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چکيده
در این شرایط بحرانی راهکارهاي تکراري و از پیش نوشته شده ي مدیریتی ،حتی راهکارهاي درستی
که هنوز در کسب وکارهاي ایرانی به کار گرفته نشده است  ،دیگر نمی تواند به طور کامل کارساز
بوده و نجات دهنده کسب وکارهاي بعضاً متزلزل موجود در کشور باشد .دیگر زمان حمایت هاي
دولتی ،بهره گیري از ذخیره ارزي ،انرژي ارزان قیمت ،رانتهاي مختلف و ...در حال پایان یافتن است
و ناخواسته بحث رقابت آن هم نه فقط با رقباي ایرانی ،بلکه با رقباي جهانی ،در تمامی عرصه هاي
صنعت و خدمات ،هر روزه در کشورمان جدي و جدیتر می شود .لذا در جهان کنونی که به دوره
اقتصاد مبتنی بر دانش نام گرفته است ،سازمان ها نیاز دارند تا به موضوعاتی فراتر از رقابت کردن
بیاندیشند .سازمان ها هم اکنون براي تصرف فرصت هاي رشد و سودآوري جدید باید اقیانوس هاي
آبی خلق کنند.بنابراین در این تحقیق به شناسائی و اولویت بندي عوامل تاثیر گذار استراتژي اقیانوس
آبی در بهبود عملکرد شرکت هاي نوبنیاد(نوپا) (مطالعه موردي:شرکت هاي مستقر در پارک علم و
فناوري دانشگاه تهران) می پردازیم.این تحقیق از نوع هدف کاربردي و از لحاظ روش انجام توصیفی-
پیمایشی می باشد.جامعه آماري مورد مطالعه در این تحقیق مدیریان شرکت هاي مستقر در پارک
علم و فناوري دانشگاه تهران می باشند که با توجه به جدول مورگان تعداد  801نفر از انها با روش
نمونه گیري تصادفی در دسترس به عنوان حجم نمونه این تحقیق انتخاب و پرسشنامه بین انها توزیع
شد .نتایج نشان می دهد که متغیر هاي نوسازي مرزهاي بازار ،ایجاد تصویر کالن از بازار  ،فراتر رفتن
از تقاضاي فعلی بازار و رعایت توالی استراتژیک در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت
هاي نوپا مسقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران تاثیر دارد.بیشترین مؤلفه هاي موثر در اجراي
استراتژي اقیانوس آبی  ،به ترتیب " نوسازي مرزهاي بازار " و " ایجاد تصویر کالن از بازار " و "
رعایت توالی استراتژیک " و " فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار " می باشد.

واژگان کليدي :استراتژي اقیانوس آبی  ،نوسازي مرزهاي بازار  ،ایجاد تصویر کالن از بازار
 ،رعایت توالی استراتژیک  ،فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار ،عملکرد سازمانی ،شرکت هاي
مسقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران.
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مقدمه
مدیریت استراتژیک فرایندي است که از طریق آن سازمان ها محیط هاي داخلی و خارجی خود را تحلیل کرده و از آن شناخت کسب
می کنند .عالوه بر آن مسیر استراتژیک خود را پایه گذاري کرده و استراتژي هایی خلق می کنند که آنها را براي رسیدن به اهداف تعیین شده
کمک نماید (احمدیان .)8811 ،با توجه به شرایط ویژه کسب و کارها در جهان امروز و تغییر مداوم متغیرهاي محیطی ،دیگر نمی توان بسیاري
از داده ها را منجمد کرد و اقدام به برنامه ریزي بلندمدت در آینده نمود .از همین رو در چند سال اخیر جنبشی که در حوزه مدیریت استراتژیک
در دنیا صورت گرفته است در حوزه نوآوري و خالقیت در استراتژي و جنبش هاي پارادایمی در حوزه استراتژیک می باشد .یکی از مهمترین
تحوالت در این حوزه که منجر به پیدایش انقالبی در حوزه استراتژیک شده است" ،استراتژي اقیانوس آبی" می باشد که با رویکرد تفکر نموده
است (توالیی .) 8810 ،با این که اصطالح اقیانوس آبی جدید است ،اما مفهوم و موجودیت آنها جدید نیست .آنها جزء ویژگی هاي محیط کسب
و کار در گذشته و حال بوده اند .با اینکه اقیانوس آبی در فاصله زیادي از مرزهاي صنایع ایجاد می شوند ،اغلب آنها از درون اقیانوس هاي سرخ
و با توسعه مرزهاي صنایع موجود ایجاد میشوند .در اقیانوس آبی رقابت بی معنا است ،زیرا قواعد بازي هنوز تعریف نشده اند (چان کیم و رنه
مابورن .)5002،8باتوجه به تغییرات و تحوالت سرسام آور محیط و شدت زیاد رقابت در بازارهاي جهانی هر سازمانی در راستاي تداوم حیات و
کسب موفقیت بیشتر ،نیاز مبرم به بهره مندي از برنامه ریزي استراتژیک دارد (اقازاده.)8818،
آندرس و همکاران )5088( 5چگونگی بکارگیري استراتژي اقیانوس آبی را در بخش هاي تجاري-تجاري مورد بررسی قرار دادند .نتایج
آنها نشان داد که استراتژي اقیانوس آبی یک استراتژي مناسب در صنایع تجاري مربوط به مواد شیمیایی ساختاري و تجهیزات خالص سازي می
باشد .همچنین یافته ها نشان داد که پذیرش صنایع نسبت به استراتژي اقیانوس آبی با توجه به شرایط مختلف و شرایط بازار انجام می شود.
بارداي  )5085(8بکارگیري استراتژي اقیانو س آبی را در شرکت هاي دولتی مالزي مورد مطالعه قرار داد .این مطالعه در حقیقت وضعیت نوآوري
هاي باز را در شرکت هاي کوچک و متوسط که در صنایع تکنولوژیک رو به رشد مالزي به عنوان محرک هاي رشد جدید قرار گرفتند را مورد
بررسی قرار می دهد .سوددهی ،سهم بازار و رشد شرک ت در رابطه با بکارگیري اقیانوس آبی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج وي نشان داد که بلوغ
ناکافی نوآوري ها ،فقدان حمایت سیاسی ،کوته نگري هاي مدیریتی ،هزینه اجرایی باال ،سوددهی محدود ،توسعه ناکافی روابط بین عرضه کننده
و مشتري و فقدان اعتماد از عوامل محدود کننده بک ارگیري استراتژي آبی بین شرکت هاي مورد مطالعه بوده است .پیتا )5001( 4بکارگیري
استراتژي اقیانوس آبی را در کتابخانه هاي دانشگاه مالزي مورد مطالعه قرار دادند .نتایج مطالعه نشان داد که بکارگیري استراتژي اقیانوس آبی
براي کتابخانه اصلی دانشگاه ساینز مالزي موجب سر ویس دهی موفق به مشتریان ،کیفیت بهتر خدمات و ایجاد محصوالت رضایتبخش براي
مراجعه کنندگان شده است .توالیی ( ) 8810در تحقیقی با عنوان راهبرد اقیانوس آبی را در حوزه مدیریت راهبردي مورد مطالعه قرار داده است.
نتایج مطالعه نشان داد که راهبردهایی که سازمان را به سمت اقیانوس آبی رهنمون می سازد ،راهبردهاي سنتی همانند توسعه محصول و
خدمات ،تنوع همگون ،توسعه حوزه هاي کاري و خدماتی ،رسوخ در دیگر حوزه هاي کاري و خدماتی ،مشارکت ،کاهش هزینه و واگذاري نبوده،
بلکه نوآوري ارزش آفرین به عنوان یک راهبرد اصلی می باشد.
اما با توجه به این که در اکثر صنایع موجود ،عرضه از تقاضا بیشتر شده است ،رقابت کردن تنها براي سهم مشخص از حوزه هاي کاري
و خدماتی اگر چه ضروري است ،اما در یک دوره زمانی بلند مدت عملکرد خوب و مطلوب سازمان را تضمین نمی کند .از طرف دیگر در این
شرایط بحرانی راهکارهاي تکراري و از پیش نوشته شده مدیریتی ،حتی راهکارهاي درستی که هنوز در کسب وکارهاي ایرانی به کار گرفته
نشده است ،دیگر نمیتواند به طور کامل کارساز بوده و نجات دهنده کسب وکارهاي بعضا متزلزل موجود در کشور باشد .زمان حمایت هاي
دولتی ،بهره گیري از ذخیره ارزي ،انرژي ارزان قیمت ،رانت هاي مختلف و ...در حال افول است و ناخواسته بحث رقابت آن هم نه فقط با رقباي
ایرانی  ،بلکه با رقباي جهانی ،در تمامی عرصه هاي صنعت و خدمات ،هر روزه در کشورمان جدي و جدي ترمی شود .لذا در جهان کنونی که
به دوره اقتصاد مبتنی بر دانش نام گرفته است ،سازمانها نیاز دارند تا به موضوعاتی فراتر از رقابت کردن بیاندیشند  .سازمان ها براي تصرف
فرصت هاي رشد و سودآوري جدید باید اقیانوس هاي آبی خلق کنند( .کیم )5004، 2ایده راهبرد اقیانوس آبی با به چالش کشیدن رقابت  ،که
سال ها مهم ترین پیش فرض در حوزه مدیریت راهبردي بوده است و همچنین با ارائه راهکارهاي نوین ،حوزه جدیدي را براي کسب موفقیت
در عرصه کاري و خدماتی معرفی میکند .دغدغه اي که در ذهن محقق ایجاد شده این است که عوامل تاثیر گذار استراتژي اقیانوس آبی در بهبود
عملکرد شرکت هاي نوبنیاد (نوپا) چه می باشد.
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-1ادبيات تحقيق
 -1-1مفهوم رنگ در استراتژي
فضایی که شرکتها و صنایع کنونی در آن حضور دارند ،در واقع اقیانوس قرمز را شکل می دهد .در این عرصه ،محدوده فعالیت صنایع
تعریف شده و پذیرفته شده است ،رقبا مشخص و قوانین بازي نیز تعریف شده هستند .در اقیانوس قرمز ،رشد و سوددهی به شدت محدود است
و شرکتها سعی می کنند در این فضاي محدود سهم خود را به دست آورند .از سوي دیگر ،مفهوم جدیدي به نام اقیانوس آبی وجود دارد .اقیانوس
آبی به تمامی صنایع و شرکتهایی گفته می شود که امروزه وجود ندارند؛ بازاري که ناشناخته است و رقبا آن را تسخیر نکرده اند .تقاضا بیشتر از
آن چیزي است که بر سر آن جنگی باشد .فرصتهاي زیادي براي رشد سریع و سودآور وجود دارند .در این عرصه ،رقابت خیلی تعریف شده و
معین نیست ،زیرا قواعد بازي هنوز تدوین نشده اند .مفهوم رنگ آبی یعنی نوآوري و منظور از نوآوري در اینجا یعنی خلق تقاضاي جدید یا ایجاد
انتخاب و جایگزینی براي مشتریان بازارهاي فعلی .اساس این استراتژي بر نوآوري ارزش 6استوار است .اقیانوس آبی زمانی ایجاد می شود که یک
شرکت ارزشهاي همزمان براي خود و مشتریانش ایجاد می کند .نوآوري در محصول (کاال یا خدمات) یا شیوه ارائه این محصوالت ،موجب خلق
ارزش براي بازار می شود .از سوي دیگر استراتژي 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 بازسازي یا نوسازي هستند .فرض کنیم محدودیت هاي بازار و ساختار تنها در ذهن مدیران است،
آنگاه افراد دیگراندیش و عمل گرا سعی می کنند که این مرزها را رهاکنند و فکر خود را آزاد بگذارند .از نگاه این افراد ،تقاضاي بزرگی خارج از
این بازار فعلی ،در جایی دیگر وجود دارد که باید به آن دست یابند .معما در اینجاست که چگونه می توان آن را ایجادکرد .این یک تغییر مسیر
ناگهانی است .تغییر از نگاه عرضه به نگاه تقاضاي بازار .تغییر از یک فضاي رقابتی به یک فضاي نوآوري؛ به فضایی از بازار که در آن تقاضاهاي
نهفته اي وجود دارند که با نوآوري باید کشف شوند و ارزش ایجادکنند .ارزش بدون نوآوري به مفهوم تمرکز بر خلق ارزش در مقیاس بزرگ
است؛ چیزي که ارزش را بهبود می بخشد اما براي بقاي شرکت در فضاي بازار کافی نیست .نوآوري بدون ارزش ،سبب تکنولوژي گرایی ،پیشگامی
در بازار یا آینده نگري می شود ،که اغلب فراتر از انتظارهاي خریداران است (هیل.)8111،7
نوآوري ارزش ،تنها هنگام ی روي می دهد که شرکتها نوآوري را با بهره وري ،قیمت و هزینه همسو کنند .اگر آنها در همسوسازي ارزش با
نوآوري شکست بخورند ،آنگاه نوآوران تکنولوژي و پیشگامان بازار هستند که از این فرصت بهره می گیرند .نوآوري ارزش ،شیوه نوین تفکر در
حوزه تدوین و اجراي استراتژي است که به خلق اقیانوس آبی و کناره گیري از رقابت منجر می شود.
 -2-1حرکت از اقيانوس قرمز به اقيانوس آبی
پس از جنگ جهانی دوم و پس از دوره اي که تقاضاي بازار بر عرضه فزونی داشت به دوره اي رسیدیم که تقاضاي بازارکم و عرضه زیادتر
شد .این روند معکوس ،منجر به رقابت بین شرکتها براي رشد وبقا شده است .فضاي رقابتی سختی به وجود آمد و باعث شد استراتژي شرکتها
در این دوران بر اساس افزایش سهم بازار و خارج کردن رقبا از شکل جنگی به خود گرفت که در آن مدیران ارشد شرکتها ،همانند فرماندهان
ارشد و استراتژیست هاي نظامی براي کسب اطالعات به روز و لحظه اي از دشمن ،تجزیه و تحلیل آنها در اتاق جنگ تصمیم هاي راهبردي براي
شرکت در جهت پیروزي در جنگ و شکست دشمن اتخاذ کنند .این جنگها نتیجه اي جز خونریزي و قتل عام ضعیف ترها و خونین شدن اقیانوس
قرمز نداشته است .قلمرو فعلی بازار در استراتژي اقیانوس قرمز ،به مثابه سرزمین و میدان جنگی است که رقبا براي تصاحب بخشی از آن با
یکدیگر به نزاع می پردازند .در این رویکرد مدیریتی ،عبارتهایی بر گرفته از حوزه نظامی در بخشهاي کسب وکار رایج شده اند .در حالی که در
استراتژي اقیانوس آبی ،کسب وکار در جایی انجام می شود که رقیبی نیست .قلمرو محدود نیست و در واقع سرزمین جدیدي باید خلق کرد ،نه
اینکه سرزمین موجود را تصاحب یا تقسیم کرد .در این استراتژي ،کارآفرینان و شرکتها به ایجاد بازارهاي جدید با حاشیه سود باال تشویق می
شوند (نوردستروم.)8111،1
در حالی که در استراتژي اقیانوس آبی ،کسب وکار در جایی انجام می شود که رقیبی نیست .قلمرو محدود نیست و در واقع سرزمین
جدیدي باید خلق کرد ،نه اینکه سرزمین موجود را تصاحب یا تقسیم کرد .در این استراتژي ،کارآفرینان و شرکتها به ایجاد بازارهاي جدید با
حاشیه سود باال تشویق می شوند .بدیهی است که این استراتژي ریسک باالیی دارد و سرمایه گذاران ترجیح می دهند با وجود حاشیه سود باالیی
که این استراتژي دارد در انتخاب بین این دو استراتژي همچنان روي استراتژي قرمز تمرکز کنند.

