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  چكيده

لفن ت، با اين حال. قرار داشته استشركت هاي تجاري برندهاي جهاني  براي سال ها تحت سلطهبازار تلفن 

) »فيدجعبه س«تلفن هاي همراه ناشناخته با نام تجاري با برند يا  بدون برند، (به عنوان مثال »راهزن« هاي همراه

دن باال بو و هزينه پايين. دهد مي تغييررا  كه قواعد بازي كرده اند معرفيرا  مدل كسب و كار جديديك 

كشورهاي در حال توسعه بازار بالقوه عظيمي براي . است ارزش افزوده از ويژگي هاي تلفن هاي همراه راهزن

ترين تامين كننده تراشه براي تلفن هاي همراه  بزرگ( MediaTek .دارند رشد فروش تلفن همراه راهزن

 در توليد و فروش يكسب و كارهاي جديد ،چينيراهزن در چين) و بسياري از شركت هاي كوچك و متوسط 

 و Kimتوسط كه ، در اين مقاله با استفاده از استراتژي اقيانوس آبي. نموده اندن هاي همراه ايجاد تلف اين

Mauborgne ،حليلاين تجزيه و ت. پرداخته شده است به تحليل استراتژي تلفن همراه راهزن ،پيشنهاد شده ،

  . فراهم مي كند يك مثال خوب در زمينه استراتژي و نوآوري در مديريت

  

  كلمات كليدي:

  ، نوآوري ارزش  MediaTek ، مدل كسب و كار، تلفن همراه،استراتژي اقيانوس آبي، تلفن هاي همراه راهزن
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 رشد و اين بود 2007تلفن همراه در سراسر جهان بيش از يك ميليارد دستگاه در سال  حاوي هايمحموله

محموله هاي جهاني تلفن  براي كشورهاي در حال توسعه درو افزايش تقاضا ، است افزايش در حالهمچنان 

موتوروال و اريكسون در بازار ، نوكيا، 2000در سال . ي خواهد رسيدهمراه طي پنج سال آينده به ركورد جديد

اين ، 2008در سال . خود قرار داده بودند را تحت سلطهآن  درصد از سهم بازار 70تلفن همراه با بيش از 

فن و سوني اريكسون به عنوان پنج برند برتر تل، ال جي، موتوروال، سامسونگ، نوكيابصورت تغيير تا حدودي 

هيچ چيز غير  Hich-techنشان داد كه در صنعت فن آوري  LG رشد قوي سامسونگ و. شد منعكسهمراه

سب يك مدل ك، با اين حال. دارندتسلط  شركت هاي تجاري جهاني هنوز هم بر بازار تلفن همراه. نيستممكن 

 يتعداد بهكه  راهزن تلفن هاي همراه، 2007پايان سال در . كرده است و كار جديد شروع به تغيير قواعد بازي

  . دار كرده بود كه آنها را تبديل به يك تهديد براي سلطه تلفن هاي همراه مارك شدند توليد

 تلفن هاي همراه اين، در چين. است باال بودن ارزش افزوده از ويژگي هاي تلفن هاي همراه راهزن، هزينه پايين

 را تامينرا  كنندگانطيف گسترده اي از مطالبات مصرف  "جعبه سفيد"يا ناشناخته با نام تجاري  بدون برند

در ، اشندداشته ب د تلفن هاي همراه با بلندگو با صداي بلندنكشاورزان مي خواه، در مناطق روستايي. مي كند

هاي  ديگران تلفن. فاده كنندمشخص استو ويژگي هاي حالي كه افراد جوان مي خواهند از تلفن همراه با ظاهر 

وجود مراهزن مختلف با صدها مدل گوشي تلفن همراه . دوست دارندرا  همراه با توابع صوتي قدرتمند و ويديو

در  .برآورده مي سازد را آنهاكه نيازهاي  دنپيدا كنمدلي را د نمصرف كنندگان به راحتي مي توان، در بازار

گزينه هاي ، تجاري جهانيهمراه تلفن هاي د كه اري از مصرف كنندگان احساس مي كننبسي، همان زمان

يك ، چيپ ستكننده  شركت عرضه،  MediaTek اين مقاله با تمركز بر روي. دنارائه نمي دهبسياري را 

استراتژي  Mauborgne [1]و Kim. استكرده ايجاد تلفن هاي همراه  توليد مدل كسب و كار جديد براي

