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 فصل سوم :

شرایطی خارج از تاثیر مستقیم سازمان ها بستگی دارد .توانایی سازمان ها در ایجاد ارزش برای مشتریان و سوددهی تا حد زیادی به   

ند باشد .تحلیل روند شاخص های محیط فراگیر در ابعاد مختلف قانونی ، اقتصادی ، اجتماعی و فنی در آغاز تدوین هر استراتژی می تواند بسیار سودم  

د . در سطوح ملی و صنعتی می توان به مسائلی همچون قانون مختلف در سطوح مختلف سازمانی مربوط می شو محیط سیاسی و قانونی به موضوعات

 انحصار ، مالیات ، یارانه های دولتی و قوانین زیست محیطی اشاره کرد .

اشته در سطوح فردی ، بحث های قانونی بیشتر بر این محور است که شرکت ها تا چه حد باید اجازه دخالت در زندگی خصوصی کاربران اینترنتی را د

 باشند . مثال : قرار دادن کوکی ها ، بازاریابی تهاجمی و استفاده از هرزنامه . 

زه های کشوری ، منطقه ای و جهانی اشاره دارد . از فاکتورهای مهم آن می توان به نرخ به تحوالت اقتصادی در سطح گسترده در حومحیط اقتصادی 

 بهره ، نرخ تبادل ارز ، قیمت و سیر تکاملی سهام اشاره نمود .

ا به کار و محیط اجتماعی فاکتورهایی را از قبیل آمار جمعیتی ، توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه ، تحرک اجتماعی مردم و تفاوت نگرش ه

می شود .استراحت را در بر می گیرد . از تحوالت اجتماعی به عنوان مهم ترین عامل توسعه تعداد زیادی از برنامه های کسب و کار الکترونیکی یاد   

 دو شاخصه مهم دیگر در محیط اجتماعی ، الگوی استفاده از اینترنت و درجه استفاده از اجتماعات مجازی است . 

از اهمیت بسیار باالیی در زمینه کسب و کار الکترونیکی برخوردار است . از ابزارهای پیشبرد توسعه تکنولوژی می توان به استانداردها ی محیط فناور

xml،html،http،tcp/ipاشاره کرد . از جمله  زبان هایی  

 درک مناسب از محیط فراگیر برای تنظیم درست استراتژی کسب و کار از ضروریات است . 

بستگی دارد ؟ اول ، یک سازمان باید بتواند ارزش بیشتری را نسبت به رقبا ایجاد کند . دوم ، سازمان باید از  یک سازمان به چه عواملی سوددهی 

 ارزشهای ایجاد شده به نحوی استفاده کند که بتواند قیمت بیشتری را نسبت به هزینه ایجاد از مشتریان طلب کند . 

نه ای ارائه کرده است که خالصه ای از عوامل تعیین کننده توانایی سازمان ها در به دست آوردن ارزشی که ایجاد کرده اند را چارچوب پنج گا پورتر

قدرت  –محصوالت جایگزین  –موانع ورود  –ویژگی ساختاری که جذابیت صنعت را تعیین می کنند عبارتند از : رقابت صنعتی  5نشان می دهد . 

قدرت چانه زنی خریداران . –نندگان چانه زنی تامین ک  

سازمان ها در یک صنعت ، فشار یا فرصت برای باال بردن موقعیت خود در بازار موجود احساس کنند . شدت رقابت صنعتی زمانی اتفاق می افتد که 

تمایز کم بین  –اهمیت استراتژیک  –باال بودن هزینه ثابت  –باالی رقابت در یک صنعت در نتیجه یکی از عوامل زبر اتفاق می افتد : تعداد باالی رقبا 

ظرفیت مازاد . –نرخ رشد پایین در صنعت  –محصوالت   

نسبت  پیدا کرده است وتا حد زیادی کاهش  ت تعداد رقبااینترنت و کسب و کار الکترونیکی اهمیت مرزهای جغرافیایی و عمال محدودیبا گسترش 

هم بیشتر به سمت هزینه های ثابت گرایش یافته است .   بین هزینه های ثابت و متغیر  

بد . موانع ورود به نوعی تعیین کننده خطر رقبا برای ورود به بازار در یک صنعت خاص هستند . سوددهی صنایع با کم شدن این موانع کاهش می یا

هزینه تعویض باال  –شیب یادگیری باال  –و وفاداری به یک نام تجاری اعتماد  –با فاکتورهای زیر حاصل می شود : هزینه ثابت باال افزایش موانع ورود 

حفاظت قوی از مالکیت معنوی .  –و تاثیرات شبکه ای قوی   

 ویژگی شیب یادگیری باال به سازمان ها امکان کاهش هزینه ها و یافتن راهکارهای افزایش منافع برای مشتریان را می دهد . 

ارائه  ویژگی هزینه تعویض باال و تاثیرات شبکه ای قوی می تواند به متصدیان در نگهداری مشتریان کمک کند . حتی اگر تازه واردین ارزش بیشتری

 کنند . 



