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چکیده :
با توجه به شرایط ویژه کسب و کارها در جهان امروز و تغییر مداوم متغیرهای محیطی  ،دیگر نمیتوان بسیاری از داده ها را منجمد کرد و اقدام به برنامه
ریزی بلند مدت در آینده نمود  .فضایی که شرکتها و صنایع کنونی در آن حضور دارند  ،یک فضای کامال رقابتی می باشد  .در این عرصه  ،محدوده
فعالیت صنایع تعریف شده و پذیرفته شده است  ،رقبا مشخص و قوانین بازی نیز تعریف شده هستند  .شرکت هایی که در این فضا با هم رقابت میکنند
 ،سعی دارند سهم بازار محصوالت و خدمات یکدیگر را گرفته  ،یا در واقع بربایند  .هرچه فضای رقابت شلوغتر و ازدحام رقبا بیشتر باشد  ،سهم بازار
کمتر و سود دهی و رشد نیز کمتر خواهد بود  .استراتژی رقابتی  ،برای عملکرد برتر و پایدار شرکت الزم است ولی کافی نیست و شرکتها باید به مسائلی
فراتر از رقابت بپردازند  ،مسائلی که برای آنها رشد و سود دهی بیشتر و بقا را به ارمغان بیاورد و این همان مفهوم استراتژی اقیانوسآبی است .
واژگان کلیدی  :استراتژی اقیانوس آبی  ،استراتژی رقابتی  ،نو آوری ارزش .

مقدمه :
در بیست و پنج سال گذشته تمرکز اصلی تفکرات استراتژیک بر روی استراتژیهای رقابتی بوده است  .بخشی از دلیل تمرکز بر روی مسأله رقابت مربوط
به این موضوع است که استراتژی سازمانی به شدت تحت تأثیر ریشه خود یعنی استراتژی نظامی است  .در علوم نظامی استراتژی عبارتست از مواجه
شدن با یک رقیب و نزاع بر سر محدوده ای که حد و مرز آن مشخص و ثابت می باشد  .الگو های استراتژی های سازمانی موجود نیز بر این اساس است .
بازار یک فضای محدود در نظر گرفته میشود و شرکتها با استراتژی های رقابت محور سعی در جذب سهم بیشتری از این بازار دارند  ،و در نهایت
منفعت یک شرکت و به دست آوردن سهم بازار بیشتر مصادف است با ضرر و از دست دادن بازار برای دیگری  .مفهوم مزیت رقابتی به عنوان عاملی است
که کمک می کند یک سازمان با یک محصول  ،در میان سایر رقبا  ،توسط مشتری برگزیده شود  .ایده استراتژی اقیانوس آبی با به چالش کشیدن رقابت
 ،که سال ها مهم ترین پیش فرض در حوزه مدیریت استراتژیک بوده است و همچنین با ارائه راهکار های نوین ،حوزه جدیدی را برای کسب موفقیت در
عرصه کاری و خدماتی معرفی میکند  .شاید بتوان ادعاد نمود یکی از چالش هایی که در حوزه تولید در کشور ما حاکم است  ،در زمینه تأکید و پا
فشاری بنگاه های اقتصادی بر شیوه های سنتی و دیرینه است  .فضایی که شرکتها و صنایع کنونی در آن حضور دارند  ،در واقع اقیانوس قرمز را شکل
میدهد  .در این عرصه  ،محدوده فعالیت صنایع تعریف شده و پذیرفته شده است  ،رقبا مشخص و قوانین بازی نیز تعریف شده هستند  .شرکتهایی که
در این فضا با هم رقابت میکنند  ،سعی دارند سهم بازار محصوالت و خدمات یکدیگر را گرفته  ،یا در واقع بربایند  .هرچه فضای رقابت شلوغتر و ازدحام
رقبا بیشتر باشد  ،سهم بازار کمتر و سوددهی و رشد نیز کمتر خواهد بود  .بیشتر محصوالت  ،کاالهای مصرفی هستند یا بخش خاصی از بازار را پوشش
میدهند  .این رقابت باعث از بین رفتن بسیاری خواهد شد و این اقیانوس را خونین خواهد کرد  .از سوی دیگر  ،مفهوم جدیدی به نام  ،اقیانوس آبی
وجود دارد  .اقیانوس آبی به تمامی صنایع و شرکتهایی گفته میشود که امروزه وجود ندارند  ،بازاری که ناشناخته است و رقبا آن را تسخیر نکرده اند .
تقاضا بیشتر از آن چیزی است که بر سر آن جنگی باشد  .فرصت های زیادی برای رشد سریع و سودآور وجود دارند  .در این عرصه  ،رقابت خیلی تعریف
شده و معین نیست  ،زیرا قواعد بازی هنوز تدوین نشده اند .
