیت های رقابتی بنا شده ا ست .اگر این تکیه گاه س ست و
نامتعادل باشتتد الما اهرم استتتراتژی مو ر ندواهد بود .مسا استتتراتژی کاهش قیمت تمام شتتده،
م ستلزم وجود مزیت هایی مانند امکان افزایش بهره وری سرمایه گذاری ،تومید با صرفه به مقیاس
و مانند آن است یا برای دستیابی به نتایج مو ر استراتژی تمایز کیفی ،شرکت باید از مزیت توانایی
تحقیق و تو سعه و یا سرمایه گذاری باال برای تبلیغ و ترویج برخوردار با شد .بدون وجود این مزیت
ها ،ا ستراتژی آرزویی خواهد بود که هرگز محقق نمی شود .پس تحلیل گر ک سب و کار باید ابتدا
مزیت های رقابتی پایدار سازمان را شنا سائی کند و سپس بر پایه آنها ا ستراتژی های منا سب را
شتتکل دهد .در این مقامه می کوشتتم ویژگی های مزیت های رقابتی پایدار را تشتتریت و اشتتتباهات
رایج در تحلیل آنها را بیان کنم.
ناکارامدی خرد متداول در تحلیل مزیت ها:
داستتتان نبرد رتتترت داوود با جاموت آنگونه که در تورات آمده استتت می تواند از دیدگاه تحلیل
ا ستراتژیک آموزنده با شد .جاموت فرمانده ای کاریزما و نیرومند بود که از محافظت کاه خود و زره
بلند برنزی خود بهره می برد .او در شم شیر زنی و نبرد ب سیار قوی بود و هیکل تنومندش هیبتی
ترسناک به او بدشیده بود که همه سربازان سپاه شمعون شامل برادران داوود را از نبرد با او واهمه
داشتند .در مقابل او ،داوود جوان الغر اندام و امبته چابکی بود که بر نبرد با جاموت اصرار می ورزید

و نهایتا شتتمعون به رغم میلش تستتلیم درخواستتت او شتتد و امبته برای محافظت در برابر بتتربات
مهلک جاومت ،به داوود پیشنهاد کرد که او نیز زرهی بر تن کند ،توصیه ای که به کار گرفته نشد و
داوود با پیراهن گ شاد و ساده خود چند قدمی را به سوی جاموت دوید و سپس سنگی را از فاخن
خود به طرف پی شانی او پرتاب کرد .این شلیک کارگر افتاد و جاموت را ک شت .با سرنگونی جاموت
م شگر او نیز ان سجام درونی خود را از د ست داد و سپاه اندک شمعون بر م شگر بزرگ و قدرتمند
جاموت غلبه کرد .اگر داوود می خواست قبل از رمله به روش سنتی تحلیل استراتژیک ،بعف ها و
قوت های خود و جاموت را بررسی کند ،طبیعتا قدرت زیاد ،تنومندی ،زره قوی و توان رمله و نبرد
را از قوت های جاموت می شتتمرد و شتتاید بتتعفی برای او متوتتور نبود در آنستتو تنها قوت خود را
در شتتتجاالت و چابکی و نقاط بتتتعف اش را در ناتوانی در مبارزه و برخوردار نبودن از محافظت و
کاریز مای رهبری به شتتت مار می اورد ،برمب نای این اطا الات تحلیلی ،طبیع تا راهبرد م حافظتی
پوشیدن زره آنگونه که شمعون پیشنهاد کرده بود هم راهبردی منطقی به شمار می آمد که نتیجه
آن نبرد رو در روی داوود و جاموت می بود که رتما نتیجه ای جز مرگ داوود در پی ندا شت چون
زره ناکارامد داوود نمی توان ست از او در برابر بربات کارامد جاموت محافظت کند .این مسال ن شان
می دهد راهبردهای کاسیک مبتنی بر رقابت و با تکیه بر تحلیل بعف و قوت در بسیاری از موارد
ناکارامد ا ست اما دیدگاه رو شن و ا ستراتژیک داوود در این ف تا ،الدم تقارنی را برای او هویدا کرد
که توان ست مبنای توجه به ا ستراتژی در ست قرار گیرد .داوود نمی بای ست به جاموت نزدیک می
شتتد پس ناتوانی جاموت در مبارزه از فاصتتله دور و توانایی بیشتتتر داوود در استتتفاده از فاخن این
فرصتتت را برای او ایجاد کرد که ستتاختار بازی رقابت را ت ییر دهد در این رامت ،قوت پیش فر
شتتده وجود زره و کاه خود نه تنها قوت ا ر گذاری نیستتت بلکه یک بتتعف و مانش برای تحرک به
شتتمار می آید .اگر داوود زره را می پوشتتید دیگر چابکی خود را برای رمله از راه دور به جاموت از
دستتتت می داد .این واقعیت نشتتتان می دهد بیش از آنکه تمرکز بر افزایش تا یر قوت ها و هدف
گیری بعف های م شهود در اتداذ ا ستراتژی در ست ا ر گذار با شد ،ت ییر پارادایم فکری راجش به
رقابت می تواند راهگ شا گردد .همانطور که پیش فر

