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Abstract
Objective: The blue ocean strategy, as a competitive source, can identify the
potential of the companies and win them in the competition. Therefore, this study
evaluates the relationship between using the blue ocean strategy and gaining
competitive advantage.
Methodology: The research is a descriptive study using a questionnaire survey.
About 157 of managers, consultants and employees of the Novin insurance company
were selected using simple random sampling method and participated in this study.
Data was analyzed using structure equation modeling and the path analysis to
examine the research hypotheses using SPSS and PLS softwares.
Findings: The results indicate that all research hypotheses were confirmed and the
removal strategy of the blue ocean has first rank and the greatest impact on the
competitive advantage of the Novin insurance company, and the reducing strategy
for the ocean blue has Fourth rank and the lowest impact on the competitive
advantage of the Novin insurance company.
Conclusions: Insurance Companies can Achieve Competitive Advantage using the
blue ocean strategy.
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تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»
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چکیده
هدف :راهبرد اقیانوس آبی درحکم منبع رقابتی میتواند ظرفیتهای بالقوۀ شرکتها را شناسایی و آنها را در
عرصۀ رقابت پیروز کند .پژوهش حاضر ،با توجه به مبانی نظری پژوهش ،ارتباط میان راهبرد اقیانوس آبی و
کسب مزیت رقابتی را بررسی میکند.
روششناسی :روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است .همچنین یافتههای تحقیق حاصل مطالعات
کتابخانهای و با توجه به دیدگاه  759نفر از مدیران و مشاوران و کارکنان یک شرکت بیمهای ،که از راه روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند ،ارائه شده است.
یافتهها :دادهها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادالت ساختاری تجزیهوتحلیل شدهاند و از
تحلیل مسیر برای بررسی فرضیات استفاده شده است .همچنین دادهها بهکمک نرمافزار  SPSSو PLS

تجزیهوتحلیل شدهاند.
نتیجهگیری :نتایج بهدستآمده از این تحقیق نشان میدهد که تمامی فرضیههای تحقیق تأیید شدهاند و راهبرد
حذف از اقیانوس آبی رتبۀ اول و بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی شرکت بیمهای مورد مطالعه دارد و راهبرد
کاهش از اقیانوس آبی رتبۀ چهارم و کمترین تأثیر را در این حوزه دارد.
کلیدواژهها :راهبرد ،اقیانوس آبی ،اقیانوس قرمز ،رقابت ،مزیت رقابتی
طبقهبندی موضوعیM30 ,M31 :

 .7دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوستۀ انجمن پژوهشهای انتظامی
ایران( ،نویسندة مسئول)Hajieh_rajabi@yahoo.com ،

 .1دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب
 .9کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی،
تهران
08

مقدمه
توســـعۀ دانش و فناوری ،جهانیشدن و رویکردهای رقابتی درحال افزایش در عملکرد
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سازمانها و شرکتها اثرگذارند و محیﻂهای کسبوکار روزبهروز پویاتر و پیچیدهتـر و
پیشبینیناپــذیرتر مــیشــوند .بهعلــت همین تﻐییرات است که بسیاری از شرکتها در
جســـتوجـــوی راههای جدیدی برای هدایت کسبوکارشـــان به سمت خلق ارزش
بیشترند (اورگان و همکاران .)1882 7،با توجه به اینکه یکی از ویژگیهـای بنگـاههـای
موفق ،بهرهمندی از قدرت رقابتپـذیری سـازمانی اسـت و درعـینحـال ویژگـی بـارز
بنگاههای ناموفق ،فقدان بهرهمندی از این قدرت است ،میتوان یکی از علل مهم ناکامی
شرکتهای تولیدی و خدماتی در بازارهای گوناگون را فقـدان رقابـتپـذیری آنهـا در
بازارهای هدف دانست .چنانچه بتوان ریشههای فقدان رقابتپذیری سـازمانی و عوامـل
تشکیلدهنده و مـثثر در رقابـتپـذیری ایـن سـازمانهـا را شناسـایی کـرد ،مـیتـوان
راهکارهایی را بـرای افـزایش قـدرت رقابتپـذیری در شـرکتهـای فعـال در فضـای
کسبوکار کشور پیشنهاد داد (نادری و طالیی .)7979 ،شرکتها زمانی از مزیت رقابتی
بهرهمند مـیشـوند که منابع و قابلیتهای مشخصی را ،که منحصربهفرد و بهسختی قابل
تقلید اســت ،بهدست آورن ـد و بتواننــد خدماتی را به بازار ارائه کننــد که ارزش بیشتری
برای مشتریانشان بهنسبت رقبا فراهم آورد (آمواکو گیامپا و آکووآ.)1880 1،
سازمانها برای خروج از صحنۀ رقابت و کسـب تقاضاهای جدید و ورود به عرصههای
بیرقیب باید استراتژیها ،برنامهها و اقدامات خود را با رویکــرد اقیــانوس آبــی ،یعنی
رویکرد گریز از رقابت ،تدوین کنند (امــین .)7977 ،اقیــانوس ســرا همــان محــیﻂ
شناختهشدهای است که رقابت بین رقبا در آن شدید است و بازارهـای موجـود را دربـر
میگیرد؛ اما برای ارائۀ عملیات پایدار و درحال رشد ،شرکتها باید مرزهای صـنعت را
از میان بردارند و ارزشها و بازارهای جدیدی خلق کنند (لوتندر و همکـاران.)1879 ،9
1. Oregan et al.
2. Amoako-Gyampah & Acquaah
3. Lohtander
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اعمال راهبرد اقیانوس آبی موجب کسب مزیت رقابتی برای شرکتها میشود (النسور،
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 .)1872اجرای راهبرد اقیانوس آبی موجب میشود ســازمانهــا بتوانند فضاهای جدیدی
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در کسبوکار خود بــاز کنند و مشتریان جدیدی بــهدســت آورنــد و از فضای رقابــت
خونین و قرمز خارج شوند .اقیانوس آبـی بـه معنـای شکسـتن قواعـد رقـابتی کهنـه و
بازنویسی این قواعد است و به تمامی فرصتها و بـازاری گفتـه مـیشـود کـه درحـال
حاضر ناشناخته ماندهاند و رقبا آن را تسخیر نکردهاند (علیزاده و همکاران.)7979 ،
در این میان ،با تﻐییراتی که پس از آزادسازی و مقرراتزدایی در صنعت بیمۀ کشور را
داد و موجب پیدایش شرکتهای بیمۀ خصوصی شد ،کمکم مشـتریان قـدرت انتخـاب
بیشتری پیدا کردند و رقابت افزایش یافت و بازار خرید جایگزین بازار فروشنده شد .از
اینرو ،بهعلت یکسانبودن خدمات بیمهای و رقابت شدید حاکم در صـنعت بیمـه ،امر
بازاریابی برای این شرکتها دشوار شده است .شرکتهای بیمـه ،برای کسب سهم بازار
و حفﻆ بقــا ،همواره ناگزیرند در پــی روشهای نوین بازاریابی و راهبردهــای رقابتی،
مانند راهبردهای تمایز ،کاهش هزینه و تمرکز باشند.
این درحالی است که مدیران صنعت بیمه بدون درنظرگرفتن ماهیت خدماتی این
صنعت ،بهجای تفکر و تمرکز بر جنبههای متنوع هر صنعت خدماتی ،فقﻂ برای
مثلفههای معدودی به رقابتی خونین میپردازند و خود را در اقیانوس قرمز صنعت
گرفتار میکنند ،غافل از آنکه باید ،با درپیشگرفتن نوآوری و کاهش و حذف
فعالیتهای غیرضروری و تخصیﺺ منابع سازمان ،به خلق و بهبود ویژگیها و
فعالیتهایی که خواست واقعی مشتریان است و تمرکز بر آنها ،ارزش مدنظر مشتری
را فراهم کنند و در نتیجۀ آن ،سهم بازار خود را افزایش دهند .در واقع شرکتهای فعال
در صنعت بیمۀ کشور باید به مسائلی فراتر از رقابت بپردازند ،مسائلی که برای آنها
رشد و سوددهی بیشتر و بقا را به ارمﻐان بیاورد و این همان مفهوم اقیانوس آبی است.

1. Al Nsour
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این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که راهبرد اقیانوس آبی در کسب
مزیت رقابتی شرکتهای بیمه (مورد مطالعه :یک شرکت بیمهای) چه تأثیری دارد؟
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از دستاوردهای این پژوهش ،بررسی راهبردهای اقیانوس آبی در صنعت بیمه با توجه
به مزیت رقابتی است؛ در باقی پژوهشها ،بیشتر به الگوهای نوآوری اقیانوس آبی یا
توسعۀ الگو اشاره شده است و از آنجا که این پژوهش برای اولینبار در این شرکت
بیمهای ارائه شده است ،منجر به شناسایی وضعیت شاخﺺهای الگوی اقیانوس آبی در
این شرکت میشود .همچنین این امر میتواند باعث شناخت بهتر مدیران از وضعیت
اجرایی راهبرد اقیانوس آبی در این شرکت و ارائۀ راهکارهای مناسب برای بهبود
اجراییشدن راهبرد اقیانوس آبی بهمنظور خلق مزیت رقابتی شود.

