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مفاه  یکی استراتژ  ار ی بس  میاز  حوزه  در  استراتژ  ،یپرکاربرد    یآب  انوسی اق  یبوم 

خ مد   یلیاست.  استراتژ  رانیاز  مفهوم  با  کارها  و    یی آشنا  ی اب  انوسی اق  یکسب 

  را ی کنند، ز   یآن در کسب و کار خود مقاومت م  یساز   ادهیاجرا و پ  یبرا  یدارند، ول

مفاه  ی برا ها درک  آن  کم  یآب  انوس یاق  ی استراتژ  م یاکثر  قرمز  است.    یو  سخت 

  یاست تا مفهوم بوم استراتژ  نی مقاله بر ا  ن ی در ا  یآب  انوسی شرکت اق  میتالش ت 

  یبوم استراتژ  م یرا ترس   ران یکرده و مد  ان یساده و روان ب  یرا به زبان  ی آب  انوس ی اق

 .کند  ب یآن در کسب و کارشان ترغ ی و اجرا

 

 ست؟ یو قرمز چ   یآب انوسیاق یاستراتژ

 ی آب   انوس ی اق   ی با بوم استراتژ   یی آشنا 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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ابتدا    م،ی آشنا کن  یآب  انوسی اق  ی شما را با مفهوم بوم استراتژ  می از آن که بخواه  قبل 

 .می بپرداز  یآب  انوسی اق  یاستراتژ یالملل  نیمفهوم ب ف یبه تعر د یبا

 

صنا  انوسی اق تمام  معرف  بازارها  ع یقرمز  در    یو  است.  جهان  در  شده  شناخته 

قرار    رشیشده و مورد پذ   ف یتعر  ع یصنا  ی ها و مرزها  تی قرمز، محدود  یها  انوسی اق

قرمز به    ی ها  انوسیرقابت در آنها مشخص است. در اق  ی باز   ن ی گرفته اند و قوان

کارها  لیدل و  کسب  شد   اد یز  ی وجود  بنابرا   م حاک  یدیرقابت  احتمال    ن یاست، 

رقابت سرسختانه    ل ی قرمز به دل  انوس یو رشد در آن ها کم است. نام اق  ی سودآور 

 .کسب و کارها انتخاب شده است ان ی م نی و خون

صنا  ،یآب  انوسی اق بازارها  عینماد  از    ییو  ندارند.  وجود  حاضر  حال  در  که  است 

در آن ها    ی بیه است و رقصورت نگرفت   ی بردار   بهره  چ یتاکنون ه  ی آب  ی هاانوسی اق

در آن    یو سودآور   شتر یرشد، فروش ب  ی برا  یی باال  ل یپتانس  ن یوجود ندارد، بنابرا 

رقابت و حد   ن ی تواند قوان یکند، م یمرا خلق   ی آب انوس ی اق  نی که ا ی ها هست. کس

 .آن صنعت را مشخص کند  یو مرزها

 

 یآب انوسیاق یاستراتژ یاساس اصل

  دی تأک  یآب  انوس یدر ارزش است. اق  ینوآور   ی آب  انوس ی اق  یاستراتژ  ی اساس   اصل 

  ی که حتما تکنولوژ  ست ی ن  ن ی ا  ی دارد. منظور از نوآور   ی بر ارزش و نوآور   ی کسانی

و    جاد ی ا  ی دیجد اول  ا ی شود  جد  د ی باش   ی کسان  ن ی جزء  وارد قسمت  م  د یکه    ی بازار 

بازار و سپس    ی از مرزها  ور مشکل ، عب  ک یمجدد    ف یتعر   ی. منظور از نوآور دیشو

 .است داران یخر یبرا ییاستثنا یارزش   جادیا
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 Harvard در   ۱۹۹۷در سال    ی بار در مقاله ا  نیاول  یدر ارزش برا  ی نوآور   مفهوم

Business Review توسط W. Chan Kim و Renée Mauborgne شد که بعداً    انیب

سا  یآب  انوسی اق  یکتاب استراتژ نوآور   ۲۰۰۵ل  را در  ارزش،    ینوشتند.    کی در 

  یاست که به جا  یتجار   کردیرو  کی   نیو همچن  یآب  انوسی اق  یاستراتژ   ی دیاصل کل

 .بازار تمرکز دارد د یجد  یفضاها  جادی سهم بازار موجود، بر ا ی مبارزه با رقبا برا

کند، بلکه خدمات   ینم  جادیا  یدیکامالً جد   یفناور   ای در ارزش لزوماً محصول  ینوآور 

در ارزش    ی دهد. هدف از نوآور   یها را کاهش م  نهیبخشد و هز   ی موجود را بهبود م

  تی اهم  یاست که رقابت در آن بازار ب  یبازار تا اندازه ا   رییو تغ  دیجد  یتقاضا  جادیا

 .شود

 

 داران یخر یارزش برا یراه بازساز ،یآب انوسیاق  یاستراتژ بوم

  ر یتصو   ک یو در    یکی است که به صورت گراف  یابزار   ی آب  انوس ی اق  ی استراتژ  بوم

 .دهد  ی سازمان را نشان م  ک ی   نده یآ  ی و چشم اندازها  یفعل  ک یاستراتژ   ی ساده، فضا

