
 099 -010، ص 0931، تابستان 01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چکيده
، بر ذهن بسیاری از مدیران امروز جهان سیطره دارد، کسب و کار در فضایرقابت پارادایم 

مدیران تنها راه پیروزی و موفقیت سازمان خود را در پیشی گرفتن از رقبا و گرفتن سهم 

 در دنیای. آن چه محیط کسب وکار  نشان می دهد دانندر تقاضای موجود میبیشتر از بازا

در این حالت  اگر شرکتی   ،امروزبا  شرکتهای گونا گون ومحصوالت متنوع روبرو هستیم

آنکه سهم بازار خود را از دست  قیمت خود را کاهش دهد ، شرکت های دیگر هم برای

. در این حالت می توان گفت همه در  اقیانوسی ندهند ، قیمت های خود را کاهش می دهند 

متالطم  مشغول به رقابت هستند که دائما جنگ قیمتی با هم دارند و دربحبوبه  جنگ 

دچار مشکالت می شوند و این اقیانوس آبی با ریخته شدن خون آنها به اقیانوس قرمز 

رورسیر به م رت گرفته صوتبدیل می شود .  در این پژوهش که از طریق مطالعه کتابخانه ای 

پرداخته شده است  و ارزش آفرین حرکتی حسابداری مدیر یت تا رسیدن به استراتژی 

بیان می شود که با خلق نوآوری های رقابتی می توان به ایجاد اقیانوسی آبی برای رقابت 

 دست یافت و دروازه های جدید برای بقا در بازار رقابتی برای شرکتها فراهم شود .

 اقیانوس آبی  –استراتژی رقابتی -نوآوری ارزش  :يديکل واژگان
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 2 ،آمنه رئيس زاده 1 عبدالرضا محسنی

 .، ایران، گروه حسابداری بوشهر، واحد بوشهرانشگاه آزاد اسالمیاستادیار د 1
 .ایران ،بوشهر بوشهر، واحد ،آزاداسالمی ،دانشگاه حسابداری دکترا دانشجوی 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 آمنه رئيس زاده

 در حسابداري مدیریت و خلق اقيانوس آبی یآفرین ارزش
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 مقدمه
الت شرکتهای گونا گون با محصو نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است .

اگر بخواهیم در مورد یک محصول ، بازار را مورد بررسی قراردهیم ،به تعداد زیادی شرکت می رسیم که تولیدات همگی به ، وجود دارند متنوع 

، ندهند ه سهم بازار خود را از دستدهد ، شرکت های دیگر هم برای آنک تغییر شکلی تقریبا با یکدیگر نزدیک هستند . اگر شرکتی قیمت خود را 

که دائما جنگ قیمتی  می شوند مشغول به رقابت   شرایط آشفته ای می دهند . در این حالت می توان گفت همه در   ییر تغقیمت های خود را 

ا در دنیای امروز رقابت معنائی ندارد و شرکته به طور حتم .  این آشفتگی شرایط رقابت برای شرکتها سخت تر می شود با هم دارند و دربحبوبه  

 ه محصولی باشند که رقیبی برای آنها وجود نداشته باشد .   باید به دنبال ارای

قیت سازمان خود ، بر ذهن بسیاری از مدیران امروز جهان سیطره دارد، مدیران تنها راه پیروزی و موفکسب و کار پارادایم رقابت در فضای

دانند. آزاد شدن ذهن مدیران از این پارادایم نیازمند دیگر گونه را در پیشی گرفتن از رقبا و گرفتن سهم بیشتر از بازار تقاضای موجود می

ارکرد و ی توانند کدر عرصه جهانی امروز شرکتها به این نتیجه رسیده اند که با کاربرد و اجرای استراتژی م ،نگریستن به مفهوم استراتژی است

سیاری ب توانمندی خود را ارتقا ء دهند و در بازارهای پر رقابت به موفقیت دست یابند شرکتها می توانند استرا تژی های موثری را دنبال نموده و

کا )استریس ووددهد از آنها براین عقیده هستند که انجام عملکرد استرا تژیکی ، موفقیت شرکت را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرارمی

