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  VRIOمحور در توسعه مدل  بازخوانی رویکرد منبع
  

  2*  )مصطفی .مومنی(. 1)میرعلی .سیدنقوي(
  تهران، ایران دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائی - 1

  تهران، ایران عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصاديگذاري بازرگانی،  دکتري سیاست - 2
  )29/09/1391 :تاریخ پذیرش ــ 28/07/1391 :تاریخ دریافت(

  
  چکیده

ها امکان توسعه و تکمیل این مباحث  پردازان علم مدیریت همواره بر پایه نقدپذیري نظریه تئوري
پردازي در فضاي مدیریت به اثبات  ریهعلمی بودن فرآیند نظ ،ا بدین وسیلهاند ت زیرساختی را بنا نهاده

هاي پیرامون موضوع مزیت رقابتی هم از این قاعده مستثنی  محور در تئوري رویکرد منبع. رسانده شود
شاید . مورد انتقاد قرار گرفته است) مروجین رویکرد بازار محور(نبوده و همواره توسط طیف مخالف خود 

کارهاي اجرایی آن  و ها و ساز ر، عدم تعامل با محیط در مدلمهمترین نقد ایشان به رویکرد منبع محو
هاي این رویکرد، ضرورت تعامل با محیط در نیل به  در این مقاله، ضمن تاکید بر کارآمدي مدل .باشد

. داده شودتوسعه ) VRIO(مدل مشهور بارنی  شود با لحاظ این الزام و تالش میمزیت رقابتی را پذیرفته 
فعلی  (O)و حمایت و استفاده سازمانی (I)پذیري ، تقلید(R)، کمیابی(v)هاي ارزش یعنی در چارچوب

  . گرددبه آن اضافه  "(U)روز آوري به"نام  مدل، عنصر پنجمی به
 ، تعامل با محیطVRIOمزیت رقابتی، رویکرد منبع محور، رویکرد بازار محور، مدل  :کلیدي واژگان

  
  مقدمه -1

و  استپردازان علم مدیریت معتقدند که الزامات امروز جهان بسیار متفاوت از گذشته  نظریه
شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبناي  رویدادهایی چون جهانی

داده معادالت کلی آن را تغییر  ،اطالعات و کارایی ارتباطات و دانش و افزایش زاد و ولد تراکمزمان، 
گر یکپارچه شدن بازارهاي جهانی و پیچیدگی روزافزون آنها و پویایی  این موضوع بیان .]1[است

راز بقا و «در چنین فضایی، این سؤال اساسی قابل طرح است که  ].26[ها است محیط فراروي سازمان
  » ها در دنیاي رقابتی امروز چیست؟ موفقیت سازمان
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پردازان علم مدیریت، پاسخ  متخصصان و نظریه و آراي اتررسی نظبا نگاهی به ادبیات مربوطه و بر
 به این معنا که. ]26و22و17و12[قرار دارد» ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی«در  سؤال

ها براي مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاري با  نظران معتقدند سازمان صاحب
  . اي جز کسب و تداوم مزیت رقابتی ندارند الزامات رقابتی، چاره

اي است که از نظر  بدیهی است رسیدن به این هدف، مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه
هاي  با این حال، شناخت مفهوم و ویژگی. پیچیده است ،ی و مدیریتیعلّی، مبهم و از نظر اجتماع

هاي کارآمد رقابتی با هدف نیل به مزیت پایدار  تواند در طراحی و اجراي الگوها و روش محتوایی می
  .]3[گشا باشد ها بسیار مؤثر و راه براي سازمان

ی مطرح است، رویکردي که مبتنی بر ها دو دیدگاه کل منظور تبیین مزیت رقابتی پایدار در سازمان به
یکی از . باشد هاي داخلی سازمان می هاي محیطی است و رویکردي که مبتنی بر قابلیت فرصت

 بارنی ارائه گردیده است که توسط آقاي جی VRIOمحور، مدل  هاي منشعب از دیدگاه منبع مدل
ها، به منبعی که این قابلیت  انبراي شناخت و کسب مزیت رقابتی پایدار در سازم در این مدل، .است

  .شود پرداخته میکند،  را ایجاد می
عامل  نظیرپذیرش ضمنی برخی از نقدهاي وارده،  و با استناد به کارآمدي این مدل مقاله حاضر

