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 منابع بر مبتنی مروری مختصر بر رویکرد

 

 هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبیعضو ، M.dehghani@acecr.ac.ir، محمدرضا دهقانی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه ، Ahmadmakhmalbaf@yahoo.com، احمد مخمل باف

 علوم مدیریت و مدیریت منابع انسانی ایران هایآزاد اسالمی واحد بیرجند و عضو انجمن
 

 تهیه برای مبنایی لذا باشد،می راهبردی مدیریت در نوین رویکردی منابع، بر مبتنی رویکرد – چکیده

 مطالعه و کاوی اسناد روش از استفاده با مطالعه این .شودمی گرفته نظر در سازمان راهبردهای تدوین و

 .پردازدمی برمنابعمبتنی رویکرد بر اجمالی مروری به استراتژیک مدیریت حوزۀ در موجود متون

 در و پردازدمی منابع بر مبتنی رویکرد و استراتژیک مدیریت موضوع پیشینه به ابتدا، در حاضر مطالعه

 رویکرد معایب منابع، بر مبتنی رویکرد مفروضات منابع، بر مبتنی رویکرد و استراتژی مفاهیم ادامه

 این نتایج .دهدمی قرار بررسی مورد را منابع بر مبتنی رویکرد توسط استراتژی تدوین و منابع بر مبتنی

منابع که از  بر صنعتی و دیدگاه مبتنیتفاوت بین دو دیدگاه سازمان که، است آن از حاکی مطالعه

که تفاوت این دو دیدگاه و صورتی در. رقابتی است باشند، در توصیف منشأرویکردهای استراتژی می

توان یک رویکرد محور را می منبع بنابراین رویکرد ها است ودیدگاه فرایندی در منطق تحلیلی آن

 .باشدهای مدیریتی میبنیادی دانست که دارای مقبولیت فراوانی در زمینه

 .سازمان انسانی، منابع مدیریت عملکرد، استراتژی منابع، بر مبتنی رویکرد :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

 ساختار تغییر الزام تا است شده موجب فناوری و یگفرهن اجتماعی، اقتصادی، سریع تغییرات امروزه

 هاسازمان لذا .شود احساس باشند، برخوردار پایدار 0رقابتیمزیت یک از مایلند که ها سازمان عمومی

 محیط این با خود هایتوانمندی بهبود و تقویت منظور به را هایشانمهارت و هادانسته تا اندتالش در

 و ضعیف رقابتی موقعیت در را سازمان سویک از راهبرد، فقدان محیطی چنین در .دهند وفق پرتالطم

 با راهبردی ریزیبرنامه در را رویکرد یک از استفاده دیگر سوی از و دهدمی سوق شکست نهایت در
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 در نوین رویکردی ،0منابع بر مبتنی رویکرد که جاآن از .خواهدکرد مواجه زیادی هایکسری

 .شودمی گرفته نظر در سازمان راهبردهای تدوین و تهیه برای مبنایی لذا باشد،می 9راهبردی مدیریت

 به پذیرد؛می شکل هاآن هایقابلیت و منابع براساس رقیب هایشرکت رقابت منابع بر مبتنی نظریة بنابر

 هایباهتش واسطه به بلکه محصوالت میان موجود هایشباهت واسطة به تنها نه را رقبا که معنی این

 مطالعه این ادامه در (.0320 عطاران،) کرد شناسایی توانمی نیز هایشانابلیتق و منابع میان موجود

 مدیریت حوزۀ ایپایه تئوری عنوان به مختصر، صورت به را منابع بر مبتنی تئوری گیریشکل

 مبتنی رویکرد و استراتژی مفاهیم به تحقیق پیشینة بیان از پس و دهدمی قرار بررسی مورد استراتژیک

 منابع بر مبتنی رویکرد توسط استراتژی تدوین چگونگی و رویکرد این معایب و مفروضات منابع، بر

 .پردازدمی

 

 تحقیقپیشینۀ
سلزنیک از اولین نویسندگانی بود که اعتقاد داشت عوامل موجود در درون یک سازمان مانند  فیلیپ

