رهیافت بازار

رهیافتی تحلیلی بر توانمندی رقابتی
روزبه حبیبی
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

با توجه به نخ سرس��امآور تغییرات در محیط پویای امروز و لزوم کسب توانمندی
رقابتی پایدار توس��ط س��ازمانها جهت بقا و موفقیت در هزاره سوم ،مقاله حاضر
ضمن ارائه تعريف ،انواع و قلمرو علّي توانمندی رقابتی ،چارچوب تحليلي مناسبي
را براي ش��ناخت مفاهيم بنيادين توانمن��دی رقابتی و در نتيجه کمک به طراحي
و اج��راي الگوها و روشه��اي کارآمد رقابتي با هدف نيل به توانمندی پايدار براي
سازمانها ارائه میکند.
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مقدمه
نگاه��ي ناف��ذ به جهان پيرامون اين حقيقت را آش��کار ميکند ک��ه «جهان امروز
بس��يار متفاوت از گذشته است»؛ در اين راس��تا از ويژگيهاي مسلط جهان امروز
ميتوان به جهاني شدن اقتصاد ،توليد انبوه و ظرفيت مازاد در اکثر بازارها ،رقابت
ب��ر مبن��اي زمان ،انبوه اطالع��ات و کارآيي ارتباطات و دان��ش ،اطالعات و قدرت
روزافزون مش��تري اش��اره کرد و اين هم��ه بيانگر يکپارچگ��ي بازارهاي جهاني و
پيچيدگي روزافزون بازارها و پويايي محيط فراوري ش��رکتها و مؤسسات توليدي
و خدماتي اس��ت .در چنين فضايي اين س��ئوال اساسي قابل طرح است« :راز بقا و
موفقيت س��ازمانها در بازار فرارقابتي امروز چيست؟» با نگاهي به ادبيات مربوطه
و بررس��ي نظريات متخصصان مديريت استراتژيک پاسخ سئوال را در ايجاد ،حفظ
و تداوم توانمندی رقابتی پايدار درمييابيم؛ به اين معنا که صاحبنظران معتقدند
سازمانها براي مصون ماندن از امواج سهمگين محيطي و نيز سازگاري با الزامات
رقابتي چارهای جز کس��ب و تداوم توانمندی رقابتی پايدار ندارند .بديهي است که
رس��يدن به اين هدف مستلزم طراحي مسير رقابتي بسيار هوشمندانه است که از
نظر علّي مبهم و از نظر اجتماعي و مديريتي پيچيده اس��ت .با اين حال ،شناخت
مفه��وم و ويژگيهاي محتوايي ،انواع و قلمرو علّ��ي توانمندی رقابتی ميتواند در
طراحي و اجراي اين مسير بسيار مؤثر و راهگشا باشد.

تعريف و مفهوم توانمندی رقابتی
براي درک مناس��ب هر موضوعي ابتدا الزم اس��ت تعريف و مفهوم آن ارائه ش��ود.
بديهي است هر چه قدر تعريف ارائه شده از جامعيت بيشتري برخوردار باشد و کارا
باشد ،درک مناسبتري از موضوع حاصل ميشود .در اين راستا چند تا از تعاريف
ارائه ش��ده توس��ط صاحبنظران در رابطه با توانمندی رقابتی به ش��رح زير ارائه
ميش��ود« :توانمندی رقابتی عبارت از ميزان فزوني جذابيت پيشنهادهاي شرکت
در مقايسه با رقبا از نظر مشتريان است» (جي .کيگان ،ص « )23توانمندی رقابتی
تمايز در ويژگيها يا ابعاد هر ش��رکتي است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از
رقبا (ارزش بهتر) به مشتريان ميکند» (.)709 HAO MA, P
«توانمندی رقابتی ارزشهاي قابل ارائه شرکت براي مشتريان است ،به نحوي که
اين ارزشها از هزينههاي مش��تري باالتر است» ( .)1990 ,M. Porterتوجه به
تعاريف فوق و س��اير تعاريف ارائه شده در مورد توانمندی رقابتی گوياي اين است
که ارتباط مس��تقيم ارزشهاي مورد نظر مشتري ،ارزشهاي عرضهشده شرکت و
ارزشهاي عرضه ش��ده توسط رقباي ش��رکت الزامات و ابعاد توانمندی رقابتی را
تعيين ميکند .چنانچه از ديدگاه مشتري مقايسه ارزشهاي عرضه شده شرکت با
ارزشهاي عرضه ش��ده رقبا بيشتر به ارزشهاي مورد نظر و انتظامات او سازگارتر
و نزديکتر باش��د ،ميتوان گفت که آن ش��رکت در يک يا چند شاخص نسبت به
رقباي خود داراي توانمندی رقابتی اس��ت ،به نحوي که اين مزيت باعث ميش��ود
ش��رکت در عرصه بازار نسبت به رقباي خود در نزديکي به مشتري و تسخير قلب
وي برتري داشته باشد.
