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این مقاله به منظور معرفی و تبیین مفهوم استراتژي اقیانوس آبی و بررسی نقش آن در تغییر و  :چکیده
ده و روش انجام آن این مقاله از نوع تحقیقات کاربردي بو. تحول استراتژیک سازمان ها انجام شده است

. همچنین ابزار گردآوري اطالعات فیش برداري می باشد. تحلیلی و مطالعات کتابخانه اي می باشد- توصیفی
: در مفهوم استراتژي اقیانوس آبی، حوزه هاي کاري و خدماتی سازمان ها به دو اقیانوس تشبیه شده است

ز در واقع حوزه هاي شناخته شده هستند و نماد کلیه هاي قرم اقیانوس. هاي قرمز هاي آبی و اقیانوس اقیانوس
هاي آبی نیز در  اقیانوس. پردازند اند که امروزه موجود بوده و سازمان ها در آن به رقابت می صنایع و خدماتی 

واقع فضاهاي شناخته نشده حوزه هاي کاري و خدماتی هستند و نماد کلیه حوزه هایی می باشند که در 
سازد، استراتژي  امروزه استراتژي که سازمان را به سمت اقیانوس آبی رهنمون می. دارندحال حاضر وجود ن

، تنوع همگون، توسعه ...)اعم از خدمات انتظامی، شهري و(هاي سنتی همانند توسعه محصول و خدمات 
ذاري حوزه هاي کاري و خدماتی ، رسوخ در دیگر حوزه هاي کاري و خدماتی ، مشارکت، کاهش هزینه و واگ

ها کاهش پیدا کرده و هم  نبوده، بلکه نوآوري ارزش آفرین به عنوان یک استراتژي است که با اتخاذ آن هزینه
از این رو استراتژي اقیانوس آبی عمدتاً به . شود زمان نیز براي ذي نفعان سازمان ارزش بیشتري ایجاد می

 وکار به طور همزمان براي خودو بیابد که یک کس تکیه داشته و زمانی تحقق می» نوآوري ارزش«
  .هاي جدیدي را ایجاد نماید ارزش مشتریانش
 .استراتژي اقیانوس آبی، مدیریت استراتژیک، استراتژي، نوآوري ارزش آفرین :کلیدواژه ها

  
  
  
  
  
  
  
  



 :مقدمه
 دسته اول از. در علم مدیریت غالباً می توان تئوري هاي مطرح شده را به دو دسته کلی تقسیم بندي نمود

تئوري ها زاییده نیاز به تغییر در سیستم و پیدا کردن راهکار و راهبرد هاي نوین جهت پیشرفت هستند، 
که این تئوري ها با تغییراتی که پیشنهاد می   مانند تئوري سازمانی نئوکالسیک ها، بوروکراسی و غیره،

اً نتیجه بررسی هاي صورت ولی دسته دوم از تئوري ها صرف. دهند باعث بهبود کسب و کارها می گردند
مثلث نیازهاي (مثال نظریه آبراهام مازلو . گرفته بر روي سیستم هاي سازمانی، انسانی و یا تجارتی هستند

 تماعی انسان را ارایه می دهند کهو یا تئوري هاي رفتار سازمانی بررسی بر روي رفتارهاي فردي و اج) انسان
رك پیچیدگی هاي سازمانی و تصمیم گیري درست در تشخیص کمک بزرگی به د   این دسته از تئوري ها

  .استراتژیک می کنند هايمصلحت
توان  با توجه به شرایط ویژه کسب و کارها در جهان امروز و تغییر مداوم متغیرهاي محیطی، دیگر نمی

از ). 9، ص 1387عاطفی، (ریزي بلندمدت در آینده نمود  ها را منجمد کرد و اقدام به برنامه بسیاري از داده
همین رو در چند سال اخیر جنبشی که در حوزه مدیریت استراتژیک در دنیا صورت گرفته است در حوزه 

یکی از مهمترین . باشد هاي پارادایمی در حوزه استراتژیک می نوآوري و خالقیت در استراتژي و جنبش
 "استراتژي اقیانوس آبی"شده است، تحوالت در این حوزه که منجر به پیدایش انقالبی در حوزه استراتژیک 

اي از  باشد که با رویکرد تفکر استراتژیک همراه با نوآوري در حوزه استراتژیک اقدام به ارائه مجموعه می
  .ابزارها و رویکردهاي خاص جهت تحقق آن نموده است

رهیافت  یک. اقیانوس آبی یکی از اینگونه دسته دوم تئوري هاي مدیریتی است) استراتژي(راهبرد 
سیستماتیک براي یافتن کسب و کارهایی که رقابت در آنها مفهومی که در بازارهاي سنتی دارد را از دست 

البته تا . به عبارت دیگر بی معنی کردن رقابت از طریق پیدا کردن فضایی جدید براي کسب و کار. می دهد
جایی که رقابت براي (رهاي سنتی بود در بازا  حدودي مشابه این ایده در گذشته یافتن بازارهاي باریک

