اســ رات

ا انــ

آ ــی
خانم معصومه درگاهی -شعبه خیام قزوین

م دم
پارادایــم رقابــت در فضــای کســبوکار ،امــروزه
یکــی از دغدغههــای همــه ســازمانها اســت.
ســازمانها میکوشــند تــا در بــازار رقابــت از
رقبــای خــود پیشــی گرفتــه و ســهم بیشتــری از
بــازار بــرای تقاضــای موجــود را بــه خــود اختصــاص
دهنــد .زمانیکــه رقابــت شــدید و فضــای بــازار
شــلوغ میشــود ،مقادیــر پیشبینــی ســودآوری
و رشــد ،کاهــش چشــمگیری مییابنــد .در ایــن
حالــت ،رقابــت شــدید بیــن ســازمانها« ،اقیانــوس
ســرخ» را بــر فضــای موجــود حاکــم میســازد.
در اســتراتژی «اقیانــوس آبــی» ،فضاهــای بــازار
ناشــناخته و نامحــدود ،خلــق تقاضــای جدیــد

و فرصــت بــرای رشــد ،بســیار ســودآور تعریــف
می شــوند.
ا ان آ ی
آبــ » (Blue
بــا وجــود آنکــه واژه « انــ
 ،)Strategy Oceanاصطاحــی جدیــد اســت
امــا مفهــوم و موجودیــت آن جدیــد نیســت و
جــزء ویژگیهــای محیــط کســبوکار در گذشــته
و حــال بهشــمار مــیرود .اگــر بــه صدســال قبــل
برگردیــم و از خــود در مــورد صنایــع کنونــی
بپرســیم ،خواهیــم دیــد کــه بســیاری از صنایــع
امــروزی در آن زمــان ناشــناخته یــا در حــال ظهــور
بودهانــد .حــال زمــان را بــه بیســت ســال جلوتــر
میبریــم؛ خواهیــم دیــد کــه بســیاری از صنایــع

آن زمــان نیــز در حــال حاضــر ناشــناخته هســتند.
تاریــخ بــه مــا نشــان خواهــد داد کــه صنایــع هرگــز
متوقــف نمیشــوند و بهصــورت پیوســته ظهــور
میکننــد و تکامــل مییابنــد .همچنیــن بــه مــا

نشــان میدهــد کــه مــا دارای ظرفیتهایــی
شــدت دســت کــم گرفتــه شــده
هســتیم کــه به ّ
اســت ،ظرفیتــی بــزرگ کــه بــرای ســاختن صنایــع
جدیــد و بازآفرینــی وجــود دارد.
بــا ایــن وجــود ،همچنــان کانــون توجــه تفکــر
مدیریــت اســتراتژیك بــر محــور اســتراتژیهای
اقیانــوس ســرخ اســتوار اســت و توجــه چندانــی
بــه خلــق و ایجــاد اقیانــوس آبــی در مدیریــت
اســتراتژیك نمیشــود.