 ودر حالي كه ايجاد نوآوري ارزش است دارد تاكيد كه بر اجتناب از رقابت ، را پيشنهاد داده اند اقيانوس آبي

مي باال بردن ارزش براي خريداران  منجر به در حالي كه به طور همزمان مي شود كاهش هزينهمنجر به 

مي و ايجاد ، افزايش، كاهش، حذف ي كه: عواملرا توسعه داده اند شامل چهار عملياتي آنها چارچوب. گردد

اين مقاله  در. نوآوري استارزش متفاوت است كليدي براي ايجاد  استراتژي هاي سنتي باكه تفكري . شوند

 پرداخته شده در صنعت تلفن همراه MediaTek با استفاده از استراتژي اقيانوس آبي به توضيح استراتژي

توضيح مي دهد كه استراتژي  3بخش . مي دهد شرحرا  و بازار تلفن همراه MediaTek 2بخش . است



 نتايج، 5بخش . مي دهد ارائهرا هاي استراتژي چهار عملو كاربرد ي ازچارچوب 4بخش . ستچياقيانوس آبي 

  . مي دهدارائه را 

  

   MediaTek  ،2001 – 2007 بهره وري عملكرد– 1شكل 

  درآمد

  درآمد خالص

  بازگشت درآمد خالص

2- MediaTek راهزن و تلفن هاي همراه  

 MediaTek  ،مجتمع هايمدار طراحي در پيشرو شركت يك شده است تاسيس، 1997در سال  كه (IC) 

ديجيتال و راه حل هاي چند رسانه اي مي ، ارتباطات بي سيم، تلويزيون ديجيتال، براي ذخيره سازي نوري

، يندر چ فروش و شركت هاي تابعه تحقيقاتي داراي مراكز، است اين شركت كه مقر آن در تايوان. باشد

جهاني  يهاتحاد هايبر اساس آمار. ]2[مي باشد و دانمارك ايرلند، انگلستان، آمريكا، كره، ژاپن، هند، سنگاپور

. است در تايوان شركت و بزرگترين، ]3[ دارد جهان قرار برترشركت  5در ميان  MediaTek ،نيمه هادي

كمك كرده است تا  MediaTek راه حل هاي با ارزش افزوده باال براي تلفن هاي همراه به، هزينه پايين آن



منافع سه  ،رهبران صنعت. تبديل شودبه بزرگترين تامين كننده تراشه براي تلفن هاي همراه راهزن در چين 

، در گذشته. بدست مي آورندرا ]4[ بهتر و محصوالت، كاهش هزينه ها، به بازاركوتاهتر تحويل گانه زمان 

  . ندتامين كنندگان غالب تراشه براي تلفن هاي همراه بود Qualcommو  BROADCOM، سامسونگ

 MediaTek  دولت چين ، 2007در اكتبر سال . نمودتوليد تلفن هاي همراه در چين شروع به  2003در سال

اين . ندنداركسب اجازه براي توليد  نيازي بهاعالم كرد كه شركت هاي توليد كننده تلفن هاي همراه ديگر 

 يراه حل MediaTek .نمودرا تشويق به توليد تلفن هاي همراه شركت هاي كوچك و متوسط ، سياست جديد

. ودنمآنها را قادر به راه اندازي محصوالت جديد سريع تر و آسان تر از قبل ، كرد ارائه براي اين شركت ها

بيش  MediaTek و شده اندحمل تاكنون راهزن ميليون تلفن هاي همراه 100تخمين زده مي شود كه بيش از 

از سال را  MediaTek عملكرد 1شكل . نموده استفراهم را تلفن هاي همراه Ĥنبراي الزم از تراشه ٪50از 

  . يك شركت بسيار موفق است ن شركتيمي سازد ا آشكار و نشان مي دهد، 2007تا  2001

اه كنيد به (نگ بوده است برخوردارنسبت به ساير مناطق بيشتري رشد فروش  ازمنطقه آسيا و اقيانوس آرام 

بيش از دو برابر نرخ  منطقه آسيا و اقيانوس آرامرشد در ميزان2007 سال در ٪33با نرخ رشد ، )1جدول 

 ٪7بيش از دو برابر نرخ رشد جهاني ، درصد 16نرخ رشد آسيا و اقيانوسيه ، 2008در سال جهاني و ٪16رشد