6 Innovation Value
7 Hill,
8 Nordstrom
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 -3-1استراتژي اقيانوس آبی در برابر استراتژي رقابتی
استراتژي رقابتی یا همان استراتژي اقیانوس قرمز ،براي عملکرد برتر و پایدار شرکت الزم است ولی کافی نیست و شرکتها باید به مسائلی
فراتر از رقابت بپردازند؛ مسائلی که براي آنها رشد و سوددهی بیشتر و بقا را به ارمغان بیاورد و این همان مفهوم استراتژي اقیانوس آبی است.
استراتژي هاي رقابتی فرض را بر این می گذارند که شرایط ساختاري صنایع مختلف معین بوده و این شرکت ها چاره اي جز رقابت با یکدیگر
ندارند .در این فضاي رقابتی ،شرکتها سعی دارند با ایجاد مزیت هاي رقابتی انحصاري خود ،یا گاهی حتی با تقلید ،بر رقبا فایق آیند و سهم
بیشتري از بازار را از آن خود کنند .این همان بازي مجموع صفر 1است که در آن یکی برنده و دیگري بازنده خواهد بود .بنابراین رقابت یا همان
طرف عرضه معادله ،تعریف و تعیین متغیرهاي استراتژي است ،به این معنا که قیمت و ارزش با جایگزین شدن یکدیگر و ترکیبی مناسب باعث
ایجاد تمایز براي شرکت می شوند ،زیرا سود کل شرکتهاي مشغول در یک صنعت ،بستگی به عوامل ساختاري آن صنعت دارد و شرکتها به طور
معمول سعی می کنند به جاي خلق ارزش ،در واقع ارزش موجود را تقسیم یا تصاحب کنند .در اقیانوس قرمز ،رشد و سوددهی به شدت محدود
است و شرکتها سعی می کنند در این فضاي محدود سهم خود را به دست آورند (پورتر.)8116،80
 -4-1تعریف و اصول استراتژي اقيانوس آبی
فرض کنید که حوزه هاي کاري و خدماتی جهانی از دو دسته اقیانوس تشکیل شده است -8 :اقیانوسهاي آبی -5 ،اقیانوسهاي قرمز.
اقیانوسهاي قرمز معرف کلیه صنایعی هستند که امروزه وجود دارند و فضاهاي شناخته شده حوزه هاي کاري و خدماتی هستند .اقیانوسهاي
آبی ،کلیه صنایعی هستند که در حال حاضر وجود ندارند .اینها در حقیقت فضاهاي شناخته نشده حوزه هاي کاري و خدماتی میباشند .در
اقیانوس هاي قرمز ،محدودیتها و حد و مرزهاي صنایع تعریف شده و مورد پذیرش واقع گردیدهاند و همچنین قوانین بازي رقابت مشخص
هستند .در اقیانوسهاي قرمز سازمان ها سعی میکنند تا به علمکردي بهتري نسبت به رقبا دست یابند تا بدین ترتیب سهم بیشتري از تقاضاي
موجود حوزه هاي کاري و خدماتی را از آن خود کنند .از آنجایی که هم اکنون اقیانوسهاي قرمز پر جمعیت میباشند احتمال سودآوري و رشد
در آنها کم میباشد .در اقیانوسهاي قرمز ،رقابت سخت و کشنده ي میان سازمان ها به اقیانوس قرمز و خون آلود تشبیه شده است .براي تغییر
اساسی استراتژي در یک صنعت ،شرکت باید تمرکز استراتژي خود را از رقبا بر گزینهها معطوف نماید و از مشتريهاي صنعت به سوي غیرمشتریها
برود .بمنظور پیگیري ارزش و هزینه نیز الزم است در برابر منطق سنتی و قدیمی رقباي برجسته موضع گرفت .و به سراغ هدایت تمایز زایی و
هزینهها رفت .وقتی شرکتی تمرکز استراتژیک خود را از رقابت موجود معطوف گزینهها و غیرمشتري ها میکنند ،در مورد چگونگی تعریف جدید
مسئله صنعت و تمرکز بر چگونگی بازسازي عناصر ارزشی خریدار در محدودههاي صنعتی به دیدگاهی جدید دست مییابد .منطق استراتژیک
سنتی نیز شرکت را به عرضه راه حلهاي بهتر از روشهاي ساده براي مسائل موجود که از سوي یک صنعت تعریف شدهاند ،ترغیب میکند (چان
کیم و رنه مابورن.)8817،

