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 رقابتی  آبی در برابر استراتژی استراتژی اقیانوس

 *و  1 فوزیه طاهری مینا

 2 رضا محسنی

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی و دانشگاه آزاد مالیر ،  -* و  1

foziehtaherimina@yahoo.com)                                         ) 
 

 ،ضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ع ودانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  ستادیار ، دکترای تخصصی اقتصاد ،ا  - 2
(Re_mohseni@sbu.ac.ir) 

 

 .دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد مالیر ، گروه مدیریت ، مالیر  ،  ایران 

 

 :چکیده 
ها را منجمد کرد و اقدام به برنامه   توان بسیاری از داده به شرایط ویژه کسب و کارها در جهان امروز و تغییر مداوم متغیرهای محیطی ، دیگر نمیبا توجه 

  عرصه ، محدودهدر این . فضایی که شرکتها و صنایع کنونی در آن حضور دارند ، یک فضای کامال رقابتی می باشد  .ریزی بلند مدت در آینده نمود  

کنند  شرکت هایی که در این فضا با هم رقابت می. است ، رقبا مشخص و قوانین بازی نیز تعریف شده هستند  شده و پذیرفته شده   فعالیت صنایع تعریف

حام رقبا بیشتر باشد ، سهم بازار تر و ازد هرچه فضای رقابت شلوغ. ، سعی دارند سهم بازار محصوالت و خدمات یکدیگر را گرفته ، یا در واقع بربایند 

رقابتی ، برای عملکرد برتر و پایدار شرکت الزم است ولی کافی نیست و شرکتها باید به مسائلی   استراتژی .کمتر و سود دهی و رشد نیز کمتر خواهد بود 

 . آبی است بیاورد و این همان مفهوم استراتژی اقیانوسدهی بیشتر و بقا را به ارمغان  فراتر از رقابت بپردازند ، مسائلی که برای آنها رشد و سود

 .اقیانوس آبی  ،  استراتژی رقابتی ، نو آوری ارزش  استراتژی  :واژگان کلیدی 

  :مقدمه 
روی مسأله رقابت مربوط بخشی از دلیل تمرکز بر .  های رقابتی بوده است در بیست و پنج سال گذشته تمرکز اصلی تفکرات استراتژیک بر روی استراتژی

در علوم نظامی استراتژی عبارتست از مواجه .  به این موضوع است که استراتژی سازمانی به شدت تحت تأثیر ریشه خود یعنی استراتژی نظامی است

.  موجود نیز بر این اساس است های سازمانی  های استراتژی الگو.  باشد ای که حد و مرز آن مشخص و ثابت می شدن با یک رقیب و نزاع بر سر محدوده

، و در نهایت  های رقابت محور سعی در جذب سهم بیشتری از این بازار دارند  شود و شرکتها با استراتژی بازار یک فضای محدود در نظر گرفته می

فهوم مزیت رقابتی به عنوان عاملی است م . منفعت یک شرکت و به دست آوردن سهم بازار بیشتر مصادف است با ضرر و از دست دادن بازار برای دیگری

 ایده استراتژی اقیانوس آبی با به چالش کشیدن رقابت. که کمک می کند یک سازمان با یک محصول ، در میان سایر رقبا ، توسط مشتری برگزیده شود 

های نوین، حوزه جدیدی را برای کسب موفقیت در  ها مهم ترین پیش فرض در حوزه مدیریت استراتژیک بوده است و همچنین با ارائه راهکار ، که سال

 ، در زمینه تأکید و پا شاید بتوان ادعاد نمود یکی از چالش هایی که در حوزه تولید در کشور ما حاکم است.  کند عرصه کاری و خدماتی معرفی می

قرمز را شکل  انوسی، در واقع اق در آن حضور دارند ینونک عیکه شرکتها و صنا ییفضا . فشاری بنگاه های اقتصادی بر شیوه های سنتی و دیرینه است

که  ییشرکتها.  شده هستند فیتعر زین یباز نی، رقبا مشخص و قوان است  شده رفتهیو پذ شده  فیتعر عیصنا تیفعال  ، محدوده عرصه نیدر ا.  دهد یم

تر و ازدحام  رقابت شلوغ یهرچه فضا.  ندیدر واقع بربا ای،  را گرفته گریکدیو خدمات  محصوالتدارند سهم بازار  یسع ، کنند یفضا با هم رقابت م نیدر ا

از بازار را پوشش  یبخش خاص ایهستند  یمصرف ی، کاالها محصوالت شتریب.  کمتر خواهد بود زیو رشد ن ی، سهم بازار کمتر و سودده باشد شتریرقبا ب

 یآب  انوسیاق ، به نام یدیمفهوم جد ، گرید یاز سو.  خواهد کرد نیرا خون انوسیاق نیخواهد شد و ا یاریرفتن بس نیرقابت باعث از ب نیا.  دهند یم

.  اند نکرده ریکه ناشناخته است و رقبا آن را تسخ یبازار،  که امروزه وجود ندارند شود یگفته م ییهاو شرکت عیصنا یبه تمام یآب  انوسیاق.  وجود دارد

 فیتعر یلی، رقابت خ عرصه نیدر ا.  و سودآور وجود دارند عیرشد سر یبرا یادیز یها فرصت.  باشد یکه بر سر آن جنگ تاس یزیاز آن چ شتریتقاضا ب

 .  اند  نشده نیهنوز تدو یقواعد باز رایز ، ستین نیشده و مع
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 :استراتژی رقابتی 
دت در برابر سازمان دیگر قرار می گیرد و به دنبال راهی می گردد که شبه تغییرات سریع یک تجارت دارد که در آن موقعیت سازمان به رقابت اشاره 

نیرو های بنیادی که منجر به شکل گیری استراتژی رقابتی می شوند ، شامل افزایش انتظارات مشتریان ، . مزیت رقابتی رهبران صنعت را از بین ببرد 

یی ، هواپیمایی ، دارو یاثر استراتژی های رقابتی ، صنایع مختلفی همانند شرکت ها. نقالب تکنولوژیکی و از بین رفتن موانع ورود به بازار هستند ا

اند با مقلدان مقابله که بتو، استراتژی های موثری  ، رهبران سازمان ها دریافته اند که فرمولیزه کردن. ثیر قرار داده است را تحت تا... خدمات مالی و 