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استراتژی رقابتی :
رقابت اشاره به تغییرات سریع یک تجارت دارد که در آن موقعیت سازمان به شدت در برابر سازمان دیگر قرار می گیرد و به دنبال راهی می گردد که
مزیت رقابتی رهبران صنعت را از بین ببرد  .نیرو های بنیادی که منجر به شکل گیری استراتژی رقابتی می شوند  ،شامل افزایش انتظارات مشتریان ،
انقالب تکنولوژیکی و از بین رفتن موانع ورود به بازار هستند  .اثر استراتژی های رقابتی  ،صنایع مختلفی همانند شرکت های هواپیمایی  ،دارویی ،
خدمات مالی و  ...را تحت تاثیر قرار داده است  .رهبران سازمان ها دریافته اند که فرمولیزه کردن  ،استراتژی های موثری  ،که بتواند با مقلدان مقابله
کند و در برابر جنگ قیمت ها ایستادگی کند مشکل است  .بنابراین  ،استراتژی های رقابتی  ،محیط پر چالشی را به وجود آورده اند که پتانسیل بالقوه
ای را برای افول سازمان ایجاد می کند  ،به عبارت دیگر  ،مدیران باید به طورمداوم این نیروی فراگیر را مورد بررسی قرار دهند و وسیله ای را برای
مقابله با تاثیر آن بر افول سازمان ابداع کنند ( لهیری  . )2002 ،رهبران سازمان ها امروزه دریافته اند که تغییرات محیط رقابتی  ،نه تنها از الگوی خطی
پیروی نمی کند  ،بلکه نا پیوسته و ناگهانی می باشد  .به طور کلی  ،حفظ مزیت رقابتی برای مدت طوالنی  ،غیر ممکن است  .برای پیروزی در یک
محیط رقابتی  ،شرکت باید به طور پویایی در بین عناصر مختلفی جا به جا شود  .بنابراین  ،یک سری از مزیت ها به صورت موقت ایجاد می شوند مثل
تولید محصوالت با کیفیت باال و هزینه ی کم  ،که می توان به وسیله آن تاثیر چالشی محیط رقابتی را خنثی نمود  .در سلسله مراتب استراتژی ها ،
استراتژی های کسب و کار بین دو سطح باال و پایین قرار می گیرند  ،در سطح باال استراتژی کل شرکت قرار دارد و در سطح پایین استراتژی های
وظیفه ای قرار دارند  ،بنابراین استراتژی ها در سطح کسب و کار بین این دو سطح قرار می گیرند .
استراتژی کسب و کار که گاهی اوقات استراتژی رقابت نامیده می شود با شش بعد تعریف می شود :
-1بازار ها و محصوالتی که در آن کسب و کار می خواهند رقابت کنند .
 -2سطح سرمایه گذاری .
 -3استراتژی های وظیفه ای که برای رقابت در آن بازار الزم است .
 -4دارایی های استراتژیک و مهارت های استراتژیک که برای برای به دست آوردن مزیت رقابتی الزم می باشد .
 -5تخصیص منابع به واحد های تجاری .
 -6توسعه اثرات هم افزایی بین کسب و کار ها .

استراتژی اقیانوس آبی :
استراتژی اقیانوس آبی یکی از استراتژی های نوین مطرح شده در حوزه علم مدیریت تحول میباشد  .مدیریت تحول به دنبال یافتن راهکارهای جدید در
حوزه مدیریت بنگاههای اقتصادی است  ،به گونه ای که هر روزه طرحی نوین را در زمینه کسب و کار و مدیریت ارائه نماید  .این استراتژی دارای عمر
چندانی نبوده و معتقد است به جای درگیر شدن بنگاه های اقتصادی با یکدیگر و استفاده از انرژی خود برای رقابت که گاهاً جنبه منفی نیز پیدا میکند
 ،ف ضایی سالم از رقابت از نوعی دیگر باید در محیط اقتصادی بوجود آید که بر این اساس بنگاه های اقتصادی بتوانند رشد و شکوفایی بهتر و بیشتری
یافته و ضمناً روابط مناسبی در صنف بوجود آید  .اقیانوسهای آبی  ،کلیه صنایعی هستند که در حال حاضر وجود ندارند  .اینها در حقیقت فضا های
شناخته نشده حوزه های کاری و خدماتی میباشند  .از اقیانوس های آبی هیچ بهرهبرداری صورت نگرفته است و هیچ رقیبی در آنها وجود ندارد ،
بنابراین در اقیانوسهای آبی پتانسیل باالیی برای رشد و سود آوری وجود داشته و تقاضای بالقوه باالیی برای محصوالت و خدمات این اقیانوس ها وجود
دارد  .خالق این اقیانوس خود میتواند قوانین و حد و مرزهای صنعت را مشخص نماید (کیم و مابورن . )104 :2005 ،1مفهوم رنگ آبی یعنی نوآوری و
منظور از نوآوری در اینجا یعنی خلق تقاضای جدید یا ایجاد انتخاب و جایگزینی برای مشتریان بازارهای فعلی  .در واقع اقیانوس آبی  ،استعاره از بازاری
بکر  ،دست نخورده و گسترده است که عمق آن هنوز کشف نشده است  .اساس این استراتژی بر نوآوری ارزش 2استوار است  .اقیانوسآبی زمانی ایجاد
میشود که یک شرکت ارزش های همزمان برای خود و مشتریانش ایجاد میکند  .نوآوری در محصول(کاال یا خدمات) یا شیوه ارایه این محصوالت ،
موجب خلق ارزش برای بازار میشود  .همزمان  ،فعالیت هایی که دارای ارزش کمتری برای بازار حال و آینده هستند  ،از گردونه خارج میشوند  .ایده
اقیانوس آبی ابتدا در سال  1822توسط پروفسور هیل در دانشگاه ایالتی میشگان ارائه شد  .وی ادعا کرد که ایده پورتر ناقص است  ،زیرا تمایز میتواند
به معنای رهبری هزینه باشد و شرکتی که محصول خود را با قیمت پایینتر ارائه کند در واقع وجهی از استراتژی تمایز را داراست  .وی خاطر نشان
میسازد که شرکتها برای دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار  ،باید ترکیبی از استراتژیهای رهبری هزینه و تمایز را به کار برند (هیل . )1822 ،پروفسور
ریدراسترال و نورداستورم نیز این موضوع را مطرح کردهاند  .آنها ادعا میکنند  :استراتژی رقابت پذیری ره به جایی نمیبرد و شرکتها نیاز به
استراتژیهایی دارند که شور و هیجان ایجاد کنند (نورداستورم و ریدراسترال . )1888 ،این نظریه یا استراتژی اقیانوس آبی  ،از بعضی جهات مانند
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یکدیگر هستند  .برای مثال عوامل رقابت در استراتژی اقیانوس آبی همان تعاریف ابعاد محدود و نامحدود ارایه شده توسط ریدراسترال و نورداستورم بوده
است  ،یا اینکه هر دو به این موضوع تاکید دارند که شرکتها به بازی متفاوت با رقبا نیاز دارند .