 .مبانی نظری
  .راهبرد اقیانوس آبیایدۀ اقیانوس آبی را نخست پروفسور هیل 7در سال  7700در دانشگاه ایالتی میشیگان
ارائه کرد و ادعا کرد که ایدۀ پورتر 1ناقﺺ است؛ زیرا تمایز میتواند به معنای رهبری
هزینه باشد و شرکتی که محصول خود را با قیمت پایینتر ارائه کند در واقع دربردارندۀ
وجهی از راهبرد تمایز است .او خاطرنشان کرد که شرکتها برای دستیابی به
مزیتهای رقابتی پایدار ،باید ترکیبی از راهبردهای رهبری هزینه و تمایز را بهکار
گیرند .کیم و مابورن ،)7779( 9نیز نوآوری ارزش را درحکم فرایند راهبردی کسبوکار
معرفی کردند که شرکتها از آن راه میتوانند سود بیشتری در بازار جدیدی که رقیبی
برای رقابت در آن نیست بهدست آورند (کیم و مابورن.)7900 ،
شرکتهایی که در صنایع گوناگون بهسرعت درحال رقابتاند همیشه میکوشند
خواستههای مشتریانشان را برآورده کنند .بازارهای جهانی این شرکتها را هدایت
1. Hill
2. Porter
3. Kim & Mauborgne
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میکنند تا عرضههای متنوعی را برای تقاضای روبهرشد مشتریان ارائه کنند و باعث
بروز رقابتهای شدید در صنایع موجود شوند .در محیﻂ رقابتی ،برای شرکتها دشوار
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است که عملکردشان را به موازات رقابت رشد دهند .به این علت الزم است
استراتژیهای جدیدی ظهور کند که ارزشهای جدیدی را در رقابت یا حتی بازارهای
جدید و مشتریان خلق کند .این نوع استراتژی توسعه یافته است و آن راهبرد اقیانوس
آبی است .شرکتهایی که در محیﻂ اقیانوس آبی کار میکنند میکوشند با خلق نوآوری
ارزش برای مشتری ،بر رقابت غلبه کنند و از این راه بازار بیقید و شرطی برپا سازند
(لوتندر و همکاران .)1879 ،راهبرد اقیانوس آبی به شکلدهی فضای بازار جدید مربوط
میشود که شرکت در آن پیشگام است و رقابت کوچک یا ناقﺺ است (لیندیک و
همکاران .)1871 ،شرکتها ،به کمک نوآوری در ارزش بهجای تمرکز روی شکست
حریﻒ ،بر حذف رقابت و بیمعناساختن آن تمرکز میکنند .این حذف با جهشی در
ارزش برای خریداران و برای شرکت و درنتیجه گشودن فضایی جدید و بیرقیب در
فضای بازار بهدست میآید .نوآوری ارزش فقﻂ هنگامی روی میدهد که شرکتها
نوآوری را با بهرهوری ،قیمت و هزینه همسو کنند (آقازاده و همکاران.)7979 ،
استراتژی اقیانوس آبی نشان میدهد که سازمان باید تقاضای جدیدی را در فضای بازار
بدون تردید یا «اقیانوس آبی» ارائه کند ،نه اینکه با شرکتهای دیگر در صنایع موجود
به رقابت بپردازد .سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی «نوآوری ارزش» است .اقیانوس
آبی هنگامی ایجاد میشود که شرکتها نوآوری ارزش خلق کنند و این ارزش را
همزمان به خریداران و شرکت ارائه کنند .نوآوری (در محصول ،خدمات یا تحویل)
باید ارزش بازار را خلق کند و افزایش دهد؛ درحالی که همزمان کاهش دهد یا حذف
کند و ارزش فعلی یا آیندۀ بازار را کمتر ارزیابی کند (بورلتدیس .)1878 7،نوآوری
ارزش دربرگیرندۀ سه جزء اساسی است )7 :توسعۀ محصوالت و خدمات جدید؛ )1
دومین جزء قواعد عملیاتی صنعت را به چالش میطلبد و شرکتها را قادر میسازد
1. Bourletidis
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بهجای توسعۀ محصوالت در فضای رقابتی ،برای کشﻒ موقعیتهای جدید به ورای
مرزهای صنعت بنگرند؛  )9ارائۀ تقاضای غیرمشتریان ،جریانهای درآمدی جدید و
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

منابع دیگر (پیتا و پیتا.)1871 7،

  .تفاوت اقیانوس آبی با اقیانوس قرمزفضایی که شرکتها و صنایع کنونی در آن حضور دارند در واقع اقیانوس قرمز را شکل
میدهد .در این عرصه محدودۀ فعالیت صنایع تعریﻒ و پذیرفته شده است .رقبا
مشخﺺ و قوانین بازی نیز تعریﻒشدهاند .شرکتهایی که در این فضا با هم رقابت
میکنند سعی دارند سهم بازار محصوالت و خـدمات یکدیگر را بگیرند یا در واقع
بربایند .هرچه فضای رقابت شلوغتر و ازدحام رقبا بیشتر باشد ،سهم بازار و رشد کمتر
خواهد بود و درنهایت این رقابت موجب از بین رفتن بسیاری خواهد شد و این
اقیانوس را خونین خواهد کرد (کیم و مابورن .)1885 ،استراتژی رقابتی یا همان
استراتژی اقیانوس قرمز برای عملکرد برتر و پایدار شرکت الزم است ،اما کافی نیست
و شرکتها باید به مسائلی فراتر از رقابت بپردازند ،مسائلی که برای آنها رشد و
سوددهی بیشتر و بقا را به ارمﻐان بیاورد و این همان مفهوم اقیانوس آبی است (شهان و
وادیاناتان .)1887 1،در اقیانوسهای قرمز رقابت کشندۀ میان شرکتها ،آب اقیانوس را
قرمز و خونآلود کرده است .در مقابل در اقیانوس آبی هیچ رقیبی نیست و پتانسیل
زیادی برای رشد و سودآوری وجود دارد و برای خدمات و محصوالت این
اقیانوسهای آبی ،تقاضای بالقوۀ زیادی دیده میشود .اقیانوس آبی میتواند قوانین و
حد و مرزهای صنعت را مشخﺺ کند .اگرچه تعداد زیادی از اقیانوسهای آبی
فراسوی حد و مرزهای صنایع فعلی خلق شدهاند ،اما اغلب آنها در داخل همین
اقیانوسهای قرمز و از راه توسعۀ حد و مرزهای صنایع فعلی سر برآوردهاند .در
1. Pitta & Pitta
2. Sheehan & Vaidyanathan

05
18

اقیانوسهای آبی رقابت بیمعناست؛ زیرا قواعد بازی هنوز تنظیم و تدوین نشده است
(کیم و کابورن.)1888 ،
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

در اقیانوس قرمز ،هزینه و قیمت عناصر مهمی برای بقای صنعت بهشمار میروند.
همچنین رقابت کافی و مناسب برای توسعۀ صنعت سودمند است و به شرکتها یا
مشتریان آسیب نخواهد زد .در اقیانوس قرمز هزینههای تمایز بسیار زیادند؛ زیرا
شرکتها با بهترین شیوه اداره میشوند .نوآوری ارزش در اقیانوس قرمز مبتنیبر این
دیدگاه است که محدودههای بازار و ساختارهای صنعت مشخﺺ نیست .آنها
میتوانند به کمک فعاالن صنعت نوسازی شوند (آرتور .)7772 7،در جدول 7
خالصهای از تفاوت بین دو نوع راهبرد اقیانوس آبی و قرمز بیان شده است:
جدول  .تفاوت راهبرد اقیانوس آبی و قرمز
راهبرد اقیانوس آبی

راهبرد اقیانوس قرمز
رقابت در بازارهای موجود

تشکیل بازارهای جدید

از میان برداشتن رقیب

گشودن فضایی بدون رقیب

پاسخگویی به نیاز و تقاضای کنونی بازار

ایجاد و تصاحب نیاز و تقاضای جدید

تعادل بین هزینه و فایده (تعدیل)

افزایش سود و کاهش هزینهها (تلفیق)

هماهنگی تمامی فعالیتهای شرکت با یکی از هماهنگی تمامی فعالیتهای شرکت بهمنظور
استراتژیهای قیمت پایین یا تمایز

استفاده از مزیتهای هر دو استراتژیهای قیمت
پایین و تمایز

منبع :کیم و مابورن70 :1885 ،

راهبرد اقیانوس قرمز بر مدل جایگزینی بین ارزش و هزینه تأکید میکند؛ درحالیکه
اقیانوس آبی ارزش و هزینه را به دیدهای جدید مینگرد .راهبرد اقیانوس قرمز شاید در
وضعیتی بهناچار ،با افزایش هزینۀ مازاد منابع فیزیکی ،مانند انبارداری و حمل و نقل،
1. Arthur
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ارزش را بیشتر کند؛ درحالیکه راهبرد اقیانوس آبی درصدد است خطاهای انسانی را
رفع کند .در ادبیات راهبرد اقیانوس قرمز ،اعتقاد بر این است که سازمانها یا میتوانند
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

با هزینه های باالتر ارزش بیشتری برای مشتریان خلق کنند یا ارزش متوسطی با هزینۀ
کمتر خلق کنند .برخالف این باور ،در راهبرد اقیانوس آبی سازمانها همزمان به دنبال
دو موضوع راهبرد ارزش و هزینۀ پاییناند (علیزاده و همکاران.)7979 ،

