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  خالصه

به  لین یپرداخته است . برا یماتخد یمانهابر عملکرد ساز یرقابت یها یاستراتژ یریبکارگ ریتاث یحاضر به بررس قیتحق 
، پرداخته شده است .  در حال  قیموضوع تحق رامونیپ نیشیپ یپژوهش ها یها افتهی یو مطالعه  یهدف ، به بررس نیا

، هتل  یا مهیب یبانکها ، شرکتها ریدر کشور نظ یو موسسات خدمات مانهااز ساز یحاضر با توجه به وجود تعداد قابل توجه
به علت  نیکرده است . همچن دایپ یا ژهیو تیسازمانها و موسسات اهم نیعملکرد ا یابیو ... ، ارز یحیتفرو مراکز  ها
 یاز سو یغفلت نیکترکسب و کار در جهان امروز ، کوچ طیو متالطم بودن مح ریشدن روز افزون رقابت و متغ دهیچیپ

 یبه داشتن راهکارها ازیصنعت ، ن کیحضور در  یبقا جهت؛ لذا سازد  یدچار م یاریسازمانها ، آنها را به مشکالت بس
تواند باعث  یشرکت که م شرفتیبقا و پ یمناسب برا یرقابت یها یخص بخصوص استراتژمش یها یو استراتژ یعمل

ان گذشته نش قاتیتحق جیها و نتا افتهی قیاز طر قیتحق نیا جیرسد . نتا یم ربنظ یعملکرد مطلوب شرکت بشود ، ضرور
، پاسخ به  یسازمان یریادگی قیتواند از طر ی، و... م لزیهمانند پورتر ، اسنو و ما یرقابت یها یاستراتژ یریبکارگ داد که

 یخدمات یعملکرد بهتر سازمانها در گریمرتبط د یو روشها یخدمت رسان ندیدر فرآ عی، تسر انیمشتر یمحور یازهاین
را در جهت  یخدمات یتواند سازمان ها یمناسب م یرقابت یها یراتژخاب استنتا نیداشته باشد . همچن ییبه سزا ریتاث

 دهد .  یاری یو مل یالملل نیب یحضور بهتر در فضا
 

 یخدمات ی، عملکرد ، سازمانها یرقابت یها یاستراتژ:  کلمات کلیدی
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 مقدمه 

ای صحیح آنها می باشد . متاسفانه ها و اجر امروزه یکی از چالشهای پیشروی مدیران سازمانها ، تدوین درست استراتژی
مواجه کرده است . شناخت این تنگناها جهت دستیابی به سازمانهای  موانع متعددی ، اجرای استراتژی ها را با مشکل

ی می اندیشند ، ضروری بنظر می رسد . از دیگر سو ، فقدان ساختار موفقی که به توسعه ی اصول اخالقی و شهرت سازمان
نگیزش نامناسب ، تشریک مساعی غیر اثربخش ، تخصیص نادرست منابع و نیز سیستم کنترل ، پاداش و انی مناسب سازما

ناگزیر از بکارگیری  ، از موانع سازمانی پیاده سازی استراتژی هاست . امروزه رقابت گسترده موجود در بازار ، شرکتها را
. بدون شک بکارگیری اینگونه استراتژی ها نه تنها از تاثیر  نموده استاستراتژی هایی جهت رویارویی با این محیط رقابتی 

بسته بندی کاالها به عنوان بخشی از محصول شرکت ها برخوردار است ، بلکه این امر متعاقبا بر قابل مالحظه ای بر 
  . [6] لکرد شرکتها نیز تاثیر گذار استساختار سازمانی و عم

 .  [22]مطلوب بشمار می آید شرطی برای موفقیت عملکردهای کسب و کار نوان پیش لذا استراتژی های رقابتی به ع
استراتژهای کلی رقابتی را به سه دسته تقسیم کرد : استراتژی رهبری هزینه ) افزایش تولیدات و ،  1985در سال  پورتر

شتریان ( و استراتژی تمرکز بفرد به م( ، استراتژی تمایز ) تولید محصوالت و ارائه ی خدمات ویژه و منحصر  کاهش هزینه
 ناطق جغرافیایی ویژه ( . ) تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان ، خطوط محصول و م