انواع توانمندی رقابتی
ب��ا توجه به مباني نظ��ري موضوع و پويایيه��اي واقعي و عين��ي رقابت ميتوان

توانمندی رقابتی را به پنج نوع کلي زير تقس��يمبندي کرد :الف .مزيت موقعيتي
در مقابل مزيت جنبش��ي (پوي��ا)؛ ب .مزيت متجانس در مقابل مزيت نامتجانس؛
ج .مزيت مشهود در مقابل مزيت نامشهود؛ د .مزيت ساده در مقابل مزيت مرکب؛
ه��ـ .مزي��ت موقتي در مقابل مزي��ت پايدار .در ادامـه هر ک��دام از انواع مزيت به
اجمال تشريح مـيشود:
الف .مزيت موقعيتي در مقابل جنبشي (پويا)
مزيتهاي موقعيتي از ويژگيها و موجوديهاي ش��رکت ايجاد ميشود که عوامل
ايجادکنن��ده اين ن��وع مزيتها معموالً ايس��تا بوده و بر اس��اس مالکيت منابع و
دارایيها و يا بر اس��اس دسترس��ي هس��تند .بـه عنوان مثال در بازار سس مايونز
کش��ور موقعيت محصوالت ش��رکت مهرام نس��بت به س��اير رقبا به خاطر قدرت
اقناعس��ازي مشتري اس��ت که نتيجه آن تسهيل فروش محصوالت شرکت است.
يا به عنوان مثال ديگر ميتوان به فضاي قفس��ه اشاره کرد که در بازار محصوالت
خردهفروش��ي محصوالت بعضي از ش��رکتها در مقايسه با محصوالت رقبا فضاي
قفسه فروشگاههاي خردهفروشي را بيشتر اشغال ميکنند که نتيجه آن دسترسي
مطلوبتر به مشتريان است .به طور کلي چند مثال از توانمندی رقابتی موقعيتي
ش��امل مزيت رقابتي بر اساس موهبتها (شامل استعدادهاي مديريتي ،کارکنان
ماهر و متخصص و فرهنگ س��ازماني برت��ر ( ،)Barney 1991توانمندی رقابتی بر
اس��اس اندازه (ش��امل قدرت بازار ،اقتصاد مقياس و اقتص��اد تجزيه (Ghemewat
 ،)1986مزيت بر اس��اس دسترسي (شامل رابطه خوب با همکاران ،رابطه مناسب
با تکمي��ل کنندهها ( ،)Brandenberg Nalebull 1996کنترل بهتر ش��بکه عرضه
و دسترس��ي مطلوب به ش��بکه توزيع ( )1980 Porterو داشتن استاندارد فني
صنعت مانند اينتل در ( )HILL 1997 PCاس��ت .توانمندی رقابتی جنبشي (پويا)
اساس کارايي و اثربخشي شرکتها در بازار است ،زيرا اين نوع مزايا باعث ميشود
ش��رکتها فعاليتهاي کسبوکار خود را کاراتر و اثربخـشتر از رقبا انجام دهند
که معموالً بر مبناي دانش و قابليتهاي س��ازمان اس��توار است .به چند نمونه از
اين نوع مزيت در چند شرکت به شرح زير اشاره ميشود.