نوآوری ارزش آفرین :
نوآوری ارزش آفرین  ،پایه و اساس استراتژی اقیانوس آبی است  .نوآوری ارزش آفرین به طور یکسان بر ارزش و نوآوری تاکید دارد و شیوه نوین تفکر
درباره تدوین و اجرای استراتژی است که به خلق اقیانوس آبی و کناره گیری از رقابت منتج میشود  .نوآوری ارزش آفرین یکی از استراتژی های مبتنی
بر رقابت و رایج را به چالش میکشد که عبارتست از  :انتخاب ارزش یا هزینه  .در ادبیات امروز استراتژیک معموالً اعتقاد بر این است که سازمان ها یا
می توانند ارزش بیشتری برای مشتریان و البته با هزینه ی باالتر ایجاد کنند و یا ارزش قابل قبولی با هزینه کمتر خلق کنند  .بر خالف این اعتقاد
سازمان هایی که به دنبال خلق اقیانوس آبی هستند به طور هم زمان به دو موضوع استراتژی ارزش و هزینه پایین میپردازند ( .گلپایگانی و پیروزفر،
 . )2 :1321نوآوری ارزش سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی است  .خالقان اقیانوسهای آبی به طرزی شگفتآور  ،رقبا را به عنوان معیار و مبنای خود
قرار نداده و از رویکرد الگو بردای از بهترینها (محکزنی) استفاده نمیکنند  .در عوض آنها یک منطق استراتژیک متفاوت را دنبال میکنند که ما از آن
با نام نوآوری ارزش 3یاد میکنیم  .نوآوری ارزش  ،بر روی هر دو مولفه نوآوری و ارزش تاکید یکسانی مینماید  .ارزشآفرینی شرطی الزم برای موفقیت
شرکت بوده اما برای (برجسته) ماندن در بازار کافی نیست  .ارزش بدون نوآوری به مفهوم تمرکز بر خلق ارزش در مقیاس بزرگ است  ،چیزی که ارزش
را بهبود میبخشد اما برای بقای شرکت در فضای بازار کافی نیست  .نوآوری بدون ارزش نیز  ،شرکت را به سمت فناوری محوری  ،پیشگامی در بازار و
آینده نگری متمایل ساخته و بدین ترتیب چیزهایی که برای خریداران قابل پذیرش بوده و آنها حاضرند تا در قبال آنها پول پرداخت کنند  ،فراموش
میشود  .نوآوری بدون ارزش  ،سبب تکنولوژیگرایی  ،پیشگامی در بازار یا آینده نگری میشود  ،که اغلب فراتر از انتظار های خریداران است  .در این
حالت  ،باید بین نوآوری ارزش  ،که متضاد با نوآوری تکنولوژی و پیشگامی در بازار است  ،تفاوت قائل شویم  .نوآوری ارزش  ،تنها هنگامی روی میدهد
که شرکتها نوآوری را با بهرهوری  ،قیمت و هزینه همسو کنند  .اگر آنها در همسوسازی ارزش با نوآوری شکست بخورند  ،آنگاه نوآوران تکنولوژی و
پیشگامان بازار هستند که از این فرصت بهره میگیرند  .نوآوری ارزش  ،شیوه نوین تفکر در حوزه تدوین و اجرای استراتژی است که به خلق اقیانوسآبی
و کنارهگیری از رقابت منتج میشود  .نوآوری ارزش زیربنای استراتژی اقیانوس آبی است  .به این دلیل آن را نوآوری ارزش مینامند که شرکتها به جای
تمرکز بر مبارزه رقابتی  ،بر عدم توجه به رقابت متمرکز میشوند و این کار را با ایجاد ارزش برای خریداران  ،شرکت و پس از آن گشودن فضای جدید و
بدون رقابت در بازار انجام میدهند  .نوآوری ارزش تنها هنگامی به وقوع میپیوندد که شرکت ها مولفه نوآوری را با وضعیت قیمت  ،مطلوبیت و هزینه
همسو کنند  .شرکت هایی که در جستجوی آفریدن اقیانوسهای آبی هستند  ،قادر خواهند شد تا همزمان از هر دو نوع استراتژی کاهش هزینه و تمایز
پیروی کنند  .شکل( )1پویایی تمایز  -کاهش هزینه را به منظور پیریزی استراتژی نوآوری ارزش به تصویر کشیده است  .نوآوری ارزش در ناحیه ای
اتفاق می افتد که در آن اقدامات شرکت و تصمیمات مدیریتی همزمان هم ساختار هزینه شرکت را بهبود بخشد و هم ارزش قابل ارائه به خریداران را
فزونی بخشد  .با حذف و کاهش  ،افت هزینه اتفاق میافتد  .با افزایش و ایجاد مولفه ها و عناصری که صنعت هیچگاه آنها را عرضه نکرده است  ،ارزش
قابل ارائه به خریداران افزایش پیدا میکند  .با گذشت زمان  ،استراتژی ایجاد ارزش  -که در برگیرنده ارزش قابل ارائه به مشتری و ارزش به وجود آمده
در اثر نقش شرکت است  -حجم فروش را باال برده و بدین ترتیب با پدیدار شدن اقتصاد مقیاس  ،هزینه ها بیش از پیش کاهش پیدا میکنند .