 و پول مانند ثابت ، منبع یک تقسیم برای مذاکره در که رقابتی نگرش یا سبک یک از است عبارت رقابتی ، استراتژی
 در رقابت زیربنایی عوامل شناسایی برای غنی چارچوبی دهنده ارائه رقابتی یاستراتژ. میگیرد  قرار مورد استفاده امکانات ،

 را ابزارهایی رقابتی ، استراتژی. یابند  دست فرد به منحصر موفقیتی به تا کند می کمک به شرکتها و است بوده صنایع
 . [14]دهد  می دست به شرکتها و ناهمگنی صنایع میزان و توان شناخت برای

 حداقل به را شکست احتمال که شد مجهز سالحی به باید رقابت بازار در قدرتمند حریفان بر غلبه ایبر پورتر، دیدگاه از
 های مزیت از متفاوت زاویه سه از که دهد می را امکان این سازمان به رقابتی های استراتژی که کند می او اضافه. برساند 
 محصول بر تمرکز خدمات ، یا محصوالت ساختن متمایز ها ، ینهزه رهبری:  از عبارتند زوایا این. بهره گیرند  خود رقابتی

 اساسی و اصلی نیروهای که است کار و کسب استراتژی یک رقابتی ، استراتژی که کند پیشنهاد می وی. خاص  خدمت یا
 . [18]هستند  گذار اثر غیرمالی و مالی عملکرد بهبود و رقابتی موقعیت بر که کند می تعیین را

 عوامل این هرچقدر و باشند می سازمانها عملکرد مؤفقیت عوامل از یکی سازمان بر حاکم تفکر نوع و ها برنامه ها ،استراتژی
شوند  می نزدیکتر خود مالی غیر و مالی اهداف به سازمانها گیرد ، قرار باور و تفهیم مورد و شود تر نهادینه کارکنان برای

[5 ] . 
. روبرو شدن با مشکالت باعث شده است شرکتها  در دنیای کسب و کار افزایش یابدست رقابت جهانی سازی باعث شده ا

در دنیای رقابتی تالش بیشتری داشته و کسب و کار خود را توسط یافتن راه هایی برای موفقیت سود رقابتی شان پا برجا 
اند به شرکت با این استراتژی ها می تو می باشد .مزیت رقابتی در صنعت  نگهدارند . هدف از استراتژی های رقابتی ، ایجاد

تصمیمات اتخاذ شده دست یابد . استراتژی موضوع قدرتمندی برای پیشرفت عملکرد کسب وکار  یک شرکت یا سازمان در 
ون در شی از اطالعات روز افزدنیای رقابتی می باشد . عدم اطمینان ناشی از دو مولفه تغییر و پیچیدگی از یکسو و ابهام نا

ا در سازمان نهادینه می کند و در نهایت عدم موفقیت را برای سازمان مشخص می ط کنونی از سویی دیگر ، استرس رمحی
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کند ؛ به طوری که از نگاه یک بعدی به اهداف پا را فراتر می گذارد و قوت ها و ضعف ها را با فرصتها و تهدید ها تطبیق 
 . [6]می دهد 

رهای ریسک پذیر بیشتری را از خود نشان دهند ، از نیازمند این است که مدیران رفتاسطح باال این سرمایه گذاری های 
 . [17] دیدگاه سرمایه گذاری ، استراتژی رقابتی رهبری در هزینه ، بطور هدفمندانه ای به ریسک پذیری نیاز دارد 

 

 استراتژیها ، تل ها و مراکز تفیحی و ... ( ،بیمه ، ه ند ) بانکها ، شرکتهایبسیاری از سازمانهای خدماتی همان در متأسفانه
 اجرای و کارکنان کاری به فشار با بدانند باید بازرگانی شرکتهای. است  نشده تدوین خوبی به مأموریتها و اهداف

و  استراتژیک مبانی تبیین با تحقیق این. کنند  پیدا دست گیر چشم موفقیتهای به تواند نمی سنتی راهکارهای
شرکتهای  عملکرد بر تواند می میزان چه تا رقابتی استراتژیهای پردازد که می موضوع این بررسی به رقابتی ، یاتژیهاسترا