توانايي برتر س��وني در کوچکسازي باعث تقويت رهبري شرکت در بازار جهاني
دس��تگاههاي شخصي و پرتابل ميش��ود يا توانايي توليد انعطافپذير تويوتا باعث
پاسخگويي سريعتر شرکت به تغييرات بازار و انتظارات جديد نسبت به رقباست.
يا در کسبوکار کارتهاي اعتباري  MBNAامريکا قادر به شناسايي سريع و ارائه
خدمت مطلوب به گروه بزرگي از مش��ترياني است که درآمد زياد دارن د (�Reich
 )held 1998توانمندی رقابتی جنبش��ي (پويا) را ميتوان در چهار طبقه کلي زير
طبقهبندي کرد.
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ج .مزيت مشهود در مقابل نامشهود
توانمندی رقابتی مش��هود آن نوع توانمندی رقابتی اس��ت که منش��اء آن منابع
مشهود باش��د و به صورت داده فيزيکي مانند ماشينآالت ،تجهيزات و ...ميتوان
آن را مش��اهده کرد .مزاياي مشهود معموالً ناشي از تعهد شرکت به مقدار زيادي
منابع در عرصههاي خاص اس��ت که بهراحتي قابل تغيير نيس��ت که از آن جمله
ميتوان به س��رمايهگذاري س��نگين در ماشينآالت اش��اره کرد .در مقابل مزيت
نامش��هود ،مزيتي است که امکان مش��اهده آن در شکل فيزيکي بهراحتي مقدور
نيست .اين نوع مزيتها معموالً پشت عوامل مشخصي پنهان است .اين نوع مزيت
ميتواند ناش��ي از رازهاي تجاري ( )Brandش��هرت ،يادگيري و شيوه يادگيري و
دانس��تن کارکنان ،فرهنگ سازماني و ...باش��د .به عنوان مثال ،مزيت رقابتي3M
ناش��ي از فرهنگ س��ازماني مبتني بر نوآوري بازارمحور آن اس��ت که آن شرکت
را قادر ميس��ازد در هر س��ال بخ��ش قابلمالحظهاي از فروش خ��ود را از محل
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 .1قابليتهاي کارآفريني :اين نوع قابليتها بيانگر توانايي ش��رکت در شناس��ايي
و ج��ذب مش��تريان ب��اارزش و بهرهب��رداري از فرصتهاي موجود ب��ازار و ايجاد
فرصتهاي جديد است.
 .2قابليته��اي فني :اين نوع قابليتها باعث توس��عه و ارتقاي خالقيت ،کارايي،
انعطافپذيري ،سرعت يا کيفيت فرايندهاي شرکت و نيز بهبود کيفيت محصوالت
شرکت ميشود.
 .3قابليت س��ازماني :اين نوع قابليتها ش��امل ويژگيهاي س��اختاري و فرهنگي
س��ازمان اس��ت که براي تحرک و پويايي کارکنان ،يادگيري سريعتر سازماني و
تسهيل تغييرات ضروري الزم است.
 .4قابليته��اي اس��تراتژيک :اين ن��وع قابليتها ب��راي ايجاد ،انسجامبخش��ي و
هماهنگيه��اي کارآم��د و مؤثر دانش و شايس��تگيهاي گوناگون ش��رکت و نيز
س��اختاردهي مجدد و ايجاد تحرک و نقل و انتقال مؤثر آنها به موازات تغييرات و
پويایيهاي محيطي و فرصتهاي فراروي ،ضرورت دارد.