، (R)، کمیابی(V)در این مدل، میزان ارزشمندي منابع انسانی. است دنبال توسعه آن به ،آوري روز به
عامل  وگردد  بررسی می (O)و حمایت و استفاده از منابع انسانی (I)میزان تقلیدپذیري

معرفی  VRIOU جدید با عنوان آن راو  شدهعنوان عامل تعامل با محیط پیشنهاد  به) U(آوري روز به
  .نماید می

  مبانی نظري رمروري ب -2
  تعریف و مفهوم مزیت رقابتی -1-2

شرکت در مقایسه با رقبا از نظر محصوالت و کاالهاي مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت 
ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر  مزیت رقابتی تمایز در ویژگیهمچنین ]. 2[مشتریان است

) 1990(از نظر مایکل پورتر. ]16[دکن از رقبا  به مشتریان می واالترارزش  با و به ارائه خدمات بهتر
هاي  ها از هزینه نحوي که این ارزش ارائه شرکت براي مشتریان است به هاي قابل مزیت رقابتی ارزش
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وي اظهار . هاي درونی سازمان است نی بر قابلیتبتبارنی این تعریف م از نظر جی .باشدمشتري باالتر 
سازمان را از سایر  ،مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتیدارد که  می

عبارت دیگر  به .]12[راحتی از آن تقلید کنند توانند به نماید و رقبا نمی می تر بسیار موفق ها سازمان
عملکردي  ارائههایی است که همواره شرکت را به  مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندي

   .]28[سازد بهتر از رقبا قادر می
هاي مورد نظر مشتري،  توجه به تعاریف مزیت رقابتی، گویاي این است که ارتباط مستقیم ارزش

شده توسط رقباي آن، ابعاد مزیت رقابتی را تبیین  هاي عرضه شده سازمان و ارزش هاي عرضه ارزش
شدة  هاي عرضه  شدة سازمان در مقایسه با ارزش هاي عرضه  چنانچه از دیدگاه مشتري، ارزش. کند می

توان  در این صورت میتر و سازگارتر باشد،  هاي مورد نظر و نیازهاي او نزدیک رقبا، به ارزش
که آن سازمان در یک یا چند شاخص نسبت به رقباي خود داراي مزیت رقابتی  گیري نمود نتیجه

مشتري و شود که سازمان نسبت به رقباي خود در نزدیکی به  نحوي که این مزیت باعث می است، به
ها در  از این رو، باید تصریح نمود که حفظ بقاي سازمان. تسخیر قلب وي، عملکرد برتري داشته باشد

  ].26و8[گذارد محیط رقابتی دنیاي امروز، راهی جز کسب مزیت رقابتی براي ایشان باقی نمی
اند،  مودهپردازان علم سازمان و مدیریت دو رویکرد محوري در کسب مزیت رقابتی مطرح ن تئوري

هاي داخلی سازمان  هاي محیطی است و رویکردي که مبتنی بر قابلیت رویکردي که مبتنی بر فرصت
استاد دانشگاه  "بین"توسط آقاي  1»تئوري سازمان صنعتی«دیدگاه اول که براساس . باشد می

دگاه غالب عنوان یک دی  میالدي به 80هاي مایکل پورتر در دهۀ  و در اندیشه ]7[هاروارد مطرح شد
ابزارهاي تحلیلی مورد . داند هاي محیطی می کسب مزیت رقابتی را ناشی از فرصت وي .توسعه یافت

  استفاده در این دیدگاه، مدل تحلیل زنجیره ارزش سازمان، مدل تحلیل نیروهاي رقابتی، مدل
ها  ت رقابتی ملتها و مزی پذیري، خوشه ، رقابت)رهبري هزینه، تمایز و تمرکز(هاي عمومی  استراتژي

  .]26[هستند
توسط آقاي ورنر فلت  2»تئوري مبتنی بر منابع«دیدگاه دیگري که مباحث آن از زمان نگارش مقاله 

که  کند بیان میاین دیدگاه . شود محور نامیده می در ادبیات مدیریت رایج شد، دیدگاه منبع) 1984(
حوري در منابع داخلی آن حاصل م  مزیت رقابتی پایدار یک سازمان در پی ایجاد قابلیت