در واقع . مشی انتخابی هستندعوامل اصلی در اجرای موفق خطتجربه کارکنان و گذشته سازمان 

با توجه به مطالعات . حال است ۀکنندتعیین ،وکار، گذشتههای کسب سلزنیک اعتقاد داشت در فعالیت

 سن، آندوز و گات هم عقیده داشتند که قدرتنویسندگانی مانند کریستین 0200سلزنیک، در دهه 

ها از شایستگی متمایز آن چیزی بود شایستگی متمایز آن است و منظور آنرقابتی یک شرکت ناشی از 

 ،هایس در مجله هاروارد بیزینس ریویو روبرت 0242در سال . که شرکت به بهترین نحو انجام دهد

بیان نمود که چرا مدیران باید قبل از اینکه ابزار اجرای یک استراتژی را داشته باشند، به تدوین آن 

. دنریزی نکنها، برنامهکه قبل از جستجوی قابلیت نمود به جای این کار او به مدیران پیشنهاد. بپردازند

ریزی را ها، توسعة برنامهبرداری از آنسپس جهت بهره و دنها را به وجود آوربه جای آن، قابلیت

 "نامشهود هایراییجابجایی دا"استاد ژاپنی در کتاب مشهور خود با نام  ،هیروکو ایتامی .تشویق نمایند

-مهم 3نامشهود های اییاو معتقد است که دار. نمایدهای سازمان تأکید می بر اهمیت کار بر روی قوت

گونه طرز تفکر، زمینه را برای این. رقابتی یک شرکت هستند منابع برای مزیت ،پایدارترینو ترین 

                                                           
1. RBV 

2. Strategic Management 

3. Intangible assets 
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محور،  منبع پرداز در رابطه با دیدگاهاولین نظریه. آماده نمود 0240محور طی دهة  منبع ظهور دیدگاه

مطالعة بعدی در این رابطه توسط ونرفلت بود که در تالش برای ایجاد زیربنای . پنروس بود ادیس

های  ها به نگرش تفکر وی در برخی روش. گرفتصورت 0وکارکسبسیاست سازگار برای نظریة

در حقیقت برای وی منابع و محصوالت دو پردازان سازمان صنعتی یا مدل پورتر نزدیک بود نظریه

مشهود و نامشهود تلقی شدند که در رابطه  هایروی یک سکه هستند، جایی که منابع به عنوان دارایی

ورنیفلت، ) با سازمان نیمه پایدارند وی مدل  پنج نیروی پورتر را در تحصیل منابع به کار گرفت

منابع را به دنبال  بر مبتنی یرمشهود سازمان، دیدگاههای مشهود و غونرفلت با بیان دارایی(. 0248

دریکس و (. همان) منابع، برای سطح معینی از سود با استفاده از منابع انتخاب نمود سازی هزینةحداقل

یافته در طول عمر سازمان را مورد توجه قرار داده و  های خاص تجمع، نقش دارایی0242کول در سال 

ها در این راستا، چهار آن. کنندرقابتی تأکید می ازمانی در دستیابی به مزیتهای منابع سبر ویژگی

ها و ابهام را ارتباط درونی دارایی های انبوه دارایی،زمانی، کارایی های تراکمجوییویژگی صرفه

 منابع و عدم تجانس تفاده از دو فرض عدمـبا اس 0220ال ـبارنی در س(. 0223پیتراف، ) کنندمطرح می

-ها و چهار ویژگی با ارزش بودن، کمیابی، تقلیدناپذیری و عدم وجود جایگزینآن جابجایی قابلیت

 انداز اقتصادی از دیدگاهیک چشم 0223پیتراف در سال . استراتژیک یک چارچوب مفهومی ارائه داد

عدم تحرک منابع، منابع ارائه و ضمن تأکید بر پایداری مزیت رقابتی، معیارهای تجانس منابع،  بر مبتنی