  .بوم استراتژی و الگوی چهار اقدامی راهبرد اقیانوس آبیبرای پیادهسازی استراتژیهای اقیانوس آبی ابزارها و چارچوبهایی ارائه شده که
مهمترین آنها بوم استراتژی و الگوی چهار اقدامی است .تابلو یا بوم استراتژی
چارچوبی تشخیصی و عملی برای ساختن اقیانوس آبی است که همزمان سه مورد را به
تصویر میکشد )7 :این تابلو با ترسیمی واضح از عوامل مثثر در رقابت بین بازیگران
صنعت ،نمودار استراتژیک یک صنعت را نشان میدهد؛  )1این ابزار نمودار استراتژیک
رقبای جاری و بالقوه و همچنین عواملی را که بر روی آنها سرمایهگذاری کردهاند
نشان میدهد؛  )9این تابلو ،نمودار استراتژیک یا بهعبارتی منحنی ارزش شرکت را به
تصویر میکشد؛ بنابراین تابلوی استراتژی با ترسیم وضعیت جاری بازی در فضای بازار
شناختهشده ،آنچه را که مشتریان از بازار رقابت جاری دریافت میکنند نیز نشان
میدهد (لوی.)1885 7،
برای هماهنگی بین تمایز و بهای تمامشدۀ پایین ،هنگام تعریﻒ مجدد استراتژی ،چهار
پرسش کلیدی مطرح است:
 .7کدامیک از عوامل ،که صنعت آنها را تضمینکننده قلمداد میکند ،باید حذف شود؟
 .1کدامیک از عوامل باید به پایینتر از استانداردهای صنعت کاهش یابد؟
 .9کدامیک از عوامل باید بهحدی باالتر از استانداردهای صنعت افزایش یابد؟
 .8کدامیک از عوامل ،که هیچگاه صنعت آنها را عرضه نکرده است ،باید خلق شود؟
1. Leavy
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پیگیری دو پرسش ابتدایی (یعنی حذف و کاهش) چگونگی کاهش ساختار هزینهای
بهنسبت رقبا را در پی خواهد داشت؛ چراکه فعاالن صنعت بهندرت برای رهایی یا
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

کاهش سرمایهگذاری در این عوامل رقابتی تالش میکنند .اما پیگیری دو پرسش بعدی
(افزایشدادن و خلقکردن) شرکت را به درک مناسبی از چگونگی خلق تقاضای جدید
و افزایش ارزش برای خریدار میرساند (کیم و مابورن.)1885 ،

هزینهها
حذف
کاهش

نوآوری
ارزش

افزایش
ایجاد

ارزش برای خریدار

شکل  .7رابطۀ چارچوب چهار اقدام و نوآوری ارزش
منبع :نمازی و همکاران99 :7975 ،

اولین پرسش شرکت را به تفکر دربارۀ حذف عواملی برمیانگیزاند که سازمانهای
رقیب مدتهای طوالنی در صنعت مربوطه بر سر آنها رقابت کردهاند .این عوامل
اغلب عوامل کلیدی موفقیت شناخته میشود؛ درحالیکه شاید مدتی طوالنی است که
ارزشآفرینی نکردهاند یا حتی منجر به کاهش ارزش ارائهشده به ذینفعان سازمان
شدهاند و با حذفشان میتوان روی عوامل دیگر سرمایهگذاری کرد .این عوامل را
معموالً یکی از شرکتها استفاده میکند و با موفقیت در آن ،سایر شرکتها از آن
الگوبرداری میکنند .اگر شرکتها دچار رقابت روزمره باشند ،بهمرور زمان متوجه
00

کاهش ارزش نخواهند شد و سرمایههایشان صرف این عوامل میشود ،بیآنکه بازده
مطلوب را داشته باشند .در پرسش دوم نیز الگوبرداری از رقبا و خدمات آنها ممکن
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

است سبب شود که شرکت ،به تقلید از سایر رقبا ،فراتر از حد انتظار و توقعات
مشتریان تبلیﻐاتی را ارائه کند و این خدمات ضمن هزینهبربودن ،بازده مطلوب را در پی
نداشته باشد .در اینجا شرکت می تواند با مدیریت صحیح هزینه و کاهش سطح
استاندارد عواملی که صرفۀ اقتصادی ندارند و ارزش مدنظر مشتریان را برآورده
نمیکنند یا ارزش قابل ارائۀ کمی دارند ،سرمایههایی را احیا میکنند و برای خلق
عوامل دیگری هزینه میکنند و مشتریان راضی بیشتری بهدست میآورند .در پرسش
سوم باید بررسی شود که از مجموعه خدمات شرکت ،که هماکنون به مشتریان ارائه
میشود ،کدامیک درخصوص ارزش قابل ارائه به مشتریان دقت نظر کمی دارد یا ارزش
قابل ارائۀ آن در حد مطلوب نیست ،درحالیکه آن موارد برای مشتریان اهمیت زیادی
دارد؛ بنابراین با بهکارگیری راهبردهای مثثر میتوان خدمات مذکور را به استانداردهای
فراتر از بازار رساند و در جذب مشتریان جدید و وفاداری مشتریان قدیم موفق شد.
پرسش چهارم بیانگر لزوم شناسایی یا خلق عوامل جدید و منابع جدیدی از ارزش
برای مشتریان است که از آن بهمنظور جذب تقاضای جدید در صنعت مربوطه استفاده
میشود و میتوان با بهرهگیری از راهبردهای بازاریابی یا تﻐییر آنها براساس این عوامل
جدید ،برای افزایش سهم بازار اقدام کرد (علیزاده و همکاران.)7979 ،

 .4کسب مزیت رقابتیمزیت رقابتی به معنی توانایی سازمان با هدف ماندگاری در کسبوکار و محافظت از
سرمایههای سازمان ،بهدستآوردن (بازگشت) سرمایهها و تضمین شﻐلی در آینده است
(آکیموا .)1888 7،مزیت رقابتی عبارت است از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای
شرکت به نسبت رقبا از نظر مشتریان .مزیت رقابتی تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر
1. Akimova
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شرکتی است که آن را قادر میسازد خدمات بهتری (ارزش بهتر) ـ به نسبت رقبا ـ به
مشتریان ارائه کند .مزیت رقابتی ارزشهای قابل ارائۀ شرکت برای مشتریان است؛
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

بهنحویکه این ارزشها از هزینههای مشتری باالتر باشد .مزیت رقابتی ارزشی است که
سازمان به مشتریان خود ارائه میکند؛ درحالیکه در آن زمان رقبای بالقوه و بالفعل این
ارزش را عرضه نمیکنند (مهری و خداداد حسینی .)7908 ،بهعبارتی ،مزیت رقابتی
عامل یا ترکیبی از عواملی است که در محیطی رقابتی ،سازمان را بسیار موفقتر از سایر
سازمانها میکند و رقبا نمیتوانند بهراحتی از آن تقلید کنند (بارنی .)7777 7،برای
دستیابی به مزیت رقابتی ،سازمانها هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کنند و هم
توانمندیهای داخلیشان را مدنظر قرار دهند (اپلباوم .)1888 1،در مسیر ارائۀ مزیت
رقابتی دو نکتۀ مهم شایان توجه است )7 :این مسیر فرایند دنبالهداری است که به
عملکرد عالی و رقابتپذیری سازمان منجر میشود؛ یعنی درصورتی که سازمان بتواند
به علت شایستگیهای خود ،مزیت رقابتی پایداری خلق کند که برای مشتریان ارزشمند
باشد و همواره بر رقبا برتری داشته باشد ،در واقع عملکردی شایسته از خود برجای
گذاشته و رقابتپذیری را به ارمﻐان آورده است (بارنی7777 ،؛ )1به علت افزایش
پیچیدگیهای محیطی و شدت رقابت ،مزیت رقابتی بهراحتی تقلید میشود یا از نظر
مشتریان بهزودی رنگ میبازد و باید با مزیتهای جدید جایگزین شود (سدری و لییز،
 .)1887بر این اساس ،سازمان باید به فکر یافتن مزیتهای رقابتی پایدار باشد .خلق و
حفﻆ پایداری مزیت رقابتی مستلزم شایستگیهایی است که با تکیه بر قابلیتهای
سازمان ،برای مشتریان ارزش خلق میکند .منابع شرکت ،شامل انواع داراییها،
توانمندیها ،فرایندهای سازمانی ،اطالعات ،دانش و  ...است که شرکت آنها را
بهگونهای کنترل میکند که استراتژیهای ارزشآفرین را توسعه دهد و اجرا کند .این
منابع را در سه دستهبندی محسوس ،نامحسوس و توانمندیهای سازمانی میتوان
مالحظه کرد (اپلباوم.)1888 ،
1. Barney
2. Appelbaum
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دنیل دنیسون 7مزیت رقابتی را شامل ابعادی همچون ایجاد تﻐییر و مشتریگرایی
میداند:
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

 )7ایجاد تغییر :درجهای از اهمیت و ارزشگذاری سازمان در ارائۀ راههای انطباقپذیر
در پاسخ به نیازهای محیطی ،توانایی درک محیﻂ کسبوکار و واکنش سریع به محیﻂ و
پیشبینی تﻐییرات است؛
 )1تمرکز بر مشتری و مشتریگرایی :درجهای از ارزشگذاری سازمان بر ارتباط
سازمان با مشتریان و کسب رضایت آنان ،میزان درک خواستههای مشتریان و واکنش
دربرابر آنها و پیشبینی نیازهای آینده است (دنیسون.)1888 ،
ساسمن 1مزیت رقابتی را در مثلفۀ تمرکز بیرونی و نوآوری در نظر میگیرد:
 )7تمرکز بیرونی :شرایﻂ محیطی بهشدت درحال تﻐییر است و این دلیل قانعکنندهای
برای تمرکز خارجی بهمنزلۀ ویژگی کلیدی از سازمانهای انطباقپذیر است .سازمانهای
تطبیقی بهشدت به محیﻂ خود وابستهاند و به منابع و ظرفیتهای آن محیﻂ نیازمندند و
باید خود را با محیطشان منطبق کنند و درصورت امکان گاهی نیز محیطشان را با خود
وفق دهند؛
 )1نوآوری :سازمان انطباقپذیر باید دائم ًا از راه فضای استقبالکننده ،خالقیت و
ایدههای جدید و تنوع نظر و آزمایش این ایدهها به نوآوری و بهبود فرایندها و
سیستمهای موجود سازمانی دست یابد (ساسمن.)1888 ،