شکل  ) 1نوآوري ارزش آفرین؛ سنگ بناي اساسی راهبرد اقيانوس آبی(منبع :کيم و مابورن)2002 ،

در عوض از اقیانوسهاي آبی هیچ بهرهبرداري صورت نگرفته است و هیچ رقیبی در آن ها وجود ندارد ،بنابراین در اقیانوسهاي آبی پتانسیل
باالیی براي رشد و سودآوري وجود داشته و تقاضاي بالقوه باالیی براي محصوالت و خدمات این اقیانوس ها وجود دارد .خالق این اقیانوس خود
میتواند قوانین و حد و مرزهاي صنعت را مشخص نماید (کیم و مابورن.)5002،88،
9 Zero Sum Game
10 Porter
11 Kim & Mauborgne
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اگر چه تعدادي از این اقیانوسهاي آبی وجود دارند که فراسوي حد و مرزهاي صنایع فعلی آفریده شدهاند ،اما اغلب آن ها در داخل همین
اقیانوسهاي قرمز و از طریق توسعه حد و مرزهاي صنایع فعلی خلق گردیدهاند .لذا در اقیانوسهاي آبی رقابت بی معنا است ،زیرا قوانین بازي و
رقابت هنوز تدوین و تنظیم نشدهاند.
استراتژي اقیانوس آبی از شش اصل بنیادین تشکیل می شود .چهار اصل نخست؛ براي تدوین استراتژي و دو اصل بعدي براي اجراي
استراتژي استفاده می شوند .این اصول عبارتند از:
 .8مرز هاي بازار را نوسازي کنید.
 .5بر تصویرکالن تمرکز کنید نه بر اعداد.
.8به فراتر از تقاضاي موجود فکر کنید.
.4توالی استراتژیک را درست انتخاب کنید
 .2بر موانع کلیدي سازمانی غلبه کنید.
 .6استراتژي را اجرایی کنید.
براي هر یک از اصول یاد شده تعدادي متدولوژي ،ابزار و چارچوب براي تدوین و اجراي این استراتژي ارائه شده است تا از راه یک روش
سیستمی و قابل تکرار ،بتوان به هدف هاي تعیین شده رسید .در زیر به تعدادي از آنها اشاره می کنیم:
!تابلوي استراتژي،85
!چارچوب چهاراقدام،88
!ماتریس حذف ،کاهش ،افزایش و ایجاد،
!توالی استراتژي اقیانوس آبی،
!نقشه مطلوبیت خریدار،
!چارچوب سه الیه غیرمشتریان،
!رویکرد رهبري پیشتاز ،
!چارچوب چهار مانع سازمانی ،
!اصول سه گانه فرآیندانصاف (موالیی.)5080،84
گامهاي ششگانه پیادهسازي استراتژي اقیانوس آبی که در زیر برشمرده میشوند:
گام اول :گام اول بازسازي مرزهاي بازار است .در این گام باید چارچوبها و مفروضات حوزه کسبوکار خود را به چالش گرفته و آنها را
دوباره تعریف کنید.
گام دوم :در گام دوم باید بر تصویر بزرگ تمرکز کنید .این به آن معناست که نباید خود را آنقدر درگیر آمار و ارقام کنید که از مسائل
کلی ،جهت گیريهاي کالن و موقعیت بازار خود غافل شوید.
گام سوم :گام سوم ،فراتر رفتن از تقاضاي فعلی است .براي اینکار باید به جاي آن که صرفاً بر برآورده کردن نیازهاي فعلی مشتریان تمرکز
کنید ،به آینده نظر داشته باشید و مشتریان بالقوه و نیازهاي آتی آنها را مورد تحلیل قرار دهید.
گام چهارم :گام چهارم ،رعایت توالی استراتژیک است .در این گام ضروري است در خصوص آنچه قصد ارائهاش را دارید ،به سواالتی همچون
"چرا کسی باید این محصول را خریداري کند؟"" ،آیا قیمت آن مناسب است؟" " ،آیا مانعی در راه موفقیت محصول در بازار وجود دارد؟" پاسخ
دهید.
گام پنجم :گام پنجم ،چیرگی بر موانع سازمانی است و این موانع عمدتاً ناشی از ترس و محافظهکاري مدیران نسبت به ورود به حوزهٔ
جدیدي از کسبوکار است که با ادبیاتی متفاوت اداره میشود.
گام ششم :گام نهایی ،اجرایی کردن استراتژي است .براي این منظور بهتر است اجراي استراتژي را در چهارچوب یکی از فرایندهاي شرکت
خود درآورید .همچنین ضروري است با توجه به ماهیت مخاطره آمیز ورود به این عرصه ،فضایی از اعتماد را در درون سازمان ایجاد نموده و آن
را تحکیم بخشد (فرد.)5000،82
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-2-1اقيانوس آبی و نوآوري در ارزش و خالقيت در صنعت
دانشمندان خالقیت را به تعابیر مختلف و متنوعی تعریف کرده اند؛ هربرت فوکس معتقد است که (فراگرد خالقیت عبارت است از هر نوع
فراگرد تفکري که مسئله اي را به طور مفید و بدیع حل می کند)؛ همچنین به اعتقاد جورج سیدل(توانایی ربط دادن و وصل کردن موضوع ها،
صرف نظر از اینکه در چه حوزه یا زمینه اي انجام میگیرد ،از مبانی بهره گیري خالق از ذهن است) ،اریک فروم نیز معتقد است که (خالقیت
توانایی دیدن و پاسخ دادن است)  .نوآوري ،؛ خالقیت عبارتند از بکارگیري توانایی ذهنی براي ایجاد یک فکر و یا مفهوم جدي (گلپایگانی ،
 .)8817فراورده جدید یا محصولی خالق است که توسط سازمان ارایه می گردد .فراورده خالق می تواند در حوزه خدمات و یا تولید محصوالت
جدید باشد .از قوانین حرکتی نیوتن گرفته تا اختراع اینترنت طیف عظیمی از مصادیق خالقیت و نوآوري قابل مشاهده است .در علوم مدیریت
نوآوري بصورت یکی از اشکال زیر عینیت می یابد :نوآوري به معناي خالقیت عینیت یافته :در این تعریف ،نوآوري داراي مفهوم عملیاتی شدن و
به مرحله اجرا درآمدن اندیشه هاي نو می باشد .از این دیدگاه می توان نوآوري را به معنی خالقیت عینی به عنوان شکل اجرایی شده و تحقق
یافته خالقیت ذهنی دانست .نوآوري به معنی فرآورده جدید در سطح سازمان :در این تعریف ،منظور از نوآوري فرآورده جدید یا محصول خالقی
است که توسط یک سازمان ارایه می گردد .فرآورده هاي سازمان می توانند نرم افزاري مانند انواع خدمات یا سخت افزاري مانند انواع کاالها
باشند (ثریایی .) 8814 ،

