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استراتژی اقیانوس آبی
کتاب استراتژی در 75 برداشت تالیف دکتر علیرضا جالی فراهانی

چان کیم و رنه موبورنه، نویسندگان این کتاب انقالبی در عرصه  مدیریت و استراتژی 

از  انتقاد  با  آن ها  می کنند.  مطرح  کسب و کار  عرصه   در  را  بدیع  رویکردی  سازمان، 

الگوی حاکم در عرصه  تفکر استراتژیک که مبتنی بر حضور در مهلکه  رقابت، مواجه 

مستقیم و جاری شدن خون و نهایتا شکل گیری اقیانوس قرمز )اقیانوسی از خون( 

است، فلسفه جدید و نوآورانه ای را پیشنهاد می    کنند که بر مبنای آن، کسب و کار در 

شرایطی مسالمت آمیز، به دور از رقابت های خونین و در پهنه  اقیانوس آبی صورت 

می گیرد. از آنجا که این کتاب بسیاری از مفروضات تفکر غالب در عرصه  کسب وکار 

را به چالش می گیرد، مطالعه  آن می تواند افق های جدیدی را پیش  روی رهبران، 

مدیران و استراتژیست های سازمان قرار دهد.
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درس های مدیریتی
بر  مبتنی  که  است  نظامی  مدل های  از  برگرفته  سازمان ها  استراتژی های  بیشتر 

مقابله و مواجه است.

وقتی کسب وکارها درگیر رویارویی مستقیم  می شوند، صحنه  مبارزه شلوغ می شود 

مواجه  سود  افت  و  رشد  کاهش  بازار،  سهم  کاهش  با  درگیر  طرف های  همه   و 

می شوند.

وجود  اساسا  پیش  سال  سی   بیوتکنولوژی،  و  همراه  تلفن   نظیر  کسب وکارهایی 

نداشتند و این موارد مصادیقی بارز از اقیانوس آبی محسوب می شوند.

اقیانوس آبی، ایجاد کسب وکار در عرصه ای است که قبال وجود  هدف استراتژی 

نداشته و از این طریق پهنه ای آرام و بی تالطم را پیش  روی ایجادکنندگان کسب وکار 

جدید می گذارد.

برای تشخیص چنین عرصه هایی، دیدبانی کالن، امری ضروری است و از این رو 

است که یک سازمان هرگز نباید دیدبانی خود را برون سپاری کند.

صنایع فعال در اقیانوس آبی نسبت به صنایعی که در آن ها رقبا با یکدیگر مواجه 

مستقیم دارند، سودآورتر هستند.

با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی، به مشتریان خود »ارزش نوآورانه« ارائه کنید. 

برای  اقتصادی  صرفه   با  همراه  پیشرفته  محصول  جز  چیزی  نوآورانه  ارزش  این 

مشتری نیست.

همیشه جلیقه  نجات داشته باشید. گام های ششگانه  پیاده سازی استراتژی اقیانوس 

آبی که در زیر برشمرده می شوند، پرمخاطره هستند.

گام  اول
گام اول بازسازی مرزهای بازار است. در این گام باید چارچوب ها و مفروضات حوزه 

کسب وکار خود را به چالش گرفته و آن ها را دوباره تعریف کنید.
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گام دوم
در گام دوم باید بر تصویر بزرگ تمرکز کنید. این به آن معنا است که نباید خود را 

آنقدر درگیر آمار و ارقام کنید که از مسائل کلی، جهت گیری های کالن و موقعیت 

بازار خود غافل شوید.

گام سوم
گام سوم، فراتر رفتن از تقاضای فعلی است. برای این  کار باید به جای آنکه صرفا 

بر برآورده  کردن نیازهای فعلی مشتریان تمرکز کنید، به آینده نظر داشته باشید و 

مشتریان بالقوه و نیازهای آتی آن ها را مورد تحلیل قرار دهید.

گام چهارم
گام چهارم، رعایت توالی استراتژیک است. در این گام ضروری است در خصوص 

را دارید، به سواالتی همچون »چرا کسی باید این محصول  ارائه اش  آنچه قصد 

موفقیت  راه  در  مانعی  »آیا  است؟«،  مناسب  آن  قیمت  »آیا  کند؟«،  خریداری  را 

محصول در بازار وجود دارد؟« پاسخ دهید.

گام پنجم
و  ترس  از  ناشی  موانع عمدتا  این  و  است  موانع سازمانی  بر  پنجم، چیرگی  گام 

با  از کسب و کار است که  محافظه کاری مدیران نسبت به ورود به حوزه  جدیدی 

ادبیاتی متفاوت اداره می شود.

گام ششم
گام نهایی، اجرایی کردن استراتژی است. برای این منظور بهتر است اجرای استراتژی 

از فرایندهای شرکت خود درآورید. همچنین ضروری است  را در چهارچوب یکی 

با توجه به ماهیت مخاطره آمیز ورود به این عرصه، فضایی از اعتماد را در درون 

سازمان ایجاد کنید و آن را تحکیم بخشید.
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