، ولی با این تفاوت که در اینجا شما مجبور به محدود کردن بازار هدف و )کسب سهم بازار محدود می شد
مشتریان خود نیستید، بلکه تمرکز سازمان شما بر روي ایجاد یک نوآوري ارزش آفرین و ورود به عرصه هاي 

 .جدید می باشد

  

  :انوس آبیتعریف استراتژي اقی
هاي  اقیانوس - 1: جهانی از دو دسته اقیانوس تشکیل شده است  فرض کنید که حوزه هاي کاري و خدماتی

هاي قرمز معرف کلیه صنایعی هستند که امروزه وجود دارند و فضاهاي  اقیانوس. هاي قرمز اقیانوس -2آبی، 
کلیه صنایعی هستند که در حال حاضر هاي آبی،  اقیانوس. هستند  شناخته شده حوزه هاي کاري و خدماتی

در اقیانوس . باشند می   اینها در حقیقت فضاهاي شناخته نشده حوزه هاي کاري و خدماتی. وجود ندارند
اند و همچنین  ها و حد و مرزهاي صنایع تعریف شده و مورد پذیرش واقع گردیده هاي قرمز، محدودیت

کنند تا به علمکردي بهتري  اي قرمز سازمان ها سعی میه در اقیانوس. قوانین بازي رقابت مشخص هستند
را از   نسبت به رقبا دست یابند تا بدین ترتیب سهم بیشتري از تقاضاي موجود حوزه هاي کاري و خدماتی



باشند احتمال سودآوري و رشد در  هاي قرمز پر جمعیت می از آنجایی که هم اکنون اقیانوس. آن خود کنند
هاي قرمز، رقابت سخت و کشنده ي میان سازمان ها به اقیانوس قرمز و خون  ر اقیانوسد. باشد آنها کم می

برداري صورت نگرفته است و هیچ رقیبی در  هاي آبی هیچ بهره در عوض از اقیانوس .آلود تشبیه شده است
اشته و تقاضاي هاي آبی پتانسیل باالیی براي رشد و سودآوري وجود د آن ها وجود ندارد، بنابراین در اقیانوس

تواند قوانین و  خالق این اقیانوس خود می. بالقوه باالیی براي محصوالت و خدمات این اقیانوس ها وجود دارد
 (Kim & Mauborgne, 2005, P. 104).حد و مرزهاي صنعت را مشخص نماید

اند،  ی آفریده شدههاي آبی وجود دارند که فراسوي حد و مرزهاي صنایع فعل اگر چه تعدادي از این اقیانوس
هاي قرمز و از طریق توسعه حد و مرزهاي صنایع فعلی خلق  اما اغلب آن ها در داخل همین اقیانوس

هاي آبی رقابت بی معنا است، زیرا قوانین بازي و رقابت هنوز تدوین و تنظیم  لذا در اقیانوس. اند گردیده
 .اند نشده

  :ضرورت و اهمیت تحقیق
رش رکود جهانی و گسترش آثار آن در اکثر کشورهاي جهان از جمله جمهوري امروزه با توجه به گست

مابین  بینی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و وجود شکافی فی اسالمی ایران، و همچنین پیش
وکارها از  گونه کسب گیري بهینه این وکارهاي پیشرفته جهانی، و عدم بهره وکارهاي ایرانی و کسب کسب

باعث گشته است که متأسفانه ) همانند استفاده اثربخش از فناوري اطالعات(خالقانه و اثربخش  راهکارهاي
در این فضاي شلوغ رقابتی، . وکارهاي کشورمان با خطر جدي ورشکستگی روبرو باشند حجم زیادي از کسب

 .گردد شود، سهم بازار کمتر و سوددهی و رشد آن نیز محدودتر می هرچه ازدحام رقبا بیشتر می
ها و شرکت ها همواره باید بتوانند به واسطه  در فضاي کسب و کار کنونی این حقیقت وجود دارد که سازمان

هاي قرمز در  اقیانوس. هاي قرمز شنا کنند آمیزي در اقیانوس برتري یافتن از رقباي خود، به شکل موفقیت
اما با توجه به اینکه در اکثر صنایع . ندکلیه کسب و کارها یک واقعیت انکار نشدنی بوده و پر اهمیت هست

موجود، عرضه از تقاضا بیشتر شده است، رقابت کردن تنها براي سهم مشخص از حوزه هاي کاري و 
اگر چه ضروري است، اما در یک دوره زمانی بلند مدت عملکرد خوب و مطلوب سازمان را تضمین   خدماتی
 .کند نمی

راهکارهاي تکراري و از پیش نوشته شده ي مدیریتی، حتی راهکارهاي از طرف دیگر در این شرایط بحرانی 
تواند به طور کامل کارساز بوده  وکارهاي ایرانی به کار گرفته نشده است ، دیگر نمی درستی که هنوز در کسب

گیري  هاي دولتی، بهره دیگر زمان حمایت. وکارهاي بعضاً متزلزل موجود در کشور باشد دهنده کسب و نجات
در حال پایان یافتن است و ناخواسته بحث رقابت ... هاي مختلف و ز ذخیره ارزي، انرژي ارزان قیمت، رانتا

