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ك پورتر در سازمان هاى با تكنولوژى پيشرفته با رويكرد پيمايشى
تحليل رابطه  مدل كسب و كار وراهبردهاى ژنري

                     
                     
                       
                 
                   

    

    
                   

     
                   

       
                    

                    
 

                      
  

          

                    
   
                

                    
      

                  
       

                

                     
  

                    
 

            
                

      

سازمان در ژنريكپورتر وراهبردهاى كار رابطه  مدلكسبو تحليل
پيمايشى رويكرد با پيشرفته تكنولوژى با هاى

ساروقى3 الدين رمضان2-حسام توكلى1*- مجيد غالمرضا

پذيرش: 1391/6/15   دريافت: 1391/1/15            تاريخ                  تاريخ

چكيده
مديران پژوهشگران، عالقه مورد شدت به گذشته دهه دو در مديريتى نوين مفهوم يك عنوان به كار و كسب مدل
مىكنند استفاده كار و كسب مدل واژه از هنگامى است. پژوهشگران گرفته قرار كار و كسب تحليلگران و اجرايى
درباره شده مطرح هاى ديدگاه گستردگى به توجه هستند. با سازمان يك ارزش خلق منطق توصيف خواهان كه
است. مقاله شده مطرح باراهبرد، مفهوم اين نسبت مورد در زيادى پرسشهاى كار، و كسب مدل كاركرد و مفهوم
نسبت درباره پژوهشگران هاى ديدگاه سپس و پرداخته كار و كسب مدل ادبيات عميق بررسى به نخست حاضر
قالب در مفهومى چارچوب يك استخراج با ادامه، است. در داده قرار بررسى مورد را كار و كسب مدل و راهبرد
فناورى با هاى سازمان در پورتر ژنريك هاى راهبرد با كار و كسب مدل اجزاى آرايش ارتباط ميدانى، پژوهش يك
خوشه تحليل از كار و كسب مدل و راهبرد انواع اساس بر ها سازمان بندى گروه است. براى شده مقايسه پيشرفته
عملكرد درآنها كار و كسب مدل و راهبرد ماهيت تناسب ميزان سنجش منظور به سپس و شده گرفته بهره اى
در كار و كسب مدل آرايش كه است آن از حاكى آمده دست به است. نتايج گرفته قرار مقايسه مورد ها سازمان
تمايز ها راهبردآن كه هايى سازمان كار و كسب مدل آرايش با است هزينه رهبرى ها آن راهبرد كه هايى سازمان

علمى - پژوهشى نشريه
مديريتنوآورى

شماره 1 پائيـز 1391 اول، سال
صفحه

مكاتبات عهدهدار اشتر / نويسنده مالك دانشگاه علمى هيئت 1*- عضو
اشتر مالك دانشگاه علمى هيئت 2- عضو

تهران دانشگاه كارآفرينى، دانشكده كارآفرينى، دكتراى 3- دانشجوى
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دارد.  معنىدارى تفاوت است،

راهبردى تناسب راهبردى، عملكرد ارزش، راهبرد، كار، و كسب كليدى:  مدل واژگان

1- مقدمه
و فناورى در مداوم تغييرات مشتريان، نيازهاى تغيير المللى، بين سطح در كار و كسب محيط سريع تحوالت
در تغيير كه است روندى نمايانگر همه كارها و كسب در مؤثر توانمندساز يك عنوان به اينترنت پررنگ حضور
كه است ابزارهايى و مفاهيم نيازمندها امروز سازد. مديريت مى گريزناپذير را كارها و كسب مديريت به نگرش
را جامع تصوير اين و مىگيرد نظر در يكپارچه صورت به را كار و كسب يك پيشبرد در تأثيرگذار عوامل تمامى

نمايد. مى تبيين سهولت به كار و كسب ذىنفعان تمامى براى
كار و كسب فضاى و ادبيات كه است جامعى هاى پاسخ از مديريتى مفهوم يك عنوان به كار1 و كسب مدل
كسب عرصه به اينترنت ورود با كه كليدواژه است. اين داده نشان كنونى پرتالطم محيط به واكنش در امروز،
ذىنفعان براى را ارزش جريان كه است عميقى مفاهيم برگيرنده در شد، برخوردار زيادى محبوبيت از كار و
قرار ها آن اختيار در بهبود و نوآورى جهت زيادى بسيار هاى گزينه و است نموده تبيين كارها و كسب مختلف
كسب مدل تثبيت جهت ساختارهايى و تعاريف ارائه حال در قبل دهه دو حدود از مختلف دهد. پژوهشگران مى
كارهاى و كسب طراحى جهت مفهوم اين پتانسيل از نيز اجرايى افراد و بوده تحليلى مفهومى عنوان به كار و
هدف كه شود مى برده به  كار زمانى كار و كسب مدل واژه كلى صورت اند. به برده بهره آن ارزيابى و نوين
كسب قالب در سود به يابى دست چگونگى خود  و مشتريان براى شركت يك ارزش خلق شيوه دادن نشان
مناسب، كاربرد قابليت و تحليل سهولت آسان، درك به توجه با كار و كسب است. مدل شركت آن براى ارزش
كه است بر 40 سال بالغ ديگر سوى است. از گسترش حال در زيادى سرعت با اجرايى و پژوهشى محافل در
و ها شكست با راه اين در و برند مى بهره خود اهداف پيشبرد براى آن ابزارهاى و راهبرد مفهوم از ها سازمان

اند.  بوده مواجه زيادى توفيقات
و كسب مدل پتانسيل از بهرهگيرى راهبرد، و كار و كسب مدل مفهوم بين مفهومى تداخل نوعى بين اين در
سوال افراد از كه نويسند: ”زمانى مى چنين خود مقاله در مورگان و است. بيدنفولر ساخته مواجه ابهام با را كار
استفاده كار و كسب مدل به مربوط عبارات از سوال اين به پاسخ در آنها اغلب راهبردچيست؟ كه شود مى
است. سواالت مفهوم دو اين ارتباط نحوه و تحليل سطح كاركرد، نوع شامل مفاهيم اختالط نمايند”[1].اين مى
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هستند؟ مفهوم يك راهبرد و كار و كسب مدل است: آيا قبيل اين از شود مى مطرح زمينه اين در كه اساسى
در است؟ متفاوت كار و كسب مدل و راهبرد عمل حيطه آيا چيست؟ راهبرد و كار و كسب مدل كاركرد تفاوت