بديهي است که بين مزيتهاي موقعيتي و مزيتهاي پويا تعامل وجود دارد و اين
دو روي همديگر تأثير گذاش��ته و از يکديگر ناش��ي ميشوند .در واقع مزيتهاي
پوي��ا ميتوانند مزيتهاي موقعيتي را تقويت کنن��د و به موازات ارتقاي موقعيت
س��ازمان و ش��اخصهاي موقعيتي و بــــه کارگيري س��ازوکار مديريتي کارآمد،
معيارهاي مزيتهاي پويا نيز ارتقا مييابند .بـــه عنوان مثال ،قابليتهاي تحقيق
و توس��عه و نيز توليد کانن در تحکيم موقعيت مس��لط و ش��هرت جهاني شرکت
در کسبوکارهاي اتوماسيون اداري بسيار مؤثر بوده است ،ضمن اينکه ادامه اين
وضعيت توس��عه قابليتهاي R&Dو توليدي ش��رکت را ميتواند به دنبال داشته
باشد (.)GHOSHAL 1992
ب .مزيت متجانس در مقابل نامتجانس
مزيتهاي موقعيتي و مزيتهاي پويا ميتوانند متجانس يا غيرمتجانس باش��ند،

وقتي که شرکت و رقبايش اساساً با استفاده از مهارتها و قابليتهاي متجانس و
مش��ابه به روش يکسان رقابت ميکنند .در اين صورت ،توانمندی رقابتی از انجام
فعاليتهاي مش��ابه به صورت بهتر حاصل ميشود .به بيان ديگر ،وقتي توانمندی
رقابتی ش��رکتها از منابع و روشهاي مش��ابهي حاصل ميشود؛ در اين صورت،
ش��رکتهايي به مزيت رقابتي بادوام دس��ت خواهند يافت که به صورت کاراتر و
اثربخشت��ر مناب��ع را به کار گرفت��ه و روشها را اجرا کنند ،زي��را در اين صورت
شرکتها بدون اينکه فرصت متمايز بودن در بازي مشابه را داشته باشند ،مجبور
به ايفاي نقش هس��تند و ل��ذا تنها تعيينکننده توانمن��دی رقابتی بادوام کارايي
عملياتي است.
در اين رابطه و در ارتباط با مباحث استراتژيک گفتني است که اين گونه مزيتها
نميتوانند اس��تراتژيک باش��ند ،زيرا انجام برخي امور به صورت متمايز و نه انجام
امور مش��ابه به صورت بهتر و يکي از ضرورتهاي اساس��ي استراتژي است .البته
اي��ن مطلب اهمي��ت مزيتهاي متجانس براي عملکرد برت��ر يک بنگاه اقتصادي
را ب��ا چالش جدي مواج��ه نميکند .در نقطه مقابل مزي��ت متجانس مزيتهاي
نامتجانس قرار دارد که اساس��اً ايفاي نقش متمايز در بازي يا به طور کلي ايفاي
نقش در بازي متفاوت است .در اين نوع مزيت «متفاوت بودن» نقش تعيينکننده
و اساس��ي دارد ،به نحوي که بـه وس��يله مهارتها ترکيب��ات متفاوت منابع و يا
محصوالت متفاوت ،خدمات بهتر و ارزش بيش��تري براي مش��تري فراهم سازد؛
ش��رکتهايي که محور توانمندی رقابتی خود را انجام متفاوت امور قرار دادهاند،
اين کار را از طريق ايجاد تمايز در فرهنگ س��ازماني ،فرايندها و سيس��تـــمهاي
س��ازماني ،ساختار سازماني ،ش��يوههاي متفاوت هماهنگي و همکاري ،روشهاي
متفاوت بازاريابي و اس��تراتژيهاي متفاوت تعقي��ب ميکنند .به عنوان مثال ،در
کس��بوکار کپي کانن نس��بت به زيراکس داراي توانمندی رقابتی اس��ت اما اين
توانمندی رقابتی ناش��ي از انجام بهتر آنچه که به صورت س��نتي توسط زيراکس
انجام ميش��ود نيست ،بلکه کانن از طريق دژ مس��تحکم فروش و نيروهاي صف
به توانمندی رقابتی زيراکس پيشدس��تي کرد ،ضمن اينکه فرايند نوآوري جديد
اين ش��رکت اجازه توليد دس��تگاههاي کپي با هزينه پايين و کيفيت باال را به او
ميدهد .از س��وي ديگر ،کانن با توليد محصوالت در اندازههاي کوچکتر (نسبت
به زيراکس) آن بخش��ي از ب��ازار را که امکان اس��تفاده از محصوالت زيراکس را
نداش��تند ،مورد توجه قرار داد و لذا دسترس��ي ادارات و س��ازمانهاي کوچک تر
به محصوالت کانن به خاطر اندازه کوچک آن و س��ازگاري بيش��تر با امکانات آنها
تس��هيل ش��د .نتيجه اين نوع توانمندی رقابتی نامتجانس دسترس��ي شرکت به
نيچهاي جديد بازار و توسعه قلمرو کلي بازار کپي است.