قوت کاریزمای رهبری برای جاموت ،در این

پارادایم جدید ،نقطه بعفی شد که شک ست م شگرش را بعد از مرگ او در پی دا شت .پس گاهی
برای شتتتناخت مزیت های رقابتی نباید از خرد متداول راکم بر محیط رقابتی طبیعیت کرد بلکه
باید بینش فرای قوائد بازی فعلی را در نظر گرفت

مزیت رقابتی پایدار باید در سااااما ما به وفور و در شاارکت های رقبا به ندرت وجود
داشته باشد!
امروز کتابچه تحلیل استتتراتژیک اکسر شتترکت ها را که باز می کنیم در می یابیم که بستتیاری از
تحلیل های بتتعف و قوت در آن تکراری استتت ،اکسر آن ستتازمان ها مواردی مانند برخورداری از
نیروی کارامد ،توان کارشنا سی ،وجود منابش مامی ،انگیزه کاری رهبران ،شناخت بازار و م شتریان و
مانند آن را به النوان نقاط قوت خود ذکر کرده اند و استتتراتژی هایی را برای استتتفاده از این موارد
برای مواجه با بعف ها و تهدیدها یا ا ستفاده بهتر از فر صت ها بر شمرده اند اما تقریبا همه آنها
ناکارامد استتت .آیا شتترکت ها در بیان این نقاط قوت به خطا رفته اند یا دمیل این نارستتایی چیز
دیگری ا ست؟ واقعیت آن ا ست که آن مزیتی می تواند در محیط رقابتی کارامد با شد که در بتواند
میان ستتازمان ما و رقیب ما تمایز ایجاد کند .اگر قرار باشتتد هم ستتازمان ما و هم رقیبمان از مسا
نیروی ان سانی کارامد برخوردار با شند ،این دیگر مزیت نی ست چون ما را در رقابت جلو نمی اندازد
اگرچه نقطه قوتی برای سازمان ما است .آن مزیتی می تواند مبنای راهبرد گذاری قرار گیرد که در
ستتتازمان ما به وفور و با قدرت تا یر گذاری زیاد وجود داشتتتته باشتتتد و در مقابل بیرون آن و نزد
رقیبان قابل د ستیابی نبا شد .دو ارتش کاما م شابه در د شتی ساده ،نمی توانند ا ستراتژی های
چندان مو ری را در مواجهه با یکدیگر به کار گیرند چون هیچ یک در برابر دیگری دارای مزیت
نیستند .باید بدانیم آنچه که در رقابت المل می نماید مزیت ها هستند و نه قوت ها.
مزیت رقابتی باید غیر قابل تقلید باشد!
یکی از شناخته شده ترین و کارامد ترین ا ستراتژی های تو سعه مح وول در ک شور ما در سامهای
اخیر مربوط به تومید بستتتتنی های آیس پک بوده استتتت .طراران باهوش این کاال یک نیازمندی
پنهان در بازار که شامل بستنی غنی و با تنوع بیشتر بود را کشف و بر پایه آن ایس پک را طراری
و تومید کردن .رشد و سودآوری شرکت ارائه دهنده آن در سامهای اول االجاب آور بود اما به تدریج
ناگزیر افول کرد زیرا این مز یت از م حاف ظت الزم برخوردار نبود .توم ید آیس پک اگرچه بستتت یار
ابتکاری است اما در الین رال رارت است و به رارتی تقلید می گردد .پس تومید کنندگان اومیه به
تدریج مزیت منحور به فرد خود را از دست دادند که کاهش شدید سهم بازار را در پی داشت .باید
توجه داشتتته باشتتیم که یک ویژگی مهم برای یک مزیت رقابتی ،پایدار و غیر قابل تقلید بودن آن