هاي صنعت و خدمات، هر روزه در  آن هم نه فقط با رقباي ایرانی، بلکه با رقباي جهانی، در تمامی عرصه
بتنی بر دانش نام گرفته است، لذا در جهان کنونی که به دوره اقتصاد م. شود تر می کشورمان جدي و جدي

سازمان ها هم اکنون براي تصرف . کردن بیاندیشند  سازمان ها نیاز دارند تا به موضوعاتی فراتر از رقابت
  (Debi S. Saini, 2006, P.152) .هاي آبی خلق کنند هاي رشد و سودآوري جدید باید اقیانوس فرصت



ها مهم ترین پیش فرض در حوزه مدیریت  رقابت، که سال ایده استراتژي اقیانوس آبی با به چالش کشیدن
استراتژیک بوده است و همچنین با ارائه راهکارهاي نوین، حوزه جدیدي را براي کسب موفقیت در عرصه 

 .کند معرفی می کاري و خدماتی

 
  :پیشینه تحقیق

تمامی کسب و کارهاي هاي آبی عبارتی جدید است، اما موجودیت آن به قدمت عمر  اگر چه واژه اقیانوس
هاي آبی چه در گذشته و چه در حال حاضر، یک مشخصه بارز کلیه کسب و کارها  اقیانوس. باشد موجود می
براي مثال اگر به یک صد سال قبل بازگردیم بسیاري از صنایع پایه و اصلی همانند اتومبیل، . هستند

ا کامالً ناشناخته بوده و یا تازه در حال پتروشیمی، بهداشت و درمان و مشاوره مدیریت، در آن زمان ی
سال قبل برگردیم مجدداً مشاهده خواهیم کرد که بسیاري از صنایع  30همچنین اگر به . پیدایش بودند

هاي همراه،  اند؛ مانند صنعت تلفن چند میلیارد دالري در سه دهه گذشته به شکل معناداري وجود نداشته
هاي آبی تا حد زیادي  اما با وجود این تاکنون ماهیت و مفهوم اقیانوس.. .بیوتکنولوژي، ویدئوهاي خانگی و 
  .نامعلوم و نامشخص مانده است

هاي رقابتی بوده و موضوع رقابت در  سال اخیر، تمرکز اصلی تفکرات استراتژیک بر روي استراتژي 25در 
ت آور نیست که سازمان هاي با چنین نگرشی شگف. مرکز توجه الگوهاي تدوین استراتژي ریشه دوانده است

امروزي به شکل ماهرانه اي نحوه رقابت با یکدیگر را آموخته و از طریق تجزیه و تحلیل عنصر بنادین ساختار 
، و یا   ، کاهش هزینه  اند تا یک جایگاه استراتژیک همانند تمایز در یک صنعت موجود، قادر شده  اقتصادي
هاي کاربردي اندکی در  این رو تاکنون راهنماهاي عملی و دستوراالعملاز . را براي خود اتخاذ کنند   تمرکز

  .هاي آبی در جهان ایجاد شده است زمینه نحوه خلق اقیانوس
از اساتید   و رن مابورن   بر اساس تحقیق انجام شده توسط نویسندگان این مقاله، براي اولین بار جان کیم

میالدي کتابی را  2005ییقات خود را در این زمینه در سال نتایج تحق   مدیریت و استراتژي موسسه اینسید
به چاپ رساندند که چند ترجمه فارسی از آن  (Blue Ocean Strategy) با عنوان استراتژي اقیانوس آبی

ازجمله ترجمه دکتر محمد رضا عاطفی از انتشارات ناب و ترجمه شهناز پیروزفر و (نیز در کشور وجود دارد 
همچنین بر اساس نتایج تحقیق در این مقاله تا کنون با )). ع(از انتشارات مهر امیرالمومنین  مجید گلپایگانی

 .این موضوع در داخل کشور مقاله علمی به چاپ نرسیده است

 
   :روش تحقیق

بر اساس هدف، . تحقیقات علمی براساس دو مبنا یعنی نوع و هدف، و ماهیت و روش تقسیم بندي می شوند
) 50، ص1386حافظ نیا،. (را می توان به سه گروه بنیادي، کاربردي و عملی تقسیم نمود تحقیقات علمی

می باشد که پس از طرح مسئله، درپی دستیابی به یک » کاربردي«پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف 
 چارچوب منطقی جهت یــــــافتن راهکارهایی براي پیاده سازي استراتژي اقسانوس آبی در سازمان ها می

منظور از پژوهش کاربردي تحقیقاتی است که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از . باشد



طریق تحقیقات بنیادي فراهم شده براي رفع نیازمندي هاي بشر و بهبود و بهینه سازي ابزارها، روش ها، 
. مورد استفاده قرار می گیرند اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقاي سطح زندگی انسان

  )51، ص1386حافظ نیا،(
روش تحقیق به عنوان هدایت گر جستجو هاي علمی، در جهت دستیابی به حقیقت به شکل هاي مختلف 