 ارائه رقابتی استراتژیهای بر تأکید با شرکتهای خدماتی عملکرد ارتقای جهت در و پیشنهاداتی باشد تأثیرگذار خدماتی
 . داد  خواهد
عملکرد سازمانهای خدماتی است با این منظور که آیا  بر رقابتی یتراتژیهاتأثیر اس بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف

 استراتژی های رقابتی مختلف ، می تواند عملکرد سازمانهای خدماتی را بهبود ببخشد ؟
 
 

 تحقیق نهیشیپ و  ئوریت
 

 مبانی نظری 
 یخدمت اینظر به عنوان محصول  صنعت موردشوند که در  یعرضه م ی، محصوالت و خدمات  یساز زیمتما یطبق استراتژ

عرضه گردد که  یانیبه مشتر یستیخدمات با ایمحصوالت  نیاست که ا ینکته الزام نیشوند . ذکر ا یم یمنحصر بفرد تلق
به  یابیدست یبرا ی، روش یاستراتژ نیکه ا دیاست بدان بهتردهند .  ینشان نم یادیچندان ز تیحساس متینسبت به ق

 . [12]است  شتریب یسودها
داللت بر  یرسد ، عملکرد سازمان یسازمان چگونه به رسالت و اهداف خود م کیاز آن دارد که  تیحکا یسازمان عملکرد

سهم بازار  لینقطه هدف از قب نیممکن است شامل چند نیدارد که ا قیهدف دق کیبه  دنیو رس نینقطه مع کیشروع از 
 . [13]باشد  رهیو غ تیفیک، سطح  یمشتر تیکارکنان ، رضا زشی، حجم فروش ، انگ

 
 پیشینه ی تحقیق 

 
بنگاه  یعملکرد صادرات یبر رو یرقابت یها یمنابع ملموس و استراتژ ریتحت عنوان تاث ی( در مقاله ا 2014آمر کامال ) 

د بهبو یونگپرداخته است که در آن ، چگ یقیمدل تحق کی ی،  به  توسعه  )  SMEs  ( کوچک ومتوسط یاقتصاد یها
 یرقابت یها یو ادغام منابع ناملموس شرکت و استراتژ یریبکارگ قیکوچک و متوسط ، از طر یبنگاه ها یکرد صادراتعمل

 نی( به عنوان موثرتر یرقابت یها یکه هر دو ) منابع ناملموس شرکت و استراتژ ییداده شده است . جا حیآن را توض
 یصادرات عملکرد یبر رو یرگذاریتاث نیا یبرا یبراه شده اند . محقق تنظر گرف شرکت در یبهبود عملکرد صادرات کردیرو

انجام شده  هیو مبلمان ترک ییایمی، ش ی، نساج یفلز عیشرکت در صنا 1415با استفاده از  یلیمیا یابیارز کیشرکت ، 
 یبر عملکرد صادرات یتدراصا یرقابت یها یمنابع ناملموس ، استراتژ یتمام نیمثبت ب ینشان داد که رابطه ا جیاست . نتا

 یو رهبر زیصادرات ) تما یرقابت یها یاز استراتژ کجایو  یکل یرینشان داد که بکارگ نیشرکت ، وجود دارد . همچن
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شرکت دارد  و منجر به بهبود  یعملکرد صادرات یجداگانه و تک تک آنها رو یرینسبت به بکارگ یشتریب ری(  ، تاث نهیهز
تک تک آنها ،  یرینسبت به بکارگ ملموسو منابع نا یصادرات یها یجا از استراتژ کیاستفاده  نینو همچ شود . یآن م

 . [20] شرکت دارد یدر بهبود عملکرد صادرات یباالتر ریتاث
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                
 

          
 ال مدل مفهومی تحقیق آمر کام                                                                      

 
 

 یرقابت یها یاستراتژ نیب یپاداش در رابطه  یو فلسفه  یابیبازار یها تیقابل ینقش واسطه  ی( به بررس 2015)  پراتونو
بود .  یکیدر بازار الکترون یرقابت یها یاع استراتژنوا ریتاث یو بررس ییو عملکرد شرکت پرداخت . هدف آن شناسا