به بررسی سر تکامل حسابداری مدیریت در دوره های مختلف پرداخته و سپس در برای مفهوم نوآوری ارزش آفرین یا در این مجال ، 1(2002،

  .استرا تژی اقیانوس آبی پرداخته می شودمفهوم  همان 
 

 سير تکامل حسابداري مدیریت
سال قبل در کشورهای پیشرفته ظهور داشته است و به طور کلی مراحل 150حسابداری مدیریت پدیده ای نسبتا نوینی است که در حدود 

 جدول زیر سیر تغییرات در حسابداری را مدیریت را در هشت مرحله بیان می کند ..تکاملی را طی نموده است 
 

 تاریخ روش مراحل

 1521 -1550 مطلقروش حقیقت  مرحله اول

 1100-1521 هزینه یابی استاندارد مرحله دوم

 1125-1100 هزینه یابی فعالیت های چندگانه مرحله سوم

 1191-1125 روش حقیقت شرطی مرحله چهارم

 1150-1120 ارزش اقتصادی اطالعات مرحله پنجم

 1110-1150 تنظیم قراردادهای رسمی مرحله ششم

 2002-1110 مدیریت استراتژیکورود به  مرحله هفتم

 به بعد 2002 اقیانوس آبی و قرمز مرحله هشتم

 

 (1781-1781روش حقيقت مطلق )حدود سال هاي  -مرحله اول

 در این مرحله مهمترین عامل ظهور حسابداری مدیریت، حسابداری صنعتی بوده است.

 ویژگی ها این دوره:

تخصیص هزینه ها به واحدهای تولیدی تا هزینه های محصول، بین بهای تمام شده کاالی  واقعیمحاسبه بهای تمام شده بر اساس اعداد 

 فروش رفته و موجودی آخر دوره تسهیم شود.

 (.1125هدف این دوره محاسبه دقیق و مبتنی بر شواهد و عوامل قابل دفاع  جهت تکمیل گزارشگری خارجی است)هورن گرن، 

و ارتباطات، به خصوص راه آهن و تلگراف تاثیر به سزایی در پیشرفت حسابداری مدیریت داشت، زیرا پیشرفت سیستم های حمل و نقل 

 حصوالت را در مناطق مختلف سهولت بخشید.مدسترسی به مواد اولیه و توزیع 

 (:1110شامل)جانسون و کپلن، تکنیک های این دوره اگرچه ابتدایی و ساده بودند اما جوابگوی مدیریت و سهامداران بودند این تکنیک ها 

 ،تعیین هزینه کار مستقیم برای هر واحد محصول، خالصه ای از اطالعات تولیدی در مورد هزینه های تولید محاسبه هزینه های محصول

 تعین هزینه تولید در هر ساعت.

                                                           
1 - striss&vodka,2007  
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 صنایع فلزي( با حرکت انقالب صنعتی در 11هزینه یابی استاندارد )حدود دو دهه آخر قرن  -مرحله دوم
هدف اصلی تیلور پدر مکتب انقالب صنعتی، افزایش بهره وری کارگران و مواد اولیه بود، این هدف در حسابداری مدیریت منجر به   

 پیدایش سیستم های استاندارد گردید. 

در ابتدا مهندسان صنایع تعیین کننده استانداردهای یک واحد محصول بودند اما به تدریج تبدیل این استانداردها به استانداردهای هزینه 

 توسط حسابداران صنعتی و مدیریت متداول گشت. 

ی ط مدیران صورت پذیرفت. از طرفبا تعیین استاندارد واحد محصول، اصالح عملیات تولید و قیمت گذاری محصول به نحو مطلوبتری توس

د تا به محصول نزدیک بو« بهای جایگزینی»چون نسبت به استانداردها همواره تجدید نظر صورت می گرفت، بهای تمام شده استاندارد بیشتر به 

 «. بهای تاریخی»

های تاریخی معامالت مربوط به  بهای تمام شده استاندارد محصول یک اطالع داخلی مهم جهت قیمت گذاری محصول بود که با قیمت

 عوامل تولید منطبق نبود. 
  