 .5راهبرد اقیانوس آبی در صنعت بیمهیکسان بودن خدمات بیمه و رقابت شدید حاکم بر آن ،امر بازاریابی را برای
شرکتهای بیمه دشوار کرده است؛ آنها برای کسب سهم بازار و حفﻆ بقا همواره
ناگزیرند به دنبال روشهای نوین بازاریابی و استفاده از روشهای رقابتی راهبرد ،مانند
راهبردهای تمایز ،کاهش هزینه و تمرکز باشند ،اما اجرای راهبرد اقیانوس آبی موجب
1. Denison
2. Sussman
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میشود شرکتهای بیمه بتوانند فضاهای جدیدی در کسبوکار خود باز کنند و
مشتریان جدیدی بهدست آورند و از فضای رقابتی خارج شوند .با توجه به اینکه
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

الگوبرداری در خدمات بیمهای شایع است و سایر شرکتهای بیمه میتوانند بهسادگی
از اقدامات خدمات و راهبردهای شرکتهای بیمۀ موفق کپیبرداری کنند ،نگرانی از
دست دادن مشتریان وجود دارد .ولی مشاهدۀ رفتار استفادهکنندگان از خدمات بیمهای
نشان میدهد که بیمهگذاران در موقعیت عادی بهراحتی شرکت بیمۀ خود را جایگزین
نمیکنند .شرکتهای بیمه نیز میتوانند با اجرای راهبردهای الزم دربارۀ نگهداری و
وفادارکردن مشتریان جدید اقدام کنند و همزمان با بیتأثیرکردن الگوبرداری سایر
شرکتهای بیمه ،به دنبال دستیافتن به اقیانوس آبی جدید باشند .با توجه به اینکه
امروز بین شرکتهای بیمه و مثسسههای مالی ایران رقابت شدیدی دیده میشود و
موفقیت در این عرصه به روشهای نوینی نیاز دارد که ضمن تمایز از رقبای دیگر،
بتواند پاسخ گوی فضای فعلی رقابت باشد ،طرح راهبرد اقیانوس آبی روشی نو برای
حضور موفق در عرصۀ رقابت است.
امروز شرکتهای بیمه با استفاده از پیشرفتها و نوآوریهای فناوری موجود در دنیا،
خدمات جدیدی ارائه میدهند ،خدماتی که در سالهای قبل تصورش هم ممکن نبود،
خدماتی که با کشﻒ تلفن ،رایانه ،اینترنت ،فناوریهای ماهوارهای و غیره آغاز شد و با
ارائۀ فناوریهای جدیدتر ادامه یافت .در این میان ،شرکت بیمۀ پیشرو شرکتی است که
میتواند با همسوسازی ارزشهای مشتریان به کمک فناوریهای نوین یا حتی فناوری
قدیمی ،که تاکنون شرکتهای دیگر از آن استفاده نکردهاند ،نوآوری ارزش خلق کند.
نوآوری ارزش زمانی اتفاق میافتد که همزمان اقدامات شرکت و تصمیمات مدیریتی
هم ساختار هزینۀ شرکت را بهبود بخشد و هم ارزش مشتریان را افزایش دهد.
ارزشهای مشتری همواره درحال تﻐییر است و واحدهای تحقیق و توسعۀ شرکت برای
کمک به بازاریابی بهتر باید با بررسی بازار و تحقیقات میدانی ارزشهای مشتریان را
مدنظر قرار دهند و ضمن برنامهریزی برای برآوردهکردن نیازهای مشتری ،همیشه در
جستوجوی نیازهای بالقوه و پنهان مشتریان نیز باشند و نوآوری ارزش خلق کنند.
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درنهایت باید به این نکته نیز توجه کرد که شرکتهای بیمه باید با سایر بنگاههای
اقتصادی جایگزین هم رقابت کنند .مشتریان همواره درحال بررسی جایگزینها هستند
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

و فرایند بازاریابی شرکتهای بیمه باید به سمتی باشد که مشتریان هنگام جستوجو
میان جایگزینها ،بیمه را انتخاب کنند .امروز در ایران جایگزینهای گوناگونی برای
خدمات بیمه وجود دارد که سرمایههای مشتریان را جذب میکند؛ مانند بورس اوراق
بهادار ،شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها ،مثسسات مالی و اعتباری ،بازار ارز ،سکه و
طال و بازار مسکن .در میان این جایگزینها ،جذب سرمایههای افراد به بازار سکه و
ارز و طال برای اقتصاد کشور از همه خطرناکتر است؛ زیرا این سرمایهها معموالً در
خانهها میماند و از چرخۀ اقتصادی کشور برای مدتی خارج میشوند و حتی ممکن
است از کشور خارج شوند .برای تبدیل این تهدیدها به فرصت و جذب سرمایههای
تﻐییرشکلیافته (ارز و سکه و طال و  )...به سیستم بیمهای ،باید به برنامهریزی و تدوین
راهبردهای بازاریابی جدید پرداخت.
با توجه به آنچه بیان شد ،مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش به شرح زیر ارائه میشود:
راهبرد اقیانوس آبی

مزیت رقابتی

راهبرد حذف

 ایجاد تﻐییر -مشتریگرایی

راهبرد کاهش

 نوآوری -تمرکز بیرونی

راهبرد ایجاد
راهبرد افزایش

شکل  .مدل مفهومی تحقیق
منبع :النسور1872 ،
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فرضیۀ اصلی:
راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی این شرکت بیمهای تأثیر معناداری دارد.
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

فرضیههای فرعی:
 )7راهبرد حذف از اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی این شرکت بیمهای تأثیر
معناداری دارد.
 )1راهبرد کاهش از اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی این شرکت بیمهای تأثیر
معناداری دارد.
 )9راهبرد ایجاد از اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی این شرکت بیمهای تأثیر
معناداری دارد.
 )8راهبرد افزایش از اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی این شرکت بیمهای تأثیر
معناداری دارد.

 .مروری بر پیشینۀ پژوهش
احمدخانی ( ،)7972در تحقیقی با عنوان «بررسی و توسعۀ الگوهای نوآوری با رویکرد
اقیانوس آبی در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی :بررسی عملکرد شرکت سهامی بیمۀ ما)»
بیان کرد که درحال حاضر شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ کشور بدون درنظرگرفتن
مثلفههای بااهمیت در صنعت بیمه ،که صنعتی خدماتی است ،به رقابتی خونین
پرداختهاند و اقیانوس قرمزی را خلق کردهاند که نتیجۀ آن چیزی جز ازدسترفتن
قسمتی از سهم بازار کل صنعت بیمه نیست؛ بنابراین الزم است با درپیشگرفتن
راهبردهای نوآورانه و کاهش فعالیتهای غیرضروری ،بیشتر بر خواستههای واقعی
مشتریان تمرکز شود و با ارائۀ نوآوری ارزش ،راه را برای ورود به اقیانوس آبی صنعت
هموار کرد .در این تحقیق ،که از نوع توصیفی ـ پیمایشی است ،به کمک توزیع
پرسشنامه در میان خبرگان ،اهمیت مثلفههای استخراجشده از تحقیقات گذشته ارزیابی
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شد و پس از آن ،طی پرسشنامهای مشابه در میان مشتریان حقیقی شرکت بیمۀ «ما»،
عملکرد آن شرکت بررسی شد .بعد از تجزیهوتحلیل دادهها ،بوم استراتژی شرکت رسم
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