 چسبندگی باالی یک سایت باعث کاهش احتمال رفتن یا از دست دادن مشتریان خواهد شد . 

ا برای حفاظت از محصوالتی که با هزینه بسیار باال توسعه یافته اند ولی هزینه گسترش انبوه ، تولید ویژگی حفاظت قوی از مالکیت معنوی مخصوص

 مجدد و پیاده سازی آنها نسبتا پایین است ، بسیار ضروری است . 

با افزایش میزان دسترسی و کیفیت محصوالت جایگزین ، سود دهی در صنعت نیز کاهش می یابد . محصوالت جایگزین ، محدودیتی را برای میزان 

  قیمتی که سازمان ها می توانند برای محصوالت خود طلب کنند ، ایجاد می کنند . 

زنی خریداران افزایش یافته و از توان چانه زنی تامین کنندگان کم می شود : تمرکز زمانی که یک صنعت ویژگی های زیر را دارا باشد ، توان چانه 

تبدیل شدن بیشتر محصوالت به کاالهای     –درجه باالیی از شفافیت بازار  –پراکندگی تامین کنندگان  –باالی فروشندگان یا تامین کنندگان 

یف شبکه .هزینه تعویض یا جایگزینی کم و تاثیرات ضع –استاندارد   

سوددهی در چارچوب ترکیبی همکاری و رقابت بر این ایده تاکید می شود که با برجسته کردن تعامالت با دیگر بازیگران ، امکان تاثیرات مثبت روی 

البی  –ک توسعه مشتر –وجود خواهد داشت . این تعامالت شامل سه دسته مهم زیر هستند : تنظیمات مشترک تکنولوژی و استانداردهای صنعت 

 مشترک . 

چارچوب ارزش خالص برخالف جارجوب ارائه شده توسط پورتر روی جنبه های مثبت تعامالت تمرکز دارد و دنبال شناسایی فرصت ها برای ایجاد 

 –ان نهایی بازیگر اصلی جهت توصیف محیط بازار از طریق تعامالت بین آنها دارد : مصرف کنندگ 4ارزش از طریق همکاری است . این چارچوب 

کامل کنندگان .  –رقبا  –تامین کنندگان   

 مشتریان زمانی که بتوانند مکمل محصول را از جای دیگر تهیه کنند ، ارزش بیشتری برای یک محصول قائل خواهند شد . 

جهت شروع تدوین استراتژی کسب و کار با انواع محیط ها و تاثیراتشان آشنا شدیم . عوامل موثر بر سوددهی سازمان معرفی شدند . چارچوب 

حفظ  موجود در کسب و کار را مورد بررسی قرار داد تا با وجود شرایط رقابتی باز هم بتوان سازمان رانیروهای پنج گانه پورتر تاثیرات منفی تعامالت 

کرده و به کسب سود پرداخت . دو چارچوب ترکیبی همکاری ، رقابت و ارزش خالص هم معرفی شد تا در کسب و کار به اثر تعامالت مثبت و 

 سازنده با رقبا هم توجه شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجم :

این است که فقط ارزش آفرینی برتر در برابر رقبا می تواند یک  سازمان در نظر گرفته می شود . دلیل عمده آن نیزمفهوم ایجاد ارزش به عنوان قلب هر 

 فرصت را برای افزایش و تداوم سوددهی برای سازمان ها ایجاد کند . 

منافع مصرف کننده شامل تمامی شاخصه ها و ویژگی هایی است که یک سرویس یا محصول برای مصرف کننده )از دید خودش( ایجاد ارزش       

شرایط اقتصادی ، منافع مصرف کننده با حداکثر تمایل خریدار به پرداخت برای یک محصول مورد نظر تخمین زده می شود . می کند . در   

رساندن محصول به مشتری متحمل می شود . این ها شامل هزینه های مختلفی از موارد از هزینه شامل تمامی مخارجی است که یک تامین کننده در راه 

 قبیل توسعه تکنولوژی ، مواد خام ، تولید ، بازاریابی ، فروش و توزیع می شود . 

در حالی که هزینه های ثابت از  هزینه های متغیر از قبیل هزینه مواد خام برای محصول و ارسال را می توان مستقیما به یک محصول خاص منصوب کرد

 قبیل هزینه های توسعه محصول ، وب سایت ها ، ساخت انبارها باید بین تمام محصوالتی که به فروش می رسد ، تقسیم گردند .   