است؟ چگونه كار و كسب مدل و راهبرد از بهرهگيرى تأخر و تقدم كار و كسب تحليل
كار و كسب هاى مدل شناسى نوع روى بر كار و كسب هاى مدل روى بر گرفته صورت پژوهشهاى بيشتر
پژوهش از كنند. هيچيك مى مرتبط كار و كسب راهبرد به را انواع اين معدودى موارد در و هستند متمركز
است، مناسب خاص راهبرد يك سازى پياده براى كار و كسب مدل اجزاى از تركيبى چه كه سوال اين به ها
و كسب مدل و راهبرد ارتباط تبيين براى معدودى بسيار ميدانى هاى پژوهش ديگر سوى اند. از نداده پاسخ
از ضرورى جزئى كار، و كسب مدل طراحى امروزى، كارهاى و كسب ماهيت به توجه است. با گرفته صورت كار
چارچوب يك ايجاد به منجر وراهبرد كار و كسب مدل رابطه است. تبيين سازمانى ريزى  كالن برنامه فرآيند

گردد. مى كار و كسب مدل طراحى و راهبردى ريزى برنامه فرآيند سازى يكپارچه براى مرجع
نقاط گرفتن نظر در و كار و كسب مدل ادبيات عميق بررسى با ابتدا تا است آن بر حاضر مقاله رو، اين از
تناسب سپس و كند اتخاذ را كار و كسب مدل اجزاى براى مناسب چارچوب كار، و كسب مدل و راهبرد تفاوت
چارچوب از يكى عنوان تمايز (به و هزينه رهبرى هاى راهبرد پورتر[2] شامل ژنريك هاى راهبرد با مفهوم اين
پيشرفته فناورى با هاى سازمان عملكرد بر ها آن متقابل تأثير طريق از راهبرد) را تدوين براى توانمند هاى

نمايد. بررسى
استفاده توصيفى- تبيينى رويكردى از و مىباشد كاربردى هدف لحاظ به كه است پژوهشى نتيجه مقاله اين
و توصيف كار، و كسب مدل و راهبردها ماهيت نظر نقطه از ها سازمان نخست كه معنى بدين است؛ نموده
پيشرفته فناورى با هاى سازمان عملكرد بر اثرگذارى راستاى در كار و كسب مدل و راهبرد تعامل نحوه سپس

است. شده تبيين
تبيين پيشرفته فناورى با هاى سازمان در را كار و كسب مدل و راهبرد تعامل نحوه بررسى اين از حاصل نتايج

ارائه  مىدهد. سازمانها دراين وراهبرد كار و كسب مدل توأم تدوين و طراحى براى رهنمودهايى و مىكند

پژوهش 2- پيشينه
كار و كسب مدل  -1-2

اينترنتى كارهاى و كسب و اينترنت ظهور با كه است مديريت ادبيات در نوين مفهومى كار و كسب مدل
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به زمانى را كار و كسب مدل واژه نمود. پژوهشگران، باز مديريتى هاى واژه كليد ميان در سرعت به را خود جاى
در و پردازد مى خود مشتريان براى ارزش خلق به چگونه شركت يك دهند نشان خواهند مى كه برند مى كار
به و گذاشته فراتر نيز اين از را پا پژوهشگران از برد. بعضى مى سود و مىشود مند بهره چگونه خود آن، ازاى
با آشنايى اند[3]. جهت كرده استفاده ذىنفعان” براى ارزش ”خلق از مشتريان”، براى ارزش ”خلق عبارت جاى
ارائه  گرديده حوزه اين نظران صاحب توسط كه مفهوم اين تعاريف ترين مهم از برخى كار و كسب مدل مفهوم

شود. مى جدول (1) مشاهده در است،
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برتر فناورى كاالي گيري تصميم رفتار شكل (2) مدل
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كار و كسب مدل اجزاى براى ارائه  شده جدول(2) ساختارهاى

تشريح آن در را كار و كسب مدل اجزاى بتوان كه ساختارى توسعه ضرورت مختلف، تعاريف به توجه با
مدل براى را مناسب اجزاى از ساختارى خود نوبه به يك هر پژوهشگران منظور، مىگردد. بدين احساس نمود،
مورد در نظرات است. البته گرديده ارائه ساختارها اين از در  جدول (2) برخى كه اند داده ارائه كار و كسب
داده پيشنهاد ريكارت و مازانل همچون كه  پژوهشگرانى نحوى به است متفاوت كار و كسب مدل توصيف نحوه
توصيف به سيستم هاى پويايى تحليل ابزار شبيه ابزارى با و نشود معرفى اجزايى كار و كسب مدل براى كه اند

پرداختهاند [2]. آنها كار و كسب مدل و ها شركت آفرينى ارزش نحوه

  

Yip  2004  
( ) 

]17[.  
Johnson, Christensen 

&Kagermann
2008  ]18[.  

Itami&Noshino2010    ]19[.  
Osterwalder&Pigneur2010   /]16[.  

Shafer et al.2005  ]9[.  