و درنهایت الگوی چهار اقدامی آن ترسیم شد.
مولوی تبریزی ( ،)7975در تحقیقی با عنوان «طرحریزی استراتژیک با رویکرد اقیانوس
آبی در بانک پارسیان» به طرحریزی استراتژیک با رویکرد اقیانوس آبی در بانک
پارسیان پرداخت .جامعۀ آماری این پژوهش مسئوالن شعب درجۀ یک بانک پارسیان
بودند .از آنها خواسته شد ضرایب و رتبههای مدنظر خود را برای ماتریسهای تحلیل
عوامل داخلی ،خارجی و بررسی رقابت وارد و نوع تﻐییر الزم برای طراحی ماتریس
چهار اقدام را مشخﺺ کنند .همچنین از آنها دربارۀ میزان رعایتکردن یا رعایتنکردن
شش مسیر تجدید ساختار مرزهای بازار پرسش شد .نتیجۀ تحقیق بیانگر آن بود که
بانک پارسیان باید در راهبردهای خود تجدیدنظر کند تا بتواند بازارهای جدیدی را
کسب و اقیانوسهای آبی را خلق کند؛ بهویژه در عوامل کلیدی ،نظیر آمادگی فناورانه،
الزم است راهبردهایی بهمنظور تقویت فناوریهای نوین در بانک بهکار گیرند تا
امتیازات بانک بهنسبت دیگر رقبا افزایش یابد.
نمازی و همکاران ( ،)7975در تحقیقی با عنوان «استراتژی اقیانوس آبی و توسعۀ
حسابداری مدیریت استراتژیک» به بررسی قابلیتهای فنون جاری حسابداری مدیریت
استراتژیک در بهکارگیری راهبرد اقیانوس آبی و تأثیرات احتمالی حسابداری مدیریت
استراتژیک و فنون آن در این نوع راهبرد پرداختند .یافتهها حاکی از آن بود که برخی از
شیوههای حسابداری مدیریت استراتژیک ،عالوه بر اینکه قابلیت کاربرد برای
پیادهسازی و اجرای راهبرد اقیانوس آبی را دارند ،از اجزای ضروری آن بهشمار میرود؛
ازجمله تحلیل چرخۀ عمر ،قیمتگذاری استراتژیک ،تجزیهوتحلیل زنجیرۀ ارزش،
هزینهیابی هدف ،هزینهیابی کایزن ،بودجهریزی کایزن ،هزینهیابی و مدیریت برمبنای
فعالیت و ارزیابی متوازن .با وجود این ،اکثر این شیوهها برای کمک به مدیریت
استراتژیک مبتنیبر اقیانوس آبی نیازمند تعدیالتی است .به بیان دیگر ،حسابداری
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مدیریت استراتژیک برای سودمندبودن در تدوین ،پیادهسازی ،تداوم و ارزیابی راهبرد
اقیانوس آبی نیاز به پیشرفتهایی دارد .توجه به صنایع جانشین و جایگزین ،مطلوبیت
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

برای خریدار (ازجمله غیرمشتریان) ،عوامل انسانی ،رفتاری و نامشهود مهمترین
پیشرفتهای الزم برای حسابداری مدیریت استراتژیک در این حوزهاند؛ بنابراین
حسابداری مدیریت استراتژیک از نوع رنگ استراتژی شرکت تأثیر میپذیرد ،اما با
تعدیل فنون آن کماکان میتوان سودمندی این سیستم اطالعاتی را حفﻆ کرد.
آقازاده و همکاران ( ،)7902در تحقیقی با عنوان «بررسی استراتژیهای نوآوری در
صنعت بیمۀ کشور با رویکرد اقیانوس آبی» بیان کردهاند که شرکتهای فعال در صنعت
بیمۀ کشور بدون توجه به مثلفههای خاص و بااهمیت صنعتهای خدماتی ،به رقابتی
خونین پرداختهاند و اقیانوس قرمزی را در صنعت بیمه خلق کردهاند .الزم است با
درپیشگرفتن استراتژیهای نوآوری و کاهش و حذف فعالیتهای غیرضروری ،بر
روی خواستۀ واقعی مشتری ،درحکم هستۀ اصلی کسبوکار ،تمرکز کرده ،با خلق
نوآوری ارزش ،راه را برای ورود به اقیانوس آبی صنعت هموار کنند .از اینرو ،عملکرد
برخی از شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ کشور در ابعاد رفاه و آسایش ،خدمات
اینترنتی ،کیفیت برخورد و ارتباطات ،کیفیت خدمات ،برند ،شواهد فیزیکی ،قیمت و
خالقیت ـ که در روند پژوهش شناسایی شدهاندـ بررسی شد .سپس به کمک بوم
استراتژی و الگوی چهار اقدامی ،که از ابزارهای راهبرد اقیانوس آبیاند ،به بررسی
راهبردهای نوآوری در صنعت بیمۀ کشور پرداخته شد .نتایج نشان داد که ابعاد خدمات
اینترنتی ،شواهد ف یزیکی و خالقیت در سطح نامناسب عملکردی قرار دارند و
شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ کشور در تمامی ابعاد ،بهجز بُعد شواهد فیزیکی،
عملکردی مشابه دارند .در ادامه نیز راه دستیابی به اقیانوس آبی صنعت بیمۀ کشور در
قالب الگوی چهار اقدامی و چهار اقدام ایجاد ،افزایش ،کاهش و حذف نمایش داده
شد.
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علیزاده و همکاران ( ،)7979در تحقیقی با عنوان «توسعۀ الگوی راهبرد اقیانوس آبی
در صنعت بانکداری (مطالعۀ موردی :بانکهای خصوصی ایالم)» با هدف توسعۀ
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

الگوی راهبرد اقیانوس آبی در صنعت بانکداری به شیوۀ کمّی و رویکرد قیاسی
پرداختند .تجزیهوتحلیل دادهها به روش تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساختاری
نشان داد که هریک از بانک ها باید راهبرد اقیانوس آبی را در چهار اقدام اجرا کنند)7 :
حذف (بازاریابی پردامنه با رسانههای فراگیر ،تأخیر خدمترسانی و بهکارگیری واژگان
تخصصی در تبلیغ)؛  )1کاهش (هزینههای کارکنان ،فعالیتهای ناکارآمد و هزینههای
نظارت)؛  )9افزایش (سهولت در کار ،امنیت در رویهها ،وجهه و اعتبار)؛  )8خلق
(خدمات نوین بانکی ،طبقهبندی مشتریان و تنوع در خدمات).
جانبزرگی ( ،)7977در تحقیقی با عنوان «بررسی موانع استقرار و پیادهسازی استراتژی
اقیانوس آبی ( )BOSدر شرکت بیمۀ کارآفرین» بیان کرد که یکی از مهمتـرین تحوالت
در حوزۀ مدیریت استراتژیک ،که منجر به پیدایش انقالبی در حوزۀ راهبردی شده
است ،راهبرد اقیانوس آبی است که با رویکرد تفکر راهبردی همراه با نوآوری در حوزۀ
راهبردی اقدام به ارائۀ مجموعهای از ابزارها و رویکردهای خاص برای تحقق آن کرده
است .امروزه دنیای نوین تجارت بیمه مجموعهای پررقابت است؛ بر همین اساس ،این
پژوهش براساس مدل استراتژی اقیانوس آبی به بررسی موانع استقرار و پیادهسازی
 BOSدر شرکت بیمۀ کارآفرین پرداخت .فرضیههای اصلی این پژوهش ،وجود ارتباط
بین عوامل سیاسـی ،شناختـی ،منابع و انگیزشی را با اجرا نشدن راهبرد اقیانوسآبی در
بیمۀ کارآفرین بررسی کرده است .جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان بیمۀ
مرکزی کارآفرین تشکیل دادهاند .آزمونها و تحلیلهای مرتبﻂ با فرضیههای این
تحقیق ،این نتیجه را تأیید کرد که تمامی عوامل یادشده ،موانع پیادهسازی  BOSدر
شرکت بیمۀ کارآفرین بوده است و طبق آزمون رگرسیون خطی چندمتﻐیره ،ترتیب
اهمیت و تأثیرگذاری عوامل اصلی براساس ضرایب بتا بهترتیب سیاسی ،شناختی،
انگیزشی و درنهایت منابع است.
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لوتندر و همکاران ( ،)1879در تحقیقی با عنوان «تولید مستقل محلی ـ استراتژی
اقیانوس آبی موردی» بیان کردند که تأثیرات زیستمحیطی ،صرفهجویی در منابع طبیعی
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

و رفتار اکولوژیکی عوامل مهمی برای صنایع تولیدی اروپا بهشمار میروند .صنایع باید
بر فرایندهای تولیدی ،که حافﻆ و دوستار محیﻂ زیستاند ،متمرکز باشند .شرکت
موردی این مطالعه ،طیﻒ وسیعی از تجهیزات پردازش چوب را ،که به نیازهای
مشتریان متصل است ،عرضه میکند .این شرکت همچنین راهحلهایی برای خدمات
چرخۀ حیات فراهم میکند .استفاده از راهبرد اقیانوس آبی از دیدگاههای علمی و
صنعتی در موارد کسبوکار حقیقی و مدیریت ـ بهمنزلۀ بخشی از ارزیابی تولید مستقل
محلی ـ رویکرد خوبی است.
النسور ( ،)1872در تحقیقی با عنوان «تأثیر بهکارگیری راهبرد اقیانوس آبی بر مزیت
رقابتی بانکهای تجاری» به بررسی تعیین تأثیر آماری اعمال راهبرد اقیانوس آبی در
افزایش مزیت رقابتی بانکهای تجاری در عربستان سعودی پرداخت .نتایج نشان داد
که اعمال راهبرد اقیانوس آبی در مزیت رقابتی بانکهای تجاری عربستان تأثیر آماری
مثبت دارد .همچنین تأثیر آماری اجزای راهبرد اقیانوس آبی (حذف ،کاهش ،ایجاد و
افزایش) در مزیت رقابتی بانکهای تجاری ثابت شد .این مطالعه نشان میدهد که
مزیت رقابتی بانکهای تجاری در عربستان سعودی به علت اجرای راهبرد اقیانوس آبی
است.
لیندیک و همکاران ،)1871( 7در تحقیقی با عنوان «رشد بیشتر از طریق استراتژی
اقیانوس آبی :پیامدهایی برای سیاست اقتصادی» بیان کردند که رشد بیشتر هدف کلیدی
تمامی شرکتها ،دولتها و جوامع است .سیاستهای اقتصادی اغلب برای رسیدن به
این هدف با تحت نظر قرار دادن شرکتها و رقبایی با اندازههای خاص ،که در صنایع
ویژه و متمرکز فعالیت تجاری دارند ،تالش میکنند .البته این رویکرد سیاستگذاری،
کاستیهای درخور توجهی دارد و به نظر میرسد برای رشد اقتصادی ،چندان مثثر
1. Lindič et al.
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نیست .آنها در این تحقیق پیشنهاد رویکردی جدید درقبال سیاستگذاری اقتصادی
دادند که مستقیماً از دیدگاه کارآفرینی حاصل میشود .این رویکرد ،که چارچوب
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