اه (نگ بوده است داراي باالترين درصد فروش تلفن همراه در جهان منطقه آسيا و اقيانوس آرام همواره. بود

  . شده است سوق دادهبدون شك با افزايش تقاضا از چين ، )2كنيد به جدول 

در نسل دوم  از تلفن هاي (ASP) كارخانه قيمت فروشاين متوسط . تقاضا از چين بسيار قوي بوده است

نسل گوشي هاي ، 2008پايان سال  ) در3(نگاه كنيد به جدول  است يننسبتا پاي مقايسه با تلفن هاي همراه كل

  . داشتند در چين را بهترين عملكرد فروشدوم 

سل دوم نتلفن هاي سلولي  كننده توليدبسياري از شركت هاي كوچك و متوسط از  MediaTek ،در اين اثناء

 . تلفن همراه در چين تبديل شدعامل اصلي رشد بازار به ، راهزنتلفن همراه . مي كرد حمايت

چيني با موفقيت  و شركت هاي كوچك و متوسط  MediaTek چگونه ميكنيم كه در بخش بعدي تحليل

  . را بدست آورندبزرگترين سهم بازار تلفن همراه چين 
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را ايجاد  ييك شركت مزاياي رقابت هنگامي كه. اما يك فرآيند پويا است ثابتايجاد اقيانوس آبي يك دستاورد 

] 1[. كار مي كنند شروع به دير يا زود مقلدان در بازار، مي دهدو عملكرد فوق العاده خود را نشان ، مي كند

بر  يطلوبماثر كه  فعاليت هاي سازمان. ي نيستآسان كاراستراتژي اقيانوس آبي از  تقليد به نظر مي رسد

. نوآوري استارزش  كننده خريداران ايجاد رايب، فراهم شده توسط آن داردساختار هزينه هاي آن و ارزش 

و با كاهش و / يا از بين بردن ، مي شود به بازارمقلدان به طور موثر مانع از از ورود ، نوآوري ارزش بزرگ

  . صرفه جويي در هزينه رخ مي دهدمي كند  عوامل كه در آن صنعترقابت

 MediaTek ن تلفي مونتاژ كننده چينبراي كمك به شركت هاي كوچك و متوسط  راي راه حل هاي جامع

به طوري  دارند، R & D كردن در هزينهبراي  توانايي مالي كمياين توليد كنندگان . فراهم مي كندهاي همراه 

توجه با  .مي يابدافزايش  بود شدهنارائه  هرگز تا به حال كه اين صنعت ي دركه ارزش خريدار با ايجاد عناصر

در . دننكمي بازار را تامين  كوچك اين توليد كنندگان به راحتي خواسته هاي بخش، به طرح هاي ابتكاري

. دنبه سرعت به بازار معرفي نماي را جديد راهزن ند با مدل هاي تلفن هاي همراهنتوليد كنندگان مي توا، نتيجه

با گذشت . دننرساببه حداقل را انتشار سريع از طريق اينترنت نيز آنها را قادر مي سازد هزينه هاي تبليغاتي 

 2شكل . كاهش مي يابدبيشتر ] 7هزينه ها به دليل مقياس اقتصادي [، زمان

  . نشان مي دهدرا سنگ بناي استراتژي اقيانوس آبي 

ي در حال مي آورد پايين را استراتژي اقيانوس آبي هزينه ها يك، داده شده استنشان  2همانطور كه در شكل 

براي فروشندگان  برنده - اين يك راه حل برنده. افزايش مي دهدبراي خريداران را كه به طور همزمان ارزش

 ارزش. بدست مي آيدبه خريداران  سازماناز ابزار و قيمت ارائه شده توسط ، خريدارارزش . و خريداران است

اين رويكرد باعث مي شود يك استراتژي . باشد رسيدههدفخود سود  بهبه دست مي آيد كه  هنگاميسازمان 

 . گردداقيانوس آبي با يكپارچه سازي عملكردي و فعاليت هاي عملياتي يك شركت پايدار 

مورد يك استراتژي است كه كل سيستم فعاليت هاي يك  در و، است از نوآوريچيزي فراتر  ارزش نوآوري



يك شركت هر گونه تالش براي دستيابي به  اين دارد كه نياز به، نوآوري ارزش. برمي گيردشركت را در 