ورده اند که پتانسیل بالقوه آبنابراین ، استراتژی های رقابتی ، محیط پر چالشی را به وجود . کند و در برابر جنگ قیمت ها ایستادگی کند مشکل است 

رار دهند و وسیله ای را برای ق یبررس موردگیر را ا، به عبارت دیگر ، مدیران باید به طورمداوم این نیروی فرای را برای افول سازمان ایجاد می کند 

رهبران سازمان ها امروزه دریافته اند که تغییرات محیط رقابتی ، نه تنها از الگوی خطی .  (2002لهیری ، ) ن ابداع کنند ایر آن بر افول سازمثمقابله با تا

برای پیروزی در یک . ، غیر ممکن است  ت طوالنیت رقابتی برای مدبه طور کلی ، حفظ مزی. پیروی نمی کند ، بلکه نا پیوسته و ناگهانی می باشد 

ل ثبنابراین ، یک سری از مزیت ها به صورت موقت ایجاد می شوند م. جا به جا شود  عناصر مختلفیمحیط رقابتی ، شرکت باید به طور پویایی در بین 

در سلسله مراتب استراتژی ها ، .  که می توان به وسیله  آن تاثیر چالشی محیط رقابتی را خنثی نمود ، تولید محصوالت با کیفیت باال و هزینه ی کم

استراتژی کل شرکت قرار دارد و در سطح پایین استراتژی های استراتژی های کسب و کار بین دو سطح باال و پایین قرار می گیرند ، در سطح باال 

 . تراتژی ها در سطح کسب و کار بین این دو سطح قرار می گیرند وظیفه ای قرار دارند ، بنابراین اس

 : استراتژی کسب و کار که گاهی اوقات استراتژی رقابت نامیده می شود با شش بعد تعریف می شود 

 . زار ها و محصوالتی که در آن کسب و کار می خواهند رقابت کنند با-1

 .  سطح سرمایه گذاری -2

 .است  الزمای که برای رقابت در آن بازار  استراتژی های وظیفه -3

 . می باشد ک و مهارت های استراتژیک که برای برای به دست آوردن مزیت رقابتی الزم یدارایی های استراتژ -4

 .تخصیص منابع به واحد های تجاری  -5

 .توسعه اثرات هم افزایی بین کسب و کار ها  -6 

 

                                                                                                 :استراتژی اقیانوس آبی 

مدیریت تحول به دنبال یافتن راهکارهای جدید در .  باشد های نوین مطرح شده در حوزه علم مدیریت تحول می استراتژی اقیانوس آبی یکی از استراتژی

این استراتژی دارای عمر .  ای که هر روزه طرحی نوین را در زمینه کسب و کار و مدیریت ارائه نماید به گونه ، اقتصادی استهای  حوزه مدیریت بنگاه

 کند های اقتصادی با یکدیگر و استفاده از انرژی خود برای رقابت که گاهاً جنبه منفی نیز پیدا می چندانی نبوده و معتقد است به جای درگیر شدن بنگاه

های اقتصادی بتوانند رشد و شکوفایی بهتر و بیشتری   ضایی سالم از رقابت از نوعی دیگر باید در محیط اقتصادی بوجود آید که بر این اساس بنگاه، ف

 یها فضا قتیدر حق نهایا.  هستند که در حال حاضر وجود ندارند یعیصنا هیکل ، یآب یها انوسیاق . یافته و ضمناً روابط مناسبی در صنف بوجود آید

،  در آنها وجود ندارد یبیرق چیصورت نگرفته است و ه یبردار بهره چیه یآب یها  انوسیاز اق . باشند یم یو خدمات یکار یها شناخته نشده حوزه

ها وجود  انوسیاق نیمحصوالت و خدمات ا یبرا ییبالقوه باال یوجود داشته و تقاضا یآور رشد و سود یبرا ییباال لیپتانس یآب یها انوسیدر اق نیبنابرا

و  ینوآور یعنی یمفهوم رنگ آب .( 104: 2005، 1کیم و مابورن) دیصنعت را مشخص نما یو حد و مرزها نیقوان تواند یخود م انوسیاق نیخالق ا.  دارد

 یاستعاره از بازار ، یآب  انوسیدر واقع اق.  یفعل یبازارها انیمشتر یبرا ینیگزیانتخاب و جا جادیا ای دیجد یخلق تقاضا یعنی نجایدر ا یمنظور از نوآور

 جادیا یزمان یآب انوسیاق.  استوار است 2ارزش یبر نوآور یاستراتژ نیاساس ا.  نشده است  ، دست نخورده و گسترده است که عمق آن هنوز کشف بکر

،  محصوالت نیا  هیارا  وهیش ای( خدمات ایکاال )در محصول ینوآور.  کند یم جادیا انشیو مشتر دخو یهمزمان برا یها  شرکت ارزش کیکه  شود یم

  دهیا . شوند ی، از گردونه خارج م هستند ندهیبازار حال و آ یبرا یارزش کمتر یکه دارا ییها  تی، فعال همزمان.  شود یبازار م یموجب خلق ارزش برا

 تواند یم زیتما رای، ز پورتر ناقص است  دهیادعا کرد که ا یو.  ارائه شد شگانیم یالتیدر دانشگاه ا لیه روفسورتوسط پ 1822ابتدا در سال  یآب  انوسیاق

خاطر نشان  یو.  را داراست زیتما یاز استراتژ یارائه کند در واقع وجه تر نییپا متیکه محصول خود را با ق یباشد و شرکت نهیهز یرهبر یبه معنا

پروفسور  . (1822هیل، ) را به کار برند زیو تما نهیهز یرهبر یهایاز استراتژ یبیترک دیبا ، داریپا یرقابت تیمز کیبه  یابیدست یکه شرکتها برا سازد یم

به  ازیو شرکتها ن برد ینم ییره به جا یریرقابت پذ یاستراتژ:  کنند یآنها ادعا م.  اند کرده  موضوع را مطرح نیا زیو نورداستورم ن دراسترالیر

جهات مانند  یاز بعض ، یآب  انوسیاق یاستراتژ ای هینظر نیا . (1888نورداستورم و ریدراسترال، ) کنند جادیا جانیه دارند که شور و ییهایاتژاستر