شکل  : 1پیروی همزمان از هر دو نوع استراتژی کاهش هزینه و تمایز
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تفاوت استراتژی رقابتی با استراتژی اقیانوس آبی :
استراتژی اقیانوسآبی در برابر استراتژی رقابتی می باشد  .استراتژی رقابتی یا همان استراتژی اقیانوس قرمز  ،برای عملکرد برتر و پایدار شرکت الزم
است ولی کافی نیست و شرکتها باید به مسائلی فراتر از رقابت بپردازند  ،مسائلی که برای آنها رشد و سود دهی بیشتر و بقا را به ارمغان بیاورد و این
همان مفهوم استراتژی اقیانوسآبی است  .استراتژی های رقابتی فرض را بر این می گذارند که شرایط ساختاری صنایع مختلف معین بوده و این شرکتها
چارهای جز رقابت با یکدیگر ندارند  .در این فضای رقابتی  ،شرکتها سعی دارند با ایجاد مزیت های رقابتی انحصاری خود  ،یا گاهی حتی با تقلید  ،بر
رقبا فایق آیند و سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند  .این همان بازی مجموع صفر 4است که در آن یکی برنده و دیگری بازنده خواهد بود  .بنابراین
رقابت یا همان طرف عرضه معادله  ،تعریف و تعیین متغیرهای استراتژی است  ،به این معنا که قیمت و ارزش با جایگزین شدن یکدیگر و ترکیبی
مناسب باعث ایجاد تمایز برای شرکت میشوند  ،زیرا سود کل شرکتهای مشغول در یک صنعت  ،بستگی به عوامل ساختاری آن صنعت دارد و شرکتها
به طور معمول سعی میکنند به جای خلق ارزش  ،در واقع ارزش موجود را تقسیم یا تصاحب کنند  .در اقیانوسقرمز  ،رشد و سود دهی به شدت
محدود است و شرکتها سعی میکنند در این فضای محدود سهم خود را به دست آورند (پورتر . )1820 ،5از سوی دیگر استراتژی اقیانوس آبی بر این
فرض استوار است که محدوده ها و ساختار صنعت به طور کامل تعریف و تعیین نشده اند و توسط بازیگران صنعت قابل بازسازی یا نوسازی هستند .
فرض کنیم محدودیت های بازار و ساختار تنها در ذهن مدیران است  ،آنگاه افراد دیگر اندیش و عملگرا سعی میکنند که این مرزها را رها کنند و فکر
خود را آزاد بگذارند  .از نگاه این افراد  ،تقاضای بزرگی خارج از این بازار فعلی  ،در جایی دیگر وجود دارد که باید به آن دست یابند  .معما در اینجاست
که چگونه میتوان آن را ایجاد کرد  .این یک تغییر مسیر ناگهانی است  .تغییر از نگاه عرضه به نگاه تقاضای بازار  .تغییر از یک فضای رقابتی به یک
فضای نوآوری  ،به فضایی از بازار که در آن تقاضاهای نهفته ای وجود دارند که با نوآوری باید کشف شوند و ارزش ایجاد کنند  .این  ،یعنی استفاده
توامان از استراتژی رهبری هزینه و تمایز  .این یعنی شکستن قواعد بازی و ساختار های کهنه و بازنویسی مجدد قواعد جدید و ایجاد ساختارهای نو .
خلق ارزش در بازی جدید از راه گسترش بخش تقاضای اقتصاد به دست میآید  ،در این بازی مفهوم برنده  -بازنده مطرح نیست و بازی از حالت بازی
مجموع صفر خارج میشود و کارآفرینان عصر جدید میتوانند با شکستن الگو ها و ساختار های موجود  ،بینشی آینده نگر را خلق کنند .

حرکت به سمت اقیانوسآبی :
قلمرو فعلی بازار در استراتژی اقیانوس قرمز  ،به مثابه سرزمین و میدان جنگی است که رقبا برای تصاحب بخشی از آن با یکدیگر به نزاع میپردازند  .در
این رویکرد مدیریتی  ،عبارتهایی بر گرفته از حوزه نظامی در بخشهای کسب و کار رایج شدهاند  .پس از جنگ جهانی دوم و پس از دورهای که تقاضای
بازار بر عرضه فزونی داشت به دورهای رسیدیم که تقاضای بازارکم و عرضه زیادتر شد  .این روند معکوس  ،منجر به رقابت بین شرکتها برای رشد و بقا
شده است  .فضای رقابتی سختی به وجود آمد و باعث شد استراتژی شرکتها در این دوران بر اساس افزایش سهم بازار و خارجکردن رقبا از گردونه شکل
گیرد  .این فضا کم و بیش شکل جنگی به خود گرفت که در آن مدیران ارشد شرکتها  ،همانند فرماندهان ارشد و استراتژیست های نظامی برای کسب
اطالعات به روز و لحظه ای از دشمن ( بخوانید رقبا )  ،تجزیه و تحلیل آنها در اتاق جنگ ( بخوانید جلسه هیئت مدیره )  ،تصمیم های راهبردی برای
شرکت در جهت پیروزی در جنگ و شکست دشمن ( بخوانید افزایش رشد و سود دهی شرکت و کسب سهم بازار بیشتر از رقبا ) اتخاذ کنند  .این
جنگها نتیجه ای جز خونریزی و قتلعام ضعیفتر ها و خونین شدن اقیانوسقرمز نداشته است  .در حالی که در استراتژی اقیانوسآبی  ،کسب وکار در
جایی انجام میشود که رقیبی نیست  .قلمرو محدود نیست و در واقع سرزمین جدیدی باید خلقکرد  ،نه اینکه سرزمین موجود را تصاحب یا تقسیمکرد
 .در این استراتژی  ،کارآفرینان و شرکتها به ایجاد بازار های جدید با حاشیه سود باال تشویق میشوند  .بدیهی است که این استراتژی ریسک باالیی دارد
و سرمایهگذاران ترجیح میدهند با وجود حاشیه سود باالیی که این استراتژی دارد در انتخاب بین این دو استراتژی همچنان روی استراتژی قرمز تمرکز
کنند  .همان گونه که پیشتر عنوان شد  ،شرکتها به دلیل ریسک باال و نیز هزینه های زیادی که باید در حوزه تحقیق و توسعه و نوآوری برای ایجاد