تفاوت بین تمام منافعی که یک مصرف کننده با استفاده از یک محصول به دست آورده با کلیه هزینه هایی که برای تولید و رساندن  ارزش ایجاد شده ،

به دست مصرف کننده صورت گرفته ، می باشد . ارزش ایجاد شده به خودی خود در رابطه با قیمت و سودآوری اطالعاتی نمی دهد و آن محصول 

رحله بعد صورت می گیرد . تعیین قیمت در م  

د شده باید مثبت برای رقابت موفق در بازار ، سازمان باید دو گونه نیازمندی یا شرط اصلی را در رابطه با ارزش برآورده کند که عبارتند از : ارزش ایجا

ارزش ایجاد شده باید بیشتر از ارزش خلق شده توسط رقبا باشد .  –باشد   

زمان . –مکان  –جمله : ترجیحات شخصی  یادی بستگی دارند ازمنافع مشتری به چیزهای ز  

 –راحتی استفاده  –میزان سفارشی سازی محصوالت و سرویس ها  –منابع ملموس منافع مصرف کندگان شامل موارد زیر است : کیفیت محصول 

محدوده یا تنوع محصوالت . –سرعت ارسال و تحویل  –کیفیت سرویس   

اشاره به صفات عینی یک محصول از قبیل کاربردی بودن ، ماندگاری ، قابل اعتمادی و سهولت نصب و راه اندازی دارد . کیفیت محصول   

سرویس را می توان با استفاده از بازخوردهای مشتریان ، ایجاد اصالحات مورد نظر آنها ، آموزش فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات و  کیفیت 

آیندها بهبود داد .بازرسی های مستمر فر  

عوامل بحرانی موفقیت . –ویژگی های آستانه ای  –اعتبار  –شامل موارد زیر است : نام تجاری منابع ناملموس برای منافع مشتریان   

بوط        نام تجاری اشاره به درک صفات و خصوصیاتی دارد که مصرف کنندگان ، آنها را با سازمان فروشنده محصوالت و ارائه دهنده خدمات مر

 می داند . یک نام تجاری قوی در بسیاری از موارد در نتیجه فعالیت های تبلیغاتی گسترده و نوآورانه ایجاد می شود . 

ی اعتبار تاریخچه عملکرد مشاهده شده از سوی سازمان می تواند به عنوان یک فاکتور اصلی و تاثیرگذار در اعتبار سازمان مطرح باشد و مشتریان برا

زش زیادی قائلند زیرا می تواند ریسک خرید آنها را تا حد زیادی کاهش دهد . ار  

های ویژگی های آستانه ای حداقل ملزوماتی هستند که سازمان باید برای هر محصول یا خدمت برآورده کند . وب سایت های عملیاتی سازمان ، لینک

  به عنوان نمونه ای از این ویژگی های آستانه ای در نظر گرفت . مربوطه و داشتن مکانیزم پرداختهای امن آنالین را می توان 

ا در ایجاد ویژگی های آستانه ای و عوامل بحرانی موفقیت ، منافعی را برای مشتری ایجاد می کنند اما فقط عوامل بحرانی موفقیت است که به سازمان ه

 تمایز و مزیت رقابتی کمک می کند و در ایجاد منافع برتر برای مشتریان تاثیر گذار است . 

برای محصوالت یا سرویس های خود تعیین یا از مشتری طلب نده از طریق قیمتی که سازمان ها می توانند توزیع ارزش بین تامین کننده و مصرف کن

مازاد مصرف کننده .  –کنند ، انجام می گیرد . قیمت ، ارزش ایجاد شده را به دو مقوله مجزا تقسیم می کند که عبارتند از : مازاد تولید کننده   



قیمتی که یک محصول به فروش می رسد و هزینه ای که برای تولید آن محصول صرف می شود ، می باشد . مازاد تولید کننده ، تفاوت بین  

برای محصول می پردازد ، است تفاوت بین حداکثر هزینه ای که مشتری تمایل به پرداخت آن دارد و هزینه ای که نهایتا مشتری مازاد مصرف کننده ، 

مشتریان با قیمت مشابه یا با قیمتهای پایین تر و کیفیت مشابه امکان پذیر خواهد بود .که با ایجاد سطح باالتری از منافع   

سطح نسبی ارزش آفرینی سازمان .  –دو فاکتور اساسی وجود دارند که در سوددهی سازمان ها تاثیر گذار هستند و آنها عبارتند از : ساختار صنعت   

.  صنایع با رقابت بسیار شدید ، موانع ورودی پایین ، دسترسی ساده با جای گزین ها از جذابیت کمتر و در نتیجه سودآوری کمتری برخوردارند  

عالیت باید تحلیل زنجیره ارزش سازمان ها در نظر گرفته شوند ، عبارتند از : یک فمعیارهایی که باید در انتخاب فعالیتهای خاص به منظور گنجاندن در 

با بازاریابی و فروش مرتبط  –هزینه های قابل مالحظه ای را نشان دهد  –پتانسیل باالیی از تمایز فراهم آورد  –شرایط مختلف اقتصادی را نشان دهد 

 باشد .