اصطالحی است که به تمام آنچه در تولید کاال یا ارائه خدمت مورد استفاده قرار  3منبع .]19[گردد می
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منابع عملیاتی به . گویند نیز می 4رو به آن منابع، منابع عملیاتی ؛ از این]15[شود گیرد، اطالق می می
ها و  شوند که عبارتند از منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع انسانی و استراتژي چهار دسته تقسیم می

  .]4[هاي سازمانی رویه
ها  هاي آن در سازمان و مدل ]22و11و10[این دیدگاه توسط متخصصان دیگر بررسی و تکمیل شد

است که توسط  VRIOهاي منشعب از این دیدگاه، مدل  کی از مدلی. اند مورد آزمون قرار گرفته
ها، به  بارنی ارائه گردیده است و براي شناخت و کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان آقاي جی

مطالعات متعدد در این مدل . ]11[شود پرداخته میکند،  شناخت منبعی که این قابلیت را ایجاد می
هاي داخلی  است که مزیت رقابتی مبتنی بر قابلیت خیر نشان داده توسط پژوهشگران در دو دهه ا

استراتژیک  از سوي دیگر مدیریت ].22و13و10[سازمان، بهترین منشأ براي مزیت رقابتی است
تحت  و درونی هاي توانمندي و منابع مبناي بر ها ن سازما است که داشته توجه نکته این به موارهه
 مقایسهتواند مبناي مناسبی براي  بدین معنا که منابع سازمان می .باشند  می ناهمگن خود، نترلک

این مقاله ضمن تاکید بر کارآمدي و توانمندي این  در. ]25[به یکدیگر باشد نسبت ها مزیت سازمان
 .رویکرد جهت تحلیل و بررسی منشأ مزیت رقابتی، به توسعه آن می پردازد

  رویکرد منبع محور  -2-2
همچنین در رویکرد . داردهاي درونی سازمان توجه  محور مزیت رقابتی، به ویژگی منبعرویکرد 

هاي  محور، ریشه استراتژي سازمان و نخستین منبع اعتبارات آن، مدیریت پویاي منابع و ظرفیت منبع
مقصود . برد نام می» محدودیت منابع«ورنر فلت از این موضوع تحت عنوان  ].18[رو به رشد آن است

اي از منابع،  مجموعه. اي مؤثر در روند تولید است هاي انسانی، فیزیکی و سرمایه ، آورده»منابع«از 
نام » توانمندي«شوند،  منظور یک فعالیت خاص با یکدیگر ترکیب و تجمیع می هنگامی که به

گردند که نهایتاً منبع مزیت  هایی می نوبه خود سبب ایجاد قابلیت ها نیز به وانمنديت. ]18[گیرند می
  . شوند ها می منابع و تونمندي

سرعت هرچه تمام در  دارد که در حقیقت، هنگامی که محیط خارجی به رویکرد منبع محور بیان می
توانند مبناي ثابت  محور، می حال تغییر و پیشرفت است، تنها رویکردهاي داخلی، مانند رویکرد منبع

عبارت دیگر، هنگامی که بازار پیوسته  به .]23[فراهم نمایند راهبرديهاي  و پایداري را در اخذ تصمیم
منظور ارشاد و  ، به)گذشته(در حال تغییر است و رقابت در آن فزونی دارد، بازگشت و توجه به عقب 
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رو خواهد بود، در عوض و  کالت بسیاري روبه، با مشراهبرديهاي  هدایت در راستاي اخذ تصمیم
بدیل منابع و  خصوص مجموعه بی و تشخیص نقاط قوت آن، به  جاي آن، با تمرکز بر داخل سازمان به

تري را جهت تخصیص  مناسب راهبرديهاي  توانند گزینه گیرندگان می هاي موجود، تصمیم توانمندي
  .]13[ایندهاي خود انتخاب نم و توزیع منابع و توانمندي

محور را در ارتباط با فناوري اطالعات و کمک آن به مزیت رقابتی  رویکرد منبع) 1995(متا و سایرین 
مدل ). 1شکل (اند  مدیریت استراتژیک مطرح کرده براساسپایدار بررسی و در این خصوص مدلی را 