(. 0223پیتراف، ) داد های گذشته و آینده برای رقابت را در این راستا مورد تأکید قرار محدودیت

منابع و نقش آن در استراتژی و  بر مبتنی بیانیة روشنی از دیدگاه 0222کولیس و مونتگومری در سال 

مل عدم تقلیدپذیری، طوالنی محتوایی که منابع باید در آن به محک آزمون گذاشته شوند، که شا

ها منابعی که طبق نظر آن. باشد، ارائه دادندبودن، تناسب و سازگاری، جایگزینی و برتری رقابتی می

(. 0224کولیس، ) گیرند ها را داشته باشند، باید مورد توجه اساسی قراراین معیارها و مشخصه

 هایرقابتی، شناسایی دارایی سازی مزیتضمن تأکید بر پایدار 0220مارکیدس و ویلیامسون در سال 

مارکیدس و ) کنندکلیدی تأکید می مند منابعاستراتژیک را کافی ندانسته و بر ایجاد مستمر و نظام

توان چنین اذعان نمود که گرفته توسط پژوهشگران، می باتوجه به تحقیقات انجام(. 0220ویلیامسون، 

                                                           
1. Business 
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درونی سازمان به دنبال ایجاد و نگهداری از باید در عواملکه میمنابع، این است بر مبتنی اساس نظریة

 .گیردمی رقابتی، منابع سازمان مورد توجه قرار که در رأس و منشأ مزیت رقابتی بود، چرا مزیت
 

 منابع بر مبتنی مفاهیم استراتژی و رویکرد
استراتژیک  مدیریت ةکردن تاریخچدر تالشی که جهت خالصه (0248) روملتباتوجه به مطالعة 

-لذا می .ها است گیری سازمان مسیر و جهت ۀدهند، نشان0کند که استراتژیاشاره می است، انجام داده

 .کندتئوری استراتژی عملکرد، شرکت را در یک محیط رقابتی توصیف میتوان چنین بیان نمود که، 

 ۀموضوعاتی است که مالحظات عمداستراتژی، شامل کند که تئوریاضافه می روملت در مطالعة خود

 کند دربرها را جستجو می ارشد یا هر مقام دیگری که دالیل موفقیت یا شکست بین سازمان مدیران

طور متنوع در  های مختلف استراتژی بهدیدگاه .گیرد و رقابت، موضوع اصلی این تئوری است می

استراتژی معرفی  رویکرد ،9ها راتژیستشاید به تعداد است. شوداستراتژیک یافت می ادبیات مدیریت

 رویکرد -9، 3صنعتی سازمان رویکرد -0: از عبارتسه رویکرد عمده و غالب در استراتژی . شده است

، 40 ةو اوایل ده 00ةدر اواخر دهصنعتی  سازمان رویکرد. ، استمنابع بر مبتنی رویکرد -3و  8فرایندی

کلیدی موفقیت کند که عوامل این دیدگاه مطرح می .شدوکار معرفی پرتر در استراتژی کسبتوسط 

باشد و سازمان باید خود را با شرایط محیط تطبیق عملکرد شرکت می ۀکنند وکار، تعیینکسب محیط

کید بر اینکه عوامل أمنابع، این تئوری را مورد انتقاد قرارداده و با ت بر مبتنی در حال حاضر دیدگاه .دهد

رقابتی پایدار باشند و این مزیت باید از طریق منابع داخلی  توانند منبع مزیتزمان هرگز نمیخارج سا

اگرچه استراتژی و  فرآیندی در روبکرد. اندسازمان بدست آید در مقابل این تئوری قرار گرفته

دیدی فکری ج جهتلیکن ، داردکید أدهند ت ها انجام می چه که شرکتهای مرتبط با آن بر آن زمینه

تمایز اصلی در این . ها تمرکز داشتبوجود آمد که بر چگونگی انجام آن 0200 ةدر اواسط ده

های چاکر اوارتی و دز دو پیش طبق تحلیل .کردن استراتژی و انجام آن است رویکرد، بین فرمولی

