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نهایت مزیت رقابتی
کسب وکار تغییر  استراتژی، پا به پای سرعت 



که می دانیم مفهوم مزیت رقابتی ارتباط مستقیمی  همان طور 
پیشنهادی  ارزش  قدر  هر  و  دارد  مشتری  نظر  مورد  ارزش های  با 
به آنچه مورد نظر مشتری است، نزدیک تر باشد، شرکت  شرکت 
که  همان گونه  اما  دارد.  خود  رقبای  به  نسبت  بیشتری  برتری 
که  امروز  دنیای  در  می کند  اشاره  کتاب  اين  در  مک گراث  یتا  ر
و خواسته های مشتریان  نیازها  تغییر است،  به سرعت در حال 
نیز  آن  اساس  بر  شكل گرفته  مزیت  و  است  دگرگونی  حال  در  نیز 
به  گريز  نا برای حفظ آن مزیت  پافشاری  و  کند  تغییر  می بایست 

شكست منجر می شود.
کتاب مفهوم مزیت رقابتی را نفی نمی کند، بلكه  در واقع اين 
مفهوم مزیت رقابتی پایدار را به چالش می کشد و پایداری آن را 
نفی می کند. شرکت ها باید همگام با تغییر محیط، توانمندی ها 
گسترش دهند و مزیت های رقابتی شان را  و قابلیت های خود را 
بازسازی کنند. اين همان مفهومی است که مک گراث در کتابش 
تخصیص  همچون  بحث هايی  کمک  به  و  می کند  اشاره  آن  به 

منابع و نوآوری سازمانی آن را شرح می دهد.
بر  همكارانش  و  مک گراث  ارزشمند  پژوهشی  کار  کتاب  اين 
 2۰۰۹ تا   2۰۰۰ سال های  در  برتر  شرکت  ده  مستمر  رشد  روند  ی  رو
که رکود اقتصاد جهانی در سال های  کرد  است. البته باید اشاره 
است  آورده  به وجود  شرکت ها  تمامی  برای  متغیری  شرایط  اخیر 
گذشته ناپایداری مزیت رقابتی را  و به طور طبیعی آنها بیشتر از 
کما اینكه شرکت های ايرانی نیز در فضای متغیر و  کرده اند،  درک 

مقدمۀ ناشر



کم ثبات سیاست گذاری، پیش از اين،  باید به اين درک رسیده 
کارشناسان  و  مديران  است  امیدوار  یاناقلم  آر انتشارات  باشند. 
رقابتی  مزیت  مفهوم  درک  ضمن  کتاب  اين  مطالعۀ  با  ايرانی 
ناپایدار، بتوانند با چگونگی خلق استراتژی، متناسب با شرایط 

کسب وکارها آشنا شوند. امروز 
.

سمیه محمدی
یانا قلم مديرعامل انتشارات آر



مقدمۀ مترجم
مفهوِم  کلیدی ترين  پایدار  رقابتی  مزیت  شک  بدون 
کتاب های حوزه استراتژی در دو تا سه دهه اخیر بوده است. 
کید  تأ می توانید  استراتژیک  مديریت  از  کتابی  هر  در  تقريبًا 
دربارۀ اهمیت مزیت رقابتی پایدار را بیابید و به عالوه، هیچ 
با  که  یافت  نخواهید  را  مديریت  رشته  در  دانش آموخته ای 
تعریف اين واژه بیگانه باشد. به همین دلیل، مزیت رقابتی 
محققان،  دانش آموختگان،  استادان،  جمعِی  توافق  پایدار 
و  داراست  خود  پس  در  را  مديریت  دانشجویان  و  مشاوران 
که ایدۀ مزیت رقابتی پایدار را به  کتابی را  اين مسئله مطالعۀ 

چالش می کشد، در نگاه اول دشوار می سازد.
پایدار مرهون  رقابتی  ایدۀ مزیت  توفیق  از  بخش عمده ای 
کادمیک مایكل پورتر، استاد  ذکاوت، قدرت بیان و وجهۀ آ
که نویسندۀ  کسب وکار هاروارد است. اما همانطور  دانشكدۀ 
کسب وکار  گانتر مک گراث، استاد دانشكدۀ  یتا  کتاب، ر اين 
اخیرش  مصاحبۀ  در  امریكا،  متحدۀ  ایاالت  کلمبیای 
کارآمد  زمانی  تا  پایدار  رقابتی  ایدۀ مزیت  کرده است،  اشاره 
شفافیت  و  ثبات  از  آن  پیرامون  مرزهای  و  محیط  که  است 
جلوگیری  برای  الزم  توانايی  از  سازمان  باشد،  برخوردار  الزم 
در  رقابت  و  باشد  برخوردار  صنعت  به  جدید  رقبای  ورود  از 
با  آید.  شمار  به  سودآوری  محرک  اصلی ترين  صنعت  درون 
رقابت  میزان  محیطی،  تحوالت  و  تغییر  سرعت  وجود،  اين 
مزیت  ایدۀ  کارآمدی  نوپا  کسب وکارهای  شتابان  توسعۀ  و 