هرکدام از این دسته بندي ها در برگیرنده روش هاي مختلفی هستند که کاربردها، . دسته بندي می شود
پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهاي تحقیق به شدت . مزایا و معایب خاص خود را دارند

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش . تحت تأثیر اعتبار روشی است که براي تحقیق برگزیده است
تحلیلی محقق عالوه بر تصویر سازي آن چه هست، به - در تحقیقات توصیفی. می باشد» تحلیلی-توصیفی«

 )61، ص1386حافظ نیا،. (چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن می پردازد تشریح و تبیین دالیل
همچنین روش گردآوري اطالعات در این تحقیق مطالعات کتابخانه اي و بررسی متون و محتواي مطالب 

 .مرتبط با عنوان تحقیق، و با استفاده از ابزار فیش برداري می باشد

  :نوآوري ارزش آفرین
نوآوري ارزش آفرین به طور یکسان بر ارزش . ش آفرین، پایه و اساس استراتژي اقیانوس آبی استنوآوري ارز

و نوآوري تاکید دارد و شیوه نوین تفکر درباره تدوین و اجراي استراتژي است که به خلق اقیانوس آبی و 
ی بر رقابت و رایج را به نوآوري ارزش آفرین یکی از استراتژي هاي مبتن. کناره گیري از رقابت منتج می شود
در ادبیات امروز استراتژیک معموالً اعتقاد بر این . انتخاب ارزش یا هزینه: چالش می کشد که عبارتست از

است که سازمان ها یا می توانند ارزش بیشتري براي مشتریان و البته با هزینه ي باالتر ایجاد کنند و یا 
بر خالف این اعتقاد سازمان هایی که به دنبال خلق اقیانوس . ارزش قابل قبولی با هزینه کمتر خلق کنند

گلپایگانی و پیروزفر، . (آبی هستند به طور هم زمان به دو موضوع استراتژي ارزش و هزینه پایین می پردازند
 )8، ص 1387

  : تجدید ساختار مرزهاي حوزه هاي کاري و خدماتی
به منظور   ز نو ساختن مرزهاي حوزه هاي کاري و خدماتییکی از مهم ترین اصول استراتژي اقیانوس آبی، ا

هاي آبی، که  اقیانوس  این اصل ریسک جستجو. هاي آبی است جدا شدن از رقابت و آفرینش اقیانوس
چالش اصلی خارج از بررسی . دهد باشند را مورد توجه قرار می ها با آن در حال نزاع می بسیاري از سازمان 

 .هاي تجاري مجاب کننده اقیانوس آبی است پذیر ، شناسایی و تعیین فرصت هاي امکان کلیه گزینه
مسیر اصلی براي بازسازي مرزهاي  6هاي آبی وجود دارد که در ادامه  الگوهاي معین براي ایجاد اقیانوس    

و یا ( گیري با شش مسیر  توان آنها را الگوي تصمیم گردد و می بیان می  حوزه هاي کاري و خدماتی
این شش مسیر در کلیه بخش هاي صنعت کاربرد عمومی داشته و . نامگذاري نمود) مسیر 6ارچوب چ

هیچ یک از این مسیرها . کنند هاي تجاري و ماندنی اقیانوس آبی هدایت می اي از ایده سازمان را به مجموعه
هایی  سیرها بر پایه دادهکلیه این م. باشند نگري پیرامون وضعیت آتی نمی انداز خاص یا آینده نیازمند چشم

گانه  6در ادامه مقاله به توضیح هریک از این مسیرهاي . باشند اي جدید می متداول اما از منظر و جنبه
 .خواهیم پرداخت



  جستجو و بررسی در میان صنایع جایگزین: 1مسیر
جود در صنعت خود نه تنها با سایر سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي مو در یک مفهوم گسترده، یک سازمان 

در حال رقابت است، بلکه با سازمان هایی که در صنایعی دیگر به تولید محصوالت و خدمات جایگزین 
محصوالت و . جایگزین ها از جانشین ها وسیع تر و گسترده تر هستند. مشغول هستند نیز رقابت دارد

افع اصلی یکسانی را ارائه می کنند، خدماتی که شکل هاي متفاوتی داشته اما قابلیت عملکردي مشابه یا من
از سوي دیگر، جایگزین ها محصوالت و خدماتی هستند که . جانشین هاي یکدیگر می باشند   اغلب

 .کارکردها و شکل هاي متفاوتی داشته اما براي یک منظور به کار گرفته می شوند
نرم افزاري مالی   توانند یک بسته به عنوان مثال، افراد براي طبقه بندي و سازماندهی منابع مالی خود می

بسته نرم . اجاره کنند و یا بسادگی از قلم و کاغذ استفاده کنند CPA خریده و آن را نصب کنند، یک
اینها شکل هاي متفاوتی داشته اما کار و . و قلم، تا حد زیادي جانشین هاي یکدیگر می باشند CPAافزاري، 