یکی از تکنیک هاي مهم در ایجاد خالقیت و فعال ساختن اندیشه ها به صورت گروهی تکنیک تحرک مغزي است .در این تکنیک مسئله
اي به یک گروه کوچک ارائه و از آنان خواسته میشود فی البداهه و به سرعت نسبت به آن واکنش نشان دهند و براي آن پاسخی بیابند .پاسخ ها
بر روي تابلوي نوشته میشود که همه اعضاي جلسه میتوانند آن را ببینند .این امر باعث میشود تا ذهن افراد به فعالیت بیشتري بپردازد و جرقه
اي از یک ذهن ،باعث روشنی ذهنی دیگر می شود (الوانی.)584 :8811 ،
نوآوري تاکید دارد و شیوه نوین تفکر درباره تدوین و اجراي استراتژي است که به خلق اقیانوس آبی و کناره گیري از رقابت منتج می
شود .نوآوري ارزش آفرین یکی از استراتژي هاي مبتنی بر رقابت و رایج را به چالش می کشد که عبارتست از :انتخاب ارزش یا هزینه .در ادبیات
امروز استراتژیک معموالً اعتقاد بر این است که سازمانها یا میتوانند ارزش بیشتري براي مشتریان و البته با هزینه اي باالتر ایجاد کنند و یا ارزش
قابل قبولی با هزینه کمتر خلق کنند .بر خالف این اعتقاد سازمانهایی که به دنبال خلق اقیانوس آبی هستند به طور هم زمان به دو موضوع
استراتژي ارزش و هزینه پایین میپردازند شرکتها به دلیل ریسک باال و نیز هزینه هاي زیادي که باید درحوزه تحقیق و توسعه و نوآوري براي
ایجاد تقاضا و بازارهاي جدید صرف شود ،ترجیح می دهند که در اقیانوس قرمز بمانند و در بازارهاي موجود فعالیت کنند .ولی آن دسته از
شرکتها که موفق می شوند از اقیانوس قرمز ،خود را به اقیانوس آبی برسانند ،چگونه این کار را انجام می دهند؟ همان گونه که بیان شد ،مفهوم
رنگ آبی ،یعنی نوآوري و منظور از نوآوري در اینجا ،یعنی خلق تقاضاي جدید یا ایجاد انتخاب و جایگزینی براي مشتریان بازارهاي فعلی .این
نوآوري ،تغییر یا تحول را به دنبال دارد (چان کیم .)5002:86تغییر به معنی تفاوت در شکل و تحول یا جهش به معنی تفاوت در محتوا .در یک
سیستم که مجموعه اي از اعضا و اجزاي به هم پیوسته با ارتباط هاي مشخص و تعریف شده مشغول فعالیت هستند ،این تغییر و تحول به چه
معناست؟ گاهی شکل کلی سیستم در اثر تغییر دگرگون می شود ولی محتوا تغییر نمی کند ،یعنی اجزا و ارتباطهاي یک سیستم ،تغییرات جزئی
را خواهند داشت .در واقع مدیران امروزي به جاي تمرکز بر تجزیه و تحلیل محصوالت و صنعت موجود ،باید روي تحوالت بنیادین و حرکتهاي
جهشی تمرکز کنند .براي این کار نیز باید به ابزارها و تئوري هاي جدید متوسل شوند؛ ابزاري که بتواند با تجزیه و تحلیل هاي آینده نگر به
نوآوري و خلق بازارهاي جدید منجرشود (گلپایگانی و پیروزفر.)8817 ،

16 Chan Kim
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استراتژي اقیانوس آبی بر این فرض استوار است که محدوده ها و ساختار صنعت بطور کامل تعریف نشده و قابل بازسازي یا نوسازي
هستند .فرض کنیم محدودیت هاي بازار و تنها در ذهن مدیران می باشد ،آنگاه افراد خالق و نوآور با گذار از این مرزها فکر خود را آزاد می
گذارند تا از فرصت هاي بالقوه موجود بهره برند .از نگاه این افراد ،تقاضاي بزرگی خارج از این بازار فعلی وجود دارد که باید به آن دست یابند.
این یک تغییر از نگاه عرضه به تقاضاست .تغییر از یک نگاه رقابتی به نگاه نوآوري؛ به فضایی از بازار که در آن تقاضاهاي نهفته اي وجود دارند
که با نوآوري باید کشف شوند و ارزش ایجاد کنند .این ،یعنی استفاده توام از استراتژي رهبري هزینه و استراتژي تمایز .یعنی شکستن قواعد
بازي و ساختارهاي کهنه و بازنویسی مجدد قواعد جدید و ایجاد ساختار هاي نو ،خلق ارزش در بازي جدید از راه گسترش بخش تقاضاي اقتصاد
به دست می آید نوآوري در ارزش در ناحیه اي اتفاق می افتد که در آن اقدامات سازمان و تصمیمات مدیریتی همزمان ،ساختار هزینه سازمان
را بهبود می بخشد و ارزش قابل ارائه به خریداران را افزایش می دهد .اگر چنین رویکرد یکپارچه اي وجود نداشته باشد ،نوآوري از هسته استراتژي
جدا خواهد ماند (حائري  .) 8811 ،نوآوري در ارزش در محدوده اي ایجاد می شود که اقدام هاي شرکت تاثیر مطلوبی روي ساختار هزینه و
همچنین ارزش قابل ارائه براي خریداران دارد .صرفه جویی هاي هزینه اي با حذف یا کاهش در عواملی ایجاد که صنعت روي آنها رقابت می
کند .ارزش خریدار نیز با افزایش در ،یا خلق عناصري ارتقاء داده می شود که در آن صنعت هرگز ارائه نشده بوده اند .با گذشت زمان هزینه ها
باز هم بیشتر کاهش می یابند ،زیرا صرف مقیاس بع علت افزایش حجم فروش در کار وارد میشود .افزایش حجم فروش معموالً افزایش است که
صنعت تولید می کند برتري نوآوري در ارزش سنگ بناي استراتژي اقیانوس آبی است .به این دلیل آن را نوآوري در ارزش می نامند که شرکت
ها به جاي تمرکز بر مبارزه رقابتی ،با ایجاد ارزش براي خریداران و گشودن فضاي جدید و بدون رقابت در بازار براي سازمان انجام شرایط منحصر
به فرد رقابتی براي خود ایجاد می کنند (چان کیم و رنه مابورن.)8817،
نوآوري در ارزش راه جدیدي براي فکر کردن درباره استراتژي و اجراي آن است .که به خلق اقیانوس آبی و گسست از رقابت منجر می
شود .بخصوص اینکه در نوآوري ارزش ،یکی ز متداولترین اصول پذیرفته و استراتژي مبتنی بر رقابت را نقض می کند :اصل جایگزینی ارزش-
هزینه .به طر معمول اعتقاد بر این است که شرکتها یا میتوانند ارزش بیشتري براي مشتریان خود با هزینه بیشتري خلق کنند یا با هزینه کمتر،
ارزش معقول و مناسبتري خلق می کنند .در اینجا استراتژي به معنی انتخاب بین تمایز یا هزینه کمتر است .در مقابل آنها که در فکر خلق
اقیانوس آبی هستند ،تمایز و هزینه کمتر را به عنوان هدف به صورت همزمان دنبال میکنند (کیم و مابور.)5002،
-6-1شرکت هاي نوپا
شرکت نوپا یا استارتاپ (به انگلیسی ،Startup :مخفف  startup compnayبه معنی شرکت نوپا) طبق تعاریف به یک شرکت یا یک
مشارکت و یا یک سازمان موقت گفته میشود که در جهت جستجوي راه حلی براي یک مدل کسب و کار قابل توسعه و تکرار پذیر راه اندازي
می شود .این شرکتها تازه ایجاد شده و در فاز توسعه و تحقیق براي بازاریابی قرار دارند .این شرکتها در دورهٔ حباب دات کام محبوب شدند.
شرکتهاي نوپا معموالً مبتنی بر ایدههایی ریسکپذیر هستند که مدل کسب و کارشان مشخص نیست و بازار هدفشان نیز در حد فرض است.
شرکتهاي نوپا میتوانند در هر حوزهاي ایجاد شوند ،ولی اغلب به شرکتهایی گفته میشود که رشد سریعی دارند و در زمینه تکنولوژي فعالیت
میکنند (محمدي الیاسی .)8811،
کار نوپاها میتوانند در هر شکلی ایجاد شوند اما لفظ کار نوپا اغلب براي شرکتهایی به کار میرود که رشد سریعی دارند و در زمینهٔ
تکنولوژي فعالیت میکنند .سرمایهگذارها بطور کلی به آن دسته از کار نو پا هایی جلب میشوند که نسبت خطر به سود باالیی دارند و
مقیاسپذیرتر هستند .بنابراین آنها هزینه راهاندازي کمتر ،ریسک زیاد و توان بالقوهٔ باالیی براي برگرداندن سرمایه دارند .معموالً یک کار نوپاي
موفق قابلیت رشد بیشتري نسبت به یک شرکت جا افتاده دارد ،یعنی میتواند با سرمایهاي کمتر ،نیروي کار یا زمینه رشد بیشتري نسبت به
شرکتهاي قدیمی داشته باشد .کار نوپا ها گزینههاي مختلفی براي پیدا کردن سرمایه مورد نیاز خود دارند .شرکتها یا افراد سرمایهگذار
میتوانند به کار نوپا ها با تبادل پول نقد در برابر سهام کمک کنند تا فعالیت خود را شروع کنند .در عمل خیلی از کار نوپا ها توسط بنیانگذارانشان
سرمایهگذاري میشوند .وظیفه مهم در راه اندازي یک کسب و کار ،تحقیق براي اعتبار ،ارزیابی و توسعه ایده یا مفاهیم کسب و کار است .اگر
ارزش یک شرکت بر اساس تکنولوژي آن شرکت باشد ،مهم است که بنیانگذاران از مالکیت معنوي ایدههاي خود حفاظت کنند .از چالشهاي
راهاندازي یک کسب و کارنوپا سرمایه ،نیروي انسانی و هزینه اجاره دفتر و منشی است؛ براي همین بسیاري از استارتاپها براي کاهش این
هزینهها از خدمات دفتر کار مجازي استفاده میکنند (احمدي.)8817،
-7-1مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري17
17 Science & Technology Parks & Incubators
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ظهور مفهوم و پدیده مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري در سالهاي اخیر از یک تمایل و اشتیاق جهانی سرچشمه می گیرد و اینک
اکثر کشورها ،ایجاد و گسترش این مراکز را به عنوان بخشی از سیاستهاي علمی ،فناوري و صنعتی و یکی از مطلوبترین شیوه هاي توسعه
اقتصادهاي محلی و ملی خویش مد نظر قرار داده اند .وجود کارآفرینان جوان ،دانش آموختگان و پژوهشگران دانشگاهی ،مراکز پژوهشی و
مهندسی ،شرکتهاي تولیدي و صنعتی ،زیرساختهاي فرهنگی ،فنی و ارتباطی ،منابع مالی و سرمایه گذاران مخاطره پذیر ،تیمهاي مدیریتی و
کارشناسی کارآمد و حمایت نهادها و سازمانهاي محلی و ملی از جمله الزامات اولیه ظهور و توسعه مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري در هر
کشوري محسوب می شود (سیمیالر.)86 :5000،81
پارک تحقیقاتی استنفورد در کالیفرنیا ،نخستین پارک علم و فناوري است که در دهه شصت میالدي در ایاالت متحده تأسیس شد  .ایده
تأسیس این مرکز برگرفته از اندیشه هاي فردریک ترمن است که بعدها به پدر دره سیلیکون مشهور گردید .مرکز فوق ،نخستین منطقه صنعتی
است که به منظور جذب و انسجام شرکتهاي تحقیق و توسعه در جوار یک دانشگاه پدید آمده است .پارک مثلث تحقیقاتی در کارولیناي شمالی،
شهرک علمی سوبوکا در ژاپن ،سوفیا آنتی پلیس در فرانسه و مراکز رشد و پارکهاي علمی هریوت وات و کمبریج در انگلستان از نخستین مراکز
رشد و پارک هاي علم و فناوري جهان هستند که همگی تا پیش از نیمه اول دهه هفتاد میالدي تأسیس شده اند (پاتل.)10 :5005،81
اولین اقدام اجرایی به منظور تأسیس مرکز رشد و پارک علم و فناوري در ایران به سال هاي پایانی دهه  8860باز می گردد .ایجاد مجتمع
تحقیقاتی عصر انقالب ،مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و شهرک تحقیقاتی کاوش ،از جمله نخستین تالشها در این زمینه بوده است ،اما
شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان اولین مرکزي است که واجد تمامی کارکردهاي شناخته شده این نوع مراکز می باشد و هم اکنون پس از گذشت
حدود یک دهه فعالیت ،داراي یک پارک علم و فناوري و دو مرکز رشد است .مرکز رشد و پارک علم و فناوري به مجموعه اي اطالق می شود
که از طریق فراهم آوردن زمین ،تأسیسات زیر بنایی ،آزمایشگاه ها و کارگاه هاي تحقیقاتی منسجم و تسهیالت واجد کیفیت ،موجبات اجتماع
واحدها ،شرکتها و مؤسسات تحقیقاتی را در یک فضاي متمرکز فراهم می آورد .مجموعه هاي فوق که اغلب در مجاورت قطب هاي دانشگاهی و
یا قطب هاي صنعتی و اقتصادي شکل می گیرند ،ضمن ایجاد فضاي مناسب به منظور انجام تحقیقات کاربردي و تجاري سازي نتایج آن ،موجبات
رشد تحقیقات را از رهگذر هم افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري اولیه و هزینه هاي جاري
فراهم می سازند .در حقیقت ،مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري تجمیع بهینه اي از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان است که به وسیله
متخصصین حرفه اي مدیریت می شوند و هدف اساسی آنان ،افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاي فرهنگ نوآوري و رقابت پذیري در میان
کارآفرینان جوان ،پژوهشگران و دانش آموختگان دانشگاهی است (الورانس.)5005،50