ترسیم  با  مک گراث  و  است  داده  کاهش  شدت  به  را  پایدار  رقابتی 
چنین شرایطی به تبیین مفهوم مزیت رقابتی ناپایدار و موقتی پرداخته 

است.
سبب  مشاوره  و  اجرايی  مديریت  یس،  تدر در  مک گراث  پیشینۀ 
کتاب فقط منحصر به تشریح مباحث نظری نباشد.  شده است اين 
تشریح ابعاد مزیت رقابتی ناپایدار به همراه معرفی ابزارهايی از جمله 
پرسشنامۀ تلۀ مزیت های رقابتی، ماتریس استراتژی های قطع ارتباط، 
گام به گام  یۀ تخصیص منابع، ماتریس موقعیت یابی نوآوری، فرایند  رو
رقابتی  مزیت  مفهوم  دربارۀ  مستقل  فصل  یک  و  نوآوری  نظام مند  و 
هر  برای  به مرجعی جذاب  را  کتاب  اين  زندگی شخصی  در  ناپایدار 
کرده است.  گروه مخاطبان دانشگاهی و مخاطبان حرفه ای تبديل  دو 
الزم است در ابتدا از نقطه نظرات و همراهی همۀ دوستانم در مجموعۀ 
یاناقلم، به ويژه جناب آقای  یانا و انتشارات آر گروه پژوهشی صنعتی آر
مهندس مجتبی اسدی، سرکار خانم سمیه محمدی و سرکار خانم 
که  فرج عصری  الهه  خانم  سرکار  از  عالوه،  به  کنم.  تشكر  نبی فر  لیال 
زحمت طراحی جلد کتاب را بر پایۀ توصیف نویسنده از مزیت رقابتی 
کتاب به  ناپایدار متقبل شده اند، سپاسگزاری می کنم. با تقدیم اين 
خانواده ام، شما را به مطالعۀ ایدۀ مزیت رقابتی ناپایدار دعوت می کنم 
و از آنجايی که عالوه بر لغزش های احتمالی ترجمه، موضوعی چالش 
پذيرای  اشتیاق  با  است،  شده  مطرح  کتاب  اين  در  بدیع  و  برانگیز 

نقدها و دیدگاه های تان هستم.
سید حسین جاللی
book@shjalali.com
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کتاب نظرات چهره های مشهور دربارۀ 
اين  پویای  دنیای  در  رقابت  برای  فوق العاده ای  عملِی  راهنمای  کتاب  اين 
یتا مک گراث دستورالعمل های روشنی برای آن دسته از رهبران  کتاِب ر روزهاست. 

کتاب باید مطالعه شود. که در جست وجوی حاشیۀ رقابتی اند. اين  دارد 
اسكات آنتونی، اینوسایت1

کسب وکار  میان خبرگان حوزۀ  در  را  کتاب جای خودش  اين  با  یتا مک گراث  ر
که مفهوم مزیت رقابتی پایدار منسوخ شده  کرده است. او ادعا می کند  مستحكم 
و در برابر آن معتقد است مديریت موفقیت آمیز امواج مزیت های ناپایدار روند آتِی 

کسب وکار است. موفقیت در 
َکِدل،2 نویسنده ژان 

کسب مزیت های رقابتی پایدار مانند  در اقتصاد امروزی، مقید ساختن خود به 
از  خروج  که  می دارد  نگاه  موقعیتی  در  را  شما  است،  ینو  ماژ پدافندی  خط  ایجاد 
نامطلوب  عناصر  ورود  از  جلوگیری  برای  تضمینی  آن،  بر  عالوه  و  است  دشوار  آن 
از  بهره برداری  برای  را  مک گراث  یتا  ر راهنمای  آن،  جای  به  است  بهتر  نیست. 
کنید  کار بگیرید و سازمان تان را با اين حقیقت روبرو  مزیت های رقابتی ناپایدار به 

که ثابت باقی می ماند. که تغییر تنها چیزی ست 
جفری مور،3 نویسنده

خلق  استراتژی  چگونه  باشید  داده  دست  از  را  پایدارتان  رقابتی  مزیت های  گر  ا
که با دنیای نامطمئن و سریع  ید  می کنید؟ شما به راهنمايی برای استراتژی نیاز دار
امروز تناسب داشته باشد. شما به روش های جدیدی برای سازماندهی و اقدام به 