ا ست .متا سفانه اکسر مزایای رقابتی قابل تقلید است پس پایداری مزیت ها باید چگونه رفظ گردد،
در بند بعدی به تشریت آن می پردازیم.
مجموعه ای اا مزیت های یکپارچه و به هم مرتبط قابل تقلید نیست!
یک شتتترکت تومید کننده ستتتیستتتتم های نرم افزاری را در نظر بگیرید که از قوت برخورداری از
موقعیت دریک بازار خاص مسا بازار تومید کنندگان صتتتنایش پتروشتتتیمی برخوردار باشتتتد یعنی
مشتریان در این بازار آن شرکت را بشناسند و مدیران آن در آن بازار نفوذ و موقعیت داشته باشند.
این ن قطه قوت خوبی ا ست اما مزوما مزیت پایداری ندواهد بود زیرا دیگر افراد مو ر در این بازار هم
می توانند چنین شرکتی را تاسیس نمایند رال اگر شرکت اول از مزیت توان تحقیق و توسعه باال
و تومید محوتتوالت کیفی نیز برخوردار باشتتد ،دیگر بنگاه تازه بنیان تاستتیس شتتده در بازار توان
چندانی برای مواجهه رقابتی ندواهد داشتتتت چون فراهم آوردن هر دو این مزیت ها به شتتتدت پر
هزینه خواهد بود .رال اگر مزیت ستتومی مانند وجود شتترکای تجاری خارجی برای تامین ستتدت
افزار با کیفیت هم وجود داشته باشد ،دیگر تقلید و فراهم آوری هر سه الما غیر ممکن می نماید.
پس یکی از راهکارهای محافظت از مزیت های رقابتی ایجاد ترکیب منستتجم میان آنها استتت .مسا
شتترکت اپل توانستتته استتت با استتتفاده از مزیت ستتیستتتمی ،طیف وستتیعی از تومید کنندگان نرم
افزارهای متنوع و متناسب با محوومش را با خود همسو نماید بمن آنکه از مزیت طراری و توسعه
کیفی نیز برخوردار ا ست وجود این دو قابلیت همزمان موجب شده ا ست تمایز ا ستراتژیک ب سیار
قوی در برابر رقبا برای آن شتترکت ایجاد گردد به گونه ای که بتواند طی مدت زمان کوتاهی رقیب
المده خود یعنی شرکت نوکیا را با باالترین سهم بازار ،از گردونه رقابت خارج کند.
مزیت رقابتی باید اراشمند باشد!
برخی از شتتترکت ها از مزیت های نادری برخوردارند که غیر قابل تقلید نیز هستتتت و با تعاریف و
امزامات فوق رتما مزیت رقابتی پایدار به شتتتمار می آید اما الما نمی تواند به استتتتراتژی های
سودآور برای آنها منجر گردد .پس ا شکال در جای دیگری ا ست .به نظر می ر سد مهم ترین منبش
برای بهره برداری از منفعت محیط ،الدم قطعیت ها و ناپایداری های آن استتتت .گاهی ت ییری در
روندهای اجتماالی یا رفتار مورف کنندگان به وجود می آید که منجر به یک الدم تعادل در محیط

می گردد .پس آن شتتترکتی که بتواند زودتر از بقیه این نامتعادمی را با ارائه محوتتتوالت و خدمات
متعادل کند ،به منفعت سر شاری د ست خواهد یافت .راال اگر مزیت رقابتی پایدار آن بنگاه بر این
نامتعادمی متمرکز با شد ،مزیت ارز شمندی ا ست زیرا ا ستراتژی بهره برداری از این فر صت را شکل
می دهد .برای نمونه می توان به روند رشد جمعیت در دهه شوت در کشورمان اشاره کرد ،افزایش
زاد و ومد در این دهه به تدریج و زنجیر وار ب سیاری از بازارها را از کاالی نوزاد تا خدمات آموز شی
دبستتتان و دبیرستتتان و کنکور و دانشتتگاه و بعد از آن ازدواج و  ...را با الدم تعادل مواجه کرد زیرا
تقا با در برهه هایی خاص برای هریک از این مح ووالت و خدمات متنا سب با سن این برج ستگی
جمعیتی به شدت افزایش می یافت در آن زمان بنگاه هایی که می توانستند با چابکی و سرالت باال
بر موج این تقابا سوار شوند و کاال و خدمات مناسب را فراهم آورند به رشد و سوددهی چشمگیری
د ست می یافتند و دیگران که پس از آنها وارد می شدند الما با مازاد الر به مواجه می شدند .در
این برهه های خاص مزیت هایی مانند چابکی و سرالت باال در تومید انبوه می توان ست مزیت های
ارزشمند به شمار آید .
منبش :استراتژی خوب ،استراتژی بد