-2فرضيات تحقيق
نوسازي مرزهاي بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر می باشد.
ایجاد تصویر کالن از بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر می باشد.
فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر می باشد.
رعایت توالی استراتژیک در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر می باشد.

-3روش تحقيق
نوع تحقیق را هدف تحقیق مشخص می نماید .از آنجا که اهداف اساسی پژوهش حاضر کاربرد عملی دانش مورد نظر جهت حل مسائل
و مشکالت کاري وسازمانی می باشد (تحقیق کاربردي( )58سرمد و همکاران ، ) 71 : 8818 ،بنابراین تحقیق از نظر هدف کاربردي است و
نتایج این تحقیق در تصمیم گیري و برنامه ریزي استراتژیک شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري استفاده می شود.
در انجام تحقیق علمی اینکه چگونه داده ها گردآوري شود و مورد تفسیر قرار گیرد ،مربوط به روش شناسی تحقیق است (سرمد و
همکاران.)8818،روش انجام این تحقیق ،توصیفی از نوع پیمایشی 55می باشد .براي جمع آوري اطالعات مورد نیاز در رابطه با مبانی نظري
تحقیق از روش مطالعات کتابخانه اي و براي جمع آوري اطالعات در روش میدانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.
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-4جامعه و نمونه آماري تحقيق
جامعه آماري مورد برسی در این پژوهش مدیران شرکت هاي مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران می باشد .شرکت هاي مستقر
در پارک پارک علم و فناوري دانشگاه تهران  884عدد می باشند که با توجه به جدول مورگان تعداد  801نفر از مدیران این شرکت ها به عنوان
نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع می گردد .روش نمونه گیري در این تحقیق نمونه گیري تصادفی در دسترس می باشد.

 -2آمار استنباطی
جدول  )1آزمون کولموگروف اسميرنوف

آزمون کولموگروف اسمیرنوف
تعداد

بیشترین تفاوت

پارامترهاي نرمال

میانگین انحراف معیار مطلق مثبت

میانگین

مقدار کولموگروف -مقدار sig
مطلق
اسمیرنوف

نتیجه

نوسازي مرزهاي بازار

801

3.4445

.66367

.054 .124

-.122

1.345

.052

نرمال است

ایجاد تصویر کالن از بازار

801

3.3985

.76767

.085 .085

-.085

.926

.358

نرمال است

فراتر رفتن از تقاضاي فعلی 801

868161

.6811

.878

.71

-.888

.116

.888

نرمال است

رعایت توالی استراتژیک

801

865887

.6608

.856

.18

-.845

.188

.828

نرمال است

عملکرد سامانی

801

868116

.7848

.825

.76

-.888

.124

.881

نرمال است

 -6متغيرهاي تحقيق و شاخص هاي سنجش آنها
متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود:
الف) متغیر هاي مستقل :متغیر متحرک درون دار است که به وسیله پژوهشگر اندازه گیري و انتخاب می شود تا
تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگري معین شود .متغیر مستقل ،مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است.
متغیر هاي مستقل در این پژوهش عبارتند از:
نوسازي مرزهاي بازار
ایجاد تصویر کالن از بازار
فراتر رفتن از تقاضاي فعلی
رعایت توالی استراتژیک
ب) متغیر وابسته :متغیر پاسخ برو ن دار یا مالک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است .متغیر وابسته،
مشاهده یا اندازه گیري می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود .متغیر هاي وابسته در این پژوهش عبارتند از:
عملکرد سازمانی
متغیر

نوسازي مرزهاي بازار

ایجاد تصویر کالن

شاخص سنجش
•تعریف صنعت به شیوهاي مشابه سایرین
•تالش جهت برجسته شدن در گروه استراتژیکی که در آن نقش بازي میکنند
•تمرکز بر گروه مشتریان یکسان
•تعریف قلمرو محصوالت و خدماتی مشابه
•پذیرفتن جهتگیريهاي کارکردي (وظیفهاي) یا مهیج صنعت.
•تمرکز بر یک دوره زمانی مشابه – و اغلب برروي تهدیدهاي رقابتی فعلی
•شکستن قواعدبازي و ساختارهاي کهنه و بازنویسی مجدد قواعد جدید
•شناخت صنایعی دیگر که به تولید محصوالت و خدمات جایگزین در بازار مشغول هستند
•شناخت زنجیره مشتریان  ،دسته بندي مشتریان شرکت
•ترسیم نقشه وضعیت استراتژي شرکت در یک نگاه
•شناخت تفاوت میان نوآوري ارزش و نوآوري فناوري
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فراتر رفتن از تقاضاي فعلی

رعایت توالی استراتژیک

•بررسی رفتار خریداران در هنگام گزینش یک محصول یا خدمت
•شناخت خصیصههاي کارکردي یا احساسی خریداران
•بخش بندي بازار و در نتیجه سفارشی سازي محصوالت و خدمات
•برآورد توان بالقوه ناحیهاى بازار بر اساس شاخص قدرت خرید
•ایجاد تفکري نو در مدیریت
•شناخت و مقایسه گروههاي استراتژیک مربوط به شرکتهاي موجود در داخل یک صنعت
•استفاده توامان از استراتژي رهبري هزینه و تمایز.
•تعیین برنامه ریزي وسایل الزم براي تحقق اهداف هر استراتژیک مشخص در هر مرحله
ساختار مسؤلیت سازمان ،محتواي اطالعات عملکرد ،انسجام اطالعات عملکرد ،مدیریتپذیري اطالعات
عملکرد ،احساس مسئولیت ،سبک مدیریت ،جهتگیري عملی سازمان ،ارتباط ،همسویی