استراتژی کسبوکار موفقیتآمیز را بررسی میکند ،راهبرد اقیانوس آبی است و شرایﻂ
ممکن برای رشد در سطحی باال را کشﻒ میکند .نتایج نشان داد که بین سطح کالن
سیاستهای اقتصادی بهمنظور دستیابی به رشد بیشتر و سطح خرد رشد کسبوکار
شکاف زیادی دیده میشود .یافتهها نشان داد که باید تمرکز سیاستهای اقتصادی در
مورد شرکتهای بزرگ ،صنایع و فعالیتهای تجاری به سمت همکاری درون صنعت،
همکاری بین شرکتهای با اندازههای متفاوت ،نوآوری ارزش و تشکیل بازارهای بدون
رقابت را تﻐییر داد.
پیتا ،)1887( 7در تحقیقی با عنوان «مسائل در یک اقتصاد پایین :اقیانوس آبی و توسعۀ
محصول جدید» بیان کرد که در صنعت پوشاک به دنبال استفاده از مفهوم راهبرد
اقیانوس آبـی در توسعۀ محصول جدید بوده است و نشان داد که شرکتها میتوانند با
استفاده از استراتژی اقیانوس آبی محصوالت و خدمات خود را با ساختاری جدید به
مشتریان عرضه کنند و اینگونه از رقابت موجود در صـنعت دوری جویند .در این
تحقیق ،عواملی مانند قیمت ،تزئینات ،آسودگی و سهولت دسترسی ،طبقهبندی و
خدمات دیگر ارائهشده ،در بوم استراتژی صنعت پوشاک بررسی شده است ،عواملی که
بر اثر آنها ،موارد ذکرشده به پایینتر از حد موجـود کاهش یافتند و عواملی مانند
شبکههای اجتماعی و شبکههای فروش اینترنتی پدید آمدند.
با مرور پیشینۀ تحقیقات مشخﺺ میشود که دربارۀ راهبرد اقیانوس آبی و ارتباط آن با
کسب مزیت رقابتی ،در قالب مدلی در حوزۀ بیمه ،هیچ مطالعهای ارائه نشده است .این
مطالعه به بررسی این موضوع در حوزۀ صنعت بیمه ،که صنعت مهمی برای کشور تلقی
میشود ،میپردازد.

1. Pitta
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 .چارچوب روششناختی
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی ـ پیمایشی
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

است .جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ پرسنل (مدیران و مشاوران و کارکنان سطوح
مختلﻒ) ستاد مرکزی یک شرکت بیمهای در شهر تهران تشکیل میدهند .اعضای نمونه
نیز با توجه به تعداد کل اعضای جامعه و متناسب با آن ،براساس فرمول تعیین حجم
نمونۀ کوکران با جامعۀ محدود به تعداد  759نفر در نظر گرفته شد .به علت آنکه کلیۀ
کارکنان شانس برابر برای انتخابشدن داشته باشند ،به روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شدند و پرسشنامۀ تحقیق بین آنان توزیع شد .پرسشنامۀ استفادهشده برای
سنجش متﻐیرهای تحقیق ،شامل پرسشهای ساختارمند و بسته با مقیاس لیکرت پنج
گزینهای است .در مطالعۀ حاضر ،راهبرد اقیانوس آبی براساس پرسشنامۀ برگرفته از
تحقیق کیم و مابورن ( ،)1885با چهار مثلفۀ حذف ،کاهش ،ایجاد و افزایش هریک
شامل چهار پرسش بررسی شد .برای سنجش مزیت رقابتی شامل دوازده پرسش از
پرسشنامۀ برگرفته از تحقیق دنیسون ( ،)1888سوسمن )1888( 7و استریکمن و
همکاران ،)1880( 1استفاده شد .گویههای مثلفههای راهبرد اقیانوس آبی (کاهش،
افزایش ،حذف و ایجاد) برگرفته از پرسشنامۀ کیم و مابورن در شرکت بیمهای
موردپژوهش بومیسازی شده است تا در جامعه قابلیت سنجش داشته باشد .در جدول
 1نتایج بار عاملی آن نشان داده شده است.

  .روایی و پایایی پرسشنامهبرای بررسی روایی صوری و محتوایی ابزار سنجش ،نخست پرسشنامه بین  75نفر از مدیران
شرکت بیمهای موردپژوهش توزیع شد و نظرهای اصالحی و تکمیلی آنها در آن لحاظ شد.
همچنین روایی سازۀ پرسشنامه نیز از راه تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار پی ال اس
بررسی شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،روایی سازۀ پرسشنامه را تأیید کرد (تمامی بارهای
عاملی بهدستآمده باالی  8/9است و آمارۀ تی آنها نیز بیشتر از  7/72است).
1. Sussman
2. Strichman et al.
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جدول  .نتایج بارهای عاملی
متغیر

تأخیر در ارائۀ خدمات

8/28

راهبرد حذف

برخورد نامناسب با مشتریان و بیمهگذاران

8/99

اقیانوس آبی

نارضایتی بیمهگذاران و مشتریان

8/98

کاغذبازیهای زائد و ارائۀ خدمات غیرکاغذی

8/21

مدت زمان صدور بیمهنامهها

8/92

نرا بیمهنامه

8/98

هزینههای ثابت و هزینۀ نیروی کار

8/27

فعالیتهای ناکارآمد

8/92

افزایش توجه به نظر مشتری با ایجاد بستر اینترنتی و رسانۀ اجتماعی

8/00

راهبرد ایجاد

بهبود رسیدگی به شکایات بیمهگذاران با ارائۀ مشاوره و خدمت اینترنتی

8/00

اقیانوس آبی

تأثیر طراحی محیطی در عالئق مشتری

8/07

رقابتپذیری براساس ویژگی بیمهگذاران

8/21

تأثیر تخفیﻒ شناوری در دروندادههای مشتریان

8/99

پیشبینی نیاز آتی مشتریان با ارائۀ مشاوره و خدمات پس از فروش

8/90

تأثیر سرعت پاسخگویی در افزایش رقابتپذیری

8/89

تأثیر افزایش دقت در عملیات بیمهای در رقابتپذیری

8/25

پاسخگویی محیطی و تﻐییر در شرکت

8/92

واکنش در قبال رقبا و دیگر تﻐییرات در محیﻂ

8/98

شیوههای جدید و بهبودیافته برای انجام کارها

8/21

درنظرگرفتن پیشنهادها و نظرهای مشتریان

8/57

درنظرگرفتن دروندادههای مشتریان

8/51

درنظرگرفتن عالئق مشتریان

8/88

بیان چالشهای جدید بهمنظور همکاری کارکنان با یکدیگر و همفکری آنان

8/27

دراختیارگذاشتن زمان و منابع مالی کافی در اختیار کارکنان برای آزمایش ایدهها

8/28

راهبرد
کاهش
اقیانوس آبی

راهبرد
افزایش
اقیانوس آبی

مزیت رقابتی

« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

گویه

بارعاملی

و تفکرات
دریافت پاداش در هر دو حالت شکست یا موفقیت ایدههای جدید

8/29

حساسیت به محیﻂ خارجی

8/57

استقبال تﻐییرات

8/27

فکرکردن دربارۀ مسائل آینده

8/27

(منبع :یافتههای تحقیق)
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همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از شاخﺺ پایایی ترکیبی و آلفای کرونباا بررسی
شد و مشخﺺ شد الزمۀ تأیید پایایی باالتربودن این شاخﺺها از مقدار  8/9است.
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

همانطور که در جدول  9مشخﺺ است ،تمامی این ضرایب باالتر از  8/9است و این
موضوع نشاندهندۀ پایابودن ابزار اندازهگیری است.
جدول  .نتایج پایایی پرسشنامه
متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

راهبرد حذف اقیانوس آبی

8/27

8/90

راهبرد کاهش اقیانوس آبی

8/98

8/01

راهبرد ایجاد اقیانوس آبی

8/08

8/78

راهبرد افزایش اقیانوس آبی

8/28

8/99

مزیت رقابتی

8/02

8/09

منبع :یافتههای تحقیق

 .4تحلیل تجربی
در این تحقیق ،برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده ،نخست در سطح توصیفی
با استفاده از شاخﺺهای آماری به توصیﻒ و تلخیﺺ دادهها پرداخته شد و سپس در
سطح استنباطی برای بررسی صحت فرضیهها و روابﻂ بین متﻐیرهای تحقیق از مدل
معادالت ساختاری استفاده شد .ابزار تجزیهوتحلیل دادهها در قسمت آمار توصیفی
نرمافزار  SPSSو در قسمت آمار استنباطی بهعلت حجم کم نمونۀ آماری و انجام
معادالت ساختاری ،نرمافزار  PLSاست.