                                                           
1. Kim & Mauborgne 
2. Value Innovation 
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بوده  استورمو نورد دراسترالیشده توسط ر هیابعاد محدود و نامحدود ارا فیهمان تعار یآب  انوسیاق یرقابت در استراتژ  مثال عوامل یبرا.  هستند گریکدی

 . دارند ازیمتفاوت با رقبا ن یدارند که شرکتها به باز دیموضوع تاک نیهر دو به ا نکهیا ای،  است

 

 :نوآوری ارزش آفرین 

نوین تفکر  نوآوری ارزش آفرین به طور یکسان بر ارزش و نوآوری تاکید دارد و شیوه.  ، پایه و اساس استراتژی اقیانوس آبی است نوآوری ارزش آفرین

های مبتنی   یکی از استراتژی نوآوری ارزش آفرین.  شود درباره تدوین و اجرای استراتژی است که به خلق اقیانوس آبی و کناره گیری از رقابت منتج می

یا  ها  عتقاد بر این است که سازماندر ادبیات امروز استراتژیک معموالً ا.  انتخاب ارزش یا هزینه:  کشد که عبارتست از بر رقابت و رایج را به چالش می

بر خالف این اعتقاد .  توانند ارزش بیشتری برای مشتریان و البته با هزینه ی باالتر ایجاد کنند و یا ارزش قابل قبولی با هزینه کمتر خلق کنند می

گلپایگانی و پیروزفر، . ) پردازند زش و هزینه پایین میهایی که به دنبال خلق اقیانوس آبی هستند به طور هم زمان به دو موضوع استراتژی ار  سازمان

، رقبا را به عنوان معیار و مبنای خود  آور های آبی به طرزی شگفت خالقان اقیانوس .نوآوری ارزش سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی است .  (2: 1321

کنند که ما از آن  در عوض آنها یک منطق استراتژیک متفاوت را دنبال می.  کنند استفاده نمی( زنی محک)ها  قرار نداده و از رویکرد الگو بردای از بهترین

آفرینی شرطی الزم برای موفقیت  ارزش . نماید روی هر دو مولفه نوآوری و ارزش تاکید یکسانی می ، بر نوآوری ارزش.  کنیم یاد می 3با نام نوآوری ارزش

که ارزش  یزیچ ، بزرگ است اسیبه مفهوم تمرکز بر خلق ارزش در مق یارزش بدون نوآور . کافی نیستماندن در بازار ( برجسته)شرکت بوده اما برای 

، پیشگامی در بازار و  ، شرکت را به سمت فناوری محوری نوآوری بدون ارزش نیز .  ستین یبازار کاف یشرکت در فضا یبقا یاما برا بخشد یرا بهبود م

، فراموش  ترتیب چیزهایی که برای خریداران قابل پذیرش بوده و آنها حاضرند تا در قبال آنها پول پرداخت کنند  آینده نگری متمایل ساخته و بدین

 نیدر ا.  است دارانیخر یها که اغلب فراتر از انتظار ، شود یم ینگر  ندهیآ ایدر بازار  یشگامیپ ، ییگرا ی، سبب تکنولوژ بدون ارزش ینوآور . شود می

 دهد یم یرو ی، تنها هنگام ارزش ینوآور.  می، تفاوت قائل شو در بازار است یشگامیو پ یلوژتکنو ی، که متضاد با نوآور ارزش ینوآور نیب دی، با حالت

و  ی، آنگاه نوآوران تکنولوژ شکست بخورند یارزش با نوآور یاگر آنها در همسوساز.  همسو کنند نهیو هز متیق ، یور را با بهره یکه شرکتها نوآور

 یآب انوسیاست که به خلق اق یاستراتژ یو اجرا نیتدو  تفکر در حوزه نینو وهی، ش ارزش ینوآور.  رندیگ یفرصت بهره م نیبازار هستند که از ا شگامانیپ

 یجا  که شرکتها به نامند یارزش م یآن را نوآور لیدل نیبه ا.  است یآب  انوسیاق یاستراتژ یربنایارزش ز ینوآور.  شود یاز رقابت منتج م یریگ و کناره

و  دیجد یشرکت و پس از آن گشودن فضا ، دارانیخر یارزش برا جادیکار را با ا نیو ا شوند یعدم توجه به رقابت متمرکز م بر ، یتمرکز بر مبارزه رقابت

، مطلوبیت و هزینه  ها مولفه نوآوری را با وضعیت قیمت پیوندد که شرکت نوآوری ارزش تنها هنگامی به وقوع می . دهند یبدون رقابت در بازار انجام م

، قادر خواهند شد تا همزمان از هر دو نوع استراتژی کاهش هزینه و تمایز  های آبی هستند هایی که در جستجوی آفریدن اقیانوس  شرکت.  همسو کنند

ای   نوآوری ارزش در ناحیه.  استراتژی نوآوری ارزش به تصویر کشیده استریزی  کاهش هزینه را به منظور پی - پویایی تمایز( 1)شکل . پیروی کنند

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  اتفاق می

، ارزش  ها و عناصری که صنعت هیچگاه آنها را عرضه نکرده است  افزایش و ایجاد مولفه با.  افتد ، افت هزینه اتفاق می با حذف و کاهش.  فزونی بخشد

که در برگیرنده ارزش قابل ارائه به مشتری و ارزش به وجود آمده  - ، استراتژی ایجاد ارزش با گذشت زمان.  کند قابل ارائه به خریداران افزایش پیدا می

 .  کنند ها بیش از پیش کاهش پیدا می  ، هزینه شدن اقتصاد مقیاس ترتیب با پدیدار  اال برده و بدینحجم فروش را ب - در اثر نقش شرکت است

 

 

 پیروی همزمان از هر دو نوع استراتژی کاهش هزینه و تمایز:  1شکل 
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 : اقیانوس آبی استراتژی با رقابتیتفاوت استراتژی 

، برای عملکرد برتر و پایدار شرکت الزم  قرمز  یا همان استراتژی اقیانوس رقابتی  استراتژی .ی می باشد رقابت  یدر برابر استراتژ یآب انوسیاق یاستراتژ     

دهی بیشتر و بقا را به ارمغان بیاورد و این  مسائلی که برای آنها رشد و سود ، است ولی کافی نیست و شرکتها باید به مسائلی فراتر از رقابت بپردازند