عملکرد

-7پایایی و روایی پرسشنامه
در این پژوهش به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است  .با استفاده از نرم افزار  spssضریب الفاي
کرونباخ محاسبه گردیده که مقدار الفاي کرونباخ به دست آمده براي این پرسشنامه  0/14است که نشان دهنده این است که این پرسشنامه از
اعتبار مناسبی برخوردار است .
جدول )2ضرایب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه تحقيق

متغیرها

تعداد سواالت

آلفاي کرونباخ

نوسازي مرزهاي بازار

7

0617

ایجاد تصویر کالن از بازار

4

0671

فراتر رفتن از تقاضاي فعلی

2

0618

رعایت توالی استراتژیک

4

0618

عملکرد سامانی

52

0611

کل پرسشنامه

42

0614

در پرسشنامه حاضر بعد از تائید استادان محترم راهنما و مشاور براي آنکه به بهترین نحو روایی آن مورد قبول قرار بگیرد از  1نفر از
متخصصان درخواست شد بر اساس مدل الوشه نظر خود را در مورد  42سوال پرسشنامه ابراز کنند که بعد از قرار گیري محاسبات در فرمول
 ، CVRکه بدین ترتیب امتیاز  42آیتم از عدد جدول الوشه ( )0/65بزرگتر بود  ،بنابراین حاکی از آن است که وجود آیتم هاي مربوطه با سطح
معناداري آماري قابل قبول ( )p<0.05در این ابزار ضروري و مهم است.

-8تجزیه و تحليل داده ها
فرضیه اول
نوسازي مرزهاي بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی د بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر می باشد.
 :0Hبه نظر میرسد بین نوسازي مرزهاي بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی و عملکرد شرکت هاي نوپا رابطه معنادار آماري وجود
ندارد.
 :8Hبه نظر میرسد بین نوسازي مرزهاي بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی و عملکرد شرکت هاي نوپا با در نظر گرفتن تناسب
فرهنگی رابطه معنادار آماري وجود دارد.
آزمون

مقدار ضریب همبستگی

معناداري

پیرسون

0/722

0/000

با توجه به نتایج حاصل از جدول باال  ،سطح معناداري برابر  0،000می باشد که چون مقدار معناداري محاسبه شده کمتر از سطح معنی

داري  )=0/20( 0/02است در نتیجه با  12درصد اطمینان میتوان گفت که فرض  0Hرد شده و فرض  8Hدر فرضیه اول تایید میشود .یعنی

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 01تابستان  ،0931ص 031 - 106
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

ارتباط معناداري براي این متغیر وجود دارد و چون مقدار همبستگی محاسبه شده در این متغیر مثبت میباشد رابطه مستقیم براي این متغیروجود
دارد یعنی نوسازي مرزهاي بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر می باشد.
برازش مدل رگرسیونی فرضیه اول
لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین عملکرد شرکت هاي نوپا )  (Xو نوسازي مرزهاي بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی ) ( Yپس از
بررسی شاخص هاي کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
دوربین واتسون

انحراف معیار خطا

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

8/158

0/80785

0/557

0/585

0/722

همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته برابر 0/722است .ضریب تعیین 0/585بدست آمده و این مقدار نشان میدهد که 58
درصد تغییرات نوسازي مرزهاي بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی به عملکرد شرکت هاي نوپا مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادي
را در نظر نمی گیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده براي این منظور استفاده میشود که آن هم در این آزمون برابر با  58درصد است .با توجه به
اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد  8/2تا  5/2قرار دارد ،در نتیجه استقالل باقیمانده ها را نتیجه میگیریم .با توجه به
شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار است.
در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون Fمحاسبه شده است.
Sig
06000

آمارهF

میانگین مجموع مربعات

درجات آزادي

مجموع مربعات

مدل

426825

46518

8

46518

رگرسیون

06014

806

846866

باقیمانده

807

816420

کل

با توجه به جدول فوق سطح معنی داري محاسبه شده براي این آماره برابر  000بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در سطح 0/12
 %دارد بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده موردقبول است.
Sig

t

0/000

85/575

0/000

6/784

ضریب استاندارد شده
Beta
0/415

ضریب غیر استاندارد
B
Std. Error
5/468
0/508
0/025

0/828

مدل
مقدار ثابت
نوسازي مرزهاي بازار

متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون میباشد که در جدول فوق آمده است.
معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:
نوسازي مرزهاي بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی ( = 5/468 + )0/828عملکرد شرکت هاي نوپا
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با
ارتقاي یک واحد نوسازي مرزهاي بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی  0/828واحد انحراف معیار عملکرد شرکت هاي نوپا ارتقاء پیدا خواهد
کرد ،در نتیجه ارتباط مثبت دارند.
آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار براي این متغیر برابر با
 ، 0/000در نتیجه بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر است .
فرضیه دوم
ایجاد تصویر کالن از بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر می باشد.
 :0Hبه نظر میرسد بین ایجاد تصویر کالن از بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی و عملکرد شرکت هاي نوپا رابطه معنادار آماري وجود
ندارد.
 :8Hبه نظر میرسد بین ایجاد تصویر کالن از بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی و عملکرد شرکت هاي نوپا رابطه معنادار آماري وجود
دارد.
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آزمون

مقدار ضریب همبستگی

معناداري

پیرسون

0/142

0/000

با توجه به نتایج حاصل از جدول باال ،سطح معناداري برابر  0،000میباشد که چون مقدار معناداري محاسبه شده کمتر از سطح معنیداري

 )=0/20( 0/02است در نتیجه با  12درصد اطمینان میتوان گفت که فرض  0Hرد شده و فرض  8Hدر فرضیه دوم تایید میشود .یعنی
ارتباط معناداري براي این متغیر وجود دارد و چون مقدار همبستگی محاسبه شده در این متغیر مثبت میباشد رابطه مستقیم براي این متغیروجود
دارد یعنی ایجاد تصویر کالن از بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت هاي نوپا تاثیر دارد .
برازش مدل رگرسیونی فرضیه دوم
لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین عملکرد شرکت هاي نوپا )  (Xو ایجاد تصویر کالن از بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی )( Y
پس از بررسی شاخصهاي کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
دوربین واتسون

انحراف معیار خطا

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

8/102

0/88647

0/810

0/816

0/142

همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته برابر  0/142است .ضریب تعیین 0/816بدست آمده و این مقدار نشان میدهد که 81
درصد ایجاد تصویر کالن از بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی به عملکرد شرکت هاي نوپا مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادي را در
نظر نمی گیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده براي این منظور استفاده میشود که آن هم در این آزمون برابر با  81درصد است .با توجه به اینکه
مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد  8/2تا  5/2قرار دارد ،در نتیجه استقالل باقیمانده ها را نتیجه می گیریم .با توجه به شاخصهایی
که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار است
در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون Fمحاسبه شده است
Sig
06000

آمارهF

میانگین مجموع مربعات

درجات آزادي

مجموع مربعات

مدل

846580

86456

8

86456

رگرسیون

06800

806

826058

باقیمانده

807

816420

کل

با توجه به جدول فوق سطح معنی داري محاسبه شده براي این آماره برابر  000بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در سطح 0/12
 %دارد بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده موردقبول است.
Sig

t

0/000

81/070

0/000

2/141

ضریب استاندارد شده
Beta
0/488

ضریب غیر استاندارد
B
Std. Error
5/181
0/828
0/046

0/561

مدل
مقدار ثابت
ایجاد تصویر کالن از بازار

متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون میباشد که در جدول فوق آمده است.
معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:
ایجاد تصویر کالن از بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی ( = 5/181 + )0/561عملکرد شرکت هاي نوپا
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با
ارتقاي یک واحد ایجاد تصویر کالن از بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی  0/561واحد انحراف معیار عملکرد شرکت هاي نوپا ارتقاء پیدا
خواهد کرد ،در نتیجه ارتباط مثبت دارند.
آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار براي این متغیر برابر با
 ، 0/000در نتیجه بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر است .
فرضیه سوم
فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر می باشد.
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 :0Hبه نظر میرسد بین فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی و عملکرد شرکت هاي نوپا رابطه معنادار
آماري وجود ندارد.
 :8Hبه نظر میرسد بین فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی و عملکرد شرکت هاي نوپا رابطه معنادار
آماري وجود دارد.
آزمون

مقدار ضریب همبستگی

معناداري

پیرسون

0/707

0/000

با توجه به نتایج حاصل از جدول باال  ،سطح معناداري برابر  0،000می باشد که چون مقدار معناداري محاسبه شده کمتر از سطح معنی

