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مقدمۀ ناشر

همانطور که میدانیم مفهوم مزیت رقابتی ارتباط مستقیمی
با ارزشهای مورد نظر مشتری دارد و هر قدر ارزش پیشنهادی
شرکت به آنچه مورد نظر مشتری است ،نزدیکتر باشد ،شرکت
برتری بیشتری نسبت به رقبای خود دارد .اما همانگونه که
ریتا مکگراث در این کتاب اشاره میکند در دنیای امروز که
به سرعت در حال تغییر است ،نیازها و خواستههای مشتریان
نیز در حال دگرگونی است و مزیت شکلگرفته بر اساس آن نیز
میبایست تغییر کند و پافشاری برای حفظ آن مزیت نا گریز به
شکست منجر میشود.
در واقع این کتاب مفهوم مزیت رقابتی را نفی نمیکند ،بلکه
مفهوم مزیت رقابتی پایدار را به چالش میکشد و پایداری آن را
نفی میکند .شرکتها باید همگام با تغییر محیط ،توانمندیها
و قابلیتهای خود را گسترش دهند و مزیتهای رقابتیشان را
بازسازی کنند .این همان مفهومی است که مکگراث در کتابش
به آن اشاره میکند و به کمک بحثهایی همچون تخصیص
منابع و نوآوری سازمانی آن را شرح میدهد.
این کتاب کار پژوهشی ارزشمند مکگراث و همکارانش بر
روی روند رشد مستمر ده شرکت برتر در سالهای  2000تا 2009
است .البته باید اشاره کرد که رکود اقتصاد جهانی در سالهای
اخیر شرایط متغیری برای تمامی شرکتها بهوجود آورده است
و به طور طبیعی آنها بیشتر از گذشته ناپایداری مزیت رقابتی را
درک کردهاند ،کما اینکه شرکتهای ایرانی نیز در فضای متغیر و

کمثبات سیاستگذاری ،پیش از این ،باید به این درک رسیده
باشند .انتشارات آریاناقلم امیدوار است مدیران و کارشناسان
ایرانی با مطالعۀ این کتاب ضمن درک مفهوم مزیت رقابتی
ناپایدار ،بتوانند با چگونگی خلق استراتژی ،متناسب با شرایط
امروز کسبوکارها آشنا شوند.
.
سمیه محمدی
مدیرعامل انتشارات آریانا قلم

مقدمۀ مترجم
مفهوم
بدون شک مزیت رقابتی پایدار کلیدیترین
ِ
کتابهای حوزه استراتژی در دو تا سه دهه اخیر بوده است.
ً
تقریبا در هر کتابی از مدیریت استراتژیک میتوانید تأ کید
دربارۀ اهمیت مزیت رقابتی پایدار را بیابید و به عالوه ،هیچ
دانشآموختهای در رشته مدیریت را نخواهید یافت که با
تعریف این واژه بیگانه باشد .به همین دلیل ،مزیت رقابتی
جمعی استادان ،دانشآموختگان ،محققان،
پایدار توافق
ِ
مشاوران و دانشجویان مدیریت را در پس خود داراست و
این مسئله مطالعۀ کتابی را که ایدۀ مزیت رقابتی پایدار را به
چالش میکشد ،در نگاه اول دشوار میسازد.
بخش عمدهای از توفیق ایدۀ مزیت رقابتی پایدار مرهون
ذکاوت ،قدرت بیان و وجهۀ آ کادمیک مایکل پورتر ،استاد
دانشکدۀ کسبوکار هاروارد است .اما همانطور که نویسندۀ
این کتاب ،ریتا گانتر مکگراث ،استاد دانشکدۀ کسبوکار
کلمبیای ایاالت متحدۀ امریکا ،در مصاحبۀ اخیرش
اشاره کرده است ،ایدۀ مزیت رقابتی پایدار تا زمانی کارآمد
است که محیط و مرزهای پیرامون آن از ثبات و شفافیت
الزم برخوردار باشد ،سازمان از توانایی الزم برای جلوگیری
از ورود رقبای جدید به صنعت برخوردار باشد و رقابت در
درون صنعت اصلیترین محرک سودآوری به شمار آید .با
این وجود ،سرعت تغییر و تحوالت محیطی ،میزان رقابت
و توسعۀ شتابان کسبوکارهای نوپا کارآمدی ایدۀ مزیت