 (1111 – 1128)حدود سال هاي هزینه یابی فعاليت هاي چندگانه   -مرحله سوم
 در این مرحله فعالیت های چندگانه شرکت های بزرگ تولیدی، تحت پوشش حسابداری مدیریت قرار گرفت. 

به جای تولید یک محصول اقدام به تولید محصوالت گوناگون نمود. در این حالت مسئله  1101شرکت دوپونت برای اولین بار در سال 

تقسیم سرمایه بین محصوالت مختلف از نظر تولید، توزیع و فروش مطرح شد و تکنیک های بودجه بندی و کنترل  عملیات و ارزیابی عملکرد 

 ران مدیریت مورد استفاده قرار گرفت. مدیران توسط حسابدا

، تقریبأ اکثر تکنیکهای حسابداری مدیریت امروز تدوین یافته بود و حسابداری مربوط به مواد مستقیم، کار و سربار ، بودجه 1125تا سال 

 اما به نظر می رسید روند پیشرفتمتغیر، هزینه های استاندارد، انتقال قیمت ها و پیش بینی بودجه نقدی و فروش به مرحله عمل رسیده بود 

متوقف شده بود، که شاید یکی از دالیل آن استفاده سایر شرکت ها از الگوهای دو پونت بود ) جانسون  1120تکنیک های جدید در اواسط دهه 

 (.1110و کپلن، 
 

 (1128-1191روش حقيقت شرطی )حدود سال هاي  -مرحله چهارم

قیمت تمام شده محصول توسط مدیران به عنوان جانشین اطالعات بازار به کار برده می شود  و همچنین حسابداران دریافتند که اطالعات 

به عنوان اطالع مهم کمی می تواند مدیران را در تصمیمات داخلی کمک کند به عنوان مثال تصمیمات پذیرش سفارش، قیمت گذاری، ترکیب 

 .محصوالت و تعیین سودآوری کاالها

در این دوران تاکید بر جمع آوری هزینه های واقعی بر اساس تصمیم در دست مدیران بود، این دوران اصطالحأ مرحله هزینه یابی بر 

 (. 1125اساس حقیقت شرطی اطالق شده است )هورن گرن، 

امپیوتر، آمار و روانشناسی در در اواخر مرحله چهارم استفاده از سایر علوم به خصوص اقتصاد، مدیریت، پژوهش عملیاتی، ریاضی، ک

 .حسابداری مدیرت رواج بیشتری یافت. در نتیجه فرضیات حسابداری مدیریت، رفتار حسابداران در سازمان، چگونگی ارزیابی عملکرد مدیران و..

 .به جدیت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت
 

 (1181-1171ارزش اقتصادي اطالعات )حدود سال هاي  -مرحله پنجم

 امریکا مواجه گشت و اهمیت مفهوم گردش جریان های نقدی را برای مدیران روشن تر ساخت. 1125مرحله در ابتدا با رکود اقتصادی  این

، فعالیت شرکت های بین المللی باعث شد حسابداران مدیریت محاسبه کننده روش های مختلف تعیین موجودی کاال 20تورم شدید دهه 

ننده تجزیه و تحلیل ک»ن های نقدی، بر بازگشت سرمایه باشند. عوامل فوق باعث گردید حسابدران مدیریت از صورت و ارزیابی کننده اثر جریا

 در آورد.« عضو تیم مدیریت»به صورت « اطالعات مالی

ی تکنیک ها شاهد ظهور سیستم های مالی پیچیده و پیدایش مینی کامپیوترها بود. این امر باعث شد که حسابداران روش ها و 20دهه 

 . حسابداری برتر و حسابرسی پیشرفته را به وجود آورند و ارتباط نزدیک با حسابرسان داخلی و مستقل برقرار نمایند
 

 (1171-1111تنظيم قراردادهاي رسمی )دهه  :مرحله ششم 

موضوع، تعریف جدیدی از سازمان شد. بر اساس همین « موافقت های قراردادی»در این دوره حسابداری مدیریت وارد بحث جدیدی به نام 