را با طرح اقتباس شده است، ارزیابی مزبور  1986یادشده که از زیرساخت علمی بارنی در مطالعات 
  .]13[نماید دهی می سه پرسش جهت

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ]22[مدل کسب مزیت رقابتی پایدار -1شکل

پاسخ منفی به » آیند؟ شمار می اي ارزشمند به ها، مقوله منابع و توانمندي«سؤال اول این است که آیا 
هایی که براي آن  نسبت انرژي و تالش این سؤال به این معناست که نتایج حاصل از مزیت رقابتی به

  آیا منبع یا 
توانایی با 
 ؟ارزش است

آیا منبع یا 
توانمندي 

منحصر به فرد 
 است؟

هاي محوري  قابلیت برابري رقابتی قابلیتبدون 
 موقتی

هاي محوري  قابلیت
 پایدار

آیا تقلید از 
توانایی به 

سختی صورت 
 گیرد؟ می
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پاسخ مثبت به این سؤال، سؤال . آورد صرف شده است، ارتقاي ارزش و اعتبار سازمان را فراهم نمی
هاي رقیب   صورت مساوي و همگن میان سازمان ها به آیا منابع و توانمندي«: نماید دوم را مطرح می

صورت مشابه  ها به معناست که منابع و توانمندي پاسخ منفی به این سؤال، بدین. »گردد؟ توزیع می
ها را در پی خواهد  گردد که این امر، برابري رقابتی میان سازمان ها توزیع می با یکدیگر میان سازمان

  . هاي یکسانی برخوردارند ها از ظرفیت طبق این نظر، اغلب و یا تمامی سازمان. داشت
ها غیرقابل  آیا منابع و توانمندي«: شود سوم مطرح میاما اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، سؤال 

توانند منبع  ها می دنبال دارد که منابع و توانمندي پاسخ منفی، این نتیجه را به» انتقال هستند؟
سازي نمود که اگر  ها را شبیه توان منابع و توانمندي به عبارت دیگر، می. محوري موقتی باشند قابلیت

محوري موقتی   مان هم باشد، اما در طول این مدت، سازمان از قابلیتاین کار مستلزم گذشت ز
ها  شود که منابع و توانمندي پاسخ مثبت به این سؤال به این نتیجه منجر می. برخوردار خواهد بود

رو پاسخ به هر سه سؤال فوق، مؤید این  ؛ از این]22[شمار آیند توانند منبع مزیت رقابتی دائم به می
توانند مزیت رقابتی را تضمین  علت آنکه نمی اند، اما به ها ضروري منابع و توانمندي نظر است که

. آیند شمار نمی عنوان قابلیت محوري پایدار به نمایند، شرط کافی براي محسوب شدن یک منبع به
هاي ضعیف، در کنار  سمتی خاص و تصمیم نامناسب بودن موقعیت زمانی، بدشانسی، چرخش بازار به

   .]22[طور کلی از بین ببرد شرایط ممکن است مزیت رقابتی را کاهش دهد یا به سایر

   VRIOچارچوب مدل  -3-2
هاي مدل بارنی را در شناخت مزیت رقابتی  بسیاري از نویسندگان دانشگاهی بدین دلیل که توانایی

ویلیامز  ماهان و مک مکعنوان مثال، رایت،  به. اند کار بسته شناسند، این مدل را به خوبی می به
توانند منشأ مزیت  محور را براي بررسی اینکه چگونه منابع انسانی سازمان می چارچوب منبع) 1994(

تواند براي تجزیه و تحلیل منابع سازمان  می VRIOچارچوب . اند کار برده رقابتی پایدار باشند، به
عنوان منبع  کوشند منابع خود را به یکمک این چارچوب م ها به سازمان. مورد استفاده قرار گیرد

براي تجزیه و  VRIOدهد که چگونه چارچوب  نشان می 1جدول . مزیت رقابتی پایدار توسعه دهند
تحلیل توانایی منابع سازمان براي نقطه بدون مزیت، تاحدي رقابتی، مزیت رقابتی موقت و مزیت 

  . شود رقابتی پایدار استفاده می
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  VRIOچارچوب مدل  - 1جدول 
  ......آیا یک منبع 