مفهوم دقيق تبيين براى اند، برشمرده كار و كسب مدل مفهوم بيان براى نظران صاحب كه اجزايى از فارغ
افرادى مجموعه و باشد مى ها انسان نياز رفع سازمانها كرد. هدف شروع مشترى نياز از بايد كار و كسب مدل
مىشوند . پس ناميده سازمان آن مشتريان است، شده كار به دست آنها نيازهاى رفع براى سازمان يك كه را
داشته بر در سودى نيز ها سازمان خود براى كه نحوى به است، خود مشتريان نياز رفع ها سازمان نهايى هدف
نمايند، برطرف را خود نياز چند يا يك آن طريق از تا مىدهد ارائه خود مشتريان به سازمان يك كه باشد. چيزى
خود مشتريان براى چگونه سازمان يك كه مىدهد نشان كار و كسب مىشود. مدل ناميده پيشنهادى ارزش
و رد نحوه و تعامل نوع دهد- و مى انجام ارزش خلق براى كه هايى فعاليت تمامى مىكند- شامل خلق ارزش
صورت سازمان و مشترى بين سازمان) كه سازمان (درآمد براى ارزش قبال در مشترى براى ارزش شدن بدل
آن يافتن جريان چگونگى و ارزش خلق نحوه دهنده نشان كار، و كسب مدل مىكند. پس بيان نيز را مىگيرد

است. سازمان ذىنفعان شبكه ميان در

كار و كسب مدل و راهبرد رابطه  -2-2
به است. پاسخ پژوهشگران و مديران از بسيارى سوال مورد راهبرد، با آن تفاوت و كار و كسب مدل 81ماهيت
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پژوهشهاى رو اين است. از ها آن تعامل نحوه و مفاهيم اين از يك هر ماهيت صحيح درك نيازمند سوال اين
برخى بررسى به اجمالى طور به بخش اند. اين داشته مهم اين انجام در سعى كار و كسب مدل حوزه در اخير

پردازد. مى ها پژوهش اين از
مينتزبرگ كه مختلفى تعابير به ابتدا كار، و كسب مدل و راهبرد ميان رابطه تبيين براى همكارانش و شيفر
تصميم آنها همگى اما دارند، هايى اختالف هم با تعابير اين چه اند. اگر پرداخته است، داده ارائه راهبرد از
و ها انتخاب اين كننده منعكس را كار و كسب هاى مدل همكارانش و دهند. شيفر مى قرار نظر مد را گيرى
تسهيل كار و كسب هاى ” مدل كه نويسند مى چنين گيرند. آنها مى نظر در ها آن عملياتى هاى ضرورت
شده اتخاذ راهبردى انتخابهـاى از كه معلولى  هستند و علت روابط اعتبار سنجش و آزمون تحليل، كننده
هاى انتخاب از اى مجموعه توانند مى ” مديران كه گويند مى چنين ادامه در نويسندگان شوند.” اين مى ناشى
خاص حيطه يك بخواهند مديران است ممكن نمايند. همچنين ترجمه كار و كسب مدل يك به را راهبردى
تا دهند قرار نظر مد راهبردى هاى انتخاب از مختلفى هاى مجموعه براى زمان يك در را كار و كسب مدل از

نمايند. ” اتخاذ حيطه آن خصوص در را ممكن تصميم بهترين بتوانند
كارى چيستى خصوص در گيرى تصميم ” راهبرد، كه گيرند مى نتيجه اينگونه انتها در همكارانش و شيفر
از بازتابى را كار و كسب مدل آنها است.” كار آن انجام چگونگى كار و كسب مدل و شود انجام بايد كه است
شده، اتخاذ راهبردى تصميمات اشاعه و تحليل درك، به كمك براى ابزارى عنوان به و دانند مى شركت راهبرد

نمايند[9]. مى معرفى
هاى كنش راه و كار و كسب مدل راهبرد، بين رابطه تبيين براى چارچوبى خود پژوهش در ريكارت و مازانل
چگونگى و آن نحوه  عملكرد سازمان، منطق عنوان به كار و كسب مدل چارچوب اين مىدهند. در ارائه سازمان
و كسب مدل گزينش را راهبرد چارچوب، اين شود. همچنين مى گرفته نظر در ذىنفعان براى ارزش خلق
شركت يك روى پيش هاى گزينه راهكنش و پردازد مى بازار در رقابت به شركت آن توسط كه داند مى كارى

است. كار و كسب مدل انتخاب از پس
كه شود مى گرفته تصميم آن مبناى بر كه است اقتضايى عمل برنامه يك راهبرد پژوهشگر، دو اين نظر از
گيرى تصميم هاى گزينه راهبرد، زمينه در شركت انجام قابل شود. اقدامات برگزيده كارى و كسب مدل چه
مدل دهنده تشكيل عناصر خود نوبه به كه است حاكميتى ساختارهاى و دارايىها ها، سياست هاى حيطه در
با آن بازطراحى همچنين كار (و و كسب مدل طراحى دربرگيرنده راهبرد ، هستند. بنابراين سازمان كار و كسب
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راهبرد از بازتابى كار و كسب مدل واقع است. در سازمان اهداف به يابى دست محيطى) جهت اقتضائات به توجه
هستند اقدامى هاى برنامه نيز ها كنش راه تر، جزئى مقياسى در اما و مشابه طور است. به شده  سازمان درك

گردند. مى اجرا شركت كار و كسب مدل مرزهاى درون در كه
بين از كار و كسب مدل يك گزينش براى خاصى اقتضائات كه هنگامى كه كنند مى بيان ريكارت و مازانل
در و مىشود برقرار كار و كسب مدل و راهبرد مفاهيم بين يك به يك تناظر نوعى ندارد، وجود مدل چندين
ناگزير را شركت محيطى اقتضائات كه شرايطى در داشت. اما نخواهد وجود مفهوم دو اين بين تمايزى واقع
وراهبرد كار و كسب مدل سازد، مى حاكميتى ساختارهاى و ها دارايى ها، سياست زمينه در تغييراتى از
كار و كسب مدل صرف گزينش از فراتر راهبرد مفهوم كلى طور بود. به خواهند متفاوتى مفاهيم دربرگيرنده
محيطى اقتضائات به پاسخ در را كار و كسب مدل پيكربندى چگونگى كه است اقتضايى برنامه يك است.راهبرد
كسب مدل يك سازمان هر كه حالى در كه است اين وراهبرد كار و كسب مدل بين ديگر كند. تفاوت مى بيان
راهبرد، داراى سازمانى هر اما است)، پيامدهايى داراى كه كند مى اتخاذ تصميماتى سازمان هر دارد (زيرا كار و