داشت که  انیب یاستراتژ 3 نیا یو تمرکز بود که با بررس زی، تما نهیهز یررهب یاه ی، استراتژ یمورد بررس یها یاستراتژ
 ید ماله بهبود عملکرکند و منجر ب یفراهم م یکیدر بازار الکترون نهیهز یرهبر یباالتر از استراتژ ی، سود زیتما یاستراتژ

 . [10] شود یشرکت م
 
 یعموم یبر عملکرد شعب بانکها کیاستراتژ یابیو بازار یریجهت گ یها تیقابل ریتاث یمطالعه  ی( به بررس 2013)  سهیو

بر عملکرد شرکت  یریجهت گ یها تیقابل نیب یدر رابطه  کیاستراتژ یابیبازار ریبه اثر متغ قیتحق نیپرداخت ، در ا
در کنار  یت مشترو کاربرد اطالعا رهیافراد و با ذخ طیرقبا و مح از یریادگیکرد که  انیب تیاخته شد که در نهاپرد

 . [11] گذارد یم ریبر عملکرد شرکت تاث یرقابت یها یاستراتژ
 

:                     منابع ناملموس  

. دارایی های ذهنی 1  

  نام و نشان تجاری

 حقوق قانونی 

 تمرکز بر کیفیت 
دارایی های مدیریتی. 2  

 تجربیات بین المللی
 تعهد صادراتی 

 نوآوری های مدیریتی 
 ریسک کنترل شده 

. دارایی های شبکه ای3  

صادراتی مشتری  جهت گیری های  

 توانایی بررسی رقبا
 حضور در گروه بازرگانی

 

 

ی رقابت :ستراتژِ های صادراتا  

 استراتژی تمایز
 استراتژِی رهبری هزینه

 عملکرد صادراتی 
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رداخت . در سالمت شهرستان زابل پ ی مهیب یبر عملکرد اداره  یرقابت یها یاستراتژ ریتاث ی( به بررس 1395)  ینجار
 نی، آشنا تر نهیدر هز یرهبر یپورتر ، استراتژ یرقابت یها یاستراتژ نیکه از ب دیرس جهینت نیبه ا یو قیتحق نیا

خدمات در بازار است ؛ اتخاذ  ایمحصول  یکننده  دیتول نیبه ارزان تر دنیرس یاستراتژ نیا نیاست .هدف ا یاستراتژ
بنگاه نه تنها از  نیمثمرثمر است . ا اریدارد بس یدسترس شرویپ یتکنولوژ ای هید اولکه بنگاه به موا یزمان یاستراتژ نیچن

کند ، بلکه دائما در حال بهبود  یخدمت استفاده م ایمحصول  نیارزان تر یارائه  یموجود ، برا یها تیفظر یتمام
 افتیکند . در یخدمت ارائه م ایول حصم نیارزان تر یارائه  یرا برا ینینو یخود است و روشها یبازده شیزاعملکرد و اف

 . [1] سازد یبازار رهنمون م یرهبر یورا به س ییشرکتها نی، چن شتریسود کم تر در کنار فروش ب
 

بر عملکرد  یرقابت یها یو استراتژ یشرکت یها یستگینقش شا نییتب» ( در مقاله ای تحت عنوان  1396عطاردی )
 یها یبر استراتژ یشرکت یها یستگیشا نشان داد جینتا. اد بود عملکرد صادراتی ارائه د، راهکارهایی را برای به«  یصادرات

 در واقع . دارد ریتاث یبر عملکرد صادرات یرقابت یها یاستراتژ ، یبر عملکرد صادرات یشرکت یها یستگیشا ، یرقابت
 . [8] گذارند ریتاث یعملکرد صادراتر ب یرقابت تیمز قیاز طر یاطالعات و فروش و یابیبازار ، دیتول یها یاستراتژ

 
ی بر عملکرد بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی و ساختار سازمان»  (  ، مقاله ای را تحت عنوان 1395بابایی و همکاران ) 

