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3 قطعه پازل مزیت رقابتی
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

دهند. چه  انجام  را  کنونی شما  کار  مایل اند  و  می توانند  که  بسیاری هستند  افراد 

عاملی شما را نسبت به آنان برتر می کند و یا شما چه وجه تمایزی با آنان دارید؟ 

هرگونه فرصت اعم از شغلی، تحصیلی و غیره خواهان زیادی دارد و هر چه امتیازات 

شما  توسط  فرصت ها  آن  تصاحب  احتمال  باشد،  بیشتر  رقبایتان  به  نسبت  شما 

بیشتر است.

به عالوه دوام و بقا یک کارآفرین مستلزم برتری از رقباست. در هر کاری هم زمان چند 

شرکت برای فروش بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند و شرکتی در این رهگذر موفق 

است که با ایجاد بیشترین انگیزه در مشتری، او را متقاعد کند که کاال یا خدماتی را 

که می ستاند نسبت به سایر شرکت ها مقرون به صرفه تر است.
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نباشد،  متفاوت  رقیبش  به  نسبت  طرزی چشمگیر  به  شرکتی  کاالی  اگر  بنابراین 

به سرعت از نظرها دورمانده و جلوه و جاللش را از دست می دهد.  امتیاز رقابتی، 

پایه و شالوده تمام استراتژی های شغلی محسوب می شود. چراکه یاریتان می کند 

به  اتکا  با  کنم؟«  چه  زندگی  با  باید  »من  دهید:  پاسخ  کالسیک  پرسش  این  به 

زندگی امتیاز رقابتی درمی یابید که چگونه روی خودتان سرمایه گذاری و کدام یک 

از فرصت های شغلی را دنبال کنید. ازآنجاکه این عوامل درگذر زمان تغییر می کند 

ارزیابی وضعیت رقابتی، فرایندی مستمر و مداوم است.

مزیت رقابتی را می توان پازلی در نظر گرفت که دارای سه قطعه است: دارایی های 

شما، عالیقتان و وضعیت بازار کار.

دارایی ها، عالیق و واقعیت های بازار، که پیوسته در حال نوسان و تغییر هستند 

مزیت رقابتیتان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند؛ به همین دلیل شما باید با 

توجه به عالیق و سالیقتان میزان دارایی خویش و وضعیت کنونی بازار را نیز کانون 

توجه قرار دهید.

1. دارایی های شما
دارایی های شما تمام امکاناتی است که در حال حاضر از آن بهره مندید؛ بنابراین 

مانند کارآفرینان موفق پیش از آنکه در عالم رویا به دیدار مرادهای دلتان بروید و 

یا برای رسیدن به آن ها برنامه ریزی کنید باید به طور دقیق تعیین کنید که در حال 

حاضر از چه توانایی های مادی برخوردارید. یک ایده جدید، زمانی زیرکانه و مدبرانه 

از آب درمی آید که بر مبنای سرمایه های موجود بنیان گذاران آن به هوشمندانه ترین 

شیوه ممکن به مرحله اجرا درآید.

به طورکلی می توان گفت که دارایی شغلی بر دو قسمت است: نرم و سخت.
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دارایی های نرم. چیزهایی هستند که نمی توان آن ها را معامله کرد و یا دادوستدی 

درباره آن صورت داد؛ مانند برخورداری از دانش، اطالعات، مهارت ها، اعتبار، مشتری 

مداری و شم اقتصادی. این ها عوامل غیرملموسی هستند که راه را برای موفقیت 

شما هموار می کنند.

دارایی های سخت. قابل دادوستد است؛ مانند پول، سهام، میز، دستگاه کامپیوتر. 

این ها بنیه مالیتان محسوب شده و برای انجام طرح ها و برنامه ها به شما ما قوت 

قلب می بخشد. در پناه آن می توانید بدون دغدغه یا نگرانی در قلمروهای مجهول 

و ناشناخته گام بردارید و برای به سرانجام رساندن طرح ها و ایده هایتان متقبل 

خطر شوید.