1. Scott Anthony, Innosight
2. John Caddell
3. Geoffrey Moore



نهایت مزیت رقابتی 12

ید. اين یعنی به مزیت رقابتِی  منظور دستیابی به رشد و سودآوری مستمر نیاز دار
کتاب همان مزیت است. ید و اين  جدیدی نیاز دار

کسب و کار1 کتاب خلق مدل  الكس ُاستروالدر، نویسنده  

از  بسیاری  است.  تجربه  از  برآمده  و  عمیق  معتبر،  مک گراث  اصلی  ایدۀ 
صرف نظر  قیمت  به  پایدار  رقابتی  مزیت  تک شاِخ  اسب  شكار  پِی  در  سازمان ها 
برانگیختن  سبب  کتاب  اين  استراتژیک اند.  فرصت های  ی  رو سرمایه گذاری  از 
گفت وگوهايی سودمند دربارۀ ایجاد فرصت های نوآوری به جای بهره برداری ِصرف 

از آنهاست.
کسب وکارهای دیجیتال دانشگاه ِام آی تی2 مایكل شارژ، نویسنده و پژوهشگر مرکز 

کتاب  است.  رسیده  سر  به  دیگر  بودند  پایدار  رقابتی  مزیت های  که  زمانی 
ترسیم  به  بلكه  می کند،  بیان  را  سنتی  و  ایستا  مدل های  نقص  تنها  نه  مک گراث 
ابزارهايی برای دستیابی به عملكرد برتر می پردازد. اين کتاب دیدگاه کاماًل جدیدی 

برای تفكر دربارۀ استراتژی به شما خواهد داد.
ُکگنیزانت3 فرانسیسكو ِدسوزا، مديرعامل شرکت 

ناپایدار  رقابتی  و هوشمندانه حضور در فضای مزیت های  کتاب خواندنی  اين 
مک گراث  می دهد.  نشان  استراتژی  دربارۀ  امروزی  واقعیت  مهم ترين  عنوان  به  را 
یكرد جدید منتشر کرده است که نشان می دهد چگونه  کتاب راهنمايی برای اين رو
توجیه پذير  مقیاس  در  را  آنها  دهید،  تشخیص  سرعت  به  را  فرصت ها  می توانید 

کنید و در هنگام تغییر شرایط از حرکت نترسید. اقتصادی عملیاتی 
کسنچر۴ گرين، رئیس پیشین هیئت مديرۀ ا یلیام  و

ک  کسب شده است، دامی خطرنا که پیش از اين  اجبار به حفظ مزیت رقابتی 
است. مک گراث مؤلفه های الزم جهت ایجاد حاشیۀ رقابتی پویا برای سازمان های 

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 کتاب های جهت دهنده و نوینی ست 
که باید مطالعه شود.

سانجای پروهیت، اینفوسیس1

که  کاماًل متناسب با بازارهای پویای امروزی ست  اثر ساختارشكنانۀ مک گراث 
پیروزی در آنها به بازآرايی های مستمر وابسته است.

ِور2
ُ
کل نانسی مک کینستری، مديرعامل و رئیس هیئت مديرۀ والترز 

که بهترين عملكرد را دارند، باید هوشیار  کتاب مشخص می کند تیم هايی  اين 
فقط  یا  هستید  جدید  فرصت های  به  دستیابی  جست وجوی  در  شما  آیا  باشند. 
و  بگیرید  باال  را  سرتان  می کنید؟  تالش  منسوخ  استراتژی های  بهینه سازی  برای 

هوشیار باشید، وگرنه مزیت رقابتی ناپایدار را از دست خواهید داد.
ِکِلین ِفلد، مديرعامل و رئیس هیئت مديرۀ آلكوآ3 کالوس 

خوشحال  بسیار  کتاب  اين  دیدن  از  مک گراث،  یتا  ر قدیمی  هوادار  عنوان  به 
که  تجربه است  از  برآمده  و  یكردی جدید  رو استراتژی  به  نسبت  او  یكرد  رو شدم. 
کتاب واقعیت های رقابتی را تأيید می کند و  مديران امروزی به آن نیاز دارند. اين 
راهی مشخص را برای فرارفتن از آنها نشان می دهد و از روشن گرایانه ترين آثاری ست 

کرده ام. یارويی با نوآوری های نامتعارف مطالعه  کنون دربارۀ چگونگِی رو که تا
کسب و کار هاروارد۴ کریستینسن، استاد دانشكدۀ  کالی 

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