های  انجام دادند . در این تحقیق برای تعیین ارتباط بین متغیر های تحقیق ) استراتژِی« سازمانی بانکها و موسسات مالی 
یر بین متغیر ها از آزمون سازمانی ( از ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین تاث رقابتی ، ساختار سازمانی و عملکرد

نتایج تحقیق نشان داد که بین استراتژی های رقابتی و ساختار سازمانی و مولفه های آن )  رگرسیون استفاده شده است .
  . [9]دارد  با عملکرد سازمانی ، رابطه ی معنا داریعملکرد مالی و رفتاری و تصویر برند ( 

 
 انیمشتر یبازار محور ازیبه ن ییپورتر در پاسخگو یرقابت یها یاستراتژ یساز هدایپ ریتاث یبه بررس (1392ست )دو فهیوظ

 یارمحورازب ازیبه ن ییپورتر در پاسخگو یها یاز استراتژ کیاز آن است که هر یحاک جیپرداخت . نتا یمیشرکت پتروش
 .  [2] دارد یباالتر تیواول نهیدر هز یرهبر یاستراتژ ریو تاث ندمثبت دار ریتاث لنیاتیمحصوالت پل انیمشتر

 
کوچک و متوسط  یشرکتها تیارشد بر موفق رانیمد کیتفکر استراتژ تیقابل ریتأث ی( به بررس 1394)  یزدانیصادق و  پور

بوده است .  یهمبستگ یفیآن توص تیداده ها و ماه یو بر اساس روش گردآور یربرد، از نظر هدف ، کا نرویپرداختند . از ا
دارد هر چند  ییربسزایکوچک و متوسط تأث یشرکتها تیارشد بر موفق رانیمد کیتفکر استراتژ تیکه قابل نشان داد جینتا

 . [4] رندیگ یکه در عمل چندان از آن بهره نم
 
  SMEs توسط یبر انتخاب بازار صادرات یرقابت یها ینقش استراتژ "با عنوان  ی( ، در مطالعه ا 2015)  نکیو س وبیا

ها در    SMEs توسط یو انتخاب بازار صادرات یرقابت یها یاستراتژ نیارتباط ب ی، به بررس "نوظهور  یها در اقتصاد ها
درحال  یصادر کنندگان در کشورها یرقابت یها تیبوط به مزمر اتیادب هنوظهور پرداخته اند . با توجه ب یاقتصاد ها
، ها  نهیهز یاست که چگونه رهبر دهیاساس استوار گرد نیها بر ا هی، فرض یصادرات یتقاضا در بازارها یها یژگیتوسعه و و

، با استفاده از داده راستا  نیهمدر حال توسعه ارتباط دارد . در  ی، با صادرات در کشورها یو رهبر یزیتما یها یاستراتژ
، به  یحداقل مربعات معمول یونیرگرس یو با استفاده از روش ها یدر کشور مالز SMEs شرکت 214مربوط به  یها

ارتباط  یدارا نهیهز یها یدهد که استراتژ یمطالعه نشان م نیا یاصل یها افتهیموضوع پرداخته شده است .  نیا یبررس
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نشان داده است  زیتما یها یو نه کشور در حال توسعه داشته است . استراتژ افتهیسعه تو یبا صادرات در کشورها یمثبت
در  یکشورها یبا صادرات در هر دو یارتباط منف یدارا نهیهز یاه یوجود دارد ؛ استراتژ نهیزم نیر اد یکه اثرات متضاد

 .  [ 21] بوده است افتهیتوسعه  یحال توسعه و کشورها
 قیعملکرد سازمان از طر یبر رو یریچه تاث یساختار سازمان "تحت عنوان  یقی( تحق 2014 هوا و همکاران ) نیم
 یسازمان یاز ساختارها یکه برخ افتندیخود در قیانجام داده اند . آنها در تحق  "دارد ؟  نیو چ ایع در استرالو ابدا یریادگی

سازمان  یبرا یروش نیتوان گفت بهتر ینم ی، ول کنند یبهتر عمل م اراز باز یخاص یرسد که بر بخش ها یبه نظر م
 . [16] ردوجود دا یساختار سازمان یده