دي��دگاه توانمن��دی رقابتی ب��ر مبناي مناب��ع و قابليتها بر اهمي��ت مزيتهاي
نامتجانس تأکي��د دارد .وقتي منابع و قابليتهاي ش��رکت منحصر بهفرد ،خاص
و مش��کل براي تقليد باشد ،در آن صورت ،توانمندی رقابتی ايجاد ميشو د (�Bar
 .)ney, 1991,PP99 - 120به عنوان مثال ،ميتوان به فرهنگ س��ازماني به عنوان
مفروضات و اعتقادات اساسي مشترک بين تمامی کارکنان سازمان شامل مديران
و نيروهاي صف و ستاد اشاره کرد که ميتواند منبع توانمندی رقابتی نامتجانس
باش��د .البته توانايي فرهنگ به عنوان منبع توانمندی رقابتی به ميزان س��ازگاري
آن با ش��رايط محيط خارجي بس��تگي دارد ( .)Schein, 1984در اين صورت ،هر
چه فرهنگ س��ازماني با شرايط و الزامات محيط پيراموني سازگارتر باشد ،توانايي
س��ازمان در پاس��خ به انتظارات محيطي و نيازهاي بازار ارتقا مييابد که اين امر
پاس��خگويي به مش��تري را تس��هيل ميکند و از اين طريق دسترسي سازمان به
مش��تريان را بهبود میبخش��د و موجبات ارتقاي موقعيت رقابتي به شاخصها و
متغيرهاي مؤثر توانمندی رقابتی و عناصر تش��کيلدهنده آن بيشتر اشاره خواهد
شد.
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محصوالت نوآور به دس��ت آورد ،ضمن اينکه سياس��ت ش��رکت مبن��ي بر اينکه
مهندسان بتوانند 15درصد وقت اداري خود را روي پروژههاي خود صرف کنند تا
حدود زيادي به نوآوري محصوالت شرکت کمک کرده است .به طور کلي ميتوان
گفت هر چقدر مزيتهاي رقابتي س��ازمان مبتني بر مزيتهاي نامش��هود باشد،
امکان تقليد آن مش��کلتر و زمانبرتر خواهد بود ،ضمن اينکه جابهجايي و جذب
مزيت نامشهود بسيار مشکلتر از مزيت مشهود است ،زيرا به احتمال زياد مزيت
نامشهود از خصایص ،مشخصات و قابليتهاي سازمان مشتق ميشوند که از نظر
علّي مبهم و از نظر اجتماعي پيچيده هستند (.)Barney, 1991
در واق��ع توانمندی مش��هود از منابع فيزيکي و قابل مش��اهده س��ازمان ناش��ي
ميش��ود ،ولي مزيتهاي نامشهود از قابليتهاي سازمان منتج ميشود که ناشي
از شيوههاي برنامهريزي ،سبکهــاي مديريتي ،فرايندها ،ساختار و سيستمهاي
س��ازماني ،چگونگي يادگيري ،روشهاي هماهنگي و نيز کارهاي تيمي است و به
همين علت هم است که تقليدپذيري آن مشکل خواهد بود .براي اينکه هر کدام
از مقوالت فوق يا ترکيبي از آنها کارکرد اثربخش داش��ته باشند ،مستلزم الزامات
سازگار و مناسب هستند که فراهمآوري آن براي سازمانهاي رقيب مشکل است.