نيست[3]. رو، پيش محيطى اقتضائات به پاسخگويى براى اقدام برنامه يك يعنى
نيز و اسنو و مايلز چندلر، همچون نظران صاحب از بسيارى كه كنند مى بيان خود پژوهش در آميت و زوت
در محققان اند. اين پرداخته سازمان عملكرد بر آنها توأم تأثير و ساختار و راهبرد رابطه بررسى به مينتزبرگ
بر مبنى شواهدى موفق هاى سازمان در و است اثرگذار ساختار بر راهبرد كه گرفته-اند نتيجه چنين نهايت
يكديگر جايگزين تنها نه كار و كسب مدل و بازار- محصول راهبرد ندارد. مفاهيم وجود راهبرد از ساختار پيروى
ورود و هزينه رهبرى تمايز، هاى راهبرد گرفتن نظر در با ها روند. آن مى شمار به يكديگر مكمل بلكه نيستند،
دو اين متقابل تأثيرات بررسى به كارآ و نوآور عنوان تحت كار و مدل  كسب نوع دو تعريف و بازار به زودهنگام

كنند:  مى اعالم چنين را خود تحقيق نتايج پايان در آميت و پردازند[12]. زوت مى سازمان عملكرد بر مفهوم
گذارند. همچنين مى اثر شركت بازار ارزش بر كه هستند يكديگر از مجزا مفهوم دو كار و كسب مدل و راهبرد

هستند. تأثيرگذار سازمان عملكرد بر يكديگر با كنشى هم بر در مفهوم دو اين
نوآورى مديريت كار، و كسب راهبرد با كار و كسب مدل بين رابطه بررسى به خود پژوهش در تيس ديويد
بيشترى عموميت از ها راهبرد به نسبت كار و كسب هاى مدل كه كند مى بيان پردازد. او مى اقتصاد تئورى و
نظر بود. از خواهند تقليد قابل رقبا توسط ها آن در رقابتى هاى مزيت وجود عدم صورت در و هستند برخوردار
تحليل است. بنابراين، آن تقليدپذيرى از كاستن و كار و كسب مدل براى رقابتى مزيت ايجاد راهبرد نقش تيس
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به كه كند مى توصيه است. تيس پايدار رقابتى كار و كسب مدل يك طراحى در مهم بسيار گام يك راهبردى
هم و راهبرد تحليل هم جديد، كار و كسب مدل سازى پياده و طراحى رقابتى مزاياى نتايج از محافظت منظور

است[11]. ضرورى كار و كسب مدل تحليل
بازار موقعيت خواهد مى موجود، كار و كسب مدل حفظ با است: يا نوع دو بر راهبرد بونت و ييپ ديدگاه از
كسب مدل كه هايى راهبرد گويند. يا مى تكاملى هاى راهبرد ها راهبرد از دسته اين به كه دهد، تغيير را شركت
گويند. تندرو (راديكال) مى يا تحولى هاى راهبرد ها، راهبرد از دسته اين به كه مىدهند تغيير كامًال را كار و
شركت بخشد. يك بهبود تكاملى بنيان يك اساس بر را بازار در خود موقعيت تا كوشد مى شركتى هر تقريباً
يا كيفيت موقعيت قيمت، موقعيت يا دهد افزايش را خود سهم خواهد مى معموالً بازار، از مشخص سهم يك با
و تكاملى هاى راهبرد طريق از را كار اين خواهد مى شركت يك موارد اغلب بخشد. در بهبود را خود سودآورى
دو قبيل از اى طلبانه جاه اهداف شركتى اگر حال، اين برساند. با انجام به خود اساسى كار و كسب مدل حفظ با
در اساسى تغيير يك به نياز باشد، داشته را جديد كامًال حيطه يك به ورود يا خود بازار سهم نمودن برابر سه يا
مشتريان از جديدى هاى بخش دادن قرار هدف از است ممكن اساسى تغيير اين به دارد. نياز كار و كسب مدل
تا است نياز تحولى راهبرد يك به شرايطى چنين بگيرد. در نشأت پيشنهادى ارزش اساسى طبيعت تغيير يا و

دهد[20]. تغيير اساسى وجه چند يا يك از را كار و كسب مدل
مفهوم دو كار و كسب مدل و راهبرد كه نمايد مى تأكيد نكته اين بر سال 2004 خود مقاله در ييپ همچنين
اجزايى و است ”  پرداخته چيست؟3 ” راهبرد مقاله در پورتر مايكل نظرات رد به و يكديگرهستند از مجزا كامًال
شدن كشدار كه است كرده تأكيد و دانسته كار و كسب مدل اجزاى را است برشمرده راهبرد براى پورتر كه را

است.  يكديگر با مفاهيم خلط همين خاطر به دهد مى رخ راهبرد بحث در گيجى  كه احساس و راهبرد بحث
است[17]. ناميده حقيقى4 هاى راهبرد را كار و كسب مدل كننده متحول هاى راهبرد مقاله، اين در ييپ

فرصت يك با شركت يك كه شود مى پردازد. فرض مى سفيد فضاى معرفى به ابتدا خود كتاب در جانسون
خود سابق مشتريان به بايد يا فرصت آن از بردارى بهره براى حالت اين است. در شده مواجه خود محيط در
صورت به اينكه و  يا برگزيند رسانى خدمت براى متفاوت طريقى يا كند، خدمترسانى قبلى متداول طريق به
ماهيت و فرصت ماهيت را محور دو اين نام نمايد. جانسون انتخاب رسانى خدمت براى را جديدى مشتريان كلى
مىنامد. سفيد فضاى و مجاورت اصلى، كار و كسب را محورها اين با شده توليد فضاى سه و نامد مى مشترى
اين و است آنها اساسى كار و كسب تدريجى بهبود جهت در شركتها اغلب راهبرد كه دارد اعتقاد جانسون
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مسلم بزنند. پس، راهبرد تدوين به دست خود، اساسى كار و كسب مدل حفظ با تا كنند مى سعى ها شركت
محدود دهد، قرار توجه مورد مىتواند راهبرد كه را مواردى اساسى، كار و كسب مدل هاى ظرفيت كه است
به بخواهد اينكه يا و نمايد انتخاب رسانى خدمت براى را جديدى مشتريان شركتى اگر عوض نمايند. در مى
كار و كسب مدل در نوآورى بايد كند، رسانى خدمت گذشته روال از متفاوت اى شيوه به خود كنونى مشتريان