عقالنیت  از پذیرش سازد که عبارتها جدا میدیدگاه ةفرض تحقیقات فرآیندی این رویکرد را از بقی

با گذشت زمان . ، استمحدود و دیدگاه چندگانه در واحدهای سازمانی و تعامالت بین این واحدها
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 ةگیری توسعه پیدا کرد و با توسعفرآیند با تمرکز بیشتر بر وظایف مدیریتی و تصمیم بر مبتنی دیدگاه

های مهم عوامل  ر ویژگیمنابع ب بر مبتنی دیدگاه. مطالعات فرآیندهای شناختی مدیران رونق یافت

کید بر أاین رویکرد ت. کندکید میأت، اندمستقلی که منجر به تنوع محصوالت یا کاهش قیمت شده

رقابتی هستند و چالش مدیران در  مزیت أ، خود، منش0استراتژیک منابع. استراتژیک شرکت دارد منابع

های موفق منابعی دارند که  که شرکتکند  یاین رویکرد تحلیل م. شناسایی و مدیریت این منابع است

؛ 0248ورنیفلت، ) باتوجه به مطالعات(. 0342یار، نصیری) ستا ها بیشتر از رقباآن ةارزش مجموع

؛ پورتر و 0223؛ آمیت و اسکومیکر، 0229؛ نلسون و وینتر، 0220؛ گرانت، 0220پراهاالد و هامل، 

-ها، و قابلیتمحوری، قابلیت منابع، شایستگی (9000و بارنی،  9000؛ کول، 0240؛ تس، 0248میلر، 

باشند و رقابتی می استراتژیک، منشأ مزیت هایی هستند که در مطالعات مدیریتپویا، همگی واژههای

زاده و حمیدی) شوندمنابع مطرح می بر مبتنی استراتژیک، در حوزۀ رویکرد در مباحث مدیریت

 ایمجموعه هاشرکت که است آن منابع بر مبتنی یکردرو در اساسی اصل(. 0342شهری، زادهحسین

 بودن، غیرقابلباارزش کمیابی، های،ویژگی بودن دارا بدلیل که دارند اختیار در را متمایز منابع از

 (.9000بارنی، ) خواهد شد برایشان رقابتی مزیت ایجاد به منجر بودن تقلید غیرقابل و بودنجایگزین

 

 منابع بر مبتنی مفروضات دیدگاه

وی برای بیان چارچوب نظری خود در باب . محور است پرداز دیدگاه منبعبارنی، مؤثرترین نظریه

ها را بیان نموده  مزیت رقابتی دو فرض عدم تجانس منابع و عدم قابلیت جابجایی منابع بین سازمان

ها باید از منابع  سازمانپذیربودن نسبت به سایر سازمان برای رقابت: منابع تجانس عدم فرض -0 .است

-فرد بهتر و سریعبهسازمان با برخورداری از منابع متنوع و منحصر .تری برخوردار باشدمتفاوت و متنوع

بنابراین . های بازار استفاده نموده و برای خود خلق ارزش نماید تواند از فرصتتر از سایر رقبا می

 قابلیت فرض عدم -9. منابع متفاوت و متنوع در بازار باشندپذیرشدن باید به دنبال ها برای رقابت سازمان

. اشاره به موانع ورود یا موانع کسب منابع در یک صنعت دارد: منابع سهولت با کسب منابع یا جابجایی

هایی که  سازمان زمانی دارای مزیت رقابتی است که منابع در اختیار آن اوالً به راحتی به وسیلة سازمان

                                                           
1. Strategic resources 
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و از طرف دیگر جابجایی این منابع از یک سازمان به . اند قابل کسب نباشدد صنعت شدهبه تازگی وار

 (.0220، بارنی) پذیر نباشدهای دیگر به راحتی امکان سازمان

 

 منابع بر مبتنی معایب رویکرد

باشد، که این مطالعه در ادامه بصورت هایی نیز میمنابع دارای معایب و محدودیت بر مبتنی رویکرد