و رابطه ی آنها با عملکرد شرکت های بیمه  یها یاستراتژ ییشناسا» به   ی( ، در پژوهش 1391ن ) و همکارا یمظلوم
که از « کننده از استراتژی ترکیبی استفاده » پرداختند . در این تحقیق ، سه گروه استراتژیک « سازمانی شرکت ها 

که با تاکید بیشتر از استراتژی رهبری هزینه « هزینهرهبران » ترکیبی از سه استراتژی عمومی پورتر استفاده می کردند ، 
که با تاکید زیاد بر تمایز حرکت می کند ، شناسایی شدند و پس از آن سه شاخص « متمایزکنندگان » بهره می گرفتند و 

اط با ه در ارتبدی ) سهم بازار ، رشد فروش و بازده سرمایه گذاری ( برای هر سه گروه استراتژیک محاسبه شد کعملکر
رهبران هزینه » و در ارتباط با دو شاخص رشد فروش و بازده سرمایه گذاری ، گروه « متمایزکنندگان »  ، گروه سهم بازار

 .  [7]بهترین عملکرد را از خود نشان دادند « 
: با توجه  لندیتا یعملکرد در صنعت بانکدار تیریمد یکارآمد یبررس» تحت عنوان  یقی( تحق 2016جومپو کوم )  یاشرپ

همواره  دی، بانک ها با یبقا و ماندگار یرا انجام داد . در راستا«  یبخش و نقش عدالت تعامل نیا یفعاالنه  یها دگاهیبه د
 دی، با گریدها آگاه باشند . به عبارت  نهیاز هز شیار پ شیرا جذب نموده و ب یرشتیب یها یخود افزوده ، مشتر تیفیبر ک

ها و فلسفه  ستمیها ، س کی، کارکرد ها ، ابزارها ، تکن یمتماد انیسال ی. ط ندینما تیریان را مدعملکردش یبه شکل بهتر
از  یبوده است . اثبات شده است که برخ یرقابت تیسر برآوردند که هدف آنها کمک به سازمانها در کسب مز یشماریب یها

اوقات کاربرد  یاز آنها صرفا گاه یکه شمار ید ، در حالباشن یم یکسب و کار جار تیریآنها موثر و کارآمد بوده و در مد
 یم شارز جادیگر سازمانها در ا یاریکه  دیآ یبشمار م یبارز یاز کارکرد ها یکیعملکرد ،  تیریآنها ، مد انیدارند . از م

آن  افتندیدر  ییاکیشرکت آمر 437از تعداد  یسنج کنظری( ، در  1995باشد ؛ به عنوان مثال ، مک دونالد و همکاران ) 
 انی، جر شتریشرکتها به سود ب ریبا سا سهیعملکرد بهره گرفته بودند در مقا تیریمد یکه از برنامه ها ییدسته از شرکتها

 نیا یدارا یبودند . عالوه بر آن ، شرکتها افتهیسهام دست  شتریشوک بازار و ارزش ب ربتر در برا یبهتر ، عملکرد قو ینقد
بهره  نیدادند : همچن یهر کارمند را نشان م یبرا یباالتر فروش و بهره ور زانیشرکتها م گریبا د سهیدر مقاگونه برنامه ها 

شرکت ها در همان صنعت مربوطه  ریبا سا سهیمقا رعملکرد د تیریمد یبرنامه  یرادا یدر شرکت ها یو عملکرد مال یور
 یبرنامه  یساز ادهیبا توجه به پ زیشده ن یبررس یخود شرکتهامذکور ،  قیدادند . در تحق یرا نشان م یباالتر ریمقاد

 یساز ادهینشان داد که پس از پ سهیمقا نیحاصل از ا جیقرار گرفتند . نتا سهیمورد مقا زیو پس از آن ن شیمذکور پ
 . افتندی شی% افزا 2/94تا  زین ی% و بهره ور 8/24 زانیسهامداران به م ی هیعملکرد ، مجموع برگشت سرما تیریمد
 قیعملکرد سازمان از طر یبر رو یریچه تاث یساختار سازمان "تحت عنوان  یقی( تحق 2014هوا و همکاران )  نیم
 یسازمان یاز ساختارها یکه برخ افتندیخود در  قیده اند . آنها در تحقانجام دا "دارد ؟  نیو چ ایو ابداع در استرال یریادگی