 .اد به منظور مدیریت امور مالی خودکمک کردن به افر: وظیفه یکسانی دارند
شکل هاي متفاوتی داشته باشند و کارکردها و وظایف متفاوتی را    در عوض، محصوالت و خدمات می توانند
واضح است . به عنوان مثال، سینما و رستوران را در نظر بگیرید. اجرا کنند اما اهداف یکسانی را دنبال کنند

رستوران : ن رستوران و سینما اندك و کارکردهاي آنان متفاوت استکه مشخصه هاي فیزیکی مشترك میا
این در حالی است که سینما تجربه . فراهم کننده لذت هایی از نوع محاوره و همچنین خوراك و تغذیه است

علیرغم تفاوت هایی که در شکل و کارکرد . اي کامالً متفاوت را از نوع سرگرمی هاي بصري فراهم می آورد
یک شب را بیرون از : رستوران وجود دارد، اما هدف افراد از سینما و رستوران رفتن یکسان است سینما و

اینها جانشین یکدیگر نیستند، بلکه جایگزین هایی اند که از میان آن ها یک انتخاب . خانه خوش بگذرانند
مشتري در هر تصمیم خریدي که می گیرد، به طور ضمنی و اغلب ناخودآگـاه به سبک و    .صورت می گیرد

آیا شـما به دوسـاعـت وقت براي فراغت و رفع خستگی نیاز دارید؟ .سنگین کردن جایگـزین ها می پردازد
دارید و یا  براي رفع خستگی چه کاري باید انجام دهید؟ آیا به سینما می روید، به ماساژ و مشت و مال نیاز

از خواندن کتاب مورد عالقه خود در رستوران محل لذت می برید؟ روند فکري در میان مشتریان صنعتی و 
  .مشتریان شخصی مبتنی بر درك مستقیم، حسی، شهودي، ذاتی و شبیه به یکدیگر است

 
  در صنایع  هاي استراتژیک جستجو و بررسی گروه -2مسیر 

ان صنایع جایگزین، آفرینش اقیانوس هاي آبی امکان پذیر است، با بررسی همانگونه که با جستجو در می
گروه هاي استراتژیک نیز می توان درفضاهاي ناشناخته حوزه هاي کاري و خدماتی ، اقیانوس هاي آبی را 

اصطالح گروه هاي استراتژیک مربوط به سازمان هاي موجود در داخل یک صنعت است که از یک . گشود
در اغلب صنایع، تفاوت هاي اساسی و بنیادین استراتژیک در . شابه و همسان پیروي می کننداستراتژي م

گروه هاي . میان نقش آفرینان صنعت، به وسیله تعداد اندکی از گروه هاي استراتژیک تسخیر می گردند
هر . کردقیمت و عمل: استراتژیک در یک سلسله مراتب کلی، عموماً می توان در دو بعد رتبه بندي کرد

اغلب سازمان . جهش و افزایش در قیمت، به جهش و افزایش مشابهی در برخی ابعاد عملکرد منتهی می شود



به عنوان مثال،مرسدس، . می کنند  ها بر بهبود جایگاه رقابتیشان در داخل یک گروه استراتژیک تمرکز
کدیگر تمرکز دارند؛ در حالی که و جگوار در بخش ماشـین هاي لوکـس، بر غلبـه و رقابت با ی   و. ام.بی

. سازندگان ماشین هاي اقتصادي بر برتري یافتن نسبت به یکدیگر در گروه استراتژیک خود متمرکز هستند
اما هیچ یک از گروه هاي استراتژیک توجه چندانی بر عملکرد سایر گروه هاي استراتژیک ندارند؛ زیرا از نقطه 

می رسد که گروه هاي استراتژیک مختلف با یکدیگر چشم وهم نظر عرضه محصوالت و خدمات به نظر ن
  .چشمی داشته باشند

آفرینش اقیانوس آبی درمیان گروه هاي استراتژیک موجود، مستلزم از میان برداشتن این دیدگاه و چشم 
انداز محدود است؛ این مهم از طریق شناخت و آگاه شدن بر عواملی صورت می گیرد که به تصمیم گیري 

ریان در رابطه با انتخاب محصوالت و خدمات یکی از گروه هاي استراتژیک و یا تغییر در تصمیم آنها از مشت
  .معاوضه یک گروه با گروه دیگر منجر می شوند

 

  جستجو و بررسی در میان زنجیره مشتریان -3مسیر 
امیده می شوند،می در اغلب صنایع، رقبا به یک همگرایی در تعریف مشخصی از افرادي که مشتریان هدف ن

وجود دارند که به شکلی مستقیم و یا غیر مستقیم در  "مشتریان  "با این حال، حقیقتاً زنجیره اي از . رسند
خریدارانی که براي محصول و خدمات پول پرداخت می کنند، ممکن است . تصمیمات خرید درگیر هستند

رخی از موارد تعداد قابل توجه اي از نسبت به مصرف کنندگان حقیقی متفاوت باشند و همچنین در ب
اگر چه این سه گروه ممکن است همپوشانی و اشتراك داشته باشند، اما غالباً با . تأثیرگذاران وجود دارند
با نگاهی بر این زنجیره مشتریان قابل درك است که تعریفی که هر گروه از ارزش دارند . یکدیگر تفاوت دارند