دهد. قرار توجه مورد را خود
كند، مى تبعيت راهبرد از ساختار كه آلفردچندلر مشهور گفته اين يادآورى با آميت و زوت مانند نيز جانسون
اينگونه نهايت در است. او كار و كسب مدل نمايد، مى اجرا را راهبرد كه ساختارى كه كند مى نشان خاطر
مى تبعيت كار و كسب مدل ساختار از متداول، راهبردى ريزى برنامه فرآيند در راهبرد كه كند مى گيرى نتيجه
تبعيت راهبرد از كار و كسب مدل دانند، مى تحول و نوآورى را راهبرد ماهيت كه رويكردهايى ساير در و كند
مدل پردازيم، مى آن بهبود به و كنيم مى حفظ را كار و كسب مدل ساختار وقتى جانسون عقيده كند. به مى
هر كار و كسب مدل و راهبرد كه است معتقد جانسون مجموع، است. در گذاشته تأثير راهبرد بر كار و كسب

اثرگذارند[21]. يكديگر روى بر دو

پژوهش 3- چارچوب
الزم نظرى هاى بنيان كار و كسب مدل و راهبرد ارتباط و كار و كسب مدل هاى حيطه در ادبيات بررسى
حيطه خصوص در خبرگان ديدگاه تحليل ديگر، سوى ساخت. از فراهم را نظرى چارچوب يك توسعه براى
نهايى گيرد. چارچوب قرار بهبود مورد مفهومى چارچوب كلى تركيب شد موجب كار و كسب مدل و راهبرد
مىتوان خالصه طور به را فوق چارچوب اصلى است. پيام شكل(1) ارائه  شده در شماتيك صورت به مزبور
پورتر ژنريك راهبردهاى از يك هر با ارتباط در كار و كسب مدل اجزاى از خاصى نمود: آرايش بيان گونه اين

مىگردد. سازمان بهتر عملكرد موجب
ارائه نظرى چارچوب در كار، و كسب مدل و راهبرد نسبت درباره پژوهشگران بين كلى توافق عدم به توجه با
مفهوم دو اين تناسب سنجش هدف و ندارد وجود مفهوم دو اين بين ارتباط نحوه مورد در فرضى پيش شده،

است. يكديگر روى بر ها آن تأثيرگذارى نحوه گرفتن نظر در بدون
پورتر اصلى راهبرد دو شامل كه است راهبرد نخست، گيرد. بخش مى بر در را اصلى بخش سه فوق چارچوب
است. راهبردها اين نوع دو هر از عناصرى دربرگيرنده كه است تركيبى راهبرد يك و تمايز و هزينه رهبرى يعنى
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پژوهش مفهومى شكل (1) چارچوب

گرديد، مشخص ادبيات بررسى با دارد.  كار و كسب مدل به اختصاص چارچوب اين از ديگرى بخش
بـا و است بـرخوردار منـاسبى جامعيت پيگنيور[16] از و استروالدر توسط شده ارائه جزئى چهــار چارچوب
ارزش حيطه چهار شامل فوق دارد. چارچوب خوبى تطابق پيشرفته فناورى با هاى سازمان فعاليتهاى ماهيت
اجزاى داراى شده ياد هاى حيطه از يك هر است.  هزينه/درآمد و زيرساخت مشترى، با تعامل پيشنهادى،

شد. خواهد بحث ها آن درباره تفصيل به بعدى قسمت در پژوهش متغيرهاى قالب در كه هستند مختلفى
با كار و كسب مدل اجزاى آرايش تناسب سنجش كه پژوهش براى شده گرفته نظر در هدف به توجه با
جهت اين از دارد؛ وجود تناسب اين سنجش جهت مفهومى به نياز است، پورتر ژنريك راهبردهاى از يك هر
و مالى دستاوردهاى شامل كه يافته اختصاص سازمان راهبردى عملكرد به پژوهش مفهومى چارچوب از بخشى
تحت هاى سازمان ماهيت به توجه با ها شاخص اين است. انتخاب مأموريت انجام و مشترى رضايت غيرمالى،

است. گرفته صورت اصلى ذىنفعان برداشت و عملكردى اطالعات بودن دسترس در و بررسى
زير شرح به مىشود، مطرح فرضيه چهار آن آزمون جهت كه پژوهش اصلى سوال فوق، چارچوب به توجه با

شد: تعريف
راهبرد با متناسب كار و كسب مدل اجزاى ماهيت با تمايز، راهبرد با متناسب كار و كسب مدل اجزاى ماهيت

دارد؟ تفاوتى چه هزينه رهبرى
شود: آزموده زير فرضيات است نياز ضمنى طور به فوق سوال به پاسخگويى جهت
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هزينه رهبرى ها آن راهبرد كه سازمانهايى در كار و كسب مدل پيشنهادى ارزش حيطه اجزاى تركيب o

است. متفاوت است، تمايز ها آن راهبرد كه سازمانهايى با است
هزينه رهبرى راهبردآنها كه هايى سازمان در كار و كسب مدل مشترى با تعامل حيطه اجزاى تركيب o

است. متفاوت است، تمايز ها آن راهبرد كه هايى سازمان با است
است هزينه رهبرى آنها راهبرد كه هايى سازمان در كار و كسب مدل درآمد/هزينه حيطه اجزاى تركيب o

است. متفاوت است، تمايز آنها راهبرد كه هايى سازمان با
با است هزينه رهبرى آنها راهبرد كه سازمانهايى در كار و كسب مدل زيرساخت حيطه اجزاى تركيب o

است. متفاوت است، تمايز آنها راهبرد كه سازمانهايى
كسب مدل آرايش تبيين براى و متناظر شاخصهاى راهبرد انواع سنجش براى فوق، فرضيات آزمون جهت

است.  شده گرفته نظر در پژوهش مستقل متغيرهاى عنوان به كه شده تعريف حيطه هر در مرتبط اجزاى كار و
جدولهاى در كه شده گرفته نظر در شاخصهايى نيز وابسته متغير عنوان به عملكرد سنجش جهت همچنين

است: شده (4) و (5) ارائه
طيف از گيرى بهره مديريت و اجتماعى علوم هاى پژوهش در متغيرها كردن عملياتى شيوه ترين متداول
شدت دادن نشان براى بندى درجه يك از كه شود مى خواسته دهندگان پاسخ از مقياس اين است. در ليكرت
پاسخ براى اى گزينه پنج ليكرت مقياس نيز پژوهش اين كنند. در استفاده مساله يك عليه يا له خود اعتماد
سواالت هاى گزينه مخاطب، با بهتر ارتباط برقرارى جهت سواالت از برخى در است. البته شده استفاده سواالت
شده برخورد ليكرت طيف صورت به سواالت اين با دادهها تحليل در اما است، ارائه  شده توضيحى صورت به

است.