داري  )=0/20( 0/02است در نتیجه با  12درصد اطمینان میتوان گفت که فرض  0Hرد شده و فرض  8Hدر فرضیه سوم تایید میشود.
یعنی ارتباط معناداري براي این متغیر وجود دارد و چون مقدار همبستگی محاسبه شده در این متغیر مثبت میباشد رابطه مستقیم براي این
متغیر وجود دارد یعنی فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت هاي نوپا تاثیر دارد .
برازش مدل رگرسیونی فرضیه سوم
لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین عملکرد شرکت هاي نوپا )  (Xو فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی (
) Yپس از بررسی شاخصهاي کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
دوربین واتسون

انحراف معیار خطا

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

8/142

0/85011

0/827

0/868

0/707

همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته برابر  0/707است .ضریب تعیین  0/868بدست آمده و این مقدار نشان میدهد که 86
درصد تغییرات فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی به عملکرد شرکت هاي نوپا مربوط میشود .چون این مقدار
درجه آزادي را در نظر نمی گیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده براي این منظور استفاده میشود که آن هم در این آزمون برابر با  86درصد
است .با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد  8/2تا  5/2قرار دارد ،در نتیجه استقالل باقیمانده ها را نتیجه می گیریم.
با توجه به شاخص هایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار است
در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون Fمحاسبه شده است.
Sig

آمارهF

میانگین مجموع مربعات

درجات آزادي

مجموع مربعات

مدل

06000

516815

86002

8

86002

رگرسیون

06808

806

826442

باقیمانده

807

816420

کل

با توجه به جدول فوق سطح معنی داري محاسبه شده براي این آماره برابر  000بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در سطح 0/12
 %دارد بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده موردقبول است.
Sig

t

0/000

86/215

0/000

2/405

ضریب استاندارد شده
Beta
0/404

ضریب غیر استاندارد
B
Std. Error
5/176
0/878
0/044

0/587

مدل
مقدار ثابت
فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار

متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون میباشد که در جدول فوق آمده است.
معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:
فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی ( = 5/176 + )0/587عملکرد شرکت هاي نوپا
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با
ارتقاي یک واحد فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار در اجراي استراتژي اقیانوس آبی  0/587واحد انحراف معیار عملکرد شرکت هاي نوپا ارتقاء
پیدا خواهد کرد ،در نتیجه ارتباط مثبت دارند.
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آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار براي این متغیر برابر با
 ، 0/000در نتیجه بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر است .
فرضیه چهارم
رعایت توالی استراتژیک در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر می باشد.
 :0Hبه نظر میرسد بین رعایت توالی استراتژیک در اجراي استراتژي اقیانوس آبی و عملکرد شرکت هاي نوپا رابطه معنادار آماري وجود
ندارد.
 :8Hبه نظر میرسد بین رعایت توالی استراتژیک در اجراي استراتژي اقیانوس آبی و عملکرد شرکت هاي نوپا رابطه معنادار آماري وجود
دارد.
آزمون

مقدار ضریب همبستگی

معناداري

پیرسون

0/704

0/000

با توجه به نتایج حاصل از جدول باال  ،سطح معناداري برابر  0،000می باشد که چون مقدار معناداري محاسبه شده کمتر از سطح معنی
داري  )=0/20( 0/02است در نتیجه با  12درصد اطمینان میتوان گفت که فرض  0Hرد شده و فرض  8Hدر فرضیه چهارم تایید میشود.
یعنی ارتباط معناداري براي این متغیر وجود دارد و چون مقدار همبستگی محاسبه شده در این متغیر مثبت میباشد رابطه مستقیم براي این
متغیر وجود دارد یعنی رعایت توالی استراتژیک در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت هاي نوپا تاثیر دارد .
برازش مدل رگرسیونی فرضیه چهارم
لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین عملکرد شرکت هاي نوپا )  (Xو رعایت توالی استراتژیک در اجراي استراتژي اقیانوس آبی ) ( Yپس
از بررسی شاخصهاي کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
دوربین واتسون

انحراف معیار خطا

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

8/172

0/85681

0/851

0/884

0/704

همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته برابر  0/704است .ضریب تعیین  0/884بدست آمده و این مقدار نشان میدهد که 88
درصد تغییرات رعایت توالی استراتژیک در اجراي استراتژي اقیانوس آبی به عملکرد شرکت هاي نوپا مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادي
را در نظر نمی گیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده براي این منظور استفاده میشود که آن هم در این آزمون برابر با  88درصد است .با توجه به
اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد  8/2تا  5/2قرار دارد ،در نتیجه استقالل باقیمانده ها را نتیجه می گیریم .با توجه به
شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار است
در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون Fمحاسبه شده است.
Sig

آمارهF

میانگین مجموع مربعات

درجات آزادي

مجموع مربعات

مدل

06000

586810

56470

8

56470

رگرسیون

06807

806

826110

باقیمانده

807

816420

کل

با توجه به جدول فوق سطح معنی داري محاسبه شده براي این آماره برابر  000بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در سطح 0/12
 %دارد بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده موردقبول است.

Sig

t

0/000

86/785

0/000

4/182

ضریب استاندارد شده
Beta
0/866

ضریب غیر استاندارد
B
Std. Error
5/121
0/877
0/028

0/521

متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون میباشد که در جدول فوق آمده است.
معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:

مدل
مقدار ثابت
رعایت توالی استراتژیک
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رعایت توالی استراتژیک در اجراي استراتژي اقیانوس آبی ( = 5/121 + )0/521عملکرد شرکت هاي نوپا
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با
ارتقاي یک رعایت توالی استراتژیک در اجراي استراتژي اقیانوس آبی  0/521واحد انحراف معیار عملکرد شرکت هاي نوپا ارتقاء پیدا خواهد کرد،
در نتیجه ارتباط مثبت دارند.
آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار براي این متغیر برابر با
 ، 0/000در نتیجه بر عملکرد شرکت هاي نوپا موثر است .
 -1-8ارائه مدل مناسب جهت عوامل موثر در اجراي استراتژي اقيانوس آبی بر بهبود عملکرد شرکت هاي نوبنياد(نوپا)
مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران
مدل در حالت استاندارد

مدل در حالت معناداري
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بحث و نتيجه گيري
خالصه نتایج تحقيق
استادارد