تقاضا و بازارهای جدید صرف شود  ،ترجیح میدهند که در اقیانوس قرمز بمانند و در بازارهای موجود فعالیت کنند  .ولی آن دسته از شرکتها که موفق
میشوند از اقیانوس قرمز  ،خود را به اقیانوسآبی برسانند  ،چگونه این کار را انجام میدهند؟ همان گونه که بیان شد  ،مفهوم رنگ آبی ،یعنی نوآوری و
منظور از نوآوری در اینجا  ،یعنی خلق تقاضای جدیدیا ایجاد انتخاب و جایگزینی برای مشتریان بازار های فعلی  .این نوآوری  ،تغییر یا تحول را به دنبال
دارد  .تغییر به معنی تفاوت در شکل و تحول یا جهش به معنی تفاوت در محتوا  .در یک سیستم که مجموعه ای از اعضا و اجزای به هم پیوسته با
ارتباطهای مشخص و تعریف شده مشغول فعالیت هستند  ،این تغییر و تحول به چه معناست؟ گاهی شکل کلی سیستم در اثر تغییر دگرگون میشود
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ولی محتوا تغییر نمیکند  ،یعنی اجزا و ارتباطهای یک سیستم  ،تغییرات جزئی را خواهند داشت  .در واقع مدیران امروزی به جای تمرکز بر تجزیه و
تحلیل محصوالت و صنعت موجود  ،باید روی تحوالت بنیادین و حرکتهای جهشی تمرکز کنند  .برای این کار نیز باید به ابزار ها و تئوری های جدید
متوسلشوند  ،ابزاری که بتواند با تجزیه و تحلیل های آینده نگر به نوآوری و خلق بازارهای جدید منجر شود  .استراتژی اقیانوس آبی از شش اصل
بنیادین تشکیل میشود  .چهار اصل نخست ؛ برای تدوین استراتژی و دو اصل بعدی برای اجرای استراتژی استفاده میشوند  .این اصول عبارتند از :
 مرزهای بازار را نوسازی کنید . بر تصویرکالن تمرکز کنید نه بر اعداد . به فراتر از تقاضای موجود فکر کنید . توالی استراتژیک را درست انتخاب کنید . بر موانع کلیدی سازمانی غلبه کنید . استراتژی را اجرایی کنید .برای هر یک از اصول یاد شده تعدادی متدولوژی  ،ابزار و چارچوب برای تدوین و اجرای این استراتژی ارائه شده است تا از راه یک روش سیستمی و
قابل تکرار  ،بتوان به هدفهای تعیین شده رسید  .در زیر به تعدادی از آنها اشاره میکنیم :
6
 تابلوی استراتژی1
 چارچوب چهار اقدام ماتریس حذف  ،کاهش  ،افزایش و ایجاد توالی استراتژی اقیانوسآبی نقشه مطلوبیت خریدار چارچوب سه الیه غیر مشتریان رویکرد رهبری پیشتاز چارچوب چهار مانع سازمانی -اصول سه گانه فرآیندانصاف .

کاربرد تفکر استراتژیك در اقیانوس آبی :
برای تبیین کاربرد تفکر استراتژیک ابتدا بایستی دانست که این روش مدیریت چیست و چگونه می تواند فرد و سازمان را برای رسیدن به اهداف خود
کمک نماید  .به عنوان یک برداشت کلی  ،تفکر استراتژیک عبارتست از تحلیل فـرصت ها و مشکالت با نگـاهی وسیع و فهم تأثیر بالقوه ای که اعمال و
اقدام ها میتواند بر یکدیگر داشته باشد  .متفکران استراتژیک آنچه که میتواند باشد را به تصویر میکشند و نگاهی کل نگر به چالشها و موضوعات
روزمره دارند  .انسان به عنوان کسی که هدفی دارد  ،دائم با شرایط پیچیده  ،مسایل مشکل و تصمیم های چالش برانگیز روبرو میباشد  .هرچه هدف او
بزرگتر  ،مسایلشان هم بزرگتر خـواهد بود  .انسان بـاید بـا اطالعاتی که دارد به بهترین شکل ممکن  ،این مـوقعیت ها را اداره کند  .در یک دنیای ایده
ال  ،او به همه اطالعاتی که برای راهبرد این مسایل دارد دسترسی دارد  .اما در واقع اطالعات محدودی برای انجام کارهایش دارد  .همچنین با توجه به
موقعیت و جایگاه اجتماعی  ،دید انسان هم محدود است و نمی تواند از تمام جنبه ها به مسائل نگاه کند  .تفکر استراتژیک به شما ( به عنوان یک انسان
با خصوصیات فوق ) کمک میکند که به این محدودیت ها فایق آیید  .هنگامی که شما به صورت استراتژیک میاندیشید  ،شما نگاه تان را از کارهای
روزمره بلند کرده و حوزه توجه تان را از آنچه که به آن مشغول هستید فراتر برده و آن را افزایش میدهید  .در این حالت شما در مورد نحوه انجام امور و
کارها به طرح سؤاالت راهبردی تر دست می زنید و فرضیات را به چالش میگیرید  .شما اطالعات پیچیده و بعضاً مبهم را گردآوری کرده و آن را تحلیل
میکنید  .و این بینش حاصل شده را برای انتخاب درست و صحیح پاره ای از اقدامات  ،مورد استفاده قرار میدهید  .عالوه بر این  ،شما تمام این کارها
را انجام میدهید در حالی که یک چشم به ایجاد نتایج بهتر و استفاده مؤثر تر از فرصت ها دارید  .در تفکر استراتژیک مهم است که نگاه شما بلند مدت
باشد  .یعنی آنچه که میخواهید در آینده برایتان رخ دهد را از اکنون تعیین کرده باشید  .این موضوع میطلبد که همواره به رو جلو نگاه کرده و برای
خود اهدافی را معین کنید  .افراد از همان ابتدا راهشان  ،اهداف بلند مدت خود را تعیین میکنند  .با استفاده از ابزار تفکر استراتژیک و تفکر کردن در
میان مرز های قراردادی رقابت  ،سازمان ها قادر خواهند شد تا چگونگی تغییر قرارداد ها و عرف ها را از طریق جنبش های استراتژیک درک کنند و این
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جنبش های استراتژیک منجر به تجدید ساختار و نوسازی کردن مرز های ثابت حوزه های کاری و خدماتی و آفرینش اقیانوس های آبی میگردند .