  . را انجام دهدشركت خود يك جهش براي هر دو خريداران و 
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صنعت  تارشرايط ساخ، است استراتژي اقيانوس قرمز مبتني بر رقابت، در مقايسه با استراتژي اقيانوس آبي

كه است چيزي  اساسبر  يهاين فرض. مي پردازد رقابتبه  ]10-8و شركت در آن شرايط [، داده مي شود

ازه كه در آن رفتار شركت ها در س مي گويند، و يا ساختار رفتار و عملكرد، ساختار ليست آن دانشگاهيان به

عناصر  ،هزينه و قيمت، رقابت، در اقيانوس قرمز. مي كند توليدرا  يمختلف بهره وري هاي، صنعت مختلف هاي

 ،رقابت كافي و مناسب براي توسعه صنعت خوب است، همچنين. براي زنده ماندن در اين صنعت است يمهم

ميل مي را تحتفكيك هزينه هاي زيادي ، در اقيانوس قرمز. آسيب نمي زندشركت ها يا مشتريان به و رقابت 

نوآوري ، در مقايسه با اقيانوس آبي. ]13-11[مي كنندرقابت  عمل با همان قوانين بهترين ها شركت زيراكند 

ها آن. شده استنكه مرزهاي بازار و سازه هاي صنعت داده  است ارزش در اقيانوس قرمز بر اساس اين ديدگاه

عملكرد  ندمي توان، ايجاد كنند اگر نوآوري ارزش سازمان ها. شوندبازيكنان صنعت بازسازي  وسيلهب ندمي توان

 مقايسه 4جدول . مي نامند "بازسازي نمايش" مساله را اينMauborgneو Kim. دنداشته باش يبهتر

  . را نشان مي دهد "آبي اقيانوس "و  "اقيانوس قرمز" هاي استراتژي
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ت ها سعي بيشتر شرك، و گسترش مي يابد مي شود موفقاقيانوس آبي  استراتژي دريك شركت  هنگامي كه

زير موانع  در. ايجاد موانع در برابر تقليد رقبا بسيار مهم است، بنابراين. شوند اين بازار واردد كرد كه نخواه

شود ليست  قليدتتواند توسط رقبا به راحتي نمي  كه توضيح دهد كه چرا يك استراتژي اقيانوس آبي يتقليد

  . شده است

  فروش جهاني تلفن همراه به كاربران نهايي بر اساس منطقه – 1جدول 



  

  

  درصد فروش جهاني تلفن همراه به كاربران نهايي بر اساس منطقه – 2جدول 

  

  

  قيمت متوسط فروش تلفن همراه در سازمان – 3جدول 

  

  

  

  

  



  

  پايه استراتژي اقيانوس آبي، نوآوري ارزش– 2شكل 

  قيمت ها

  نوآوري هاي ارزش

  ارزش خريدار

  استراتژي هاي اقيانوس آبي در مقابل اقيانوس قرمز - 4جدول 

  استراتژي اقيانوس آبي  استراتژي اقيانوس قرمز

  تفكر نوآورانه  تفكر سنتي

  ايجاد بازار غير رقابتي  رقابت در بازار موجود

  بي معني ساختن رقابت  رقابت درگير با

  نيازهاي جديدبه پاسخگويي ايجاد و   نيازهاي موجودبه پاسخگويي 

  باالنس نيازي نيست  باالنس بين ارزش و هزينه

  به دنبال تمايز و هزينه پايين  به دنبال تمايز يا هزينه پايين

  



  . تلفن هاي همراه راهزندر ايجاد  -افزايش  –كاهش  –شبكه حذف  –5جدول 

  : حذف

 هزينه مالكيت معنوي •

  ارزش ويژه برند •

  : افزايش

 سفارشي •

 سرعت توسعه محصول جديد •

  :كاهش

 قيمت محصول •

 R & D هزينه هاي •

 هزينه بازرسي •

 هزينه تبليغات •

 كيفيت •

 گارانتي محصول •

 چرخه عمر محصول •

  :ايجاد

 اندازه كوچك بازيكنان تلفن همراه •

 گروه كوچك و منحصر به فرد تلفن هاي همراه •

 طراحي خاص •

 طراحي برجسته •

   