ه، مدیران ارائه شد. که در آن سازمان به عنوان مجموعه ای از قراردادهای به هم پیوسته بین افراد، مدیران و سهامداران، عرضه کنندگان مواد اولی

 (. 1122و کارکنان تعریف شد )آلچاین و دمستز، 

http://www.joas.ir/
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سعی در تعیین ویژگی های قراردادهای بهینه بین « تئوری نمایندگی»ه مفهوم به دنبال آن بسیاری از حسابداران مدیریت با توجه ب

دادها رصاحبکار و نماینده نمودند. این قرادادها مبتنی بر این اصل بود که به طور همزمان مطلوبیت صاحبکار و نماینده را بیشینه کند. این قرا

 (:1122دارای ویژگی های زیر بود )نمازی، 

اطمینان را به گونه ریاضی در مدل صاحبکار و نماینده وارد می نمود.تسهیم ریسک بین افراد سازمان را مشخص می ریسک و عدم 

 یکرد.انواع قراردادهای بهینه ای را که در هر شرایط ریسکی می تواند به گونه بهینه بین صاحبکار و نماینده منعقد گردد را دقیقأ مشخص م

را در شرایط عدم اطمینان نشان می داد. نقش اطالعات حسابداری مدیریت را در انعقاد قراردادهای مختلف ساخت.بهینه سازی منابع شرکت 

 نشان میداد.
 

 (1111و اوایل دهه  1171پيدایش حسابداري مدیریت استراتژیک  )اواخر دهه  -مرحله هفتم

دریافتند که مهم ترین مسئله در راستای سودآوری و کسب و در این زمان بسیاری از شرکت هایی که در سطح جهانی فعالیت داشتند 

 (1112)نمازی ، .کار، رقابت است. برای این منظور الزم بود تغییرات مهم در درون وبیرون سازمان در فضای کسب و کار انجام شود

 تغييرات در بعد درون سازمانی:

 بررسی و تعیین استراتژی مربوط به فعالیت های شرکت 

  فلسفه مشتری مداری  و ارزش افرینی برای مشتریانپذیرش 

 کاهش موجودی کاال و انبارها  

 تأکید بر کیفیت محصول/خدمات 

 تولید منعطف و کاهش زمان تحویل وارائه محصول و خدمات 

  ایجاد خطوط جریان قابل تغییر 

  بازار محور»به رویکرد « تولید محور»تغییر از رویکرد» 

 استفاده از تکنولوژی جدید 

 سازماندهی خط تولید 

  استفاده موثر از اطالعات 

 استفاده از سیستم ها و تکنیک های نوین در زمینه سیستم های اطالعات 

 بهینه سازی در پژوهشهای علمی 

 توجه به مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده 

  استفاده از معیارهای علمی در امور سازمان 

 

 تغييرات در بعد خارجی

  و ورود به بازارهای جهانیجهانی شدن 

 شناخت ویژگی بازار هدف و بازاریابی هدف برای محصوالت و خدمات 

 افزایش سهم بازار جهانی برای محصوالت و خدمات 

 )توجه جدی به رقبا و همکاری با آنها )به جای نفی آنها 

 .توجه جدی به عرضه کنندگان مواد اولیه و زنجیره عرضه شرکت 

  ،سیاسی و اجتماعی محیط های برون سازمانی.بررسی عوامل فرهنگی 

 

 رویکرد نوین اقيانوس آبی و قرمز  –مرحله هشتم 

 مفهوم استراتژی بهتر آشنا شویم . با  بیان این مرحله بهتر استقبل از 

موفقیت را به شما وکارهاست. استراتژی اهداف، منابع و مسیر درست برای رسیدن به استراتژی یکی از ابزارهای مهم در موفقیت کسب

 تر این است که به هر حال تعیینشاید نتوان تعریفی واحد برای استراتژی ارائه کرد ولی نکته مهم ؟کند. اما استراتژی چیستپیشکش می