ارزشمند 
 (V)است؟ 

کمیاب 
 (R) است؟

 تقلیدناپذیر
 (I) است؟

توسط سازمان استفاده 
 (O) شود؟ می 

  نتایج رقابتی

  ضعف رقابتی  -  -  -  خیر

  برابري رقابتی  -  -  خیر  آري

  مزیت رقابتی موقت  -  خیر  آري  آري

  مزیت رقابتی پایدار  آري  آري  آري  آري

 
  پرسش از ارزش  -4-2

خدمت یا از طریق متمایزکردن محصوالت و  و هاي محصول ها از طریق کاهش هزینه سازمان
بدین ترتیب، هدف نهایی هر مدیر این است که از طریق . ]27[نمایند خلق میخدمات، ارزش 

ست نخستین پرسشی که یک مدیر باید به آن فکر کند، این ا. عملکرد بهتر منابع، خلق ارزش نماید
  . ها یا افزایش درآمد یا نیل به اهداف کمک کند تواند به کاهش هزینه که چگونه کارکرد منابع می

 هایی استراتژي اجراي در باشند که می ارزشمند زمانی تنها سازمانی، منابع ،VRIOدر چارچوب مدل 
 ها بدین معنی که سازمان ]10[کمک نمایند سازمان به شوند می وري ه بهر و کارایی بهبود موجب که

توان  شده، گرفته کار ههاي ب استراتژي که بخشند بهبود را خود عملکرد توانند می زمانی تنها
 بدون که داشت توجه باید. کند عرضه سازمان به را تهدیدات با مقابله و ها فرصت از رداريب هرهب

 فراهم را تهدیدات از اجتناب و ها فرصتاز  رداريب بهره امکان که منابعی یعنی ارزشمند، منابع داشتن
 از رداريب بهره امکان که منابع، از اي هر مشخصه کل در. عناستم بیعمالً  کاري چنین آورند،
 مجموعه از عنصري عنوانبه تواند می آورد، سازمان فراهم براي را تهدیدات با مقابله و ها فرصت

  .]10[آید حساببه منابع ارزشمند هاي مشخصه
سوي کسب  شود که سازمان را به ارزشمند نامیده می هنگامی حقیقت، یک منبع یا قابلیتدر 

هر منبعی که نتواند ارزشمندي  VRIOدر چارچوب . ها و اجتناب از تهدیدها رهنمون شود فرصت
  ].25[دهد خود را تجلی بخشد، سازمان را در موقعیت ضعف رقابتی قرار می
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  پرسش از کمیابی -5-2
اگر . اي مزیت است، اما کافی نیستشده توسط منابع انسانی سازمان، مالکی الزم بر ایجادارزش 

تواند منبع مزیت  نمی  هاي رقیب نیز یافت شود، آن ویژگی همان ویژگی منابع در بسیاري از سازمان
ج هستند هاي منابع که ارزشمند اما رای آن دسته از ویژگی. یک از آنها باشد رقابتی پایدار براي هیچ

   .]11[کنند تنها برابريِ رقابتی ایجاد می
دانند با  متجانس می هاي خاص، نسبتاً هاي کاري را براي شغل ها، گروه عنوان مثال، بیشتر سازمان به

هاي  ها و توانایی در خصوص مهارت هایی در میان افراد وجود آنکه در میان هر گروه کاري، تفاوت
هاي کمیاب آن  کارگیري ویژگی ي بهبرا  العاده هاي فوق توانایی. ودش مربوط به کار آنها دیده می

  .]29[کارکنان براي کسب مزیت رقابتی وجود خواهد داشت
 را مدارارزش استراتژي که نوعی شود برخوردار پایدار رقابتی مزیت از تواند می زمانی تنها سازمان

 امر این و باشد نشده گرفته کاربه و بالفعل بالقوه رقباي از کدامهیچ توسط همزمان که گیرد ارک به
 فاقد که ارزشمندي منابع که کرد توجه باید .است ذیرپ امکان منابع کمیابی وجود صورت در فقط

 براي تواند کند و نمی کمک صنعت در بقاي سازمان به توانند می تنها هستند، کمیابی مشخصه
 براي کمیابی از میزانی چه که سوال این به پاسخگوییاما . ]9[مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند سازمان