نکته
به تنهایی  شما،  کاری  تجربیات  مثال  نرم،  دارایی  یک  که  داشت  دور  ازنظر  نباید 

چندان ارزشمند نیست. تنها زمانی منشا خدمات مفید و موثر واقع می شود که با 

مهارت ها، اطالعات، ارتباطات اجتماعی و سایر دارایی های نرمتان به درستی تلفیق 

و ترکیب شود.

2. ارزش ها و عالیق شما
ارزش ها و عالیق شما عبارت است از آمال و آرزوها، اهداف، انگیزه ها و دیدگاهتان 

نسبت به آینده. این قطعه از پازل، شامل چیزهایی است که بیشترین اهمیت را در 

زندگیتان دارد و بیشترین رضایت و خرسندی را در شما پدید می آورد؛ مانند دانش، 

استقالل، پول، یکرنگی و قدرت. ممکن است نتوانید به تمام عالیقتان جامعه عمل 

بپوشانید یا از تمام ارزش هایتان پیروی کنید. به عالوه عالیق و ارزش های شما به  

مرور زمان عوض می شوند. با این حساب تنها کاری که از دستتان برمی آید این 

است که در جهت یک هدف مهم حرکت کنید.
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3. واقعیت های بازار کار
آخرین قطعه پازل واقعیت های بازار کار در شرایط کنونی است. کارآفرین هوشمند 

می داند که برای تبدیل کاال به پول باید خواسته و نیاز مشتری را به دقت در نظر 

گرفت و رضایتش را از هر حیث فراهم کرد؛ بنابراین صرف نظر از اینکه تا چه اندازه 

از آرمان ها، الهام ها و اندیشه های خالقانه برخوردارید و تجربیات و مهارت هایتان 

چیست، دارایی های نرم شما به رغم خاص و خارق العاده بودنش چنانچه از سوی 

دیگران پذیرفته  نشده و نیازهای بازاری که حاضر است برای آن پول بپردازد تامین 

نکند، کالهتان پس معرکه است و دیر یا زود به پرتگاه شکست و درماندگی فرو 

خواهید افتاد.

کارآفرین ماهر و واقعی با زیرکی نیاز بازار را تشخیص داده و با یک ابتکار عمل 

کارآفرینان موفق  به عمل می آورد.  را  استفاده  کمترین موقعیت، حداقل  از  ساده 

را شناسایی  انرژی فراوان نخست، فقدان ها و کاستی های زندگی مردم  با صرف 

می کنند  سپس با توسل به افکار پویای خویش، بررسی می کنند تا ببینند چگونه 

ممکن است این نارسایی ها را به بهترین و ساده ترین شکل ممکن برطرف کنند. 

باید یقین حاصل کنند که مشتریان تشنه چه کاال و خدماتی هستند و با رغبت 

حاضرند در ازای آن پول بپردازند.

نتیجه
در یک برنامه خوب سه قطعه پازل دارایی های شما، عالیقتان و واقعیت های بازار 

به طور دقیق متصل و یکپارچه می شوند. بر این اساس تقویت مهارت های کلیدی 

به تنهایی برایتان مزیت رقابتی به ارمغان نمی آورد. همچنین تنها به این دلیل که 

سرمایه قابل توجهی در اختیاردارید )دارایی های شما( یا شیفته انجام کاری خاص 

هستید )عالیقتان(، بدان معنا نیست که با انجام آن کار کسب وکاری پررونق یافته 

بازار را  و به عرصه ثروت و شوکت قدم خواهید گذاشت؛ زیرا شما واقعیت های 

نادیده گرفته و از تلفیق و یکپارچه کردن قطعات سه گانه این پازل غفلت کردید.
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در چنین شرایطی حتی اگر فردی بهره مند از مهارت ها و عالقه مندی یکسان در ازای 

انجام کار بهتر اجرت کمتری مطالبه کند، موقعیتتان را تحت شعاع قرار داده و از 

شما سبقت می گیرد. به عالوه ممکن است برای کاری که برای راه اندازی آن سرمایه 

کافی در اختیار دارید و به شدت به آن عالقه مندید تقاضای وجود نداشته باشد. با 

این حساب می توان این قطعات را همزادان سه قلویی دانست که تنها باهم و در 

کنار هم کامل می شوند.
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