خدمات پس از فروش . –وش بازاریابی و فر –تدارکات خارجی  –عملیات  –فعالیتهای اصلی زنجیره ارزش سازمان عبارتند از : تدارکات داخلی   

، هزینه ها و فعالیت های تدارکات خارجی را نیز کاهش داده است . کاهش تدارکات داخلی با واگذاری محصوالت به تامین کنندگان   

کاهش میزان از دست دادن  –ایجاد یک ارتباط بلند مدت با مشتریان  مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی برای اهداف زیر به کار گرفته می شود :

تمرکز بیشتر  –افزایش سود آوری از مشتریانی که سود چندانی عاید سازمان نمی کنند  –بهبود شرایط مالی با فروش جانبی ، پیش فروش  –مشتریان 

 روی مشتریان با ارزش .

ی .تعمیم مشتر –حفظ مشتری  –جذب مشتری  –شامل چهار عنصر اصلی می شود : انتخاب مشتری   e-CRM 

نگهداری مشتری توسط دو ویژگی سفارشی سازی و اجتماعات قوی آنالین انجام می گیرد که سفارشی سازی با هدف ایجاد شرایط چسبندگی 

 مشتریان به سازمان صورت می پذیرد . 

ها به این منظور سعی در گسترش دامنه مقصود از تعمیم مشتری تمرکز بر روی به حداکثر رساندن ارزش طول عمر مشتری در سازمان است که سازمان 

 و حوزه مشتریان کنونی خود با  فروش جانبی می کنند . 

داخلی  برای سازمان های خدمات محور ، فعالیت های عملیاتی و بازاریابی / فروش و برای سازمان هایی که خدمات فیزیکی ارائه می دهند ، تدارکات

ی اهمیت برخوردارند . و خارجی و بازاریابی / فروش از درجه باال  

زیر ساخت . –مدیریت منابع انسانی  –توسعه تکنولوژی  –فعالیتهای حمایتی زنجیره ارزش سازمان عبارتند از : خرید   

ی پدید آورده اینترنت با استفاده از استخدام آنالین ، آموزش های مبتنی بر وب ، مدیریت دانش مبتنی بر اینترنت تغییراتی را در مدیریت منابع انسان

 است . 

نهایت منجر به ایجاد برتری  فعالیتها به وسیله زنجیره ارزش به یکدیگر مرتبط می باشند که توانایی سازمان در ایجاد تناسب بین فعالیت های مختلف در

 و مزیت رقابتی برای سازمان می گردد . 

سازی تالش ها هستند . بهینه  –تقویت فعالیت ها  –سه اهرم اصلی تعیین کننده تناسب بین فعالیت های سازمان ، سازگاری بین فعالیت ها   

هایی را باید انجام دهد ، تعیین فعالیتهایی که سازمان نباید انجام دهد هم از در استراتژی عالوه بر تصمیم گیری در رابطه با این که سازمان چه فعالیت

 اهمیت مشابهی برخوردار است . 

 –تصویر و اعتبار  –سبک و سنگینی بین موقعیتها و شرایط مختلف جهت تداوم موقعیت استراتژیک در سازمان ناشی از موارد فوق است : فعالیت ها 

 پیاده سازی استراتژی .



ت میکند یا ر پیاده سازی استراتژی پرسیدن  یک سوال برای هر تصمیمی اهمیت باالیی دارد و آن سوال این است : آیا سازمان ما برای هزینه کمتر رقابد

 قصد دارد که تامین کننده متمایزی باشد ؟

اط بین فعالیت های مختلف دارد ، بهینه سازی تاکید بر اهمیت در حالی که تقویت فعالیتها عمدتا تمرکز بر بهبود خدمات رسانی به مشتری با ایجاد ارتب

 کاهش هزینه از طریق حذف افزونگی بی مورد و فعالیت های زائد دارد . 

فعالیت ها ، ارتباط بین تنظیم استراتژی و پیاده سازی را ایجاد می کند و برای این ایجاد تناسب بین فعالیت ها از طریق سازگاری ، تقویت و بهینه سازی 

 منظور تحلیل دقیق محدوده های افقی و عمودی سازمان و تنظیم سازماندهی داخلی سازمان براساس آن از ضروریات است . 

ی برای فعالیت هایی از قبیل پردازش سفارشات و تدارکات بدست فیزیکپیشنهاد می کند اطالعاتی که در زنجیره ارزش مفهوم زنجیره ارزش مجازی 

 می آیند باید به منظور افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان مورد استفاده قرار گیرند .

دارند و انتخاب با اطالعات که برای مشتری ارزش ترکیب اجزا مرتبط  زنجیره ارزش مجازی شامل جمع آوری و سازمان دهی اطالعات و انتخاب و

 فرمت مناسب برای توزیع اطالعات ، می باشد .

ازمان ها جهت ارائه راه حل برای رفع مشکل و مورد توجه قرار دادن ساختار داخلی سازمان ، فرآیندها ، منابع و قابلیت ها که بر موقعیت رقابتی س

و شایستگی های اصلی در سازمان شکل گرفت . های داخلی تاثیرات زیادی دارند ، دیدگاه مبتنی بر منابع با تمرکز بر چشم انداز  

مهارت هم  شایستگی ترکیبی از منبع و مهارت است . منبع اشاره به دارایی های مشهود و نامشهود سازمان که می تواند در ارزش آفرینی استفاده شود و

 اشاره به توانایی سازمان در استفاده کارآمد از منابع دارد .