رقابتی پایدار را به شدت کاهش داده است و مکگراث با ترسیم
چنین شرایطی به تبیین مفهوم مزیت رقابتی ناپایدار و موقتی پرداخته
است.
پیشینۀ مکگراث در تدریس ،مدیریت اجرایی و مشاوره سبب
شده است این کتاب فقط منحصر به تشریح مباحث نظری نباشد.
تشریح ابعاد مزیت رقابتی ناپایدار به همراه معرفی ابزارهایی از جمله
پرسشنامۀ تلۀ مزیتهای رقابتی ،ماتریس استراتژیهای قطع ارتباط،
رویۀ تخصیص منابع ،ماتریس موقعیتیابی نوآوری ،فرایند گامبهگام
و نظاممند نوآوری و یک فصل مستقل دربارۀ مفهوم مزیت رقابتی
ناپایدار در زندگی شخصی این کتاب را به مرجعی جذاب برای هر
دو گروه مخاطبان دانشگاهی و مخاطبان حرفهای تبدیل کرده است.
الزم است در ابتدا از نقطهنظرات و همراهی همۀ دوستانم در مجموعۀ
گروه پژوهشی صنعتی آریانا و انتشارات آریاناقلم ،به ویژه جناب آقای
مهندس مجتبی اسدی ،سرکار خانم سمیه محمدی و سرکار خانم
لیال نبیفر تشکر کنم .به عالوه ،از سرکار خانم الهه فرجعصری که
زحمت طراحی جلد کتاب را بر پایۀ توصیف نویسنده از مزیت رقابتی
ناپایدار متقبل شدهاند ،سپاسگزاری میکنم .با تقدیم این کتاب به
خانوادهام ،شما را به مطالعۀ ایدۀ مزیت رقابتی ناپایدار دعوت میکنم
و از آنجایی که عالوه بر لغزشهای احتمالی ترجمه ،موضوعی چالش
برانگیز و بدیع در این کتاب مطرح شده است ،با اشتیاق پذیرای
نقدها و دیدگاههایتان هستم.
سید حسین جاللی
book@shjalali.com

فهرست
نظرات چهرههای مشهور دربارۀ کتاب

11

پیش گفتار

15

مقدمه

17

فصل اول

نهایت مزیت رقابتی

فصل دوم

بازآرایی مستمر :دستیابی به توازن میان ثبات و چابکی

فصل سوم

قطع رابطۀ موفق

فصل چهارم

بهره گیری از تخصیص منابع برای ارتقای چابکی

فصل پنجم

خبرگی در نوآوری

فصل ششم

رهبری و چارچوب ذهنی شرکتهای رویارو با مزیتهای ناپایدار

فصل هفتم

25
53
79
101
131
167

مزیت رقابتی ناپایدار چه معنایی در زندگی شخصی شما دارد؟

191

دربارۀ نویسنده

213



11

نظرات چهرههای مشهور دربارۀ کتاب
عملی فوقالعادهای برای رقابت در دنیای پویای این
این کتاب راهنمای
ِ
کتاب ریتا مکگراث دستورالعملهای روشنی برای آن دسته از رهبران
روزهاستِ .
دارد که در جستوجوی حاشیۀ رقابتیاند .این کتاب باید مطالعه شود.

اسکات آنتونی ،اینوسایت

1

ریتا مکگراث با این کتاب جای خودش را در میان خبرگان حوزۀ کسبوکار
مستحکم کرده است .او ادعا میکند که مفهوم مزیت رقابتی پایدار منسوخ شده
آتی
و در برابر آن معتقد است مدیریت موفقیتآمیز امواج مزیتهای ناپایدار روند ِ
موفقیت در کسبوکار است.
َ
ژان ک ِدل 2،نویسنده

در اقتصاد امروزی ،مقید ساختن خود به کسب مزیتهای رقابتی پایدار مانند
ایجاد خط پدافندی ماژینو است ،شما را در موقعیتی نگاه میدارد که خروج از
آن دشوار است و عالوه بر آن ،تضمینی برای جلوگیری از ورود عناصر نامطلوب
نیست .بهتر است به جای آن ،راهنمای ریتا مکگراث را برای بهرهبرداری از
مزیتهای رقابتی ناپایدار به کار بگیرید و سازمانتان را با این حقیقت روبرو کنید
که تغییر تنها چیزیست که ثابت باقی میماند.
جفری مور 3،نویسنده

اگر مزیتهای رقابتی پایدارتان را از دست داده باشید چگونه استراتژی خلق
میکنید؟ شما به راهنمایی برای استراتژی نیاز دارید که با دنیای نامطمئن و سریع
امروز تناسب داشته باشد .شما به روشهای جدیدی برای سازماندهی و اقدام به