4- روششناسى
نقطه از سازمانها ابتدا در كه معنى است. بدين بوده توصيفى- تبيينى روش از استفاده پژوهش، رويكرد
از پورتر ژنريك راهبردهاى با كار و كسب مدل اجزاى ارتباط سپس و توصيف كار و كسب مدل و راهبردها نظر
مورد آمارى، نمونه در نامه پرسش قالب در سازمان عملكرد بر اثرگذارى زمينه در آنها تناسب سنجش طريق

است. شده آزمون
مدل ها، راهبرد به مربوط اطالعات و اينترنتى، و اى كتابخانه منابع از پژوهش، ادبيات به مربوط اطالعات
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پژوهش مستقل جدول (4) متغيرهاى

پژوهش وابسته جدول (5) متغيرهاى
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ك پورتر در سازمان هاى با تكنولوژى پيشرفته با رويكرد پيمايشى
تحليل رابطه  مدل كسب و كار وراهبردهاى ژنري

                 
      

              
            

     
    

 
    

        
    

 
    

     
    

 
    

    
   

 
   

       
   

 
   

    
      

 
      

        
    

 
     

    
     

 
     

           
    

 
    

      
    

 
    

     
    

 
    

      
      

 
      

   
    

 
     

   
      

 
      

   
      

 
      

     
     

 
     

   
     

 
     

          
 

       

             
 

        

      
 

     

     
 

   

   
                    

است. شده آورى جمع نامه پرسش طريق از ها سازمان عملكرد و كار و كسب
انجام از پس پرسشنامه، از استفاده و طراحى در الزم روايى به دستيابى جهت شد سعى پژوهش، اين در
پرداخته ها آن نتايج و زمينه اين در شده انجام پژوهشهاى كامل بررسى به موضوع، پيرامون مقدماتى مطالعه
استفاده كار و كسب مدل و راهبرد زمينه خبرگان از تعدادى مشورت از پرسشنامه طراحى در ضمن، شود. در

گرديد. لحاظ و اخذ ها آن نظرات و شد داده قرار اختيار 5 خبره در طراحى از پس و
دسترس در به توجه با كه بودند تهران سطح در پيشرفته فناورى با هاى سازمان مطالعه مورد آمارى جامعه

 . گرديد توزيع آنها تمامى ميان شده، طراحى پرسشنامه شامل 200 سازمان، جامعه اين از كاملى ليست بودن
تحليل و تجزيه در و گرديد دريافت استفاده قابل تعداد 120 پرسشنامه شده، توزيع هاى پرسشنامه ميان از
كارشناسان و سرپرستان مديران، از اختيار 20 نفر در پرسشنامه مرحله اين از گرفت. پيش قرار بررسى مورد ها
استفاده با كرونباخ آلفاى مقدار پرسشنامهها آورى جمع از شد. پس داده قرار پيشرفته فناورى با هاى سازمان

است. پرسشنامه پايايى نشاندهنده كه آمده 0/83 بود بدست گرديد. مقدار افزارSPSS محاسبه نرم از
است، كار و كسب مدل آرايش به نسبت كلى ديدگاهى كسب هدف، كه اين به توجه با حاضر، پژوهش در
بر عملكرد واريانس تبيين رو، اين است. از گرديده انتخاب كار و كسب مدل تبيين براى زيادى متغيرهاى تعداد
توصيه الگو تشخيص روشهاى از استفاده موارد، اينگونه نيست. در مناسبى روش متغيرها از حجم اين اساس
برخوردار زيادى محبوبيت از الگو تشخيص قدرتمند ابزارهاى از يكى عنوان به بندى خوشه شود[24] و مى
راهبرد ماهيت نظر نقطه از ها سازمان نخست كار و كسب مدل و راهبرد تناسب سنجش جهت است. بنابراين

 . شدند تقسيم خوشه دو به نيز كار و كسب مدل متغيرهاى از يك هر اساس بر ديگر سوى از و خوشه دو به
به 4 نوع ها سازمان راهبرد، دسته دو از يك هر كار  با و كسب مدل متغير هر به مربوط هاى خوشه تقاطع از
نوع، اين 4  ميان عملكرد نمره ميانگين واريانس تحليل روش كمك به سپس شدند.  بندى تقسيم سازمان

 . گرفت قرار تحليل مورد كار و كسب مدل مختلف اجزاى با راهبرد مختلف هاى گونه ميان تناسب و مقايسه
و k-meansبندى خوشه الگوريتم اسميرنوف، كولموگورف شامل آمارى فنون از فوق تحليلهاى انجام جهت

شد. استفاده واريانس تحليل

ها داده تحليل و 5- تجزيه
تعداد مالكيت، (ماهيت بررسى  تحت هاى سازمان عمومى مشخصات به مربوط هاى داده  (6) جدول  در

89



13
91

ييز
، پا

ول
ره ا

شما
ل، 

ل او
 سا

ى /
آور

ت نو
يري

مد
ى 

هش
پژو

 - 
مى

 عل
امه

صلن
ف

       
                    
                    
                  

     
                   
                   
                  

            
                     
                     
                  
                 
                    

                 
                   
                    

     
                   
                  

      
                    
                  

    
                    

گرفته، قرار پرسش مورد پرسشنامه اول قسمت در صادراتى) كه بازارهاى ورود و بودن رقابتى ميزان كاركنان،
است. شده تحليل و تجزيه