بوده و در میان محصوالت و بازارهای این که بتواند به عنوان هسته در نظر گرفته شود باید ارزشمند ، منحصر به فرد ، دشوار برای تقلید  شایستگی برای

.مختلف ارزشمند باشد   

دو مساله دوگانگی بین تمرکز نظریه منبع محور و بازار محور ، تدوین استراتژی را از دو زاویه متفاوت انجام می دهند اما با بررسی اشتراکات این 

و دو گانگی بین دیدگاه های عملکردی و  عملکرد تقابلی دیگر معتبر به نظر نمی رسد گرچه درونی و بیرونی ، دو گانگی بین فعالیت ها و شایستگی ها 

 هر کدام برای عناصری تاکید دارند اما عمال از عناصر مکمل هم اثر می پذیرند .

ارزش ایجاد شده و اهمیت آن در کنار منافع مصرف کننده و انواع هزینه های سازمان تشریح شد . از  شروع شد ،ایجاد و جذب ارزش با این فصل  

 ارزش آفرینی و نیازمندی های آن گفته شد . منابع ملموس و غیر ملموس منافع مصرف کنندگان ذکر شد . جهت جذب و توزیع ارزش در سازمان ها

صورت گرفت و با دو مفهوم مهم مازاد تولید کننده و مازاد مصرف کننده آشنا شدیم و دو فاکتور اساسی تاثیر گذار در سود دهی  راهنمایی هایی

و تحلیل فعالیت ها در آنها مورد بررسی قرار گرفت . فعالیت های سازمان ها هم در ادامه آمد . مفاهیم زنجیره ارزش فیزیکی و مجازی تشریح شدند 

اثیر پشتیبانی در زنجیره ارزش سازمان بیان شدند . با مفهوم مدیریت ارتیاط با مشتری الکترونیکی ، اهداف و عناصرش آشنا شدیم . مهره های تاصلی و 

یرونی و بگذار در ایجاد تناسب بین فعالیت ها توضیح داده شدند . دیدگاه مبتنی بر منابع تحلیل شد و تضاد تمرکز نظریه مبتنی بر بازار بر محیط 

 محوریت کاربردی با تمرکز نظریه مبتنی بر منبع بر داخل سازمان و شایستگی ها ذکر گردید .

 

 

 

 

 

 



 فصل ششم :

ای برتری بر رقبا ، هنگام تنظیم استراتژی مدیران می توانند از بین دو گزینه اصلی ، استراتژی سازمان خود را انتخاب کنند . اوال سازمان ها می توانند بر

رقابت که الت و سرویس ها را با هزینه پایین تر ارائه دهند یا محصوالت و خدمات برتری ارائه کنند . ثانیا سازمان ها می توانند با تعریف مجدد محصو

 به واسطه عوض کردن قوانین بازی مثل گشودن فضاهای جدید در بازار امکان پذیر می گردد ، به رقابت بپردازند .

چهار عنصر آن هم تمایز ، رهبری هزینه ، تمرکز بر و مزیت رقابتی ، ماتریس گزینه استراتژی مبنا ایجاد می گردد .  هدف زاربا گستردگی با دو بعد

 تمایز و تمرکز بر هزینه می باشند . 

ترین هزینه و نزدیکی به  سازمانی که قصد دارد موقعیت رهبری هزینه را در صنعت به دست آورد باید سعی در برآوردن نیازمندی های موقعیت پایین

 منافع نماید . 

تاثیرات یادگیری . –هزینه های عامل  –اهرم های سازنده که به سازمان ها در کسب رهبری هزینه کمک می کنند ، عبارتند از : تاثیرات مقیاسی   

محصوالت را با تقسیم هزینه های ثابت در بین تعداد تاثیرات مقیاسی به این موضوع اشاره دارد که تولید با حجم باال در عمل می تواند هزینه واحد 

 زیادی از محصوالت کاهش دهد .

سهم بزرگ بازار در توانایی چانه زنی و کاهش قیمت های ورودی با استفاده از خرید های عمده می تواند اهرم عمده ای برای کاهش هزینه ها باشد . 

 مقایسه با رقبا ، پیش نیازی برای ارائه دهنده رهبری هزینه است . 

 تاثیرات یادگیری اشاره به کاهش هزینه و افزایش کارآمدی سازمان در طول زمان دارد . 

طالح به گیر افتادن در میانه تشبیه می گردد ، سازمانی که تالش برای ایجاد تمایز و رهبری هزینه ، در آن واحد را دارد ممکن است به شرایطی که به اص

 گرفتار شود . موقعیتی که نه رهبری هزینه است و نه تمایز . 