فرایند کشف و آفرینش اقیانوس های آبی  ،مستلزم پیشبینی کردن و یا تصرف روند های صنعتی نیست  .عالوه بر این  ،فرایند کشف و آفرینش
اقیانوس های آبی  ،سلسله مراتب آزمون و خطای پیاده سازی ایده های جدید کسب و کاری که در ذهن مدیران (یا از طریق درک مستقیم) خطور
میکند نیز نمی باشد  .در عوض مدیران باید از طریق یک روش کامالً جدید و در یک فرایند ساخت یافته  ،حقایق بازار را مجدداً سازماندهی کنند  .به
واسطه نوسازی و تجدید ساختار عناصر فعلی حوزه های کاری و خدماتی فراسوی مرز های صنعت  ،مدیران قادر خواهند شد تا خودشان را از رقابت
شانه به شانه با رقبا در اقیانوس قرمز آزاد کنند  .دستاورد های این رویکرد جدید  ،معرفی مجموعه ای از اصول  ،ابزارها و چارچوب های تحلیلی است که
نحوه رویارویی نظاممند با بازارهای رقابتی را تبیین  ،و از تفکر استراتژیک مبتنی بر رقابت  ،متمایز میکند  .خلق اقیانوس آبی فرایندی پویاست و به
محض این که شرکتی اقیانوس آبی را خلق میکند و پیامد های عملکرد برتر آن مشخص میشود  ،دیریا زود مقلدین ظاهرمیشوند  .به هرحال  ،تقریباً
هر استراتژی اقیانوس آبی تقلید خواهد شد  .از آنجایی که مقلدین سعی دارند سهمی از اقیانوس آبی شما را به چنگ آورند  ،شما هم بهطور عادی
اقدامات تدافعی را برای حفظ مشتریان خود به کار خواهید بست امّا معموالً مقلدین مقاومت میکنند  .شاید با تالش در حفظ سهم بازار  ،در دام رقابت
گرفتار شوید و برای رقابت جدید مبارزه کنید  .با گذشت زمان  ،شاید عامل رقابت و نه خریدار  ،مرکز تفکر و اقدامات استراتژیک شما را تسخیرکند  .اگر
در چنین موقعیتی قرار بگیرید  ،شکل اصلی منحنی ارزش شما با رقابت همگرا خواهد شد  .برای اجتناب از دام رقابت  ،باید بر منحنی های ارزش در
تابلوی استراتژی نظارت داشته باشید  .نظارت بر منحنی های ارزش تعیین میکند که چه هنگام به نوآوری ارزش بپردازید و چه زمانی اینکار را انجام
ندهید و توجه داشته باشید در زمانیکه منحنی ارزش با رقابت در حال همگرایی است در خارج از اقیانوس آبی قرار گرفتهاید  .وقتی رقابت تشدید
میشود و عرضه بر تقاضا فزونی مییابد  ،رقابت خونین آغاز میشود و اقیانوس  ،قرمز خواهد شد  .زیرا منحنی های ارزش رقبا با منحنی های ارزش شما
همگرا شده است  ،در این حالت  ،برای ایجاد یک نوآوری ارزش جدید اقدام کنید و اقیانوس آبی دیگری را خلق نمایید  .با ترسیم منحنی ارزش بر روی
تابلوی استراتژی و ترسیم متناوب منحنی های ارزش رقبا در مقابل منحنی های ارزش کسب وکار خود  ،همواره میتوانید به اندازه تقلید دیگران و
میزان همگرایی منحنی ارزش پی ببرید .