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د .مزيت ساده در مقابل مرکب
توانمن��دی رقابتی از حيث عملک��رد ميتواند بهتنهايي عم��ل کند ،يا به صورت
ترکيب��ي از توانمندیه��اي چندگانه به عنوان يک کليت ادغام��ي و در تعامل با
يکديگر کار کند که در حالت اول ،مزيت رقابتي از نوع س��اده و در حالت دوم ،از
نوع ترکيبي يا مرکب اس��ت .بديهي اس��ت مزيت ترکيبي از حيث رتبه نسبت به
مزيت س��اده جايگاه باالتر و تعيينکنندهتري دارد .براي روش��ن شدن مطلب دو
مثال ارائه ميش��ود .در کسبوکار ارتباطات مالکيت  AT & Tبه شبکه وسيعي از
خطوط کابلي و فيبر نوري اين امکان را براي ش��رکت فراهم ميآورد که خدمات
تلفني مس��افتهاي طوالني را به صورت اثربخش مورد پش��تيباني و حمايت قرار
دهد .اين مزيت که از نوع س��اده است ،مستقيماً به عملکرد رقابتي شرکت کمک
ميکن��د ،ضم��ن اينکه مزيت هاي س��اده وقت��ي در ابتدا از مالکيت ي��ا منابع بر
مبناي دسترسي ناشي ميشوند ،معموالً از نوع مزيتهاي موقعيتي هستند .چند
نمون��ه از اين ن��وع مزيتها عبارت از موقعيت محل��ي ،دارایيهاي منحصر بهفرد
فيزيک��ي ،امتيازات ،ويژگيها و داراييهاي فک��ري ،قراردادهاي همکاري ،و توان
باالي نقدينگي است.
در مقابل مالحظه ميش��ود که در صنعت نوش��يدني عملک��رد عالي کوکاکوال تا
حدود زيادي بس��تگي به نام تجاري آن دارد .چنين توانمندی يک مزيت رقابتي
از نوع ترکيبي اس��ت ،زيرا ترکيب و تعامل چندين مزيت س��اده به ايجاد چنين
مزيت مس��لط و تعيينکننده منجر ش��ده اس��ت که از آن جمل��ه ميتوان به راز
فرمول مزه خوب ،دسترس��ي به سيس��تمهاي توزيع پيش��رفته ،حدود يک قرن
تبليغات و فعاليتهاي پيش��برد فروش و ...اشاره کرد ( .)HAO. MA, 1999وقتي
مزيتهاي ترکيبي اساساً از دانش و قابليتهاي شرکت ناشي ميشوند ،معموالً از
نوع مزيتهاي جنبشي و پويا هستند ( .)Stalk. G. Evans 1992چنين مزيتهاي
ترکيب��ي ميتوانن��د از قابليت برتر تحرکزای��ي و هماهنگي کارات��ر دارایيها و
مهارته��اي متفاوت براي ايج��اد مزيت رقابتي در تماي��ز ،محصوالت و خدمات
کيفي ،هزينه پايين ،پاس��خ س��ريع به بازار و نيز نوآوري مس��تمر ناش��ي شوند.
ب��ه عنوان مثال ،توانايي کان��ن در پردازش تصوير و ارتق��اي قابليتهاي توليد و
بازاريابي ناش��ي از تجهيز شايس��تگيهاي چندگانه باعث شده است که شرکت با
کس��ب مزيت رقابتي دامنه وس��يعي از محصوالت نوآور را با کيفيت باال و کارايي
زياد و هزينه پايين به بازار عرضه کند.