  . متعارف منطبق نيست ينوآوري ارزش با تفكر منطق

  . نيست اوليه يا فرهنگ، عمليات، با نام تجاري يبراي شركت يتغيير چيز آسان

  . به بازار است ديگر بازيكنان يك حق انحصاري طبيعي مانع از ورود

  . كردد نمتوقف خواهرا  ثبت اختراعات و حقوق قانوني تقليد

  . كرددلسرد خواهد  را تقليد، از جمله مزاياي هزينه و اثرات جانبي شبكه، ين پيشرواول يمزايا

  استراتژي  زمينه وعمليات -چهارچارچوب  -4

Kim وMauborgneجادايمنظور به  خريدارعمليات براي بازسازي عناصر ارزش -پيشنهاد يك چارچوب چهار 

آن را به راحتي مي توان در ، داشته باشداگر نوآوري ارزش وجود . پيشنهاد كرده اند يك منحني ارزش جديد

چهار پرسش كليدي كه براي به چالش كشيدن منطق راهبردي . منحني هاي جديد و منحني هاي موجود يافت

  :] وجود دارد1صنعت و مدل كسب و كار [

  بايد حذف شود؟ مورد توجهكدام عوامل 

  تاندارد صنعت كاهش يابد؟اس كمتر ازبه خوبي  كدام عوامل بايد

  ؟شودكدام عوامل بايد باالتر از استاندارد صنعت مطرح 

  است؟ نشدهصنعت ارائه  در تاكنون كدام عوامل بايد ايجاد شود كه

 

خالصه نتايج به دست آمده  5و در جدول كرديم  مصاحبه، كارشناسان صنعتبا ما ، بر اساس اين پرسش ها

  . است

 براي يك نام تجاري تلفن همراه استراتژيتابلوي  3 شكل، يافته هاي تحقيق ماو  5بر اساس شبكه جدول 

اين نشان  .را به تصوير مي كشد راهزن و يك تلفن همراه، قيمت پايينتلفن همراه با نام تجاري ، گران قيمت

اهزن راه در حالي كه تلفن همر را دنبال مي كنند، مي دهد كه مارك هاي باال و پايين يك استراتژي مشابه



با  مراههتوسط تلفن هاي  مبتني بررقابتآن مدل هاي كسب و كار. داراي يك استراتژي بسيار متفاوت است

 و نشان مي دهد كه مشتريان و كاربران ديگر منفعالنه براي محصوالت، مي كند را حذف بزرگ نام تجاري

  . رضايت مشتريان بسيار مهم است نوآوري ارزش براي بدست آوردن. ]14[ نمي كشند انتظار

  

  زمينه استراتژي براي تلفن همراه - 3شكل 

  راهزن تلفن همراه، قيمت پايينتلفن همراه با نام تجاري ، گران قيمت نام تجاري تلفن همراه

 

  نتيجه گيري -5

 ،البا اين ح. تبديل به يك اولويت مهم رقابتي در بازار تلفن همراه شده است، نام تجاري، در دهه گذشته

MediaTek در چين از طريق ايجاد مدل هاي كسب و كار جديد براي بازار را قواعد بازي ، و شركاي آن

 MediaTek اگر. ترين مولفه در استراتژي اقيانوس آبي استمهم نوآوري ارزش . داده اندتلفن همراه تغيير 

جاد اي بدون ارزش اگر آنها. تقليد مي شدبه سرعت از آن ، مي كردند ايجاد ارزشبدون نوآوري  و شركاي آن



ن از آ محصوالت و / يا خدمات فراتر از آنچه مشتريان آماده به خريد و يا استفادهآنها ، مي كردند نوآوري

  . بودند فراهم مي كردند

ستفاده اتجزيه و تحليل بازار تلفن همراه چيني با با . مي كند تأييدرا اين مورد انطباق استراتژي اقيانوس آبي 

 .ايجاد كرده اند ياستراتژي هاي مختلف زمينهو شركاي آن  MediaTek ما متوجه شديم كه، از اين استراتژي

 تقليد صنايع ديگر مانند صنعت نوت بوك را به خود جلب،  MediaTek مدل كسب و كار ايجاد شده توسط

است كه تاثير مهمي در صنعت فن آوري در منطقه آسيا و  MediaTek اما استراتژي موفق، كرده است

تحليل يك مثال بسيار عالي براي استفاده از استراتژي و مديريت نوآوري مورد اين . گذاشته استاقيانوس آرام 

 .  استدر اين مطالعه 