 ها دارد. سازمان وکار و موفقیتهای کسبسازی آن نقش مهمی در تسهیل فعالیتاستراتژی و پیاده
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ها، منابع الزم را ی فعالیت و مسیر حرکت سازمان در درازمدت که با خلق مزیتدامنه"استراتژی یعنی 1  شولزو   2نا بر تعریف جانسونب

 ."آوردبرانگیز به دست میبرای تامین نیازهای بازار و انتظارات ذینفعان در محیطی چالش

 (1152غفاریان و کیانی، )دانندسازی در میدان رقابت می  را امری مربوط به جایگاه مشاوران بوستن استراتژی گروه

 (.1110سازد ) آرمسترانگ،  بر اقداماتی است که شرکت را از رقیبانش متمایز می استراتژی ( بیان دارد که تأکید و تمرکز1111کی)

 .(1159د مدت خود دست یاید )دیوید، تواند بدان وسیله به هدف های بلن ابزارهایی هستند که شرکت می استراتژی ها از نظر دیوید

برای تعیین موقعیت آتی و ارائه شمای کلی از چگونگی تحقق هدفها است  استراتژی برنامه و الگوی رفتاری سازمان مینتزبرگ به عقیده

 .(1151)ناظمی، 

ر به فرد برای تمایز سازمان از را ایجاد یک مزیت منحص مشاورین بوستون استراتژی بروس هندرسون، صاحب نظر برجسته و مؤسس گروه

غفاریان و ) کند را هنر خلق جایگاه برتر برای یک شرکت تعریف می استراتژی رقابتی رقبا و اساس کار را مدیریت این تمایز می داند و ماکیدز

 (.1152کیانی، 

یک شرکت عبارت  استراتژی . تعریف(1111)پورترن یک شرکت به محیط اطرافش عبارت است از مرتبط کرد ماهیت استراتژی پورتر از نظر

لیات خود، جذب و خشنود کردن مشتریان، رقابت موفقیت آمیز و برای دستیابی به یک جایگاه در بازار، هدایت عم مدیریت است از نقشه بازی

 .(1111دستیابی به اهداف سازمان )تامپسون و گمبل،

ر مبنای آن که ب از الگوی حاکم بر تفکر استراتژیک پیشنهاد فلسفه جدیدی هایی انتقادبه دلیل وجود بنا به مباحث عنوان شده در قبل ، 

 . شدمطرح می ،بگیرد کسب و کار در شرایط مسالمت آمیز صورت 

های جدیدی را پیش روی رهبران، مدیران و تواند افقگیرد، مطالعه آن میوکار را به چالش میتفکر غالب در عرصه کسباین استراتژی 

های نظامی است که مبتنی بر مقابله و ها برگرفته از مدلی سازمانهاهای مدیریتی بیشتر استراتژیهای سازمان قراردهد. درساستراتژیست

های درگیر با کاهش سهم بازار، کاهش شود و همه طرفشوند، صحنه مبارزه شلوغ میوکارها درگیر رویارویی مستقیم میمواجه است. وقتی کسب

وژی، سی سال پیش اساساً وجود نداشتند و این موارد مصادیقی بارز وکارهایی نظیر تلفن همراه و بیوتکنولشوند. کسبرشد و افت سود مواجه می

 .شونداز اقیانوس آبی محسوب می

 استراتژی اقیانوس آبی راهی برای بی رقیب ساختن تجارت و بی اثرکردن رقابت است .
 

 : عریف استراتژي اقيانوس آبیت

. قرمز هایاقیانوس -2 آبی، هایاقیانوس -1: است شده تشکیل اقیانوس دسته دو از جهانی  فرض کنید که حوزه های کاری و خدماتی

 هایاقیانوس. هستند  هستند که امروزه وجود دارند و فضاهای شناخته شده حوزه های کاری و خدماتی صنایعی کلیه معرف قرمز هایاقیانوس

 در. باشندمی  خدماتی و کاری های حوزه نشده شناخته اهایفض حقیقت در اینها. ندارند وجود حاضر حال در که هستند صنایعی کلیه آبی،