هـ .مزيت موقتي در مقابل پايدار
مزيت رقابتي از هر نوع که باشد ،ميتواند از حيث عملکرد رقابتي به صورت پايدار
يا موقتي باشد .مزيت موقتي اشاره به مزيتي دارد که کوتاهمدت و انتقالي است .به
عنوان مثال ،سيس��تـم رزرو رايانهاي هوشمند «امريکن ايرالينز» در زمان معرفي
از حيث بهرهبرداري از ظرفيت و دسترس��ي سريع به مشتريان و ساير جنبههاي
عمليات��ي مزيتي را براي ش��رکت ايجاد کرد .ميتوان گفت ه��ر چه ويژگيهاي
مش��هود و س��اده بودن توانمندی رقابتی بيشتر باش��د ،به طور بالقوه قابليت آن
بيشتر است .با وجود اين ،اگر شرکت داراي فرهنگ سازماني نوآورمحور و قابليت
نوآوري بازارمحوري باال داشته باشد ،ميتواند اوالً به صورت هوشمندانه از ويژگي
پيشدس��تي خود بهره برد و مزيت موقعيتي خود را ارتقا دهد؛ ثانياً قبل از اينکه
رقب��ا به توانمندی رقابتی آن دس��ت يابند ،مزيت جدي��دي را خلق کند و رقبا را
همواره پشت سر خود داشته باشد.
در مقاب��ل مزيت رقابت��ي موقتي ،توانمن��دی رقابتی پايدار ق��رار دارد که اوالً از

نظر زماني طوالنيمدت اس��ت و زودگذر نيس��ت و ثانياً بهراحتي توسط رقبا قابل
دسترسي نيس��ت .مثال بارز آن نام تجاري قوي و شهرت کوکاکوالست که بيش
از يک قرن است ادامه دارد و باعث غبطه همه رقبا ميشود .به طور کلي ميتوان
گف��ت مزيت رقابتي پايدار از ويژگيهایي نظير بادوام بودن ،قابليت پدافندي باال،
تحملپذيري مناس��ب ،داراي قابليت مدارا ،قابليت زيستي باال ،قابليت حمايتي و
پش��تيباني زياد ،قابليت پذيرش باال ،قدرت توجيهپذيري و اقناعس��ازي مناسب،
توان مذاکرهاي قابلمالحظه برخوردار اس��ت که البته متناس��ب با شدت و قدرت
پايداري توانمن��دی رقابتی همه يا بعضي از ويژگيهاي فوق در آن وجود خواهد
داشت .به عنوان مثال ،اگر سازمان در مقابل رقبا مجبور به حفاظت از ارزشهاي
خود باشد ،در اين صورت ،واژه پايداري بيشتر با تحملپذيري و قابليت پدافندي
س��ازگار اس��ت يا چنانچه توانمندی رقابتی سازمان به گونهاي باشد که او را قادر
به طراحي و اجراي اس��تراتژيهاي تهاجمي در عرصههاي مختلف بازار کند ،واژه
پايداري توانمندی رقابتی بيش��تر در گرو قابليت تهاجمي آن خواهد بود .يکي از
صاحبنظ��ران ( )Grant 1995قابلي��ت پايداري مزيت رقابت��ي را با ابعاد طوالنـي
بودن ،تحرک و انعکاس��ي بودن در نظر ميگي��رد (.)Chaharbaghi, Lynch 1999
طوالني بودن بر حسب توانايي رقبا در تقليد يا به دست آوردن منابع ايجادکننده
مزيت رقابتي بيان ميش��ود و گوياي اين مطلب است که توانمندی رقابتی پايدار
اساس��اً با تعداد زي��ادي مجموعه فرعي ( )Subsetمرتبط ب��وده و داراي ماهيت
پوياس��ت .هر ک��دام از ابعاد پايداري مزيت رقابتي به ماهيت وظيفه اس��تراتژيک
در س��طوح مختلف س��ازمان بس��تگي دارد و به همين دليل ،قابليت پايداري به
جاي مفهوم ايس��تا به عنوان يک فرايند پويا درنظر گرفته ميش��ود و لذا ميتوان