تلف  –دید از دیدگاه تئوری ، فاکتورهای زیر می توانند نیاز به جای گزینی بین دو گزینه اصلی را کاهش دهند یا محو کنند : توسعه تکنولوژی های ج

یی مقیاسی و تاثیرات یادگیری .صرفه جو –کردن منابع   

د . تکنولوژی های جدید تا زمانی که در حال تکامل هستند و هنوز رقابت جدی شکل نگرفته است ، برای کاهش نیاز به جایگزیننی نتیجه بخش هستن  

ید در صنایع مختلف است . به راهکاری جای گزین برای توسعه استراتژی ، حرکت فراتر از یک حوزه یا صنعت خاص با جستجو برای فضاهای جد

این صورت سازمان حداقل موقتا از رقابت شدید در یک صنعت رها می شود . از اهداف این رویکرد ، تالش برای افزایش منافع مصرف کننده و 

 کاهش قیمت ها است .

در خارج از استاندارد های شیوه کسب و کار در سازمان باید تحلیل روش های ارزش آفرینی را با جستجوی خارج از جعبه خود انجام دهد . جستجو 

حوزه های پوشیده در بین دو صنعت منجر شود .صنعت خود می تواند به کشف   

 –جستجو در گروه های استراتژیک   -جستجوی فراتر از مرزهای سازمانی با راه کارهای زیر صورت می پذیرد : جستجو در میان صنایع جای گزین 

جستجو برای جاذبه های کارکردی و احساسی خریداران جستجو در  –جستجو در خدمات و سرویس های مکمل  –خریداران  جستجو در زنجیره های

جستجو در صنایع غیر مرتبط . –بین زمان ها   

از بانکداری الکترونیکی در دنیای کسب و کار آنالین ، مشتریان با سبک و سنگین کردن گزینه ها از جمله خرید آنالین و رفتن به فروشگاه ، استفاده 

 یا رفتن به شعبه ، موارد مورد نظر خود را انتخاب می کنند .

ال گروه های استراتژیک شامل سازمان هایی می شوند که همان نوع محصوالت را برای یک بخش مشخص از مشتریان تولید می کنند . سازمان ها معمو

ارند ، مقایسه می کنند .خود را با رقبایی که در همان گروه استراتژی قرار د  



ستراتژیک به معنی جستجو برای یافتن سازمان هایی است که همان محصوالت پایه را برای بخش دیگر از مشتریان تولید جستجو در تمامی گروه های ا

 می کنند  که در عمل پتانسیل یافتن راهکارهای جدید برای ارزش آفرینی فراهم می کند . 

حصوالت یا جستجو در زنجیره های خریداران به این موضوع اشاره دارد که افرادی که مسئولیت خرید را بر عهده دارند لزوما کسانی نیستند که از آن م

اده و موارد خدمات استفاده می کنند . برای مسئولین خرید و تامین ، قیمت و فرآیند خرید ارزشمند است در حالی که کاربران تاکید بر آسانی استف

 کاربردی دارند . در چشم اندازهای سازمان باید هر دو گروه جای گیرند تا ارزش آفرینی قوت گیرد . 

یا جاذبه های احساسی که عمدتا با قدرت نام تجاری به دست می آید ، محصوالت و سرویس ها اغلب تمرکز بر ویژگی های کاربردی و ملموس 

محصول جذاب احساسی عمال منجر به افزایش گسترده در منافع دریافتی از مشتری می گردد .  دارند . تبدیل محصول کارکردی به  

ت مورد انتظار سازمانی که با ارزیابی زود هنگام تاثیرات تغییرات آینده در محیط های فراگیر و رقابتی ، استراتژی های ارزش آفرینی خود را با تغییرا

فق عمل کرده است . وفق دهد ، در جستجوی بین زمان ها مو  

 سواالتی که در ادامه مطرح می شوند راهگشایی برای فرصت های ارزش آفرینی جدید برای سازمان ها خواهند بود :

حذف شوند ؟ آیا آنچه ما انجام می دهیم واقعا منافعی را برای مصرف کننده ایجاد می کند ؟ اگر نه ، چه مولفه هایی باید از محصوالت یا خدمات مان 

          ما چگونه می توانیم محدوده مواردی را که ارائه می دهیم ، با هدف کاهش هزینه و حذف مواردی که منفعت چندانی ندارند ، کاهش دهیم ؟   

                                                چگونه و در کجا می توان استاندارد و کیفیت محصوالت و خدمات را افزایش داد ؟                                                 

 چه کاری را می توان انجام داد که قبال صورت نگرفته است ؟

استراتژی هزینه  در این فصل ابتدا گزینه های پیش روی سازمان ها هنگام تنظیم استراتژی ارائه شد . با دو بعد مزیت رقابتی و بازار ، ماتریس گزینه های

اه کارهایی که سازمان را به کسب مزیت رقابتی نزدیک کند ، معرفی شد . با عناصر کلیدی که سازمان ها را به رهبری هزینه نایل میکند ، ساخته شد . ر