اند و همچنین قوانین بازی رقابت مشخص صنایع تعریف شده و مورد پذیرش واقع گردیده مرزهای و حد و هامحدودیت قرمز، های اقیانوس

کنند تا به علمکردی بهتری نسبت به رقبا دست یابند تا بدین ترتیب سهم بیشتری از تقاضای های قرمز سازمان ها سعی میهستند. در اقیانوس

باشند احتمال سودآوری و رشد های قرمز پر جمعیت میآنجایی که هم اکنون اقیانوس از. کنند خود آن از را  موجود حوزه های کاری و خدماتی

   .های قرمز، رقابت سخت و کشنده ی میان سازمان ها به اقیانوس قرمز و خون آلود تشبیه شده استباشد. در اقیانوسدر آنها کم می

یل های آبی پتانسهیچ رقیبی در آن ها وجود ندارد، بنابراین در اقیانوسبرداری صورت نگرفته است و های آبی هیچ بهرهدر عوض از اقیانوس

د وباالیی برای رشد و سودآوری وجود داشته و تقاضای بالقوه باالیی برای محصوالت و خدمات این اقیانوس ها وجود دارد. خالق این اقیانوس خ

 تواند قوانین و حد و مرزهای صنعت را مشخص نمایدمی
 

 اقيانوس آبی و قرمز مقایسهجدول 
 

 اقیانوس قرمز اقیانوس آبی

 رقابت در بازار فعلی خلق بازار جدید

 نبرد در رقابت بی اثر کردن رقابت

 بهره گیری از تقاضای موجود خلق و تسخیر بازار جدید

 هزینه -ایجاد رابطه جایگزین ارزش هزینه –شکستن رابطه جایگزین ارزش 

                                                           
2 - Johnson 
3 - Scholes 
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 انتخاب میان ارزش و هزینه همزمان دو عامل ارزش و هزینه پیگیری

نه توامان تمایز و هزی همسو کردن سیستم کمی و فعالیت شرکت و پیگیری

 پایین

همسو کردن سیستم کلی فعالیت شرکت با استراتژی 

 تمایز یا هزینه پایین

 تعیین شده مقررات از پیش وجود استانداردها و یا خالقین تعیین حدود و استانداردها توسط کاشفین

 تالطم شدید، آب خون آلود شده است عدم وجود تالطم و آرامش نسبی، آبی

 

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

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

رتست از: انتخاب ارزش یا هزینه. در ادبیات امروز استراتژیک معموالً اعتقاد بر استراتژی های مبتنی بر رقابت و رایج را به چالش می کشد که عبا

متر خلق ک این است که سازمان ها یا می توانند ارزش بیشتری برای مشتریان و البته با هزینه ی باالتر ایجاد کنند و یا ارزش قابل قبولی با هزینه

ال خلق اقیانوس آبی هستند به طور هم زمان به دو موضوع استراتژی ارزش و هزینه پایین می کنند. بر خالف این اعتقاد سازمان هایی که به دنب

 .ریزی استراتژی نوآوری ارزش آفرین به تصویر کشیده استاهش هزینه را به منظور پیک –پویایی تمایز  زیر پردازند. شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نوآوري ارزش و استراتژي هاي رقابتی

.که به مقایسه سه استراتژی تمایز ،هزینه پائین و نوآوری برای روشن شدن نوآوری ارزش کافی به جدول مقایسه ای ذیل اشاره نمود  

 . ارزش پرداخته شده است

 

 

 

 

 

 اقيانوس آبی  نو آوري ارزش آفرین شش اصل استراتژي
ی خود دغدغه دارند و به دنبال پیشرو بودن در ی استراتژی آیندههایی مهم برای هر شرکتی باشند که دربارهتوانند توصیهشش اصل می

کنار بگذارند، یا رقابت به طور ناگهانی متوقف خواهد  توانند رقابت راها ناگهان میوکار فعلی هستند. این بدان معنا نیست که شرکتجهان کسب