گذارند که شرایط ساختاری صنایع مختلف معین بوده و این شرکتها  های رقابتی فرض را بر این می  استراتژی.  آبی است ستراتژی اقیانوسهمان مفهوم ا

، بر  د، یا گاهی حتی با تقلی های رقابتی انحصاری خود  ، شرکتها سعی دارند با ایجاد مزیت در این فضای رقابتی.  ای جز رقابت با یکدیگر ندارند چاره

بنابراین .  است که در آن یکی برنده و دیگری بازنده خواهد بود 4این همان بازی مجموع صفر.  رقبا فایق آیند و سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند

شدن یکدیگر و ترکیبی   ، به این معنا که قیمت و ارزش با جایگزین ، تعریف و تعیین متغیرهای استراتژی است معادله  رقابت یا همان طرف عرضه

، بستگی به عوامل ساختاری آن صنعت دارد و شرکتها  ، زیرا سود کل شرکتهای مشغول در یک صنعت شوند مناسب باعث ایجاد تمایز برای شرکت می

شدت   دهی به رشد و سود،  قرمز در اقیانوس.  ا تصاحب کنندی ، در واقع ارزش موجود را تقسیم جای خلق ارزش  کنند به طور معمول سعی می  به

 نیبر ا یآب  انوسیاق یاستراتژ گرید یاز سو . (1820، 5پورتر) کنند در این فضای محدود سهم خود را به دست آورند محدود است و شرکتها سعی می

.  هستند ینوساز ای یصنعت قابل بازساز گرانیاند و توسط باز  نشده نییو تع فیطور کامل تعر  ها و ساختار صنعت به  فرض استوار است که محدوده

کنند و فکر  مرزها را رها نیکه ا کنند یم یگرا سع و عمل شیاند گری، آنگاه افراد د است رانیبازار و ساختار تنها در ذهن مد یها  تیمحدود میفرض کن

 نجاستیدر ا امعم.  ابندیبه آن دست  دیوجود دارد که با گرید ییدر جا ، یبازار فعل نیخارج از ا یبزرگ ی، تقاضا افراد نیاز نگاه ا.  خود را آزاد بگذارند

 کیبه  یرقابت یفضا کیاز  رییتغ.  بازار یاز نگاه عرضه به نگاه تقاضا رییتغ.  است یناگهان ریمس رییتغ کی نیا.  کرد جادیآن را ا توان یکه چگونه م

استفاده  یعنی ، نیا.  کنند جادیکشف شوند و ارزش ا دیبا یوجود دارند که با نوآور یا  نهفته یاز بازار که در آن تقاضاها ییبه فضا ، ینوآور یفضا

.  نو یساختارها جادیو ا دیمجدد قواعد جد یسیکهنه و بازنو یها و ساختار یباز شکستن قواعد یعنی نیا.  زیو تما نهیهز یرهبر یتوامان از استراتژ

 یاز حالت باز یو باز ستین طرحبازنده م  - مفهوم برنده یباز نیدر ا ، دیآ یاقتصاد به دست م یاز راه گسترش بخش تقاضا دیجد یخلق ارزش در باز

  . کنند  را خلق نگر  ندهیآ ینشی، ب موجود یها ها و ساختار با شکستن الگو توانند یم دیجد عصر نانیو کارآفر شود یمجموع صفر خارج م

 

 : یآب انوسیاق سمت به حرکت

در .  پردازند یبه نزاع م گریکدیاز آن با  یتصاحب بخش یاست که رقبا برا یجنگ دانیو م نی، به مثابه سرزم قرمز انوسیاق یبازار در استراتژ یفعل قلمرو

 یکه تقاضا یا هدوم و پس از دور یپس از جنگ جهان.  اند شده جیکار را کسب و یدر بخشها یبر گرفته از حوزه نظام ییعبارتها ، یتیریمد کردیرو نیا

بقا  رشد و یشرکتها برا نی، منجر به رقابت ب روند معکوس نیا.  شد ادتریبازارکم و عرضه ز یکه تقاضا میدیرس یا داشت به دوره یبازار بر عرضه فزون

رقبا از گردونه شکل  کردن جسهم بازار و خار شیفزادوران بر اساس ا نیشرکتها در ا یبه وجود آمد و باعث شد استراتژ یسخت یرقابت یفضا.  است  شده

کسب  یبرا ینظام یها  ستیارشد و استراتژ  ، همانند فرماندهان ارشد شرکتها رانیخود گرفت که در آن مد  به یشکل جنگ شیب و فضا کم نیا.  ردیگ

 یبرا یراهبرد های  می، تصم ( رهیمد ئتیجلسه ه دیبخوان )جنگ   آنها در اتاق لیو تحل هی، تجز ( رقبا دیبخوان )از دشمن  یا  روز و لحظه  اطالعات به

 نیا.  اتخاذ کنند(  از رقبا شتریکسب سهم بازار ب و شرکت  یده رشد و سود شیافزا دیبخوان )در جنگ و شکست دشمن  یروزیشرکت در جهت پ

کسب وکار در  ، یآب انوسیاق یکه در استراتژ یدر حال.  نداشته است قرمز انوسیشدن اق  نیو خون ها تر فیعام ضع و قتل یزیجز خونر یا  جهیجنگها نت

 کرد میتقس ایموجود را تصاحب  نیسرزم نکهی، نه ا کرد خلق دیبا یدیجد نیو در واقع سرزم ستیقلمرو محدود ن.  ستین یبیکه رق شود یانجام م ییجا

دارد  ییباال سکیر یاستراتژ نیا کهاست  یهیبد.  شوند یم قیسود باال تشو هیبا حاش دیجد یها بازار جادیو شرکتها به ا نانیکارآفر ، یاستراتژ نیدر ا. 