مدیریت استراتژیك بر مبنای اقیانوس آبی :
امروزه با وجود چالشهای فراوان در فضای کسب و کار  ،انجام فرایندهای مدیریت استراتژیک بیش از گذشته برای سازمان ها ضروری است و بدون
انجام آن برای بسیاری از سازمان ها حتی ادمه بقا هم میسر نخواهد بود  .از این رو استفاده از متد های مختلف برنامه ریزی کالن و استراتژیک در کانون
توجه سازمان ها  ،شرکت های مشاوره مدیریتی و دانشگاه ها قرار گرفته است  .در این مقاله سعی گردیده یکی از متدهای جدید این حوزه به اجمال
شرح داده شود  .مدیریت استراتژیک کلمه ای عام است و در کل به کلیه بررسی هایی گفته میشود که با هدف برنامه ریزی برای آینده و با رویکرد
توجه به داخل سازمان و محیط پیرامونی و فضای کسب کار انجام میشود  .از این رو متد ها و روش های مختلفی برای این موضوع تدوین گردیده که
اگر چه فلسفه و شاید حتی جنس خروجی آنها یکی است ولی رویکرد های آنها و متد انجام آنها متفاوت است مانند روش مدیریت استراتژیک کالسیک
( دیوید و ) ..روش کارت امتیازی متوازن ( نورتون و کاپالن )  ،بررسی نیرو های رقابتی ( مایکل پورتر )  ،روش بررسی رقابت گروه مشاوران بوستون ،
روش اقیانوس آبی و …  .روش اقیانوس آبی از جمله روش های جدید در حوزه مدیریت استراتژیک است که توسط دکتر چان کیم و دکتر رنه مابورن (
استادان دانشگاه اینسد فرانسه ) تدوین گردیده است  .این دو با بررسی آکادمیک تعداد زیادی از شرکت های جهان که دارای جهش رشد بسیار باالئی
بوده اند و در زمینه رشد شاخص های سود آوری بسیار موفق عمل کرده اند دریافتند که رویکرد عمده این شرکت ها در فضای کسب و کار رویکرد گریز
از رقابت بوده است  .آنها به این واقعیت پی بردند که متد های متداول مدیریت استراتژیک شاید بیش از حد بر فضای رقابتی تاکید میکند که خود
موجب میشود هزینه های تمام شده محصول و خدمات افزایش یافته در عین حالی که قیمت فروش محصوالت در فضای رقابتی کاهش مییابد بنابر
این در این فضای صلب  ،امکان چندانی برای رشد سریع و نمایی وجود نخواهد داشت  .رویکرد روش اقیانوس آبی به زبان ساده رویکرد گریز از رقابت
است  ،همانطور که از نام آن نیز استنباط میگردد این روش پیشنهاد میکند سازمان ها از اقیانوس رقابتی که در آن شرکت های کوچک و بزرگ به
سان ماهی هایی به جنگ هم مشغولند و محیط کسب و کار را خون آلود نموده اند خارج شده و خود را در فضای کسب و کار خود ساخته ای قرار دهند
که در آن کمتر رقیبی وجود دارد و دریای آن کامال آبی است! بررسی های مبدعین این روش که در کتاب آنها با همین نام شرح داده شده است نشان
میدهد از بین شرکتهای مورد مطالعه  14۱استراتژی های گریز از رقابت را انتخاب نموده اند که آنها موفق شده اند  32۱درآمد حاصله کل و  61۱سود
آوری کل را از آن خود کنند که آمار بسیار چشم گیری است .
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آفرینش مستمر و بدون وقفه اقیانوسهای آبی :
اگرچه واژه اقیانوسهای آبی عبارتی جدید است  ،اما موجودیت آنها به قدمت عمر تمامی کسب و کارها میباشد  .زمان را به سیسال قبل بازگردانید ،
خواهید دید که تعداد بسیار زیادی از صنایع چند میلیارد دالری تنها در سه دهه گذشته به شکل معنا داری وجود نداشته اند  ،صنعت تلفنهای همراه ،
کارخانجات الکتریکی بیوتکنولوژی  ،ویدئو های خانگی  ،اسنوبورد ها  ،تحویل های سریعالسیر و. ...
اکنون زمان را بیست سال  -یا شاید پنجاه سال  -به جلو ببرید و از خود بپرسید که چه تعداد از صنایعی که در حال حاضر ناشناخته هستند احتماالً در
آن دوران وجود خواهند داشت  .اگر قبول داشته باشید که تاریخ سند معتبری جهت پیشبینی آینده است  ،مجدداً پاسخ شما تعداد بسیار زیادی از
صنایع خواهد بود  .با این حال  ،هنوز هم تفکرات استراتژیک بر روی استراتژی های مبتنی بر رقابت اقیانوسهای قرمز متمرکز است  .بخش عمده ای از
دلیل تمرکز بر روی مسأله رقابت  ،به این خاطر است که استراتژی سازمانی به شدت تحت تاثیر ریشه خود یعنی استراتژی نظامی میباشد  .در علوم
نظامی  ،استراتژی عبارت است از مواجه شدن با یک رقیب و نزاع با آن بر سر قطعه معینی زمین که حد و مرز آن مشخص و ثابت است  .الگو های
امروزی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک نیز چنین دیدگاهی نسبت به ساختار بازار دارند  ،در این الگو ها فضا و پتانسیل بازار ثابت و محدود فرض شده
و شرکت ها تشویق میشوند که سهم خود را در این بازار ثابت باال برده و بدین ترتیب یک جایگاه تدافعی برای رقابت خود اتخاذ کنند  .تمرکز اکید بر
روی اقیانوس قرمز  ،پذیرش قاعده محدود کننده جنگ  -یعنی قطعه زمین محدود و غلبه بر دشمن برای کسب موفقیت  -و انکار قدرت متمایز ( ممتاز
) جهان کسب و کار است  ،یعنی این واقعیت که  :همواره ظرفیت فزاینده ای برای آفرینش فضای بازار جدید در اقیانوس های آبی بی رقیب وجود دارد .
رویکرد های مدیریتی و استراتژی های رقابتی در محیط های کسب و کار قرن بیستم  ،به صورتی فزآینده در حال ناپدید شدن میباشد  .از آنجایی که
اقیانوس های قرمز به شدت خونآلود شده اند  ،مدیران باید بیش از پیش به فکر آفرینش اقیانوسهای آبی باشند .

از شرکت و صنعت به سمت جنبش استراتژیك :
یک شرکت چگونه میتواند از اقیانوس قرمز و رقابت خون بار خارج گردد؟ چگونه می توان یک اقیانوس آبی خلق کرد؟ آیا یک رویکرد سیستماتیک برای
رهسپار شدن به سوی اقیانوس های آبی و متعاقباً دستیابی به عملکرد مطلوب وجود دارد؟
ما بر این باوریم که نه شرکت و نه صنعت  ،بلکه جنبش استراتژیک  ،واحد مناسبی برای تجزیه و تحلیلهایی است که در زمینه توصیف اقیانوس های
آبی و دستیابی به عملکرد مطلوب صورت میگیرد  .منظور از جنبش استراتژیک  ،مجموعه ای از اقدامات و تصمیمات مدیریتی است که در زمینه ایجاد
و توسعه یک کسب و کار بازار آفرین 2ارائه میگردد .