 . -4بررسی توصیفی
با توجه به یافتههای جمعیتشناختی ،مشخﺺ شد که  97درصد نمونۀ بررسیشده زن
و  27درصد مردند؛ بنابراین اکثریت نمونۀ بررسیشده را مردان تشکیل میدهند .بیشتر
781

نمونۀ آماری بررسیشده نیز در محدودۀ سنی بین  92تا  88سال با سطح تحصیالت
کارشناسی ارشدند.
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

برای بررسی توصیفی متﻐیرهای تحقیق ،از معیارهای مرکزی و پراکندگی استفاده شد.
توصیﻒ متﻐیرها از آن رو اهمیت دارد که نتایج آزمون فرضیههای تحقیق براساس
دادهها و شاخﺺهای این متﻐیرها استخراج میشود .با توجه به انتخاب طیﻒ لیکرت
پنجتایی برای پرسشهای پرسشنامه ،مقدار میانگین بهدستآمدۀ کمتر از  9برای متﻐیرها
نشان میدهد که جامعۀ مطالعهشده در آن حوزه وضعیتی نامطلوب دارد و درخصوص
متﻐیرهای معکوس برعکس است.
جدول  .4شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق
انحراف

ابعاد

میانگین

راهبرد حذف اقیانوس آبی

9/97

8/77

راهبرد اقیانوس

راهبرد کاهش اقیانوس آبی

9/90

8/20

-8/29

آبی

راهبرد ایجاد اقیانوس آبی

9/81

8/92

-8/71

-8/79

راهبرد افزایش اقیانوس آبی

9/18

8/98

-8/81

-8/08

9/85

8/29

-8/99

8/18

متغیر

مزیت رقابتی

معیار

چولگی

کشیدگی

-8/72

-8/58
8/57

منبع :یافتههای تحقیق

توصیﻒ متﻐیرها نشان میدهد که میزان مطلوبیت تمامی متﻐیرهای تحقیق از دید افراد
نمونۀ آماری در حد متوسﻂ است .چولگی معیاری از تقارن تابع توزیع است .کشیدگی
معیاری از ارتفاع تابع توزیع است .هرچه قدرمطلق ضرایب چولگی و کشیدگی
بزرگتر باشد ،بیانگر انحراف و تفاوت نمونه از نظر قرینگی با توزیع نرمال است؛ اگر
این ضرایب در بازه ( 7و  )-7قرار گیرند ،بیانگر عدم انحراف توزیع و منحنی متﻐیر در
مقایسه با توزیع نرمال است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که مشاهدههای
دورافتادهای در دامنۀ توزیع وجود ندارد و قدر مطلق ضرایب چولگی و کشیدگی برای
متﻐیرها در محدودۀ مدنظر است؛ بنابراین توزیع انحرافیافتهای بهنسبت توزیع نرمال
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ندارند .برای بررسی نرمالبودن متﻐیرها ،عالوهبر آزمون چولگی و کشیدگی ،از آزمون
کلموگروف اسمیرنوف نیز استفاده شد و نتایج نشان داد که مقدار سطح معنیداری
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

تمامی متﻐیرها از مقدار خطای  8/85بیشتر است .بر این اساس ،فرض صفر (فرض
نرمالبودن) دربارۀ این متﻐیرها تأیید میشود و میتوان نرمالبودن آنها را پذیرفت.

 . -4اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری
نمودارهای زیر مدل تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساختاری را در حالت تخمین و
معناداری ضرایب استاندارد نشان میدهد .در این نمودارها اعداد یا ضرایب به دو دسته
تقسیم میشوند .دستۀ اول «معادالت اندازهگیری» نام دارند و روابﻂ بین متﻐیرهای پنهان
و متﻐیرهای آشکار (پرسشهای پرسشنامه) هستند .دستۀ دوم «معادالت ساختاری» نام
دارند که روابﻂ بین متﻐیرهای پنهان و پنهاناند و برای آزمون فرضیات استفاده
میشوند .به این ضرایب ضرایب مسیر 7گفته میشود.

شکل  .مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد
منبع :یافتههای تحقیق

1. Path Coefficient
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« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

شکل  .4مدل اصلی تحقیق در حالت معناداری ضرایب استاندارد
منبع :یافتههای تحقیق

(جدول  )5شاخﺺ های روایی و نیکویی برازش را برای متﻐیرها و مدل تحقیق نشان
میدهد:
جدول  .5روایی همگرا و شاخص نیکویی برازش
ابعاد

AVE

R

راهبرد حذف اقیانوس آبی

8/89

-

راهبرد

راهبرد کاهش اقیانوس آبی

8/59

-

اقیانوس آبی

راهبرد ایجاد اقیانوس آبی

8/27

-

راهبرد افزایش اقیانوس آبی

8/82

-

8/87

8/09

متغیر

مزیت رقابتی

AVE

8/975

R2

8/787

GOF

8/25

منبع :یافتههای تحقیق
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شاخﺺ میانگین واریانس استخراجشده( 7روایی همگرا) در جدول نشان میدهد که
تمامی سازههای مطالعهشده ،میانگین واریانس استخراجشدۀ باالتر از  8/8دارند و بیانگر
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

این است که هر نشانگر فقﻂ سازۀ خود را اندازهگیری میکند و ترکیب آنها بهگونهای
است که تمامی سازهها بهخوبی از یکدیگر تفکیک میشوند .شاخﺺ نیکویی برازش

1

مدل نیز در این جدول بیان شده است .این شاخﺺ سازش بین کیفیت مدل ساختاری
و مدل اندازهگیریشده را نشان میدهد و برابر است با:
GOF  AVE  R2

که در آن

AVE

و

R2

میانگین  AVEو  R2است .باالبودن مقدار شاخﺺ از 8/8

برازش مدل را نشان میدهد .مقدار شاخﺺ برازش برابر  8/25شده است و از مقدار
 8/8بزرگتر است و نشاندهندۀ برازش مناسب مدل است.
همبستگی رابطهای است میان دو متﻐیر در یک مدل ،اما غیرجهتدار و ماهیت این نوع
رابطه از راه تحلیل همبستگی ارزیابی میشود .جدول زیر ضرایب همبستگی پیرسون
برای بررسی رابطه میان متﻐیرهای پنهان را دوبهدو نشان میدهد .روی قطر اصلی این
ماتریس عدد یک واقع شده است؛ به این منظور که هر متﻐیر با خودش همبستگی کامل
دارد .تمامی ضرایب در سطح اطمینان  77درصد معنادارند (مقدار سطح معناداری کمتر
از  7درصد است) .ضریب مثبت نشاندهندۀ رابطۀ مثبت و مستقیم و ضریب منفی
نشاندهندۀ رابطۀ منفی و معکوس بین دو متﻐیر است .هرچه مقدار ضریب همبستگی
بزرگتر باشد ،شدت رابطه بین دو متﻐیر بیشتر و قویتر است.

1. AVE
2. GOF
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جدول  .6ضرایب همبستگی پیرسون و روایی واگرا
متغیرهای پنهان

( )

( )

( )

()4

 . 1راهبرد کاهش اقیانوس آبی

8/28

7

 . 9راهبرد ایجاد اقیانوس آبی

8/87

8/57

7

 . 8راهبرد افزایش اقیانوس آبی

8/29

8/88

8/87

7

 . 5مزیت رقابتی

8/07

8/20

8/92

8/98

« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

 . 7راهبرد حذف اقیانوس آبی

7

()5

7
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نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین متﻐیرهای تحقیق رابطۀ مثبتی
وجود دارد (تمامی ضرایب همبستگیها معنادار است)؛ یعنی راهبرد حذف اقیانوس آبی
بیشترین ارتباط را با مزیت رقابتی ( )8/07و راهبرد کاهش اقیانوس آبی کمترین ارتباط
را با مزیت رقابتی ( )8/20دارد.

 . -4اعتبارسنجی مدل ساختاری
پس از اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری نوبت به بررسی مدل ساختاری (درونی)
تحقیق میرسد.
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جدول  .7نتایج معادالت ساختاری برای بررسی فرضیههای تحقیق
فرضیههای تحقیق
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

راهبرد اقیانوس آبی

کسب مزیت رقابتی
کسب مزیت رقابتی

راهبرد حذف از اقیانوس آبی

وضعیت

جهت

فرضیه

رابطه

B

T

8/77

778/97

تأیید

رتبه

مثبت

8/88

78/79

تأیید

مثبت

7

راهبرد کاهش از اقیانوس آبی

کسب مزیت رقابتی

8/78

9/25

تأیید

مثبت

1

 .9راهبرد ایجاد از اقیانوس آبی

کسب مزیت رقابتی

8/99

71/75

تأیید

مثبت

1

8/18

9/28

تأیید

مثبت

9

 .8راهبرد افزایش از اقیانوس آبی

کسب مزیت رقابتی

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01
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براساس نتایج بهدستآمده از ضرایب معادالت ساختاری ،مقدار آمارۀ تی فرضیۀ اصلی
( )778/97در ناحیۀ رد فرضیۀ صفر و خارج بازۀ ( 7/72و  )-7/72قرار دارد و فرضیۀ
محقق تأیید میشود و با توجه به مثبتبودن ضریب مسیر میتوان گفت راهبرد اقیانوس
آبی به میزان  77درصد در مزیت رقابتی شرکت بیمهای موردمطالعه تأثیر مثبت و
معنادار دارد .آمارۀ تی فرضیۀ فرعی اول ( )78/79در ناحیۀ رد فرضیۀ صفر قرار دارد و
فرضیۀ محقق تأیید میشود و با توجه به مثبتبودن ضریب مسیر میتوان گفت راهبرد
حذف از اقیانوس آبی به میزان  88درصد در مزیت رقابتی شرکت بیمهای موردمطالعه
تأثیر مثبت و معنادار دارد .آمارۀ تی فرضیۀ فرعی دوم ( )9/25در ناحیۀ رد فرضیۀ صفر
قرار دارد و فرضیۀ محقق تأیید میشود و با توجه به مثبتبودن ضریب مسیر میتوان
گفت راهبرد کاهش از اقیانوس آبی به میزان  78درصد بر مزیت رقابتی شرکت بیمهای
موردمطالعه تأثیر مثبت و معنادار دارد .آمارۀ تی فرضیۀ فرعی سوم ( )71/75در ناحیۀ
رد فرضیۀ صفر قرار دارد و فرضیۀ محقق تأیید میشود و با توجه به مثبتبودن ضریب
مسیر میتوان گفت راهبرد ایجاد از اقیانوس آبی به میزان  99درصد در مزیت رقابتی
شرکت بیمهای موردمطالعه تأثیر مثبت و معنادار دارد .آمارۀ تی فرضیۀ فرعی چهارم
( )9/28در ناحیۀ رد فرضیۀ صفر قرار دارد و فرضیۀ محقق تأیید میشود و با توجه به
مثبتبودن ضریب مسیر میتوان گفت راهبرد افزایش از اقیانوس آبی به میزان
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 18درصد در مزیت رقابتی شرکت بیمهای موردمطالعه تأثیر مثبت و معنادار دارد.
براساس ضرایب بتا ،راهبرد حذف از اقیانوس آبی رتبۀ اول و بیشترین تأثیر ( )8/88را
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