قرمز تمرکز  یاستراتژ یهمچنان رو یدو استراتژ نیا نیدارد در انتخاب ب یاستراتژ نیکه ا ییسود باال هیبا وجود حاش دهند یم حیترج گذاران هیو سرما

 جادیا یبرا یو توسعه و نوآور قیتحق  حوزه در دیکه با یادیز یها  نهیهز زیباال و ن سکیر لی، شرکتها به دل عنوان شد شتریهمان گونه که پ . کنند

آن دسته از شرکتها که موفق  یول.  کنند  تیموجود فعال یبمانند و در بازارها قرمز  انوسیکه در اق دهند یم حی، ترج صرف شود دیجد یتقاضا و بازارها

و  ینوآور یعنی، ی، مفهوم رنگ آب شد انیهمان گونه که ب دهند؟ یم امکار را انج نی، چگونه ا برسانند یآب انوسیخود را به اق ، قرمز  انوسیاز اق شوند یم

تحول را به دنبال  ای رییتغ ، ینوآور نیا.  یفعل یها بازار انیمشتر یبرا ینیگزیانتخاب و جا جادیا ایدیجد یخلق تقاضا یعنی ، نجایدر ا یمنظور از نوآور

با  وستهیپ  هم  به یاز اعضا و اجزا یا  که مجموعه ستمیس کیدر .  تفاوت در محتوا یجهش به معن ایتفاوت در شکل و تحول  یبه معن رییتغ.  دارد

 شود یدگرگون م رییدر اثر تغ ستمیس یشکل کل یو تحول به چه معناست؟ گاه رییتغ نی، ا هستند تیشده مشغول فعال فیمشخص و تعر یارتباطها

                                                           
4. Zero Sum Game 
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و  هیتمرکز بر تجز یجا  به یامروز رانیدر واقع مد.  را خواهند داشت یجزئ راتییتغ ، ستمیس کی یاجزا و ارتباطها یعنی ، کند ینم رییمحتوا تغ یول

 دیجد یها  یها و تئور به ابزار دیبا زیکار ن نیا یبرا.  تمرکز کنند یجهش یو حرکتها نیادیتحوالت بن یرو دی، با محصوالت و صنعت موجود لیتحل

از شش اصل  یآب  انوسیاق یاستراتژ.  شود منجر دیجد یو خلق بازارها ینگر به نوآور  ندهیآ یها  لیو تحل هیکه بتواند با تجز یابزار ، شوند متوسل

 :  اصول عبارتند از نیا.  شوند یاستفاده م یاستراتژ یاجرا یبرا یو دو اصل بعد یاستراتژ نیتدو یبرا؛  چهار اصل نخست.  شود یم لیتشک نیادیبن

 . دیکن یبازار را نوساز یها مرز -

 .   نه بر اعداد دیتمرکز کن رکالنیتصو بر -

 .  دیموجود فکر کن یفراتر از تقاضا به -

 .  دیرا درست انتخاب کن کیاستراتژ یتوال -

 .  دیغلبه کن یسازمان یدیموانع کل بر -

 .  دیکن ییرا اجرا یاستراتژ -

و  یستمیروش س کیاست تا از راه   ارائه شده یاستراتژ نیا یو اجرا نیتدو یابزار و چارچوب برا ، یمتدولوژ یشده تعداد ادیاز اصول  کیهر  یبرا

 :  میکن یم  از آنها اشاره یبه تعداد ریدر ز.  دیشده رس نییتع ی، بتوان به هدفها قابل تکرار

 6یاستراتژ یتابلو -

 1اقدام چهار چارچوب -

 جادیو ا شی، افزا ، کاهش حذف سیماتر -

 یآب انوسیاق یاستراتژ یتوال -

 داریخر تیمطلوب نقشه -

 انیمشتر ریغ  هیسه ال چارچوب -

 شتازیپ یرهبر کردیرو -

 یچهار مانع سازمان چارچوب -

 . ندانصافیفرآ  سه گانه اصول -

 

 : کاربرد تفکر استراتژیك در اقیانوس آبی

تواند فرد و سازمان را برای رسیدن به اهداف خود  برای تبیین کاربرد تفکر استراتژیک ابتدا بایستی دانست که این روش مدیریت چیست و چگونه می

اعمال و  هک یو فهم تأثیر بالقوه ا عیوس یها و مشکالت با نگـاه  فـرصت لیز تحلعبارتست ا کیتفکر استراتژ ، یبرداشت کل کیبه عنوان .  کمک نماید

ها و موضوعات  کل نگر به چالش یکشند و نگاه می ریتواند باشد را به تصو آنچه که می کیمتفکران استراتژ.  داشته باشد گریکدیبر  تواند ها می  اقدام

هرچه هدف او .  باشد روبرو می زیچالش برانگ یها  میمشکل و تصم لیمسا ، دهیچیپ طی، دائم با شرا دارد یکه هدف یانسان به عنوان کس.  روزمره دارند

 دهیا یایدن کیدر .  ها را اداره کند  تیمـوقع نی، ا شکل ممکن نیکه دارد به بهتر یبـا اطالعات دیانسان بـا.  هم بزرگتر خـواهد بود لشانی، مسا بزرگتر

با توجه به  نیهمچن.  دارد شیانجام کارها یبرا یاما در واقع اطالعات محدود.  دارد یدارد دسترس لیمسا نیراهبرد ا یکه برا یاطالعات، او به همه  ال

یک انسان به عنوان  )به شما  کیتفکر استراتژ.  ها به مسائل نگاه کند  تواند از تمام جنبه یانسان هم محدود است و نم دی، د یاجتماع گاهیو جا تیموقع

 یشما نگاه تان را از کارها ، دیشیاند می کیکه شما به صورت استراتژ یهنگام.  دییآ قیها فا  تیمحدود نیکند که به ا کمک می(  با خصوصیات فوق

ما در مورد نحوه انجام امور و حالت ش نیدر ا.  دیده می شیفراتر برده و آن را افزا دیروزمره بلند کرده و حوزه توجه تان را از آنچه که به آن مشغول هست

 لیکرده و آن را تحل یو بعضاً مبهم را گردآور دهیچیشما اطالعات پ.  دیریگ را به چالش می اتیو فرض دیزن  تر دست می یکارها به طرح سؤاالت راهبرد

کارها  نیشما تمام ا ، نیعالوه بر ا.  دیده قرار می ، مورد استفاده از اقدامات یپاره ا حیانتخاب درست و صح یحاصل شده را برا نشیب نیو ا.  دیکن می

مدت  مهم است که نگاه شما بلند کیدر تفکر استراتژ.  دیها دار  و استفاده مؤثر تر از فرصت بهتر جینتا جادیچشم به ا کیکه  یدر حال دیده را انجام می