نوان مثال، مسئول خرید سازمان بیشتر از کارمنـدان نگران هزینـه ها است؛ در به ع. با دیگري متفاوت است
به طور مشـابه، از . توجـه نشان مـی دهند "استفـاده آسـان  "حالی که کارمندان بیشتر به عـواملی همانند 

 نقطه نظر یک خـرده فروش ممـکن است مواردي از جمله جایگزین سازي به هنگام موجودي و تأ مین
اما خریداري که مصرف کننده واقعی است، اگرچه به . نوآورانه وجه عرضه کننده کاالارزش محسوب گردد

  .شدت تحـت تأثیر کـانال تـوزیـع قـرار مـی گیـرد، چنـین مواردي را ارزش آفـرینـی نمـی دانـد
به عنوان . می دهند  رسازمان هاي مجزا در یک صنعت، اغلب بخش هاي متفاوتی از مشتریان را هدف قرا

اما یک صنعت معموال بر روي یک گروه منفرد مشتري متمرکز است به . مثال، مشتریان بزرگ و کوچک
. عنوان مثال، صنعت تجهیزات اداري به شدت بر دسته مشتریان متمرکز است یعنی دپارتمان خرید سازمان

صنعت پوشاك . کز دارد یعنی پزشکانبرجسته اي بر دسته تأثیرگذاران تمر    صنعت داروسازي به شکل
گاهی اوقات، استدالل عقالنی قدرت مندي پشت . غالباً کاالهاي خود را به دسته مصرف کنندگان می فروشد

اما اکثراً چنین تمرکزي ناشی از تجارب صنعتی است که هیچ گاه زیر سوال قرار . چنین تمرکزي وجود دارد
ش متعارف یک صنعت در رابطه با گروه مشتریان هدف، می تواند به چالش کشیدن خرد و بین. نگرفته اند

با مشاهده و بررسی در میان گروه هاي خریداران، سازمان ها می . منجر به کشف یک اقیانوس آبی گردد
توانند به بینش جدیدي در رابطه با طرح ریزي مجدد منحنی ارزش خود دست پیدا کنند؛ بدین ترتیب 



متمرکز خواهد ) که قبالً از آنها چشم پوشی شده است(موعه جدیدي از مشتریان منحنی ارزش جدید بر مج
  .شد

 

  جستجو و بررسی در میان محصوالت و خدمات مکمل - 4مسیر 
در اغلب موارد، محصوالت و . در یک صنعت، تنوع اندکی از محصوالت و خدمات، تولید یا ارائه می گردند

اما با این حال در بیشتر . مات صنعت مورد نظر تأثیرگذارندخدمات سایر صنایع بر ارزش محصوالت و خد
صنایع، رقبا در حصار مرزهاي محصوالت و خدمات ارائه شونده صنعت خود پیرامون یکدیگر گردهم می 

به عنوان مثال صنعت سینما را در نظر بگیرید؛ آسودگی و هزینه به کارگیري یک پرستار بچه و پارك . آیند
ینـگ مـی توانند بر ارزش درك شـده تـوسـط افـراد بـراي رفـتن به سالن هاي سینما اتومبییل در پارکـ

اثرگذارند و این مطلب در حالی است که این خدمات مکمل فراسوي مرزهاي سنتی از پیش تعریف شده 
 در واقع، تعداد اندکی از متصدیان سینما نگران این موضوع هستند که به همراه. صنعت سینما می باشند

امـا آن ها باید نگران این موضوع باشند، زیرا این . آوردن پرستار بچه توسط مردم هزینه بر و دشوار است
حال یک سینما را که ارائه دهنده خدمت نگهداري و . عامل بر تقاضاي کسب و کارشان تأثیرگذار است
  .مراقبت از کودکان است را در ذهن خود تصور کنید

مهم تعریف و . بهره برداري نشده اي پنهان است   ت و خدمات مکمل، ارزشغالباً در پشت سر محصوال
یک . تعیین راه حل کلی است که مشتریان در هنگام گزینش یک محصول یا خدمت از آن پیروي می کنند

خدمت شما، / روش آسان براي تعیین این راه حل کلی، تفکر در این رابطه است که پیش از مصرف محصول
پیش از . خدمت چه اتفاقاتی به وقوع می پیوندد/خدمت و پس از مصرف محصول/محصول همراه با مصرف

نرم     .رفتن افراد به سالن سینما، نگهداري و مراقبت از کودکان و همچنین پارك اتومبیل مورد نیاز است
عت هواپیمایی، در صن. افزارهاي عامل و کاربردي همراه با سخت افزارهاي رایانه مورد استفاده قرار می گیرند

اما صراحتاً بخشی از نیازهاي مردم براي مسافرت از نقطه اي . حمل و نقل زمینی پس از پرواز به کار می رود
 .به نقطه دیگر می باشند