گفت که مزيت رقابتي پايدار يک مقصد با فاصله معين نيس��ت ،بلکه يک س��فر
بيانتهاست که بستگي به توانايي مسافر و اهداف وي ادامه مييابد .با اين مفهوم
بايد گفت که توانمندی رقابتی پايدار مثل فرداس��ت که نزديک اس��ت ،اما هرگز
نميآيد و اين به خاطر ماهيت پوياي محيط و تغييرات س��ريع در خواس��تهها و
انتظ��ارات بازار و نيز تغيير الگوي رفتاري رقب��ا و همچنين ماهيت پيچيده خود
مزي��ت رقابتي اس��ت .نکته حائز اهميت ديگر اينکه بي��ن مزيت رقابتي موقتي و
مزيت رقابتي پايدار رابطه وجود دارد ،به نحوي که بعضي مواقع توانمندی رقابتی
پايدار از مجموع يک س��ري مزيتهاي رقابتي موقتي حاصل ميش��ود .به عنوان
مثال ،در صنعت رايانه تس��لط ش��رکت اينتل در بازار رايانه ارزان به وسيله خلق
مجموعهاي از مزيتهاي موقتي حاصل شده است که در ادامه نيز مزيت جديدي
را خلق میکند و بر اساس آن محصول جديدي به بازار عرضه ميکند و در نتيجه
آن رقبايي که درصدد تقليد و کپيبرداري هس��تند ،مجبورند براي دس��تيابي به
مزي��ت جديد فعاليت جديدي را ش��روع کنند و اين راز ت��داوم توانمندی رقابتی
اينتل در صنعت فرارقابتي رايانه طي دو دهه اخير بوده است.
فرس��ايش و تحليل توانمندی رقابتی با پايداري آن متعارض است .يک توانمندی
رقابت��ی به روشهای مختلف ،از جمله تهدي��دات تقليد رقابتي ،غفلت يا عملکرد
غلط ش��رکت ،جايگزيني ،تغييرات پيشبيني نش��ده محيط��ي ،قوانين و مقررات
دولت��ي و ...از بي��ن م��يرود ( .)Evans and Wurster 1997بنابراين تنها معدودي
از مزيته��اي رقابتي پايدار باقي ميمانند و بيش��تر آنها ب��ه داليل فوق و داليل
ديگر دچار فرس��ايش میش��ود و از بين ميرود .لذا با توجه به اين حقيقت الزم
اس��ت ش��رکتها ضمن تالش براي حفظ و صيانت از مزيت پايدار و بهرهبرداري
مناسب از آن جهت تحکيم و توسعه موقعيت رقابتي همواره به صورت نظاميافته
س��عي کنند پتانسيل مناس��بي از مزاياي بالقوه ايجاد کنند و براي عملکرد عالي
طوالنيمدت آمادگي کس��ب کنند .و اين همان چيزي اس��ت که ش��رکت نايک
( )NIKEبا انجام آن در طول س��ه دهه توانس��ته اس��ت در س��طح باالي صنعت
مزيت پايدار خود را نس��بت به رقبا حفظ کند .مهمترين مزيت اين شرکت مزيت
در هزينه و اس��م تجاري آن است .عالوه بر تقس��يمبندي پنجگانه فـوق ميتوان
مزيت نس��بي در مقابل مطلق و مزيت مس��تقيم در مقابل غيرمس��تقيم را نيز به
تقس��يمبندي مذکور اضافه کرد .در يک مقياس مقايسهاي چنانچه مزيت سازمان
نسبت به رقبا در تفاوتهاي کوچک باشد ،مزيت از نوع نسبي است .در صورتيکه
مزيت سازمان نس��بت به رقبا مسلط و تعيينکننده موقعيت بازار باشد ،مزيت از
نوع مطلق است .در اين راستا مزيت مستقيم به آن نوع مزيتي اطالق ميشود که
به صورت مستقيم در ايجاد ارزشهاي رقابتي سازمان تأثير ميگذارد .در حاليکه
مزيت غيرمستقيم با استفاده از عوامل واسطهاي نقش خود را ايفا ميکند.