 یطلبد که همواره به رو جلو نگاه کرده و برا موضوع می نیا.  دیکرده باش نییتعتان رخ دهد را از اکنون یبرا ندهیدر آ دیخواه آنچه که می یعنی.  باشد

با استفاده از ابزار تفکر استراتژیک و تفکر کردن در .  کنند می نیی، اهداف بلند مدت خود را تع از همان ابتدا راهشان دافرا.  دیکن نیرا مع یخود اهداف

درک کنند و این  کیاستراتژ یها  جنبش قیها را از طر  ها و عرف قرارداد رییتغ یا قادر خواهند شد تا چگونگه  ، سازمان رقابت یقرارداد یها مرز انیم

                                                           
6. Strategy Canvas 
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.  گردند یم یآب یها  انوسیاق نشیو آفری و خدمات یکار یها  ثابت حوزه یها کردن مرز یساختار و نوساز دیمنجر به تجد کیتراتژاس یها  جنبش

 نشیکشف و آفر ندیفرا ، نیعالوه بر ا.  ستین یصنعت یها تصرف روند ایکردن و  ینیب شیمستلزم پ ، یآب یها  انوسیاق نشیکشف و آفر ندیفرا

خطور ( میدرک مستق قیاز طر ای) رانیکه در ذهن مد یکسب و کار دیجد یها  دهیا یساز  ادهیپ یمراتب آزمون و خطا لهسلس ، یآب یها  انوسیاق

به .  کنند یرا مجدداً سازمانده بازار قی، حقا افتهیساخت  ندیفرا کیو در  دیروش کامالً جد کی قیاز طر دیبا رانیعوض مددر .  باشد  ینم زین کند یم

قادر خواهند شد تا خودشان را از رقابت  رانی، مد صنعت یها مرز یفراسو یو خدمات یکار یها  حوزه یساختار عناصر فعل دیتجدو  یواسطه نوساز

است که  یلیتحل یها  ، ابزارها و چارچوب از اصول یا  مجموعه یمعرف ، دیجد کردیرو نیا یها دستاورد.  قرمز آزاد کنند انوسیا رقبا در اقشانه به شانه ب

و به  استیپو یندیفرا یآب انوسیخلق اق.  کند یم زی، متما بر رقابت یمبتن کیو از تفکر استراتژ ، نییرا تب یرقابت یمند با بازارها نظام ییاروینحوه رو

 باًی، تقر به هرحال.   شوند یظاهرم نیزود مقلد ایرید ، شود یعملکرد برتر آن مشخص م یها امدیو پ کند یم  را خلق یآب انوسیاق یشرکت که  نیمحض ا

 یطور عاد به م، شما ه آورند  چنگ  شما را به یآب انوسیاز اق یدارند سهم یسع نیکه مقلد ییاز آنجا.  خواهد شد دیتقل یآب  انوسیاق یهر استراتژ

، در دام رقابت  با تالش در حفظ سهم بازار دیشا.  کنند یم  مقاومت نیبست امّا معموالً مقلد دیکار خواه  خود به انیحفظ مشتر یرا برا یاقدامات تدافع

اگر .  رکندیشما را تسخ کیاستراتژ داماتمرکز تفکر و اق ، داریرقابت و نه خر عامل  دی، شا زمان با گذشت .  دیکن مبارزه  دیجد رقابت  یو برا دیگرفتار شو

ارزش در  یها  یبر منحن دی، با رقابت اجتناب از دام  یبرا.  ارزش شما با رقابت همگرا خواهد شد  یمنحن یشکل اصل ، دیریقرار بگ یتیموقع نیدر چن

را انجام  کار نیا یو چه زمان دیارزش بپرداز  یبه نوآور مهنگا  که چه کند یم  نییارزش تع یها  ینظارت بر منحن.  دیباش داشته  نظارت  یاستراتژ  یتابلو

 دیرقابت تشد یوقت.  دیا قرار گرفته یآب انوسیاست در خارج از اق ییارزش با رقابت در حال همگرا  یمنحن که یزمان در دیو توجه داشته باش دینده

ارزش شما   یها  یارزش رقبا با منحن یها  یمنحن رایز.  قرمز خواهد شد  ، انوسیو اق شود یآغاز م نیرقابت خون ، ابدی یم یو عرضه بر تقاضا فزون شود یم

 یارزش بر رو  یمنحن میبا ترس.  دییرا خلق نما یگرید یآب انوسیو اق دیکن  اقدام دیارزش جد  ینوآور کی جادیا یبرا ، حالت  نیا ، در است همگرا شده 

و  گرانید دیبه اندازه تقل دیتوان ی، همواره م وکار خود  ارزش کسب یها  یارزش رقبا در مقابل منحن یها  یمتناوب منحن میو ترس یاستراتژ یتابلو

 .  دیببر یارزش پ  یمنحن ییهمگرا زانیم

 

 : آبیمدیریت استراتژیك بر مبنای اقیانوس 

است و بدون  یها ضرور  سازمان یاز گذشته برا شیب کیاستراتژ تیریمد یها ندی، انجام فرا کسب و کار یفراوان در فضا یها امروزه با وجود چالش

در کانون  کیکالن و استراتژ یزیر همختلف برنام یها  رو استفاده از متد نیاز ا.  نخواهد بود سریادمه بقا هم م یها حت  از سازمان یاریبس یانجام آن برا

حوزه به اجمال  نیا دیجد یها از متد یکی دهیگرد یمقاله سع نیدر ا.  ها قرار گرفته است  و دانشگاه یتیریمشاوره مد یها  ، شرکت ها  توجه سازمان

 کردیو با رو ندهیآ یبرا یزیشود که با هدف برنامه ر گفته می ییها  یبررس هیعام است و در کل به کل یکلمه ا کیاستراتژ تیریمد . شرح داده شود

که  دهیگرد نیتدو موضوع نیا یبرا یمختلف یها  ها و روش  رو متد نیاز ا.  شود کسب کار انجام می یو فضا یرامونیپ طیتوجه به داخل سازمان و مح

 کیکالس کیاستراتژ تیریآنها و متد انجام آنها متفاوت است مانند روش مد یها  کردیرو یاست ول یکیآنها  یجنس خروج یحت دیو شا سفهچه فل اگر