  مشتریان   یا احساس  هاي کارکردي جستجو و بررسی در میان خصیصه -5مسیر 
ند، نه تنها به قلمرو ثابت و پذیرفته شده اي از سازمان هایی که در یک صنعت با یکدیگر به رقابت می پرداز

محصوالت و خدمات گرایش پیدا می کنند، بلکه مقصد مشترك آن ها بر پایه یکی از دو خصوصیت 
کارکردي یا احساسی محصوالت و خدمات است؛ برخی از صنایع عمدتاً بر اساس محاسبات سود و منفعت بر 

صیت اصلی و ساختار نظام مند این صنایع سنت منطق گرایی خصو. روي قیمت و کارکرد رقابت می کنند
سایر صنایع تا حد زیادي بر روي خصوصیات احساسی رقابت می کنند؛ خصوصیت اصلی و ساختار . است

  .نظام مند ایـن صـنایع احسـاسی بـودن و هیجـان انـگیز بـودن آن هـا است
خدمات در ذات خود خصوصیت کارکردي یا احساسی می افتد که محصوالت یا   با این حال، به ندرت اتفاق

بلکه در عوض، روشی که سازمان ها در گذشته بر اساس آن با یکدیگر رقابت کرده اند، . محض داشته باشند



منجر می شود به این که مشتریان آن ها ناخودآگاه به شیوه اي تربیت شـوند که از آن ها انتـظار خصوصیت 
در یک چرخـه تقویت، رفتار سازمان ها، بر انتظارات و توقعات . ته باشـندکارکـردي یا احسـاسی داشـ

مشتریان تأثیرگذار است؛ با گذشت زمان، صنایع با گرایش کارکردي، کارکردگراتر شده و صنایعی که گرایش 
عه تعجب آور نیست که با مطال. به احساسی بودن و هیجان انگیز بودن دارند، گرایشات آنها تشدید می گردد

به ندرت شناخت جدیدي در رابطه با عوامل جلب کننده مشتریان به   وضعیت حوزه هاي کاري و خدماتی
وقتی . این صنایع هستند که به مشتریان تعلیم داده اند که چه انتظاري از آن ها داشته باشند. دست می آید

ارائه بیشتر با پول  ": ت گذشته استقرار می گیرند، نگرش آنها بازتابی از واقعیا   که مشتریان مورد پیمایش
  ."کمتر

 

  جستجو و بررسی در سراسر زمان - 6مسیر 
کلیه صنایع تابع روندها و رویدادهاي خارجی هستند که در طی زمان اثرات زیادي بر کسب و کار و خدمات 

ت از محیط، فکر در رابطه با افزایش فزاینده سرعت اینترنت یا تحوالت جهانی در جهت حمای. آنان می گذارد
به این روندها بایستی با منظر صحیحی نظـرافکـند تـا از طـریق تأمـل در آن هـا چـگونـگی . کنید

هنگامی که رویدادهاي خارجی   اکثر سازمان ها. مشخص گردد  آفـرینـش فرصـت هـاي اقیـانـوس آبـی
خواه . ین روندها تطبیق پیدا می کنندآشکار می شوند، به صورت تدریجی و تا حدي کنش پذیر و انفعالی با ا

ظهور فناوري هاي نوین در پیش رو باشد یا تغییرات منظم مستمر، مدیران تمایل دارند تا بر پیش بینی و 
به عبارتی، آن ها از خود می پرسند کـه یک فنـاوري در چـه جهتـی . طرح ریزي خود آن روند تمرکز کنند
تطبیق یافت؟ آیا این روند ها همانند نردبان ما را   د با تغییرات فناوريرشـد خواهـد کرد؟ به چـه نحوي بای

به موفقیت رهنمون خواهد ساخت؟ آن ها سپس اقدامات سازمانی خود را به شکلی موافق و سازگار با 
  .روندهایی که خود ردیابی نموده اند، تنظیم می کنند

توان نسبت به استراتژي اقیانوس آبی شناخت حاصل اما با پیش بینی خود روندها و رویدادها، به ندرت می 
در عوض استراتژي هاي اقیانوس آبی، با حرکت از بینش چشم انداز کسب و کار و خدمات به شیوه اي . کرد

که روندها ارزش قابل ارائه به مشتریان را تغییر داده و بر مدل کسب و کار و خدمات سازمان اثر می گذارند، 
   از ارزشی که امروزه حوزه هاي کاري و خدماتی( ران با نظر افکندن در گستره زمان مدی. بوجود می آیند

می توانند به شکلی فعال آینده خود را شکل ) ارائه می دهد تا ارزشی که ممکن است در آینده عرضه کند
در مطالعه گذر زمان، شاید نسبت به سایر مسیرهاي که . دهند و در مطالبه یک اقیانوس جدید باشند

ما . گذشته معرفی کردیم دشوارتر باشد، اما با استفاده از یک رویکرد نظام مند مشابه، قابل دستیابی است
درباره پیش بینی کردن آینده از پیشتر صحبت نمی کنیم، چیزي که ذاتاً غیر ممکن است، بلکه صحبت ما 