نند ، هم هزینه را رهبری کنند و هم تمایز بیافریآشنا شدیم . ایجاد موقعیت استراتژیک بر پایه تمایز شرح داده شد . به سازمان هایی که می خواهند 

ریو های پیش اشاره شد که اکثرا در میانه راه گیر می کنند . فاکتورهایی مطرح شد که نیاز به جای گزینی بین دو گزینه کلیدی را کاهش می دهند . سنا

به چه صورت به  روی فعاالن اینترنتی مطرح گردید . بر بحث ایجاد فضاهای جدید در کسب و کار و نگرشی فراتر از مرزهای سازمانی تکیه شد که

ی ارزش آفرینی منجر می گردد . راه کارهایی برای کشف حوزه های جدید در کسب و کارها معرفی شد . سواالتی مطرح شد تا بینش سازمان را برا

 ایجاد فرصت های ارزش آفرینی باز کند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفتم : 

  را مشخص می کنند ، در نظر گرفته    سازمان های فعال در صنعت  یا حجم اصلی که اندازه عاملویی های اقتصادی مقیاسی و گستره به عنوان دو صرفه ج

دهنده مقدار کاالهای فروخته شده است در حالی که گستره نشان دهنده تنوع محصوالت فروخته شده است . . مقیاس نشانمی شوند   

در حالی که هزینه های متغیر با افزایش تولید باال می روند مثال  مثال هزینه انبار کاال و ماشین آالت یر نمی کندثابت با افزایش میزان تولید تغی هزینه

ل کاال .هزینه حمل و نقل و ارسا  

غیر پایین صرفه جویی های اقتصادی مقیاسی قابل توجه معموال در آن دسته از فرآیندهای تولیدی وجود دارند که هزینه های ثابت باال و هزینه های مت

 دارند . 

رسد ، هزینه ثابت دوباره شروع به افزایش می کند زیرا امکانات جدید مورد نیاز  زمانی که هزینه های تولید موجود به نقطه محدودیت های خود می

 خواهد بود .

یدگاه بازاریابی ، شعبه های فیزیکی می توانند کمک به سزایی در راستای جلب اعتماد حتی اگر تعامالت با حضور مشتریان الزم نباشد ، هنوز از د

 مشتریانی که با دیده تردید به سازمان های صرفا آنالین می نگرند ، باشند .

انجام گیرد نه صرفا برای دنبال کردن رویکرد کاهش هزینه . آن  صرفه جویی های مقیاسی و گستره ای باید با توجه به زمینه و حوزه استراتژی مشخص

 چه باید همیشه مد نظر قرار گیرد ، نوع گزاره ارزش است که سازمان به مشتریانش ارائه می دهد . 

ارائه گستره جهت افزایش  –ارزش ارائه شده به مشتریان می تواند شامل این موارد باشد : افزایش مقیاس جهت دستیابی به گروه جدیدی از مشتریان 

 نظر گرفتن درآمدی که می تواند از گسترش به بخش های جدید یادر  –محصوالت و خدمات جدید که به سازمان در کاهش هزینه ها ، کمک کند 

 افزودن انواع مختلف محصوالت به دست آید .

س های برتر ، بدون شک رسیدن به موقعیت غالب بازار برای پیشگامان اینترنتی مدیون مزیت های ورود زود هنگام است زیرا توانستند در ارائه سروی

 رضایت مشتریان و افزایش بهره وری عملیاتی مداومت داشته باشند . 

شبکه . تاثیرات  –های تعویض هزینه  –تجاری و اعتبار نام  –: تاثیرات یادگیری زود هنگام به بازار عبارتند از  مزایای ورود  

بهره وری مجانی . تاثیرات  –اطمینان تکنولوژیک عدم  –ازار عبارتند از : عدم قطعیت در بازار زیان های ورود زود هنگام به ب  

 –سایت های کاربر پسند ارائه دهد وب  –زمانی که آمازون وارد بازار آلمان شد ، یاد گرفته بود که چگونه بازاریابی آنالین و آفالین انجام دهد 

خود را ساده و موثر کند .  تدارکات و حمل و نقلفرآیندهای   

صاحب نام و شرکت گوگل به دلیل ارائه منافع و امکانات بسیار باالتر به کاربران از جمله سرعت و دقت بیشتر توانست بازار را تسخیر کرده و رقبای 

 اعتبار خود را از میدان به در کند .