های اصلی این رویکرد این است که بیشتر مبانی آن یکی از محدودیت. کندها را بیان میمختصر آن

های عملی و کاربردی مرتبط با آن، از وسعت زیادی باشد و ابزارها و روشدر سطح تئوری مطرح می

-نمی وجهت نکته این بهاین است که  فوق دیدگاهمحدودیت دیگر (. 0220کالکانو، ) برخوردار نیست

 در که حالی در باشد؛ باالتر رقبا با مقایسه درعمومی  هایظرفیت برخی در بنگاه است ممکن که کند

 دارای سازمان است ممکن مثال برای .دباش قرارگرفته تریپایین سطح در آنان به نسبت دیگر برخی

توجه به  با(. 9000بارنی، ) باشد داشته کمی بازاریابیة تجرب حال عین در و باشد 0تکنولوژیکی مزیت

توان سایر می( 0342یار، نصیری) و مطالعات انجام شدۀ داخلی المللیشده در سطح بینمطالعات انجام

های این رویکرد، عدم توجه کافی به محیط از دیگر محدودیت. نمود بیان معایب را به قرار زیر

. شود پیرامونش جدا در نظر گرفته می محیط از سازمان این دیدگاه در گاهی و باشدپیرامون سازمان می

رقابتی، یکی  استراتژی براساس دستیابی به مزیت چگونگی تدوین عدم وجود ساختاری روشن جهت

رقابتی تأکید دارد،  این دیدگاه بیشتر بر پایداری مزیت. باشدهای این رویکرد میدیگر از محدودیت

. باشدرقابتی پایدار مشکل می ار، امکان ایجاد مزیتوککسب که با توجه به پویایی محیطحال آن

که مسئله های منابع است، در حالیتر از آن ویژگیتمرکز اولیة این دیدگاه بر منابع موجود و مهم

های پویا و متغیر، توانایی یافتن و به کارگیری نسل جدیدی از منابع در یک نظام اصلی در محیط

. یرات و سازگاری با تحوالت و الزامات رقابتی به صورت مستمر استتعاملی پویا با هدف ایجاد تغی

ها  بین منابع و شایستگی ةدیدگاه مبتنی بر منابع فاقد مدل نظری محکم برای تعریف دقیق و روشن رابط

این امر موجب بروز . دیگر است پایدار از سوی رقابتی سو و مزیتهای سازمان از یکو قابلیت

سازمان  رقابتی ها و عمکرد ها برای شناخت رابطه علی بین منابع و شایستگییلمشکالت جدی در تحل

وکار و تغییر منابع باارزشی که کسب در مورد تغییرات محیط ایبینیاین دیدگاه هیچ پیش .شودمی

                                                           
1. Technological advantage 
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که این حالی کمیابی منابع مبنای ارزش تلقی شده است در. نکرده است، رقابتی می شود موجب مزیت

که توجه افراطی برخی از منابع مدت با فرایند معکوس اتفاق افتد، ضمن اینتواند در کوتاهموضوع می

ثیر أیابی در بازار و بقا که تپایه برای موقعیت استراتژیک باعث شده است که منابع تحت عنوان منابع

 تجانس دو فرض عدم بر این رویکرد .رقابتی دارند، مورد غفلت قرار گیرند کمتری در ایجاد مزیت

محور به روشنی  منبع که ارزش تعاریف دیدگاهحالی کید دارد درأمنابع ت جابجایی قابلیت بازار و عدم

 محور توسط محیط منبع کید در دیدگاهأسازمانی مورد ت ارزش هر یک از منابع ةدهد که درجمی نشان

شود که این از دیدگاه منبع محور تعیین میبنابراین ارزش منابع از مرزهای خارج . شودبازار تعیین می

 (.0342یار، نصیری) باشدموضوع بیانگر فرض ضمنی بازارهای محصول متجانس و غیرمتحرک می

 

 منابع تدوین استراتژی توسط رویکرد مبتنی بر

 استفاده های سازماندر تعیین استراتژی منابع بر مبتنی مستقیماً از دیدگاه 0220اولین بار گرانت در سال 