   .است مشکل بسیار نیاز است، مورد پایدار رقابتی مزیت ایجاد

  پرسش از تقلیدپذیري - 2- 6
مدت سودي بیشتر از حد معمول براي  تواند در کوتاه ارزشمندي و کمیابی منابع می  اگرچه ویژگی

ها تقلید کنند، با گذشت زمان، این  ها از این ویژگی ازمانسازمان به ارمغان بیاورد، اما اگر سایر س
ها باید تالش کنند تا آن دسته از  سازمان. کنند ها چیزي بیشتر از برابري رقابتی فراهم نمی ویژگی
این . سادگی توسط رقبا قابل تقلید نیست هاي منابع سازمان را توسعه و پرورش دهند که به ویژگی

فرد سازمان  نظیر فرهنگ یا تاریخچه منحصر بهاجتماعی  پیچیده هاي ت پدیدهنکته به تمرکز بر اهمی
  . ]11[کند در ایجاد مزیت رقابتی اشاره می

 منابع کسب توانمندي) الف :از عبارتند که باشند ناپذیر تقلید توانند می دلیل چند به ها سازمان منابع
 بین رابطه که زمانی )دارد؛ ب سازمانآن  که خاصی تاریخی شرایط دلیل به خاص سازمانی توسط
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 مزیت نوعی سازمان منابع) باشد؛ ج علی ابهام داراي سازمان پایدار رقابتی و مزیت سازمان منابع
   .]11[باشد پیچیده بسیار اجتماعی لحاظ از که کنند ایجاد

تأثیر قرار  تحتفردي دارد که موقعیت کنونی سازمان را  هر سازمان معموالً تاریخچه منحصر به
ها قادر به  آورد که سایر سازمان اي براي مزیت رقابتی فراهم می این تاریخچه اغلب شالوده. دهد می

 رقابتی مزیت و سازمان منابع بین رابطه که آید می وجودبه زمانی علی ابهام. ]14[تقلید آن نیستند
 و سازمان منابع بین رابطه که هنگامی. نباشد درك قابل ورت کاملص به یا بوده مبهم سازمان پایدار
 دیگر هاي سازمان توسط سازمان هاي استراتژي از تقلید مبهم باشد، سازمان پایدار رقابتی مزیت

 این براي .است ممکن غیر حتی و مشکل بسیار رقابتی، مزیت ایجاد کننده منابع از تقلید واسطه به
 براي منبع باید آن کند، عمل پایدار رقابتی مزیت کسب براي منبعی نوانع به بتواند منبع یک که

 .]21[باشد علی ابهام ، دارايهستند دیگران موفق هاي استراتژي کردن کپی نبالد به که هایی سازمان
 ها سازمان سایر که باشند اي پیچیده بسیار اجتماعی هاي است پدیده ممکن نظر منابع مورد همچنین

هاي  پیچیدگی این برمبناي رقابتی مزیت که هنگامی. باشند نداشته را ها آن کنترل و توانایی مدیریت
 خواهد محدود بسیار ها مزیت این از در تقلید ها سازمان سایر توانایی آید، می وجودبه اجتماعی شدید

  . ]10[بود

  پرسش از حمایت و استفاده سازمان  - 2- 7
اي  گونه پایدار شود، سازمان باید بهبراي اینکه یک منبع از منابع سازمان منشأ مزیت رقابتی 

طوري در  باید ها ها و رویه فرایند. ریزي شود که بتواند از این منبع استفاده و حمایت کند برنامه
ثمر  شان را به هاي منابع اجازه یابند میوه مزیت بالقوه جاي خود قرار گیرند تا ویژگیسازمان در 

بتواند به  شود میمزیت رقابتی تلقی نوعی سازمان باید از این توانمندي که  عبارت دیگر به. رسانند
  .نحو احسن استفاده کند تا این مزیت کارآمد باشد

توانند منشأ مزیت رقابتی  باشند، می  هایی از منابع انسانی که باارزش، کمیاب و غیرقابل تقلید جنبه
اي سازماندهی شده باشد که بر روي این منابع  هگون پایدار گردند، اما تنها زمانی که سازمان به

  .] 11[همین معنا است حمایت سازمان از آن منبع نیز به. گذاري و از آنها استفاده نماید سرمایه
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 VRIOتوسعه مدل  -3