ند در مواردی بسیار سنگین باشد و ، حاصل انتقال از یک محصول به محصولی دیگر است که می تواهزینه های تعویض یا هزینه های خود سازگاری 

قفل شدن به محصول را ایجاد می کند .  در عمل نوعی ضعیف از  

تعویض ناشی از هزینه  –چهار منبع اصلی که هزینه تغییرات از آنها سرچشمه می گیرند ، عبارتند از : هزینه های تعویض ناشی از یاد گیری مجدد 

ز برنامه های مشوق مشتریان .هزینه تعویض ناشی ا  -هزینه تعویض ناشی از محصوالت مکمل ناسازگار   -سفارشی سازی   

تهدید برای مواردی چون موتور جستجو که استفاده از آن ساده و ادراکی است ، هزینه یادگیری مجدد بسیار محدود است اما این مورد از ریسک های 

 کننده موتورهای جستجو هم تلقی می شود . 

عدم توانایی استفاده از محصولی جدید به جای محصوالت فعلی که سازمان در  هزینه ناشی از نه تعویض ناشی از محصوالت مکمل ناسازگار بههزی

می کند . اختیار دارد ،   



است و این هزینه برای تازه واردین  برای بسیاری از پیشگامان کسب و کار اینترنتی ، هزینه تعویض به عنوان عامل تعیین کننده حفظ مشتری عمل نکرده

 یا متصدیان کنونی هم نمی تواند حاشیه امنی بسازد . 

ه های ارتباط موثری که بین مصرف کنندگان ایجاد می گردد یا اطالعاتی که به واسطه حجم باالی کاربر در شبکه در دسترس قرار می گیرند از نمون

د .دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شون بارز تاثیرات شبکه است . این تاثیرات به دو  

زشمندتر می کند .تاثیرات مستقیم شبکه وابسته به تعداد کاربرانی است که از آن ابزار یا تکنولوژی بهره می برند زیرا تعداد کاربر بیشتر آن شبکه را ار  

دستگاه های بازی های کامپیوتری که  یاارند مثل دستگاه پخش ویدئو تاثیرات غیر مستقیم شبکه برای محصوالتی است که به کاالهای مکمل نیاز د

 ارزش این محصوالت هم با تعداد استفاده کنندگان باال می رود .

با همترازان خود مقایسه می شوند . قدرت تاثیرات شبکه با اطالعاتی که در رابطه با فروشندگان و خریداران ثبت می شود ، افزایش می یابد زیرا آنها  

زمانی که مشتریان ،  حتی اگر تاثیرات شبکه بسیار قوی باشد ، لزوما به این معنی نیست که مشتریان به سمت محصول یا خدمت برتر نروند زیرا

هنگام تصمیم گیری در نظر می گیرند .  هم تکامل و گسترش محصوالت جدید را ،و جدید را مقایسه می کنند  محصوالت یا سرویس های موجود  

هند . این جوامع آنالین مجازی بر پایه این ایده شکل گرفته که جوامع را از بازار فیزیکی به فضای بازار دیجیتال جهت ایجاد تاثیرات شبکه حرکت د

         به این حوزه همزود هنگام  ورود مزایایمهمترین از  .تراکنش  –سرگرمی  –اطالعات  –جوامع چهار هدف عمده را دنبال می کنند : ارتباطات 

  از جوامع مجازی معموال از تبلیغات ، هزینه استفاده ،  اشاره نمود . درآمدهامحتوا توسط کاربران ، داده کاوی و محتوای تجاری می توان به تولید 

حاصل می شوند .تراکنش ها  هزینه اشتراک ، هزینه محتوا و هزینه  

ند در صورت عدم آمادگی بازار برای خدمات و محصوالت جدید ، عدم قطعیت در بازار تشدید می شود زیرا قبل از این که محصوالت و خدمات بتوان

 برای مصرف کنندگان ارزشمند شوند ، مشتریان باید به استفاده از آنها عادت کنند . 

رکز و سرمایه گذاری روی تکنولوژی های غلط هم به اندازه تخمین های اشتباه و دست باال گرفتن تقاضای بازار ، خطرناک است . تم  

در راستای ایجاد ارزش و  و توجه شود که بسیاری از تکنولوژی ها از بعد فنی ممکن است بدون اشکال باشند ولی کاربرد آن در بازار کسب و کار

باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .درآمد زایی   

به مالکیت خود درآورد ، رقبا از آنها بهره می گیرند . با توجه به اگر نتوان از اطالعات و تجربه های حاصل از تاثیرات یادگیری حفاظت کرد و آنها را 

 تسهیل در گردش اطالعات ، یافتن راهکارهای رقیبان هم آسان تر شده و به گسترش بهره وری مجانی انجامیده است .

در ابتدای این فصل دو مفهوم مهم در صرفه جویی های اقتصادی مطرح شد : مقیاسی و گستره ای و مثال های کاربردی جهت درک بهتر آنها ذکر 

د . با انواع هزینه های گردید . ارائه ارزش در قالب دو عامل فوق شرح داده شد . از ورود زود هنگام به بازار گفته شد و مزایا و معایب آن تشریح گردی

و راه های کسب در آمدشان مطالبی ارائه تعویض آشنا شدیم . از تاثیرات شبکه و انواع آن گفته شد . جوامع مجازی آنالین ، اهدافی که دنبال می کنند 

 شد . 

 