ــر
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ـا آ نــد

نشــریـه بانـک آینـده

یآمدهــا ا انــ
آ ــیازن رســ دآور



در اقیانـــوس ســـرخ ،دنبالـــهروی رویکردهـــای
م انت را ان آ ی
در شــکل بــاال ،میــزان تـثیــر ایجــاد اقیانــوس آبــی متـــداول هســـتند؛ آنهـــا مســـابقه میدهنـــد تـــا
را بهصــورت کمــی نشــان میدهیــم در ایــن از رقبـــا پیشـــی بگیرنـــد.
بررســی تـثیــر ایجــاد اقیانوسهــای آبــی روی رشــد خالقــان اقیانــوس آبــی بــا کمــال تعجــب از رقابــت،
شــرکت را روی هــر دو محــور درآمــد و ســود بــرای بهعنــوان مــاک عمــل اســتفاده نمیکننــد،
 108مــورد از طرحهــای راهانــدازی کســبوکار آنهــا پیــرو منطــق اســتراتژیك متفاوتــی هســتند
در شــرکتها مــورد مطالعــه وجمعبنــدی قــرار کــه آن را «نــوآوری در ارزش» مینامیــم .نــوآوری
در ارزش ،ســنگ بنــای اســتراتژی اقیانــوس آبــی
گرفتــه اســت.
م ا ــ اســ رات ا انــ ســر و اســت؛ زیــرا بهجــای تمرکــز روی شکســت حریــف
در رقابــت ،روی حــذف رقابــت و بیمعنــا ســاختن
ا انــ آ ــی
آن تمرکــز میکنــد.
آب
ان
ر
ر
ان
ر
نــوآوری در ارزش ،تـکیــد یكســانی روی ارزش
خلق بازار بیرقابت
رقابت در فضای بازار موجود
و نــوآوری دارد .نــوآوری ،بــدون وجــه ارزشــی آن
بیمعنا ساختن رقابت
پیروزی در رقابت
یــا مبتنــی بــر تکنولــوژی خواهــد بــود یــا روی
خلق و تسخیر تقاضای
بهکارگیری تقاضای موجود
پیشتــازی در بــازار تکیــه خواهــد کــرد و یــا
جدید
بــا ویژگیهایــی همچــون آیندهگونگــی مطــرح
شکستن جایگزینی بین
جایگزینی بین ارزش -هزینه
خواهــد شــد و اغلــب هدفــی را نشــانهروی می کنــد
ارزش -هزینه
کــه فراتــر از حــد آمادگــی خریــداران در پذیــرش
همراستاسازی کل سیستم
همراستاسازی کل سیستم
محصــول یــا در پرداخــت بــه آن اســت.
فعالیتهای بنگاه برای
فعالیتهای بنگاه با انتخاب
ن گ ر
تحقق همزمان تمایز و
استراتژیك آن برای تمایز یا
در دنیــای امــروز شــاید کافــی باشــد کــه شــرکتها
هزینه پایین
هزینه پایین
توجــه خــود را بــه دیگــر محیط هــای کســب و کار
ـا  ـ 
ـنگ نـ
«ن ـ آور درارز » سـ
معطــوف دارنــد .ایــن اســتراتژی را شــاید بتــوان
ـی
ا ان ـ آ ـ
اســتراتژی صلــح یــا اقیانــوس آبــی نــام نهــاد.
آنچـــه کـــه بازنـــدگان را از برنـــدگان در خلـــق
اصطـــاح «اقیانـــوس» اشـــاره بـــه بـــازار دارد و
اقیانـــوس آبـــی جـــدا میســـازد ،رویکـــرد آنهـــا
«اقیانـــوس آبـــی» اشـــاره بـــه بازارهـــای دســـت
بـــه اســـتراتژی اســـت .شـــرکتهای گرفتـــار
منبع

 دبلیو چان کیم،رنه مابورنیا (« ،)2005استراتژی اقیانوس آبی» ،ترجمه علیرضا پورممتاز ،انتشارات آریانا.1391 :
 حسین حاجیبابایی« ،استراتژی اقیانوس بنفش :زمانی برای صلح،زمانی برای جنگ» ،تارگاه توسعه بازارگستران آتی.
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نخـــورده و بکـــر دارد کـــه در آنهـــا یـــا هیـــچ
رقیبـــی وجـــود نـــدارد و یـــا رقابـــت در آنهـــا
بهحـــدی کـــم اســـت کـــه مانـــع از هرگونـــه
رویاروی ــی و نب ــرد م ــی ش ــود .در براب ــر اقیان ــوس
آبـــی ،اقیانـــوس قرمـــز وجـــود دارد .اصطـــاح
«اقیان ــوس قرم ــز» ،اش ــاره ب ــه ب ــازار اش ــباع ش ــده
می کنـــد .
امـــا میتـــوان بهجـــای قـــرار گرفتـــن در یـــك
س ــوی پیوس ــتار ،تعادل ــی بی ــن ای ــن دو اقیان ــوس
ایجـــاد کـــرد .بهعبارتـــی اســـتراتژی شـــرکت
بایـــد در درجـــه نخســـت ،آبـــی نـــگاه داشـــتن
اقیانـــوس باشـــد .امـــا هیـــچگاه هیـــچ شـــرکتی
ً
کامـــا آبـــی نـــگاه
نمیتوانـــد ایـــن اقیانـــوس را
دارد .عوام ــل خارج ــی غیرقاب ــل کنت ــرل و ظه ــور
شـــرکتهای جدیـــد ،شـــرکت را وادار بـــه مقابلـــه
خواهنـــد کـــرد .اگـــر شـــرکت واکنشـــی نشـــان
دهن ــد ب ــه ناچ ــار اقیانوس ــی را ک ــه خ ــود س ــاخته
بـــه شـــرکتهای دیگـــر واگـــذار خواهـــد کـــرد.
همــواره بایــد ســعی کنیــد کــه از جنــگ اجتنــاب
کنیــد ،امــا اگــر جنــگ بــه شــما تحمیــل شــد بایــد
بــا شــرکتهای متخاصــم وارد جنــگ شــوید .ایــن
دور ،همــواره ادامــه مییابــد و اقیانــوس نــه آبــی
میمانــد و نــه کامــ ً
ا قرمــز می شــود و همــواره
نوعــی تعــادل بیــن ایــن دو رنــگ بهوجــود
میآیــد کــه رنــگ ایــن اقیانــوس در بیشــتر مواقــع
«بنفــش» اســت.