 کارگیري این مدل هو با ب است موفق بوده VRIOمحور در تبیین مدل  رغم بسیاري، رویکرد منبع به
وضوح مشخص است که هر دو عامل محیط خارجی و  اما به .کندرا اثبات  توانسته است کارآمدي آن

عالوه تاکید  به ].24و17[سزایی در موفقیت آن خواهند داشت ههاي درونی سازمان تأثیر ب ویژگی
اي ه توانمندي وموقعیت خارجی  هردو براي دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان باید بهشود  می

محور به  هاي اخیر، توجه رویکرد منبع البته در پاسخ به انتقادات سال .]6[خود توجه نمایدداخلی 
، رویکرد 6هاي محوري ، شایستگی5ایهاي پو شرایط و الزامات محیطی با طرح مباحثی چون قابلیت

 .]20[بیشتر بوده است... و 7بنیان دانش

محور در ضرورت تعامل سازمان با محیط در کسب رویکرد بازاررسد انتقاد پیروان  نظر می از این رو به
بارنی در ارائه مدل  طور خاص بهمحور و  حامیان رویکرد منبع. ي وارد باشدحد مزیت رقابتی تا

VRIO به تبیین مفاهیم ارزشمندي منابع با توجه به قابلیت و ارزشمندي آن در محیط  به دفعات
هاي رویکرد منبع محور به رفع این نقد  ایجاد حلقه بازخور در مدل وسیله و برخی به ]10[اشاره دارند

بر  متغیر این که است آن مدل، در بازخور متغیر ورود که دلیل وي معتقد است .اند پرداخته
با این  ]5[کند می تعدیل را رقابتی مزیت با آنها رابطه و دارد زیادي تاثیر منابع مهم هاي ویژگی
نظر  پاسخ گوید خالی به طور شفاف به VRIOهنوز عاملی که بتواند این نقد را در مدل وجود، 

   .رسد می
این مدل  نیزمحور و  نقد به رویکرد منبع نوعیعنوان  موضوعی جدي است که به ،تعامل با محیط

رقابتی  بع در نیل به مزیتناپذیري منا تواند باعث شکست رسد که توجه به آن می نظر می اما به .است
ن معنا که اگر منابع پس از ارزشمند بودن، کمیاب بودن، غیر قابل تقلید بودن و مورد شود، بدی

شان براي مزیت  روز شوند، قابلیت خود براي حفظ جایگاه استفاده و حمایت سازمان بودن، همواره به
با عنوان  VRIOر مدل شود که عامل پنجم د از این رو تاکید می. نمودرقابتی پایدار را حفظ خواهند 

تواند نقش آفرین  آوري براي منابع می روز معناي به به Updateتداعی کننده واژه  Uعالمت اختصاري 
باشد تا بدین وسیله تعامل همیشگی منبع داراي مزیت رقابتی با محیط پویا جهت حفظ موقعیت 

  .مزیت رقابتی پایدار تضمین گردد
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صورت زیر پیشنهاد  به VRIOUتوان با عنوان مدل  پنجم، می را با اضافه نمودن عامل VRIOمدل 
  VRIOUمدل پیشنهادي چارچوب  -2جدول                                  :داد

  ......آیا یک منبع 
ارزشمند 

 (V)است؟
کمیاب 

 (R)است؟
 ناپذیر تقلید

 (I) است؟
توسط سازمان 

  (O)شود؟ می استفاده
به روز آوري 

 (U)شود؟ می
  رقابتی نتایج

  ضعف رقابتی  -  -  -  -  خیر
  برابري رقابتی  -  -  -  خیر  آري
  مزیت رقابتی موقت  -  -  خیر  آري  آري
  مزیت رقابتی نسبی  خیر  آري  آري  آري  آري
  مزیت رقابتی پایدار  آري  آري  آري  آري  آري

  روزآوري تشریح عامل به -1-3
محیط پویاي فراگیر سازمان است  آوري در حقیقت عامل تضمین کننده تعامل مدل با روز عامل به

روز نگه دارد و  به ،کند تا منبع را با توجه به شرایط و تغییرات محیطی بدین معنی که تالش می
این عامل همچون بقیه عوامل مدل، از . حفظ نمایدصورت پایدار  قابلیت مزیت رقابتی را در آن به