 .و درك می باشندشناخت حاصل کردن نسبت به روندهایی است که در حال حاضر قابل مشاهده 
  
  



  :جمع بندي و نتیجه گیري
با تفکر کردن در میان مرزهاي قراردادي رقابت، سازمان ها قادر خواهند شد تا چگونگی تغییر قراردادها و 

ژیک منجر به تجدید ساختار و هاي استرات درك کنند و جنبش  هاي استراتژیک ها را از طریق جنبش عرف
فرایند . گردند هاي آبی می و آفرینش اقیانوس  نوسازي کردن مرزهاي ثابت حوزه هاي کاري و خدماتی

عالوه بر . بینی کردن و یا تصرف روندهاي صنعتی نیست هاي آبی، مستلزم پیش کشف و آفرینش اقیانوس
هاي جدید  سازي ایده راتب آزمون و خطاي پیادههاي آبی، سلسله م این، فرایند کشف و آفرینش اقیانوس

در عوض مدیران . باشد کند نیز نمی خطور می) یا از طریق درك مستقیم(کسب و کاري که در ذهن مدیران 
. را مجدداً سازماندهی کنند   باید از طریق یک روش کامالً جدید و در یک فرایند ساخت یافته ، حقایق بازار

فراسوي مرزهاي صنعت،   د ساختار عناصر فعلی حوزه هاي کاري و خدماتیبه واسطه نوسازي و تجدی
 .مدیران قادر خواهند شد تا خودشان را از رقابت شانه به شانه با رقبا در اقیانوس قرمز آزاد کنند

اي از اصول، ابزارها و  همانطور که در این مقاله اشاره شد دستاوردهاي این رویکرد جدید، معرفی مجموعه
مند با بازارهاي رقابتی را تبیین، و از تفکر استراتژیک  هاي تحلیلی است که نحوه رویارویی نظام وبچارچ

  .کند مبتنی بر رقابت، متمایز می
کند و پیامدهاي  می  که شرکتی اقیانوس آبی را خلق خلق اقیانوس آبی فرایندي پویاست و به محض این

شود این است که  پرسشی که مطرح می. شوند لدین ظاهرمیشود، دیر یا زود مق عملکرد برتر آن مشخص می
رسند؟ یا به عبارتی، تقلید از اقیانوس آبی تا چه حد آسان یا دشوار است؟ به  ها چقدر دیرتر یا زودتر می آن

از آنجایی که مقلدین سعی دارند سهمی از . آبی تقلید خواهد شد  هرحال، تقریباً هر استراتژي اقیانوس
کار  طور عادي اقدامات تدافعی را براي حفظ مشتریان خود به آورند، شما هم به  چنگ  شما را به اقیانوس آبی

ا معموالً مقلدین مقاومت شاید با تالش در حفظ سهم بازار، در دام رقابت گرفتار . کنند می  خواهید بست ام
ت و نه خریدار، مرکز تفکر و اقدامات رقاب زمان، شاید عامل  با گذشت . کنید جدید مبارزه  شوید و براي رقابت 

ارزش شما با رقابت   اگر در چنین موقعیتی قرار بگیرید، شکل اصلی منحنی. استراتژیک شما را تسخیرکند
داشته  استراتژي نظارت  هاي ارزش در تابلوي  رقابت، باید بر منحنی براي اجتناب از دام . همگرا خواهد شد

ارزش بپردازید و چه زمانی   هنگام به نوآوري  کند که چه می  رزش تعیینهاي ا نظارت بر منحنی. باشید 
ارزش با رقابت در حال همگرایی است در   که منحنی کار را انجام ندهید و توجه داشته باشید درزمانی این

ابت یابد، رق شود و عرضه بر تقاضا فزونی می وقتی رقابت تشدید می. اید خارج از اقیانوس آبی قرار گرفته
ارزش شما همگرا   هاي هاي ارزش رقبا با منحنی زیرا منحنی. قرمز خواهد شد شود و اقیانوس،  خونین آغاز می

کنید و اقیانوس آبی دیگري را خلق   ارزش جدید اقدام  حالت، براي ایجاد یک نوآوري است، دراین شده 
هاي ارزش رقبا در مقابل  متناوب منحنیارزش بر روي تابلوي استراتژي و ترسیم  با ترسیم منحنی . نمایید
ارزش  توانید به اندازه تقلید دیگران و میزان همگرایی منحنی  وکار خود، همواره می هاي ارزش کسب منحنی
  .پی ببرید

مند را در عرصه  در مجموع می توان گفت از آنجا که مفهوم استراتژي اقیانوس آبی رویکرد جدید و نظام
کت ها در زمینه هاي تولیدي و خدماتی ارائه می کند، این مفهوم می تواند براي رقابت سازمان ها و شر



مدیران و رهبران سازمان ها، مشاوران و کارشناسان مدیریت و تمامی افرادي که به ماندگاري بنگاه ها و 
 .مند هستند سودمند و اثربخش باشد سازمان هاي خود عالقه
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