چه استراتژی اقیانوس آبی چنان به عنوان عامل بحرانی و مهم در واقعیت بازار مطرح است. آنشد. برعکس، رقابت بیشتر از قبل وجود دارد و هم

 ها باید در رقابتی فراتر از رقابت برایر این رویکرد، شرکتدر این بازار بیش از حد شلوغ است. د زیر عملکردی کند، به دست آوردنپیشنهاد می

 .های آبی با یکدیگر رقابت کنندسهم بازار تالش کنند و برای ایجاد اقیانوس
 

 عوامل خطر اصول تدوین

 خطر پژوهش مرزهای بازار را باز سازی کنید

 خطر برنامه ریزی بر تصویر کالن تمرکز نمائید نه اعداد

 خطر مقیاس بندی به فراتر از تقاضا ی موجود فکر کنید

 استراتژی ارزش هزینه

 تمایز باال باال

 پایینهزینه  قابل قبول پایین

 نوآوری در ارزش باال پایین

 هزینه ها

 ارزش خریدار

 نوآوری 

 ارزش
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 خطر مدل کسب وکار توالی استرا تژیک

 عوامل خطر اصول اجرا

 سازمانیخطر  برموانع کلیدی سازمان غلبه کنید

 مدیریتخطر  استرا تژی را اجرا کنید
 

ها را وکار خود را به چالش گرفته و آنها و مفروضات حوزه کسبچارچوبگام اول بازسازی مرزهای بازار است. در این گام باید  :گام اول

 .دوباره تعریف کنید

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  :گام دوم

 .ل شویدهای کالن و موقعیت بازار خود غافکلی، جهت گیری

کار باید به جای آن که صرفاً بر برآورده کردن نیازهای فعلی مشتریان گام سوم، فراتر رفتن از تقاضای فعلی است. برای این :گام سوم

  .ها را مورد تحلیل قرار دهیدتمرکز کنید، به آینده نظر داشته باشید و مشتریان بالقوه و نیازهای آتی آن

اش را دارید، به سواالتی ت توالی استراتژیک است. در این گام ضروری است در خصوص آنچه قصد ارائهگام چهارم، رعای :گام چهارم

آیا مانعی در راه موفقیت محصول در بازار وجود  "، "آیا قیمت آن مناسب است؟"، "چرا کسی باید این محصول را خریداری کند؟"همچون 

 .پاسخ دهید "دارد؟

 کاری مدیران نسبت به ورود به حوزهر موانع سازمانی است و این موانع عمدتاً ناشی از ترس و محافظهگام پنجم، چیرگی ب :گام پنجم

 .شودمی اداره متفاوت ادبیاتی با که است وکارکسب از جدیدی

 فرایندهای شرکتگام نهایی، اجرایی کردن استراتژی است. برای این منظور بهتر است اجرای استراتژی را در چهارچوب یکی از  :گام ششم

آمیز ورود به این عرصه، فضایی از اعتماد را در درون سازمان ایجاد نموده و آن خود درآورید. همچنین ضروری است با توجه به ماهیت مخاطره

 .را تحکیم بخشد

 يبوم استراتژ
اقدام است که در ساخت  یبرا نیچنو هم صیتشخ یبرا یترجمه شده است، چارچوب زین «یاستراتژ تینقشه وضع»که  یاستراتژ بوم

ازار ب یدر فضا یباز یکنون تِیدارد. از جمله آنها، آنکه وضع یابزار اهداف مختلف نی. ارودیبه کار م یآب انوسیجذاب اق اریبس یهایاستراتژ

که صنعت در حال حاضر  یاست، عوامل انیکه رقابت اکنون در کجا در جر میابیدر دهدیبه ما اجازه م شینما نی. ادهدیشناخته شده را نشان م

 .کنندیم یبرداربهره شود،یموجود عرضه م یاز آنچه در بازار رقابت یانیکدام هستند و چه مشتر کنندیآنها رقابت م یرو
 

 ابزارهاي استراتژي نو آوري ارزش آفرین 

ی پویـا اسـت . بـه محض اینکه یک شرکت یک اقیانوس آبخلق اقیانوسهای آبی یک دستاورد استاتیک وثابت نیست بلکـه یـک فر آینـد 