كولموگروف-اسميرينف آزمون از استفاده با ها داده بودن نرمال گام، اولين در پژوهش فرضيات آزمون جهت
ها داده بودن نرمال ادعاى معنىدارى ٪5 سطح در كه داد نشان آزمون اين گرفت. نتيجه قرار بررسى مورد
ميانگين اختالف تحليل براى عاملى تك واريانس تحليل روش از استفاده امكان نمود. بنابراين رد توان نمى را

شد. فراهم ها سازمان عملكردى
مبين اجزاى از يك هر و راهبرد انواع نظر نقطه از ها، الگوريتم K-means سازمان از استفاده با دوم گام در
شده جدولهاى (7) و (8) ارائه در ها خوشه اين تركيب كه گرفتند قرار خوشه دو در كار و كسب مدل آرايش
محدوده در موارد همه براى است بندى خوشه كيفيت نشاندهنده كه سيلوئت شاخص است ذكر به است. الزم

گرفت. قرار مناسب

پژوهش توصيفى جدول (6) آمار

  
35  17/29%  
85  83/70%
120100%

10026  67/21%
1005004467/36%
50010003350/27%

10001717/14%
120100%
4117/34%  
2917/24%
2150/17%
1210%
1717/14%
120100%

  
935/77%
275/22%
120100%
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دسته چهار به بار هر سازمانها كار و كسب مدل اجزاى از يك هر و راهبرد خوشههاى تقاطع با آخر گام در
تك واريانس تحليل از مربوطه، كار و كسب مدل جزء و راهبرد بين تناسب تبيين جهت سپس و شدند تقسيم
جدول در آزمونها اين شد. نتايج گرفته بهره سطح ٪5 در عملكرد اختالف بودن معنىدار آزمون براى عاملى

راهبرد نظر نقطه از سازمانها خوشهبندى جدول(7) تركيب

كار و كسب مدل اجزاى نظر نقطه از سازمانها خوشهبندى جدول(8) تركيب

  1122
  6456  

12
37  73

4169

8436
5664

5862
5070

5466
6456

6555

 / 

6753
7446
6159
8634

  58  62
8337
7941
6852
7446
5466
6654
7347
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گروه در عملكرد ميانگين اختالف بودن دار معنى دهنده نشان رنگ سياه هاى است: (خانه شده داده (9) نشان
برابر 2,68 است) آماره بحرانى مقدار و بوده مربوط

كار و كسب مدل انواعراهبردو تقاطع از حاصل هاى گروه عملكرد اختالف دارى جدول(9) معنى
F

3 5

4 23

4 19

0 52

1 68

0 6

2 19

3 46

2 78

1 76

0 51

5 81

0 55

2 24

4 28

3 42

6 77

1 29

0 53

5 46

1 19

نتيجهگيرى و 6- بحث
در ها آن سازى عملياتى جهت و بيان خالصه صورت به آمارى هاى تحليل از حاصل نتايج بخش اين در
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است. ارائه  شده راهكارهايى پيشرفته فناورى با هاى سازمان
خود ارزش خروجى در دارند تمايز راهبرد به بيشترى تمايل كه هايى سازمان كه است آن از حاكى نتايج
از خدمات تركيب گفت توان مى مىسازند. بنابراين رنگ پر را خدمات سهم و نمىكنند اكتفا صرف محصول به
تمايز به دستيابى خواهان كه هايى سازمان براى ارائه  محصوالت فرآيند با فروش از پس هاى پشتيبانى قبيل

مىآيد. شمار به ضرورى هستند،
توجهى قابل محصول تنوع داراى كنند، مى پيروى تمايز راهبرد از كه هايى سازمان كه است آن بيانگر نتايج
تنوع دارى مىكنند پيروى هزينه رهبرى راهبرد از كه هايى سازمان كه اين بر مبنى شواهدى اما هستند
چون روشهايى از پيروى با توانند مى ها سازمان گفت مىتوان ندارد. بنابراين وجود هستند، كمى محصول

يابند. دست اقتصادى مزيتهاى و تنوع به همزمان انبوه، سفارشىسازى
ارزش خروجى در مىكنند، پيروى تمايز راهبرد از كه باال عملكرد با سازمانهاى كه است آن از حاكى نتايج
باال عملكرد با هاى سازمان ديگر سوى از و اند گرفته نظر در را مشترى براى كامل سازى سفارشى امكان خود
استانداردسازى از مشخصى سطوح به يابى دست به ترى بيش تمايل است، هزينه رهبرى ها آن راهبرد كه
طراحى در دارند، هزينه رهبرى راهبرد از پيروى به تمايل كه هايى سازمان مىشود پيشنهاد دارند. بنابراين،
به دستيابى قصد كه سازمانهايى و دهند قرار مدنظر را استاندارد توليد به يابى دست امكان خود محصوالت

دهند. قرار نظر مد خود طراحى فرآيند در را خاص مشترى هر نيازهاى كامل اعمال امكان دارند، تمايز
يكسانى اهميت هزينه، رهبرى و تمايز راهبرد دو هر در بازار بندى بخش كه دهد مى نشان نتايج بررسى
راهبرد گونه دو اين از يكى از كه هايى سازمان عملكرد ارتقاى براى عاملى مشتريان بخشبندى ميزان و دارد

نمىشود. محسوب كنند، مى پيروى
تفاوت مىكردند، پيروى راهبرد گونه دو از يك هر از كه هايى سازمان براى جديد مشتريان جذب ميزان
مورد در تأثيرگذار عوامل ساير و منابع به توجه با ها سازمان شود مى توصيه بنابراين، نداشت.  دارى معنى

نمايند. تصميمگيرى جديد مشتريان جذب سياست
دو از يك هر از كه سازمانهايى عملكرد متمايزكننده تجارى، عالمت بر تأكيد ميزان كه مىدهد نشان نتايج
سطح ارتقاى براى خود راهبرد از فارغ ها سازمان شود مى توصيه نيست. بنابراين مىكنند، پيروى راهبرد گونه

نمايند. تالش خود تجارى عالمت
براى را تعويض هزينه اند، كرده پيروى تمايز راهبرد از كه باال عملكرد با هاى سازمان مىدهد نشان نتايج
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هزينه رهبرى راهبرد از كه باال عملكرد با هاى سازمان كه اين بر مبنى شواهدى اند. اما برده باال خود مشتريان
ندارد. وجود دارند، مشتريان براى پايينى تعويض اند- هزينه كرده پيروى