معناداري

نتیجه ارتباط

رابطه فرضیات
نوسازي مرزهاي بازار

عملکرد شرکت هاي نوپا

0/18

7/71

رابطه دارد

ایجاد تصویر کالن از بازار

عملکرد شرکت هاي نوپا

0/18

7/18

رابطه دارد

فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار

عملکرد شرکت هاي نوپا

0/77

6/66

رابطه دارد

رعایت توالی استراتژیک

عملکرد شرکت هاي نوپا

0/67

7/88

رابطه دارد

رویکرد اقیانوس آبی بر این فرض استوار است که محدوده ها و ساختارصنعت به طور کامل تعریف و تعیین نشده اند و توسط بازیگران
صنعت می توانند بازسازي یا نوسازي شوند .فرض کنی محدودیت هاي بازار و ساختار فقط در اهن مدیران است ،آنگاه افراد دیگراندیش و عمل
گرا ،سعی می کنند که این مرزها را رهاکنند و فکر خود را آزاد بگذارند .از نگاه این افراد ،تقاضاي بزرگی خارج از این بازار فعلی ،در جایی دیگر
وجود دارد که باید به آن دست یابند .معما اینجاست که چگونه می توان آن را ایجاد کرد .این یک تغییر مسیر ناگهانی است .تغییر از نگاه عرضه
به نگاه تقاضاي بازار .تغییر از یک فضاي رقابتی به یک فضاي نوآوري؛ به فضایی از بازار که در آن تقاضاهاي نهفته اي وجود دارند که با نوآوري
باید کشف شوند و ارزش ایجاد کنند .این ،یعنی استفادۀ همزمان از استراتژي رهبري هزینه و تمایز .این یعنی شکستن قواعد بازي و ساختارهاي
کهنه و بازنویسی مجدد قواعد جدید و ایجاد ساختارهاي نو .خالق ارزش در بازي جدید از راه گستر بخش تقاضاي اقتصاد به دست می آید .در
این بازي مفهوم برنده از بازنده مطرح نیست و بازي از حالت بازي مجموع صفر خارج می شود و کارآفرینان عصر جدید می توانند با شکستن
الگوها و ساختارهاي موجود ،بینشی آینده نگر را خلق کنند .نوآوري ارز زیربناي استراتژي اقیانوس آبی است .به این دلیل آن را نوآوري ارزش
می نامند که شرکت ها به جاي تمرکز بر مبارزۀ رقابتی ،بر بی توجهی به رقابت متمرکز می شوند و این کار را با ایجاد ارزش براي خریداران،
شرکت و پس از آن ،گشودن فضاي جدید و بدون رقابت در بازار انجام می دهند .نوآوري ارزش  ،به طور یکسان بر ارز و نوآوري تأکید دارد .ارزش
بدون نوآوري  ،به مفهوم تمرکز بر خلق ارزش در مقیاس بزرگ است؛ چیزي که ارزش را بهبود می بخشد ،اما براي بقاي شرکت در فضاي بازار
کافی نیست .نوآوري بدون ارزش  ،سبب تکنولوژي گرایی ،پیشگامی در بازار یا آینده نگري می شود که اغلب فراتر از انتظارهاي خریداران است.
در این حالت ،باید بین نوآوري ارزش که متضاد با نوآوري تکنولوژي و پیشگامی در بازار اسات ،تفاوت قائل شوي  .نوآوري ارزش  ،فقط هنگامی
روي می دهد که شرکت ها نوآوري را با بهره وري ،قیمت و هزینه همسو کنند .رویکرد اقیانوس آبی را نیز می توان به نوعی به منزلۀ مزیت
رقابتی پایدار یک سازمان مطر ح کرد .درواقع هر سازمان براي ورود به فضاي اقیانوس آبی ،نیاز به تجهیز منابع انسانی خویش ،به کارگیري
اقدامات مناسب براي مدیریت این منابع ارزشمند و همسوسازي این اقدامات با استراتژي هاي تجاري آن است.
به طور کلی خلق اقیانوس آبی فرایندي پویاست .به محض اینکه شرکتی اقیانوس آّبی را خلق می کند و پیامدهاي عملکرد برتر آن
مشخص می شود ،دیر یا زود مقلدان ظاهرمی شوند .به هرحال ،تقریباً هر استراتژي اقیانوس آّبی تقلید خواهدشد .ازآنجایی که مقلدان سعی
دارند سهمی از اقیانوس آبی شما را به چنگ آورند ،شما هم به طور عادي اقدامات تدافعی را براي حفظ مشتریان خود به کار خواهید بست ،اما
معموال مقلدان مقاومت می کنند .شاید با تالش در حفظ سهم بازار ،در دام رقابت گرفتارشوید و براي رقابت جدید مبارزه کنید .باگذشت 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.
سازمان ها براي خروج از صحنه رقابت و ایجاد تقاضاهاي جدید و ورود به عرصه هاي بی رقیب باید استراتژي ها ،برنامه ها و اقدامات خود
را با رویکرد اقیانوس آبی  ،یعنی رویکرد گریز از رقابت ،تدوین کنند و منابع سازمانی در اختیار خود را در جهت نیل به این فضا به فعالیت هایی
تخصیص دهند که براي مشتریان ارزش آفرین تر است .به کمک اقیانوس آبی و نوآوري ارزشِ نهفته در آن می توان باوجود ایجاد ارزش واقعی
براي مشتري ،هزینه فعالیت هاي غیرضروري را کاهش داد و بدین ترتیب مزیت رقابتی و رشد و سوددهی پایدار را به دست آورد.
نوآوري بدون انهدام سازي و سرکوبی خالقانه نشان دهنده یافتن بازارهاي جدید و در نتیجه ایجاد تقاضاي جدید براي مشتري خواهد بود.
مدیران خالق می توانند رقبا را نادیده بگیرند .استراتژي هاي مبتکرانه با گذشت زمان و به عبارتی در بلندمدت بازدهی خواهند داشت احتماال
به دلیل وقفه هاي زمانی مربوط به روند تجاري ساختن در نتیجه در کوتاه مدت بیشتر شرکت ها براي دستیابی به یک بازار خاص در رقابت و
تالش هستند ،اما در بلندمدت نوآوري ارزش بازارهاي جدیدي را فراهم می آورد .در نتیجه رابطه اي مثبت بین تعداد شرکت ها و میانگین سود
به ازاي هر شرکت وجود دارد .بیشترین نقش استراتژي اقیانوس آبی هدایت مفاهیم مهم در تحقیق پیرامون کارآفرینی و نوآوري می باشد سرمایه
گذاران و تجار موفق امروزي تشویق شده اند که مشتري را فراتر از رقابت در نظر گیرند و توانمندي هاي الزم براي تغییر و تحول در فضاي بازار
و ایجاد بازارهاي جدید را کسب نمایند .با این وجود ،هنوز دستورالعمل هایی وجود دارد که نشان می دهد چگونه باید با این مشکل مقابله کرد
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هیچ شرکتی وجود ندارد که فعالیت عالی همیشگی و باثباتی داشته باشد .ممکن است شرکتی در یک دوره زمانی بسیار موفق بوده باشد ،اما
زمانی دیگر عملکرد ضعیفی را نشان دهد .جذابیت و کارایی نسبی شرکت ها بیشتر از طریق ایجاد استراتژي اقیانوس آبی شکل گرفته است.
یکی از اهداف اصلی یک استراتژي اقیانوس آبی معکوس ساختن فرایند تفکیک سازي بوده که بسیاري از بازارهاي رشد یافته را توصیف می کند،
به جاي اینکه روند ادغام یافته اي از نیازها و تقاضا در مرزهاي فعلی بازار را نشان دهد.
نتایج این تحقیق را تحقیقات دیگر تائید می کند که  :پیتا )5001(58در پژوهش در صنعت پوشاک به دنبال استفاده از مفهوم استراتژي
اقیانوس آبی در توسعه محصول جدید بوده و در همین راستا نشان داد که شرکت ها می توانند با استفاده از استراتژي اقیانوس آبی ،محصوالت
و خدمات خود را با ساختاري جدید به مشتریان عرضه کنند و این گونه از رقابت موجود در صنعت دوري بجویند  .شیهان و ویدیاناتهان
 )5001(54در پژوهشی به دنبال ارائه ساختار اصلی ایجاد ارزش و دستیابی به اقیانوس آبی بودند و بر سه نوع راهبرد ارزشیِ قیمت کمتر ،بهره
وري صنعتی و رفع نیازهاي مشتریان تأکید کرده اند .کیم ،چ .و مابورن ،ر ( )8817در پژوهشی به مفهوم خلق ارزش براي مشتریان به عنوان
یکی از مفاهیم مهم و مشترک با راهبرد اقیانوس آبی پرداخته و روش هاي افزایش خلق ارزش را بیان نموده است ،بدین ترتیب که متفاوت
کردن ،بیشتر کردن و تمرکز بر برخی از خدمات را براي ایجاد ارزش و افزایش رضایت مندي ضروري دانسته است .جهانگیري ( ،)8811نیز در
پژوهش خود اثبات نمود که با استفاده از استراتژي اقیانوس آبی می توان از طریق توسعه محصول عالوه بر مشتري ها به جذب غیرمشتري ها
پرداخت که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد؛ این در حالی است که حائري یزدي و افشارجلیلی ( )8811در تجربه عملی خود تائید نمودند
که با تاکید بر استفاده از استراتژي اقیانوس آبی می توان بیش از هجده درصد از سهم قراردادهاي بازار را به خود اختصاص داد و به جذب مشتري
پرداخت که دلیلی بر صدق ادعاي پژوهش حاضر می باشد .رادمرد ( )8818نیز در پژوهش خود اثبات نمود که استراتژي اقیانوس آبی بر حوزه
مشتري مداري اثرگذار است که مهر تائیدي بر صدق یافته هاي پژوهش حاضر می باشد.
پيشنهادات تحقيق
نوسازي مرزهاي بازار
مشاورین شرکت یک تعریف جامع از صنعت به شیوهاي مشابه سایرین انجام دهند به شکلی که بر تعیین مرزهاي شرکت در داخل تمرکز
کرده باشند.
تمرکز مدیران شرکت بر گروه مشتریان یکسان
شکستن قواعدبازي و ساختارهاي کهنه و بازنویسی مجدد قواعد جدید و ایجاد ساختارهاي نو.
ایجاد تصویر کالن
تشکیل یک تیم تحقیقاتی در شرکت جهت شناخت صنایعی دیگر که به تولید محصوالت و خدمات جایگزین در بازار مشغول هستند
شناخت زنجیره مشتریان  ،دسته بندي مشتریان شرکت
ترسیم نقشه وضعیت استراتژي شرکت در یک نگاه
فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار
بررسی رفتار خریداران در هنگام گزینش یک محصول یا خدمت
شناخت خصیصههاي کارکردي یا احساسی خریداران
بخش بندي بازار و در نتیجه سفارشی سازي محصوالت و خدمات
رعایت توالی استراتژیک
شناخت و مقایسه گروههاي استراتژیک مربوط به شرکتهاي موجود در داخل یک صنعت
استفاده توامان از استراتژي رهبري هزینه و تمایز.
پيشنهاداتی جهت محققين آتی »
پیشنهاد می شود که پژوهشگران در پژوهش هاي آینده به بررسی تاثیر استراتژي اقیانوس آرام بر عناصر دیگر درون سازمانی مثل رهبري
رضایت کارکنان ،تعهد سازمانی ،عدالت سازمانیو غیره بپردازند.
پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدي از نظرات ارباب رجوعان شرکت ،جزء جامعه آماري مورد مطالعه استفاده شود.
پیشنهاد می شود در این زمینه تحقیقات دیگري نیز در سایر شرکت هاي کشور انجام شود.
23 Pitta
24 Sheehan and Vaidyanathan,
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محدودیت ها
تعداد نمونه  :اگرچه نمونه گیري از جامعه پژوهش به صورت تصادفی انجام گرفته است ،اما با توجه به محدود بودن اعضاي نمونه و انتخاب
آن از جامعه هاي کوچک ،در تعمیم نتا یج به کلیه موسسات مالی محدودیت هایی وجود دارد .از این رو نیاز به تحقیقات دیگري در جوامعی
بزرگ تر ضروري به نظر میرسد
عدم همکاري برخی از مدیران
تردید در صداقت ودقت در پاسخگویی تعدادي از مدیران به برخی سؤاالت.
کمبود مطالعات داخلی در رابطه با استراتژي اقیانوس آبی
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