1. Scott Anthony, Innosight
2. John Caddell
3. Geoffrey Moore
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رقابتی
منظور دستیابی به رشد و سودآوری مستمر نیاز دارید .این یعنی به مزیت
ِ
جدیدی نیاز دارید و این کتاب همان مزیت است.
ُ
الکس استروالدر ،نویسنده کتاب خلق مدل کسب وکار

1

ایدۀ اصلی مکگراث معتبر ،عمیق و برآمده از تجربه است .بسیاری از
پی شکار اسب تکشاخ مزیت رقابتی پایدار به قیمت صرفنظر
سازمانها در ِ
ِ
از سرمایهگذاری روی فرصتهای استراتژیکاند .این کتاب سبب برانگیختن
گفتوگوهایی سودمند دربارۀ ایجاد فرصتهای نوآوری به جای بهرهبرداری ِصرف
از آنهاست.
مایکل شارژ ،نویسنده و پژوهشگر مرکز کسبوکارهای دیجیتال دانشگاه ِامآیتی

2

زمانی که مزیتهای رقابتی پایدار بودند دیگر به سر رسیده است .کتاب
مکگراث نه تنها نقص مدلهای ایستا و سنتی را بیان میکند ،بلکه به ترسیم
ً
ابزارهایی برای دستیابی به عملکرد برتر میپردازد .این کتاب دیدگاه کامال جدیدی
برای تفکر دربارۀ استراتژی به شما خواهد داد.

ُ
فرانسیسکو ِدسوزا ،مدیرعامل شرکت کگنیزانت

3

این کتاب خواندنی و هوشمندانه حضور در فضای مزیتهای رقابتی ناپایدار
را به عنوان مهمترین واقعیت امروزی دربارۀ استراتژی نشان میدهد .مکگراث
کتاب راهنمایی برای این رویکرد جدید منتشر کرده است که نشان میدهد چگونه
میتوانید فرصتها را به سرعت تشخیص دهید ،آنها را در مقیاس توجیهپذیر
اقتصادی عملیاتی کنید و در هنگام تغییر شرایط از حرکت نترسید.
ویلیام گرین ،رئیس پیشین هیئتمدیرۀ اکسنچر

4

اجبار به حفظ مزیت رقابتی که پیش از این کسب شده است ،دامی خطرنا ک
است .مکگراث مؤلفههای الزم جهت ایجاد حاشیۀ رقابتی پویا برای سازمانهای
1.Alex Osterwalder, Business Model Generation
2.Michael Cscharge, The MIT Center for Digital Business
3.Francisco D’Souza, Cognizant
4.William D. Green, Accenture
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فردا را به روشنی بیان کرده است .کتاب او از کتابهای جهتدهنده و نوینیست
که باید مطالعه شود.
سانجای پروهیت ،اینفوسیس

1

ً
اثر ساختارشکنانۀ مکگراث کامال متناسب با بازارهای پویای امروز یست که
پیروزی در آنها به بازآراییهای مستمر وابسته است.

ُ
2
نانسی مککینستری ،مدیرعامل و رئیس هیئتمدیرۀ والترز کل ِور

این کتاب مشخص میکند تیمهایی که بهترین عملکرد را دارند ،باید هوشیار
باشند .آیا شما در جستوجوی دستیابی به فرصتهای جدید هستید یا فقط
برای بهینهسازی استراتژ یهای منسوخ تالش میکنید؟ سرتان را باال بگیرید و
هوشیار باشید ،وگرنه مزیت رقابتی ناپایدار را از دست خواهید داد.
کالوس ِک ِلین ِفلد ،مدیرعامل و رئیس هیئتمدیرۀ آلکوآ

3

به عنوان هوادار قدیمی ریتا مکگراث ،از دیدن این کتاب بسیار خوشحال
شدم .رویکرد او نسبت به استراتژی رویکردی جدید و برآمده از تجربه است که
مدیران امروزی به آن نیاز دارند .این کتاب واقعیتهای رقابتی را تأیید میکند و
راهی مشخص را برای فرارفتن از آنها نشان میدهد و از روشنگرایانهترین آثار یست
چگونگی رویارویی با نوآور یهای نامتعارف مطالعه کردهام.
که تاکنون دربارۀ
ِ

کالی کریستینسن ،استاد دانشکدۀ کسبوکار هاروارد

4

1.Sanjay Purohit, Infosys
2.Nancy McKinstry, Wolters Kluwer
3.Klaus Kleinfeld, Alcoa
4.Clay Christensen, Harvard Business School