موانع و مشکالت تقلید ایده اقیانوس آبی :
تقلید از هر ایده استراتژی اقیانوس آبی با موانع و حصار های قابل توجهی همراه است  .برخی از این موانع عملیاتی و برخی دیگر موانع شناختی است .
موانع تقلید استراتژی اقیانوس آبی عبارتند از :
 معنا و مصداق یک جنبش نوآوری ارزش 8بر اساس منطق مرسوم استراتژیک نیست  .نا باوری و عدم اعتقاد عموم به ایده استراتژی اقیانوس آبی ،ازتقلید سریع و فوری آن ممانعت میکند .
 از آنجا که استراتژی اقیانوس آبی ممکن است با تصویر و نشان تجاری شرکتهای دیگر تضاد و ناسازگاری داشته باشد  ،تناقض و تعارض تصویر نشانتجاری  ،شرکت ها را از تقلید یک استراتژی اقیانوس آبی باز میدارد .
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 هنگامی که اندازه و وسعت بازار از حضور یک نقش آفرین ( بازیگر ) دیگر پشتیبانی نکند  ،انحصار طبیعی مانع از تقلید و نسخه برداری ایده استراتژیاقیانوس آبی میگردد ( برقراری عرضه و تقاضا )  .پس بر طبق حق انحصار طبیعی  ،بازار غالباً نمی تواند از یک بازیگر دیگر پشتیبانی نماید .
 مجوز های قانونی و حق انحصاری کاالها  /خدمات مانع از تقلید استراتژی اقیانوس آبی میگردند در نهایت حق اختراع یا مجوزهای قانونی از تقلید ونسخه برداری جلوگیری میکند .
 نوآوری ارزش منجر به یک حجم فروش باال میگردد که این مطلب منجر به منفعت های هزینه ای سریع برای شرکت و بر عکس منجر به رهسپاریمقلدین بالقوه در یک مسیر نا مساعد مستمر هزینه ای میشود .
 رویه های متداول شبکه  ،سایر شرکت ها را از تقلید ساده ایده استراتژی اقیانوس آبی باز میدارد . از آنجایی که تقلید غالباً توسط شرکت هایی به وقوع میپیوندد که بتوانند تغییراتی اساسی در تجارب کسب و کار خود بوجود آورند  ،در حالی که اکثرآنها با موانع سیاسی در داخل شرکت مواجه بوده و توان شرکت جهت تقلید ایده استراتژی اقیانوس آبی معموالً سالها به طول می انجامد .
 نوآوری ارزش معموالً مطالبق با منطق مرسوم شرکتها نبوده و برای مدیران قابل درک نیست . حجم تولید ( فروش ) باال شرکت نوآور باعث دستیابی سریع به منافع هزینه ای میگردد و از ورود مقلدین به بازار جلوگیری میکند . رویه متداول شبکه از تقلید و نسخه برداری جلوگیری میکند . تقلید و نسخه برداری معموالً نیازمند تغییرات سیاسی  ،عملیاتی و فرهنگی است . شرکت هایی که نوآوری ارزش ایجاد میکنند  ،آوازه نشان تجاری به دست آورده و به سرعت در فضای بازار یک وفاداری تجاری ( پایبندی به نشانتجاری ) و مشتریان وفاداری کسب کرده که از تغییر مسیر به سمت مقلدین پرهیز میکنند .

نتیجه گیری :
با تفکر کردن در میان مرز های قراردادی رقابت  ،سازمان ها قادر خواهند شد تا چگونگی تغییر قرارداد ها و عرف ها را از طریق جنبش های استراتژیک
درک کنند و جنبش های استراتژیک منجر به تجدید ساختار و نوسازی کردن مرز های ثابت حوزه های کاری و خدماتی و آفرینش اقیانوسهای آبی
میگردند  .فرایند کشف و آفرینش اقیانوس های آبی  ،مستلزم پیشبینی کردن و یا تصرف روند های صنعتی نیست  .عالوه بر این  ،فرایند کشف و
آفرینش اقیانوس های آبی  ،سلسله مراتب آزمون و خطای پیاده سازی ایده های جدید کسب و کاری که در ذهن مدیران ( یا از طریق درک مستقیم )
خطور میکند نیز نمیباشد  .در عوض مدیران باید از طریق یک روش کامالً جدید و در یک فرایند ساخت یافته  ،حقایق بازار را مجدداً سازماندهی کنند
 .به واسطه نوسازی و تجدید ساختار عناصر فعلی حوزه های کاری و خدماتی فراسوی مرز های صنعت  ،مدیران قادر خواهند شد تا خودشان را از رقابت
شانه به شانه با رقبا در اقیانوس قرمز آزاد کنند  .به هر حال خلق اقیانوس آبی فرایندی پویاست و در مجموع میتوان گفت از آنجا که مفهوم استراتژی
اقیانوس آبی رویکرد جدید و نظام مند را در عرصه رقابت سازمان ها و شرکت ها در زمینه های تولیدی و خدماتی ارائه میکند  ،این مفهوم میتواند
برای مدیران و رهبران سازمان ها  ،مشاوران و کارشناسان مدیریت و تمامی افرادی که به ماندگاری بنگاه ها و سازمان های خود عالقه مند هستند
سودمند و اثربخش باشد  .به همه ی پژوهشگران در این زمینه پیشنهاد میگردد در راستای ایجاد یک برنامه ریزی علمی و هدفمند برای مدیران و
برنامه ریزان بنگاه های اقتصادی و مخصوصاً تولیدی  ،به شناسایی نیاز های مشتریان پرداخته و با نوآوری بیشتر سعی در به دست گرفتن بازار داشته
باشند و به همه ی فعاالن اقتصادی پیشنهاد می گردد به جای رقابت با یکدیگر با هم صنفان خود تبادل اطالعاتی داشته باشند و سعی در سرآمد بودن
نمایند .
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