محصوالت خلق فرآيند در كنند مى پيروى تمايز راهبرد از كه باال عملكرد با سازمانهاى دهد مى نشان نتايج
شوند. مى مند بهره خود مشتريان مشاركت از خود

براى اى متمايزكننده عامل خدمات و محصوالت قيمت بودن متغير يا ثابت ميزان كه دهد مى نشان نتايج
محسوب كنند، مى پيـروى هزينـه رهبـرى و تمـايــز راهبرد گونه دو از يك هـر از كه هـايى سازمان عملكرد

شود. نمى
هاى مزيت از اند كرده پيروى هزينه رهبرى راهبرد از كه باال عملكرد با هاى سازمان كه دهد مى نشان نتايج

كنند. مى استفاده ترى بيش ميزان به محدوده و مقياس از ناشى اقتصادى
ترى بيش اهميت كنند، مى پيروى تمايز راهبرد از كه باال عملكرد با هاى سازمان كه دهد مى نشان نتايج
كه اهميتى ميزان بين دارى معنى تفاوت كه آن حال هستند، قائل فكرى هاى سرمايه و انسانى منابع براى

نداشت. وجود بودند، قائل فيزيكى و مالى منابع براى ها سازمان
ساير به نسبت كنند مى پيروى تمايز راهبرد از كه باال عملكرد با هاى سازمان كه است آن از حاكى نتايج
راهبرد از كه باال عملكرد با هاى سازمان ديگر سوى هستند. از قائل تحقيقات براى ترى بيش اهميت ها سازمان
كه اهميتى ميزان بين تفاوتى هستند. اما قائل توليد براى ترى بيش اهميت اند، كرده پيروى هزينه رهبرى

ندارد. وجود هستند، قائل توسعه و تأمين طراحى، و فروش براى ها سازمان
و ندارد وجود سازمانها بين سپارى برون از استفاده ميزان بين معنىدارى تفاوت كه دهد مى نشان نتايج
كنند، مى پيروى راهبرد گونه دو از يك هر از كه هايى سازمان بهتر عملكرد جهت عاملى سپارى برون ميزان

شود. نمى محسوب
و مرتبط موضوعات و ابعاد از بسيارى به پرداختن فرصت مختلف، هاى محدوديت دليل به كه است طبيعى

از: عبارتند موارد گيرند. اين قرار آتى هاى پژوهش براى مبنايى توانند مى كه است نبوده مكمل
پورتر، عمومى هاى راهبرد ماهيت با اجزا مطابقت كار و كسب مدل طراحى مبناى حاضر، پژوهش 1- در
موجود هاى بندى تقسيم از ديگرى انواع توانند مى آتى هاى است. پژوهش بوده تمايز و هزينه رهبرى شامل
دسته آن اساس بر را كار و كسب مدل مناسب آرايش و دهند قرار خود تحليلهاى مبناى را راهبرد زمينه در

نمايند. تعيين را ها راهبرد از
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بود، آن دهنده تشكيل هاى حيطه تمامى در كار و كسب مدل طراحى كه حاضر پژوهش هدف به توجه 2- با
روى بر تمركز با توانند، مى آتى هاى است.  پژوهش شده اكتفا حيطه هر براى اجزا از محدودى تعداد تعريف به
نمايند. تعريف سازمان هاى راهبرد با متناسب را اجزا از ترى تفصيلى و تر تخصص آرايش ها، حيطه از يك هر
است.  داده قرار پيشرفته فناورى با هاى سازمان كار و كسب مدل طراحى بر را خود تمركز حاضر 3- پژوهش
آرايش استخراج به و دهند قرار خود تحليل مبناى را صنايع از ديگرى هاى بخش توانند مى آتى هاى پژوهش

بپردازند. آنها براى كار و كسب مدل
شد. استفاده گرفته بهره ها سازمان بندى گروه براى بندى خوشه مرسوم هاى روش از حاضر پژوهش 4- در

دهد. دست به بهترى نتايج تواند مى فازى، عملكرد توابع همچنين و بندى خوشه براى فازى هاى روش از
براى اجزاء از يكى به مربوط هاى داده بار هر كار، و كسب مدل هاى گونه ايجاد جهت حاضر پژوهش 5- در
از كار و كسب مدل هاى گونه ايجاد جهت توانند مى آتى هاى گرفت. پژوهش قرار استفاده مورد بندى خوشه

كنند. استفاده بندى خوشه براى همزمان طور به جزء چندين
مدل مفهوم بودن نوظهور به توجه گرديد. با بررسى راهبرد با كار و كسب مدل ارتباط حاضر پژوهش 6- در
دارد.  وجود سازمانى مفاهيم ساير با مفهوم اين ارتباط بررسى براى مناسبى پژوهشى هاى فرصت كار، و كسب
مدل مختلف هاى آرايش با ها آن ارتباط تحليل كه هستند مواردى جمله از انسانى منابع و ساختار فرهنگ،

است. برخوردار شايانى اهميت از كار و كسب
عملكرد بر تأثير نحوه طريق از ها آن تناسب بررسى و يكديگر با كار و كسب مدل اجزاى درونى 7- ارتباط
بررسى و تحليل خور در كار و كسب مدل مناسب طراحى جهت كه است پژوهشى هاى حيطه ديگر از سازمان

است.
پويايى است. بررسى شده بررسى ايستا اى گونه به كار و كسب مدل و راهبرد بين ارتباط پژوهش اين 8- در
مفاهيم، اين پوياى رفتارهاى مشاهده و زمان طول در يكديگر روى بر ها آن تأثيرگذارى نحوه و مفاهيم اين هاى

رود. مى شمار به پژوهشى هاى اولويت از
است. در نظرسنجى(پيمايش) بوده نوع از عمدتا پژوهش، اين در گرفته صورت هاى تبيين و ها 9- تحليل
و عمق به قطعا دهند انجام را تحليلها اين ميدانى هاى ارزيابى انجام با بتوانند پژوهشگران ساير كه صورتى

شد.   خواهد افزوده نتايج دقت
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