،  رقابت گروه مشاوران بوستون ی، روش بررس ( پورتر کلیما ) یرقابت یها روین ی، بررس ( نورتون و کاپالن )متوازن  یازیروش کارت امت(  ..و دیوید )

 )و دکتر رنه مابورن  میاست که توسط دکتر چان ک کیاستراتژ تیریدر حوزه مد دیجد یها  از جمله روش یآب انوسیاق روش.  …و  یآب انوسیاق وشر

 یباالئ اریجهش رشد بس یجهان که دارا یها  از شرکت یادیتعداد ز کیآکادم یدو با بررس نیا.  است دهیگرد نیتدو(  فرانسه نسدیاستادان دانشگاه ا

 زیگر کردیکسب و کار رو یها در فضا  شرکت نیعمده ا کردیکه رو افتندیموفق عمل کرده اند در اریبس یسود آور یها  نه رشد شاخصیبوده اند و در زم

کند که خود  می دیتاک یرقابت یاز حد بر فضا شیب دیشا کیاستراتژ تیریمتداول مد یها  بردند که متد یپ تیواقع نیآنها به ا.  از رقابت بوده است

بنابر  ابدی کاهش می یرقابت یفروش محصوالت در فضا متیق که یحال نیدر ع افتهی شیتمام شده محصول و خدمات افزا یها  نهیهز ودش موجب می

از رقابت  زیگر کردیبه زبان ساده رو یآب انوسیروش اق کردیرو . وجود نخواهد داشت ییو نما عیرشد سر یبرا یامکان چندان ، صلب یفضا نیدر ا نیا

کوچک و بزرگ به  یها  که در آن شرکت یرقابت انوسیها از اق  کند سازمان می شنهادیروش پ نیگردد ا استنباط می زینام آن ن ، همانطور که از است

قرار دهند  یکسب و کار خود ساخته ا یخارج شده و خود را در فضا ندکسب و کار را خون آلود نموده ا طیبه جنگ هم مشغولند و مح ییها  یسان ماه

نام شرح داده شده است نشان  نیروش که در کتاب آنها با هم نیا نیمبدع یها  یبررس !است یآن کامال آب یایوجود دارد و در یبیکه در آن کمتر رق

سود  61۱مد حاصله کل و آرد 32۱از رقابت را انتخاب نموده اند که آنها موفق شده اند  زیگر یها  یاستراتژ 14۱مورد مطالعه  یها شرکت نیدهد از ب می

 . است یریچشم گ اریکل را از آن خود کنند که آمار بس یآور
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 : های آبی مستمر و بدون وقفه اقیانوس آفرینش

،  بازگردانیدسال قبل  زمان را به سی.  باشد ، اما موجودیت آنها به قدمت عمر تمامی کسب و کارها می های آبی عبارتی جدید است واژه اقیانوس اگرچه

،  همراه های ، صنعت تلفن اند  داری وجود نداشته خواهید دید که تعداد بسیار زیادی از صنایع چند میلیارد دالری تنها در سه دهه گذشته به شکل معنا

 . ...السیر و های سریع  ، تحویل ها ، اسنوبورد های خانگی ، ویدئو کارخانجات الکتریکی بیوتکنولوژی

به جلو ببرید و از خود بپرسید که چه تعداد از صنایعی که در حال حاضر ناشناخته هستند احتماالً در  - یا شاید پنجاه سال - را بیست سالزمان  اکنون

ز ، مجدداً پاسخ شما تعداد بسیار زیادی ا بینی آینده است اگر قبول داشته باشید که تاریخ سند معتبری جهت پیش.  آن دوران وجود خواهند داشت

ای از   بخش عمده.  های قرمز متمرکز است های مبتنی بر رقابت اقیانوس  روی استراتژی ، هنوز هم تفکرات استراتژیک بر این حال با . صنایع خواهد بود

در علوم .  باشد می، به این خاطر است که استراتژی سازمانی به شدت تحت تاثیر ریشه خود یعنی استراتژی نظامی  دلیل تمرکز بر روی مسأله رقابت

های  الگو.  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 اتژی، استر نظامی

یل بازار ثابت و محدود فرض شده ها فضا و پتانس ، در این الگو ریزی استراتژیک نیز چنین دیدگاهی نسبت به ساختار بازار دارند امروزی مدیریت و برنامه

اکید بر  تمرکز . در این بازار ثابت باال برده و بدین ترتیب یک جایگاه تدافعی برای رقابت خود اتخاذ کنند راشوند که سهم خود  تشویق می ها  کتو شر

 ممتاز )و انکار قدرت متمایز   - ای کسب موفقیتیعنی قطعه زمین محدود و غلبه بر دشمن بر - کننده جنگ ، پذیرش قاعده محدود روی اقیانوس قرمز

 . وجود دارد رقیب   های آبی بی  ای برای آفرینش فضای بازار جدید در اقیانوس  فزاینده  همواره ظرفیت:  ، یعنی این واقعیت که جهان کسب و کار است( 

از آنجایی که .  باشد شدن می در حال ناپدید  ، به صورتی فزآینده ستمهای کسب و کار قرن بی  های رقابتی در محیط  مدیریتی و استراتژی های رویکرد

 . های آبی باشند ، مدیران باید بیش از پیش به فکر آفرینش اقیانوس اند  آلود شده های قرمز به شدت خون  اقیانوس

 

 : و صنعت به سمت جنبش استراتژیك  شرکت از

توان یک اقیانوس آبی خلق کرد؟ آیا یک رویکرد سیستماتیک برای  بار خارج گردد؟ چگونه می قرمز و رقابت خون  تواند از اقیانوس شرکت چگونه می یک

 های آبی و متعاقباً دستیابی به عملکرد مطلوب وجود دارد؟  رهسپار شدن به سوی اقیانوس

های   هایی است که در زمینه توصیف اقیانوس واحد مناسبی برای تجزیه و تحلیل، ، بلکه جنبش استراتژیک  بر این باوریم که نه شرکت و نه صنعت ما

 ادای از اقدامات و تصمیمات مدیریتی است که در زمینه ایج  ، مجموعه منظور از جنبش استراتژیک.  گیرد آبی و دستیابی به عملکرد مطلوب صورت می

  . گردد ارائه می 2فرینآ و توسعه یک کسب و کار بازار

 