سازمان  یبرا یروش نیتوان گفت بهتر ینم یکنند ، ول یبهتر عمل م اراز باز یاصخ یرسد که بر بخش ها یبه نظر م
 . [16] وجود دارد یساختار سازمان یده
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 گیرینتیجه

به هر  انیراحت مشتر یو دسترس ایمختلف در سطح دن یکسب و کارها ی نهیامروزه با توجه به گسترش شرکت ها در زم
خود  یبهبود عملکرد خدمات جهیخدمات بهتر و در نت یبرند شدن آنها منوط به ارائه شرکت ها و  تیکدام از آنها ، موفق

خدمت  یارائه  ورنطیو هم یدیتول یفروش محصول شرکت ها شیدر افزا ییسهم به سزا یخدمات یباشد . شرکت ها یم
تا  نینقل و .. دارند و همچنحمل و  ی، شرکت ها مهیبانکها ، ب رینظ یدر سازمان ها و موسسات خدمات انیبهتر به مشتر

 خواهند یریوصف ناپذ ری، تاث انیشرکت ها در ذهن مشتر نیمناسب برند و اعتبار ا ریوتص یریدر شکل گ یادیز یحد
کسب  یچندان تیموفق گریکدی، بدون مشارکت با  یو خدمات یدیتول یوز ، شرکت هاامر یکسب و کار یداشت  . در فضا

 یشرکت ها انیم یرقابت طیمح شیاز پ شیشدن ب دهیچیکسب و کار و پ یون رقابت در فضانخواهند کرد . رشد روز افز
روبرو کرده  یاریو موانع بس پر التهاب را با چالش ها یفضا نیدر ا ا، حضور موفق آنه یخدمات یمختلف از جمله شرکت ها

مناسب ،  یاز راهکارها یکیباشد که  یا مچالش ه نیاز ا نهیبه ی، مستلزم استفاده  دهیچیپ طیشرا نیاست که عبور از ا
 یموضوع حاضر نشان م رامونیانجام شده پ قاتیها و تحق افتهی یمناسب است .  بررس یرقابت یها یاستراتژ یریبکارگ
 یریآن ، بکارگ یسازمانده یو حتها و اهداف سازمان  تیانجام بهتر فعال یمناسب و موثر برا یهااز راهکار یکیدهد 

بر عملکرد شرکت ) عملکرد کسب و کار و عملکرد  یرقابت یها یاستراتژ یاست . که اجرا یرقابت یها یراتژمناسب است
  یرقابت یها یاستراتژ نیدر تدو دیسازمانها با رانیدمهم اشاره دارد که م نیبر ا جهینت نیگذار است ، که ا ری( تاث یمشتر

مناسب موجب بهبود عملکرد شرکت  یرقابت یها یاستراتژ رایز ، رندیخبره بهره بگ یها ستیدقت کنند و از استراتژ
شود  یاست که در سازمان انجام م یاقدامهر  ریناپذ ییخواهد شد . همانگونه که مشخص است امروزه خدمات ، بخش جدا

وب خدمات در چارچ ندیمناسب در سازمان است که فرآ یشده  یطراح یاستراتژ کیخدمات مناسب منوط به  یو ارائه 
 یبرا یرقابت تیمز یریکه خود منجر به شکل گ یرقابت یها یراستا استراتژ نیارائه شود ؛ در ا یآن بتواند به شکل بهتر

 یبخصوص در سازمان ها یخدمات و عملکرد خدمات ندیهبود فرآدر جهت ب یتواند طرح مناسب یشود ، م یمسازمان  کی
و  یجهان یو بازارها یالملل نیب یها در عرصه هاSMEs ص   ورود موفق شرکت ها بخصو نیباشد . همچن یخدمات
 یرقابت یها یتواند از انواع مختلف استراتژ یو ... ( م یده ازیمشترک ، امت یگذار هیورود آنها ) صادرات ، سرما یچگونگ
 . ردیبهره گ

 
 

 قدردانی  

 کمال تشکر را داریم .د نشان دادن اراه رسیدن به موفقیت را به م تاکنون یزانی کهعزاز همه ی 
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