آیا منبع با شرایط : پرسد منبع مورد نظر میکند و از  رویه ارزیابی منابع در مدل اولیه پیروي می
  محیطی هماهنگ شده است؟) تغییرات و اقتضائات(

پاسخ مثبت به این پرسش ارزشمندي و کمیابی و تقلیدناپذیري منبع در کنار استفاده دایمی سازمان 
. خواهد نمودروز بوده و مبناي مزیت خود براي رقابت را حفظ  منبع همواره به را تضمین نموده،از آن 

 .است ترمثال ملموس این عامل در صنایع تکنولوژیکی و کسب و کار مربوط به اطالعات مشهود
وجود  موارد ارزشمند زیاديشود زیرا  مذکور تواند جایگزین عامل عامل ارزشمندي نمی بدیهی است

 تولید هاي ستگاهد مثالً. نباشدد با تغییرات محیطی همگام نتوان می دارد که در عین ارزشمند بودن
کاغذ از چوب در ایران عمري بیش از پنجاه سال دارند و در نتیجه در عین فعال و ارزشمندي، هیچ 

  .نیستندروز  کدام به
 این احتمال وجود دارد کهزیرا  .نیستروز بودن  براي عامل به جایگزین مناسبی عامل کمیابی نیز

هاي موجود  ثال مجدداً در صنعت تولید کاغذ، کارخانهبراي م. روز نباشند به و ارزشمند، منابع کمیاب
در میان آنها تنها سه دستگاه تولید کاغذ از چوب  و در ایران بیش از انگشتان یک دست نیستند
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شود  چنانچه مالحظه می. ها عمر کمتر از پنجاه سال ندارند وجود دارد اما هیچ کدام از آن دستگاه
همین دلیل  روز نیستند و به حال کمیاب هستند ولی هیچ کدام بهها ارزشمند و در عین  این دستگاه

  .کند است که گوي سبقت در کسب مزیت رقابتی در صنعت کاغذ را نصیب ایشان نمی
روز نشود احتمال  آوري است، چرا که منبعی که به روز مکمل عامل به دتوان عامل تقلیدپذیري می

هیچ تباین و همچنین  نیز،ل حمایت و استفاده سازمانی در نهایت عام. شود اش افزون می تقلیدپذیري
آوري، موکد ضرورت استفاده سازمان از منبع  روز آوري ندارد بلکه عامل به روز همپوشانی با عامل به

  .داراي مزیت است

  پیشنهادگیري و  نتیجه -4
هایی که بر  سازمان. است تر نموده  هاي اخیر، اهمیت رو به رشد برتري رقابتی را برجسته پیشرفت

بخشند با حفظ مزیت رقابتی پایدار، بقاي خود را  کنند و آن را بهبود می مزیت رقابتی خود تکیه می
عنوان منشا مزیت رقابتی می پردازد  محور به تاکید بر منابع سازمان به رویکرد منبع. کنند تضمین می

ي مزیت رقابتی پایدار در سازمان بارنی منبعث از این دیدگاه، به کشف منبع دارا VRIOو مدل 
تغییرات و شرایط محیطی، عامل  این مقاله ضمن تاکید و تایید ضرورت تعامل منابع با. پردازد می
وارد نموده است و این مدل را با عنوان  VRIOعنوان عامل پنجم در چارچوب مدل  روز آوري را به به

  .نماید می است معرفی VRIO8 يکه در حقیقت مدل پویا VRIOUمدل 
آیا منبع با "صورت  به اولیه آوري هم همچون سایر سواالت عوامل مدل روز در ضمن سؤال عامل به

نماید  همچنین تاکید می. شود مطرح می "محیطی هماهنگ شده است؟) تغییرات و اقتضائات(شرایط 
بلکه این عامل مکمل  آوري را ندارد و روز که سایر عوامل چهارگانه مدل قابلیت جایگزینی با عامل به
  .آنها در تدارك پایداري مزیت رقابتی در سازمان خواهد بود

  ها نوشت پی. 5
١- Industrial Organization Theory 
٢- Resource Based View 
٣- Resource 
٤- Functional Resource 
٥- Dynamic Capabilities  
٦- Core Competences 
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٧- Knowledge-Based View 
٨- Dynamic VRIO 
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