 شناسایی شرکت منابع انداز و اهداف سازمان،در مدل گرانت بعد از تدوین مأموریت، چشم. نمود

 عنوان تحت دهد انجام تواندمی خود منابع از استفاده با شرکت که کارهایی سپس و شودمی

 شرکت که پایدار رقابتی هایمزیت طریق این از شود،واقع می شناسایی مورد شرکت هایتوانمندی

 .شود اقدام هاآن ایجاد جهت در تا شودتعیین می کند، ایجاد خود هایتوانمندی از استفاده با تواندمی

 رقابتی مزیت ایجاد ها برایتوانمندی از استفاده جهت الزم استراتژی ای،مرحله سه شناخت از پس

 استداده شده نشان 0شمارۀ  مدل گرانت در نگارۀ. شودمی گرفته به کار و شده تدوین پایدار

 (.0342شهریاری، )

منابع  بر مبتنی در مدلی که برای تدوین استراتژی به کمک دیدگاه 0222هانت و مورگان در سال 

منابع و  منابع، توسعة های مناسب باید در راستای شناساییکردند که استراتژی دادند، بیان ارائه

توان به مزیت رقابتی پایدار که ها میبه کمک این استراتژی. باشدها و بکارگیری منابع محافظت از آن

از  0222فهی و اسمیتی در سال (. 0220مارکیدز، ) شود، دست یافتمنجر به عملکرد برتر سازمان می

ها در شناسایی منابع و آن. بازاریابی استفاده کردند هایجهت تعیین استراتژی منابع بر مبتنی دیدگاه

-در واقع آن. ها و تهدیدها استفاده نمودند ها از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصتاستراتژیسپس تدوین 
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-خارجی اقدام به تدوین استراتژی برای تبدیل نمودن منابع و توانمندی-ها براساس رویکردی داخلی

 .پایدار نمودند رقابتی های سازمان به مزیت

 

 

 
 (0342شهریاری، ) شده مدل گرانت به صورت خالصه: 0شمارۀ  نگارۀ

 

 گیرینتیجه

 توان نتیجه گرفت که تفاوت بین دو دیدگاه سازمانتوجه به مطالب ارائه شده در این مطالعه، می با

. رقابتی است باشند، در توصیف منشأمنابع که از رویکردهای استراتژی می بر صنعتی و دیدگاه مبتنی

ضمن  در ادامه. ها استکه تفاوت این دو دیدگاه و دیدگاه فرایندی در منطق تحلیلی آن صورتی در

های چهار گانه با ارزش بودن، کمیابی،  بررسی تاریخچه و مفهوم دیدگاه منبع محور به ویژگی

توان محور را می منبع بنابراین رویکرد. شدتقلیدناپذیری و عدم وجود یک جایگزین استراتژیک اشاره 

 منبع رویکرد. باشدهای مدیریتی مییک رویکرد بنیادی دانست که دارای مقبولیت فراوانی در زمینه

سازمان به مدیران کمک  های مختلف سازمان بر عملکردیک از بخش محور در چگونگی تأثیر هر

و  از منابع انتخاب استراتژی که. 8
نحو  به بهترین های سازمانتوانمندی

 . استفاده شود

شناسایی شکاف موجود در . 2
 .که باید از بین برود منابع

 
 استراتژی

 
 مزیت رقابتی

-ارزیابی توان بالقوه منابع و توانمندی. 3

ها براساس توان آنها در ایجاد مزیت 
 رقابتی پایدار

 
. سازمانهای شناسایی توانمندی. 9
-ا میـر از رقبــیار کاراتـچه را که بسـآن

 توانیم انجام دهیم

بندی منابع سازمان، شناسایی و طبقه. 0

 ضعف و قوت ارزیابی نقاط

 
 هاتوانمندی

 
 منابع
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 منبع محور  و تدوین استراتژی توسط دیدگاه منبع هدر نهایت به مفروضات و معایب دیدگا. نمایدمی

 .محور پرداخته شد
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