 )  1151صحنه وارد میشوند ). کیم و مابورنه،  ایجاد میکند و نتـایج عملکـردی قدرتمنـد اسـتراتژی آشکار میگردد، تقلیدگران به

 ه است :اقیانوس آبی، ابزار و چارچوبهای ذیل ارائه شد برای هریک از اصول ذکر شده در ایجاد استراتژی

 تابلوی استراتژی و منحنی ارزش .1

 الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی .2

 ماتریس حذف، کاهش، افزایش و ایجاد .1

 الگوی شش مسیر .2

 چارچوب سه الیه غیرمشتریان .5

 توالی استراتژی اقیانوس آبی .9

 نقشه مطلوبیت خریدار .2

 کاربردهاي اقيانوس آبی 
الت کاربرد استراتژی اقیانوس آبی را با هدف تولید محصـوتحقیقات بسیاری در به کار گیری استرا تژی اقیانوس آبی صورت گرفته است که 

. نتایج این بررسی نشان داد که با استفاده از این استراتژی، شـرکت هـا می توانند پیشنهادات محصول و خدمات ه جدید مورد بررسی قرار داد

با بهره  2خرده فروشـی ا سازماندهی کنند تا خدمات را به مشتریان جدیـد ارائه نمایند و از رقبای صنعتی خود رها شوند. در واقع صنعتخود ر

 .را کـاهش دهـد و ارزش ویژه برای مشتریان فراهم نماید ها  گیری از فاکتورهای این استراتژی توانست ساختار هزینه شـرکت

                                                           
4 - Vault Clothing 
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 نتيجه گيري 
اصلی در سازمان های خود می دانند . انها به  این مدیران وروسای شرکت ها در سراسر دنیا ایجاد بازار را به عنوان یک مسئله استرا تژیک 

 نتیجه رسیده اند که دریک اقتصاد بسیار گسترده و متراکم و فاقد تقاضا ، روند توسعه سود آور بدون شکل گیری و سازمان دهی بازار تداوم

بسیاری ازمدیران براین عقیده اند که  (.1111، 5)کیم و ملبورن یابد و این چیزی است که شرکتهای  کوچک را گسترده و بزرگ می سازد نمی

دستیابی به سه هدف اصلی هر کسب و کار یعنی سودآوری، رشد و پایداری تنها از طریق رقابت بر سر سهم بازار امکان پذیر می باشد چیزی 

زیرمجموعه های علم مدیریت بر مبنای آن تعریف شده است اما نگرشهای نوین در علم مدیریت استراتژیک مبین این امر میباشند  که بسیاری از

ان هم  که می توان از طریق نواوری در ارزش، بازاری را ایجاد نمود که بدون وجود رقیب بتوان در آن فعالیت کرده و به کسب سود دست یافت

 از شدن جدا منظور به  یکی از مهم ترین اصول استراتژی اقیانوس آبی، از نو ساختن مرزهای حوزه های کاری و خدماتیطور که  بیان شد 

 را باشندمی نزاع حال در آن با ها سازمان از بسیاری که آبی، هایاقیانوس  ستجوج ریسک اصل این. است آبی هایاقیانوس آفرینش و رقابت

تجاری مجاب کننده اقیانوس های پذیر ، شناسایی و تعیین فرصتامکان هایچالش اصلی خارج از بررسی کلیه گزینه. دهدمی قرار توجه مورد

 .ت آبی اس

 .ی ) آرام ( برای کسب و کار باشیددر واقع این موضوع که هموار باید در حال جستجو جهت خلق نوآوری جدیدی برای ساختن محیطی آب

رده از بین ب برای برخی از صنایع  به محیط آشوبناک کنونی ساختن اقیانوس های آبی با چرخه عمر طوالنی راقطعا حرکت از محیط ایستا 

 ت .اما همین فرصت کمی هم که برای شرکتها باقی مانده می تواند توان مزیت رقابتی را تا مدتی حفظ نماید .اس
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