 : اقیانوس آبی  موانع و مشکالت تقلید ایده

 . برخی از این موانع عملیاتی و برخی دیگر موانع شناختی است.  های قابل توجهی همراه است تقلید از هر ایده استراتژی اقیانوس آبی با موانع و حصار

 : موانع تقلید استراتژی اقیانوس آبی عبارتند از

باوری و عدم اعتقاد عموم به ایده استراتژی اقیانوس آبی، از  نا.  بر اساس منطق مرسوم استراتژیک نیست 8و مصداق یک جنبش نوآوری ارزشمعنا  -

 . کند تقلید سریع و فوری آن ممانعت می

تناقض و تعارض تصویر نشان ،  ی داشته باشددیگر تضاد و ناسازگار یاست با تصویر و نشان تجاری شرکتهاستراتژی اقیانوس آبی ممکن ااز آنجا که   -

 . دارد ها را از تقلید یک استراتژی اقیانوس آبی باز می  ، شرکت تجاری
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برداری ایده استراتژی   ، انحصار طبیعی مانع از تقلید و نسخه دیگر پشتیبانی نکند(  بازیگر )هنگامی که اندازه و وسعت بازار از حضور یک نقش آفرین  -

 . بازار غالباً نمی تواند از یک بازیگر دیگر پشتیبانی نماید ، حق انحصار طبیعیپس بر طبق .  ( برقراری عرضه و تقاضا )گردد  آبی میاقیانوس 

قلید و حق اختراع یا مجوزهای قانونی از ت در نهایت گردند خدمات مانع از تقلید استراتژی اقیانوس آبی می/  های قانونی و حق انحصاری کاالها مجوز -

 . کند نسخه برداری جلوگیری می

عکس منجر به رهسپاری  ای سریع برای شرکت و بر  های هزینه  گردد که این مطلب منجر به منفعت نوآوری ارزش منجر به یک حجم فروش باال می -

 . شود ای می  مساعد مستمر هزینه مقلدین بالقوه در یک مسیر نا

 . دارد ها را از تقلید ساده ایده استراتژی اقیانوس آبی باز می  کتسایر شر ، های متداول شبکه  رویه -

، در حالی که اکثر  پیوندد که بتوانند تغییراتی اساسی در تجارب کسب و کار خود بوجود آورند هایی به وقوع می  از آنجایی که تقلید غالباً توسط شرکت -

 . انجامد  شرکت جهت تقلید ایده استراتژی اقیانوس آبی معموالً سالها به طول میآنها با موانع سیاسی در داخل شرکت مواجه بوده و توان 

 . نوآوری ارزش معموالً مطالبق با منطق مرسوم شرکتها نبوده و برای مدیران قابل درک نیست -

 . کند ین به بازار جلوگیری میگردد و از ورود مقلد باال شرکت نوآور باعث دستیابی سریع به منافع هزینه ای می(  فروش ) حجم تولید -

 . کند رویه متداول شبکه از تقلید و نسخه برداری جلوگیری می -

 . ، عملیاتی و فرهنگی است تقلید و نسخه برداری معموالً نیازمند تغییرات سیاسی -

پایبندی به نشان  )بازار یک وفاداری تجاری  به سرعت در فضایو  ، آوازه نشان تجاری به دست آورده کنند هایی که نوآوری ارزش ایجاد می  شرکت -

  . کنند که از تغییر مسیر به سمت مقلدین پرهیز می کردهو مشتریان وفاداری کسب  (  تجاری

 

 :نتیجه گیری 

 کیاستراتژ یها  جنبش قیطرها را از   ها و عرف قرارداد رییتغ یها قادر خواهند شد تا چگونگ  ، سازمان رقابت یقرارداد یها مرز انیتفکر کردن در م با

 یآب یها انوسیاق نشیو آفری و خدمات یکار یها  ثابت حوزه یها کردن مرز یساختار و نوساز دیمنجر به تجد کیاستراتژ یها  درک کنند و جنبش

کشف و  ندیفرا ، نیعالوه بر ا.  ستین یصنعت یها تصرف روند ایکردن و  ینیب شیمستلزم پ ، یآب یها  انوسیاق نشیکشف و آفر ندیفرا.  گردند یم

(  میدرک مستق قیاز طر ای ) رانیکه در ذهن مد یکسب و کار دیجد یها  دهیا یساز  ادهیپ یسلسله مراتب آزمون و خطا ، یآب یها  انوسیاق نشیآفر

 کنند یرا مجدداً سازمانده بازار قی، حقا افتهیساخت  ندیفرا کیو در  دیروش کامالً جد کی قیاز طر دیبا رانیدر عوض مد.  باشد ینم زین کند یم خطور

قادر خواهند شد تا خودشان را از رقابت  رانی، مد صنعت یها مرز یفراسوی و خدمات یکار یها  حوزه یساختار عناصر فعل دیو تجد یبه واسطه نوساز. 

 یتوان گفت از آنجا که مفهوم استراتژ میمجموع  درو  استیپو یندیفرا یآب انوسیاق خلقبه هر حال  . قرمز آزاد کنند انوسیشانه به شانه با رقبا در اق

تواند  مفهوم می نی، ا کند ارائه می یو خدمات یدیتول یها  نهیها در زم  ها و شرکت  مند را در عرصه رقابت سازمان  و نظام دیجد کردیرو یآب انوسیاق

مند هستند   خود عالقه یها  ها و سازمان  بنگاه یبه ماندگار هک یافراد یو تمام تیری، مشاوران و کارشناسان مد ها  و رهبران سازمان رانیمد یبرا

یک برنامه ریزی علمی و هدفمند برای مدیران و  ایجاد گردد در راستای در این زمینه پیشنهاد می به همه ی پژوهشگران  . سودمند و اثربخش باشد

ن بازار داشته و با نوآوری بیشتر سعی در به دست گرفت پرداختههای مشتریان  به شناسایی نیاز ، تولیدیهای اقتصادی و مخصوصاً   برنامه ریزان بنگاه

گردد به جای رقابت با یکدیگر با هم صنفان خود تبادل اطالعاتی داشته باشند و سعی در سرآمد بودن  فعاالن اقتصادی پیشنهاد میباشند و به همه ی 

 .نمایند 
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