کند،    ییبازار را شناسا   دیجد  یتواند فضاها  یخود نم  یبه خود یبوم استراتژ  اگرچه

ساده    ینمودار خط  کی   یدهد. بوم استراتژ  ی ارائه م  ط یواضح از شرا  ی ریاما تصو 

  ی دهد که صنعت مربوطه در آنها رقابت م  ی را نشان م  ییفاکتورها  ی است. محور افق

کنند اندازه    ی م  افت ی از هر فاکتور در   دارانیرا که خر  ی ارزش   ز ی ن  ی کند. محور عمود

ترس کند.    یم  یریگ نحوه  ادامه  استراتژ  میدر  برا  یبوم  به    یرا  خود  کار  و  کسب 

 .دی د دیمثال خواه  ک یهمراه  

  ی است که از اتصال نقاط مشخص شده رو  یزی ارزش” هر کسب و کار چ  یمنحن“

بازار آن    ی از استراتژ  یری تصو  ی شی شود و نما  ی م  جاد یا  ی آب  انوس ی اق  ی بوم استراتژ

 .کسب و کار است
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 م؟ ی رسم کن   یآب  انوس یاق  ی بوم استراتژ   چگونه

.  دیکن  دا یابتدا نقاط داغ صنعت خود را پ  ی آب  انوس یاق  ی بوم استراتژ  م یترس  ی برا

حوزه    ن یورود شما به ا   ی دارند و کار را برا  ی نقاط حضور پر تنش  ن ی شما در ا  یرقبا

  د یتوان  یخود را به کار گرفته و تا م  یآور سالح نو   د یاست که با  نجا یکنند. ا  یسخت م

 .دیر یبازار خود فاصله بگ  یفعل ی شنهادهایاز پ

 

که شما را در    د یباش   یی به فکر راه حل ها  ی آب  انوسی اق  یبوم استراتژ  م یترس   در 

  ی ب  یکه برا  یکیحرکات استراتژ   دی قرار دهند. توجه داشته باش   ب یرق  یب  ی تیموقع

  ریتسخ  تیقابل  دیبا  د،یکن  یقرمز صنعت خود انتخاب م  انوسی اثر کردن رقابت اق

آن    ی برا  یمشتر  یعنی باشند.    تهرا داش   یمشتر   یو وفادارساز   یذهن و قلب مشتر

نسبت به رقبا    یرقابت  تی از آن به عنوان مز  دیارزش قائل باشد تا شما بتوان  زها ی تما

 .دیاستفاده کن

 

 ی آب انوس یاق ی بوم استراتژ مثال 

منحن  یآب  انوسیاق   یبوم استراتژ  در  از  از سا   یآن قسمت  اقدامات صنعت    ریکه 

  یآب  انوس یکند، همان اق  یآن تمرکز م  یو کسب و کار رو   ردی گ  یمربوطه فاصله م

  شتر ی درک ب  یکرد. برا  ل یتبد   ی غاتیتبل  نی توان آن را به شعار کمپ  ی م  یاست و حت

 :دینیرا بب Southwest airlines ییمایشرکت هواپ ی موضوع بوم استراتژ ن یا
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  ت یفیخدمات دوستانه، ک ی شرکت ساوت وست با تمرکز بر رو  د ینیب ی که م همانطور

  یآب  انوسی کرده و وارد اق  جادیا  زیرقبا تما   ری و سرعت ارائه خدمات نسبت به سا

 .شده است

وقت آن است که تمرکز خود    د،یکسب و کار را رسم کرده ا  یکه بوم استراتژ   حاال 

از    داران،یخر   ی ارزش برا  یبازساز   یو در عوض برا  د یرقابت با رقبا بردار   ی را از رو

 .دیاستفاده کن ی عملکرد ۴چهارچوب 

 

 ی عملکرد ۴چارچوب  فیتعر

  ی استراتژ  یبرا  یاساس   ی ابزار  Eliminate-Reduce-Raise-Create (ERRC) شبکه

شده است.    ه یته Renée Mauborgne و Chan Kim است که توسط   یآب  انوسی اق
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کند تا    یاست که به کسب و کارها کمک م  س یماتر   کی مانند    ی عملکرد  ۴چهارچوب  

نقاط قوت خود را   مانرا کاهش دهند و همز  دها ی نقاط ضعف خود را حذف کرده، تهد

 .بازار استفاده کنند د یجد یبهبود داده و از فرصت ها

 :شود ی م دهیپرس  یدیسوال کل ۴ ،یعملکرد  ۴چارچوب   در 

 

 کند تا  یچهار سوال به کسب و کار شما کمک م ن یا
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 .دیرا حذف کن ستندی آن ارزش قائل ن  ی برا داران ی خر آنچه  .1

ارائه   ان یبه مشتر  دیرا که به خاطر رقابت مجبور بود  ییها  سی و سرو خدمات  .2

 .دیرا کاهش ده  دیکن

  جادی ا  ی شتریاست ارزش ب   داران یاز بازار که مورد توجه خر   یی قسمت ها  در  .3

 .دیکن

 . دیخلق کن  دیشما نشده اند، ارزش جد   ی که هنوز مشتر  یجذب افراد  یبرا  و .4
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