در مزیت رقابتی شرکت بیمهای مورد مطالعه دارد و راهبرد کاهش از اقیانوس آبی رتبۀ
چهارم و کمترین تأثیر ( )8/78را در این زمینه دارد .ضریب تعیین نیز نشاندهندۀ این
است که متﻐیرهای مستقل تا چه میزان از تﻐییرات متﻐیر وابسته را توضیح میدهد و در
این تحقیق مثلفههای حذف ،کاهش ،ایجاد و افزایش از اقیانوس آبی  02درصد از
تﻐییرات مزیت رقابتی شرکت بیمهای موردمطالعه را تعیین میکنند.

 .5جمعبندی و پیشنهادها
همانطور که نتایج معادالت ساختاری نشان داد ،تمامی فرضیههای تحقیق با  77درصد
اطمینان تأیید شد و با توجه به مثبتبودن ضرایب مسیر ،جهت تأثیر متﻐیرها بر روی
هم مثبت است .با توجه به اینکه امروزه بین شرکتهای بیمه در ایران رقابت شدیدی
دیده میشود و موفقیت در این عرصه به روشهای نوینی نیاز دارد که ضمن تمایز از
رقبای دیگر ،بتواند پاسخگوی فضای فعلی رقابت باشد ،محقق برآن شد که با طرح
راهبرد اقیانوس آبی روشی نو برای حضور موفق در عرصۀ فعلی رقابت معرفی کند.
استراتژی جدیدی که میتواند ارزشهای جدید را در رقابت یا حتی ایجاد بازارها و
مشتریان جدید خلق کند راهبرد اقیانوس آبی است (لوتندر و همکاران .)1879 ،در
مقابل فضای معلوم و شناختهشدۀ بازار موسوم به اقیانوس قرمز ،که قواعد مشخصی
دارد و رقابت شدیدی در آن حکمفرماست ،فضای بکر و ناشناختهای از بازار ،که بیرون
از مرزهای محدود و رقابت خونین بین شرکتها را دربر میگیرد ،اقیانوس آبی نام
دارد .ایدۀ غالب در این راهبرد ،پرهیز از رقابت و خلق بازارهای دستنخوردهای است
که بدون حضور رقیب فرصتهای سودآوری خلق میکند .راهبرد اقیانوس آبی مدلی
یکپارچه از تفکر راهبردی است و از تشکیل بازارها و صنایع جدیدی حمایت میکند
که در آن تقاضا بهجای مبارزه خلق شود و به قواعد رقابت ارتباطی نداشته باشد.
شرکتها میتوانند در این اقیانوس بازارهایی را بیابند که در آنها منافعشان را بدون
رقابت افزایش دهند (کیم و مابورن .)1885 ،بنابراین بیتوجهی به راهبرد اقیانوس آبی
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موجب میشود که شرکتها در رقابت شانهبهشانه با رقبای دیگر و در اقیانوس قرمز و
خونین بمانند و بهتدریج از صحنۀ رقابت محو شوند.
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

بهمنظور بهبود هرچه بیشتر شاخﺺهای تحقیق ،به مدیران شرکت بیمهای مورد مطالعه
با توجه به پرسشهای پرسشنامه (از راه رواییسنجی و تحلیل عاملی تأییدی مشخﺺ
شد که تمامی پرسشها نقش تعیینکننده در مدل داشتهاند) و میانگین مستخرجه از آمار
توصیفی (از راه شاخﺺ میانگین مشخﺺ شد تمامی متﻐیرها در حد متوسﻂ قرار دارند
و اگر حداقل حد مطلوب را برای شاخﺺ میانگین  8در نظر بگیریم ،باید به حد
مطلوب برسند) ،پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود:
پیشنهادهای مبتنیبر فرضیۀ اول :راهبرد حذف از اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی
شرکت بیمهای موردمطالعه تأثیر معناداری دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده در این فرضیه ،که مشخﺺ شد راهبرد حذف از اقیانوس
آبی رتبۀ اول و بیشترین تأثیر را در کسب مزیت رقابتی شرکت بیمهای مورد مطالعه
دارد ،پیشنهاد میشود:
 )7این شرکت بیمهای برای حذف بروکراسیهای زائد و حذف ارتباطات پلکانی صرف
اقدام کند؛
 )1این شرکت بیمهای با برقراری کالسهای مهارت ارتباطی برای کارکنان و نمایندگان
شرکت ،آموزشهای الزم را درخصوص نحوۀ برخورد مناسب با مشتریان و بیمهگذاران
ارائه کند.
پیشنهادهای مبتنیبر فرضیۀ دوم :راهبرد کاهش از اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی
شرکت بیمهای مورد مطالعه تأثیر معناداری دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده در این فرضیه ،که مشخﺺ شد راهبرد کاهش از اقیانوس
آبی رتبۀ چهارم و کمترین تأثیر را در کسب مزیت رقابتی شرکت بیمهای مورد مطالعه
دارد؛ بااینحال بهعلت تأثیر مثبتی که در مزیت رقابتی دارد ،پیشنهاد میشود:
 )7این شرکت بیمهای با بررسی میزان خسارات واردۀ ناشی از اخذ پذیرش ریسک
برخی از بیمهگذاران ،که منجر به ضرر و زیان شدهاند و برای حذف شرکت در فضای
رقابتی استعالمات و مناقصات آنان اقدام کند؛
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 )1این شرکت بیمهای باید سعی کند نرا بیمهنامههای خود را با درنظرگرفتن نوع
ریسکها و خسارتهای وارده طی سنوات گذشته بازبینی کند و از این راه برای کاهش
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

نراهای مربوطه و به حد معقول برای حفﻆ مشتری اقدام کند .بدینترتیب ،با حفﻆ
کیفیت خدماترسانی و با کاهش هزینههای ثابت و متﻐیر در راستای رسیدن به مقصود
گام برداشته است؛
 )9این شرکت بیمهای با بررسی فعالیتهای ناکارآمد شرکت (آییننامه و ساختار
ناکارآمد ،مدیریت ریسک ناکارآمد و  )...برای شناسایی و تا حد ممکن کاهش آنان
اقدام کند.
پیشنهادهای مبتنیبر فرضیۀ سوم :راهبرد ایجاد از اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی
شرکت بیمهای مورد مطالعه تأثیر معناداری دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده در این فرضیه ،که مشخﺺ شد راهبرد ایجاد از اقیانوس
آبی تأثیر مثبتی در کسب مزیت رقابتی شرکت بیمهای مورد مطالعه دارد ،پیشنهاد
میشود:
 )7این شرکت بیمهای در اینترنت و رسانههای اجتماعی بستری برای تبادل تجربهها و
نظرهای بیمهگذاران فراهم کند و همچنین به تبلیﻐات در این رسانهها درخصوص
مزایای بیمۀ مورد نظر بپردازد؛
 )1این شرکت بیمهای باید به مکان و خصوصیات محیطی شرکت نیز توجه کند و
محیطی مناسب و آراسته و با امکانات کامل (فضای پارکینگ ،میز انتظار و دستگاه
نوبتدهی و  )...را در اختیار کارکنان و مشتریان قرار دهد؛
 )9این شرکت بیمهای باید با درنظرگرفتن نوع بیمهگذار و ریسکهای مربوط به
عملیات آن در مورد شناورکردن نراهای انواع بیمهنامههای خود (نرا متفاوت خدمات
بیمه براساس ویژگی بیمهگذاران) اقدام کند تا از این راه بتواند طیﻒ وسیع و گوناگونی
از مشتریان را جذب کند.
پیشنهادهای مبتنی بر فرضیۀ چهارم :راهبرد افزایش از اقیانوس آبی در کسب مزیت
رقابتی شرکت بیمهای مورد مطالعه تأثیر معناداری دارد.
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با توجه به نتایج بهدستآمده در این فرضیه ،که مشخﺺ شد راهبرد افزایش از اقیانوس
آبی تأثیر مثبتی در کسب مزیت رقابتی شرکت بیمهای مورد مطالعه دارد ،پیشنهاد
« رجبی فرجاد و همکاران؛ تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمهای»

میشود:
 )7این شرکت بیمهای میزان دانش فنی در میان پرسنل و نمایندگان خود را افزایش دهد
و خدمات و پشتیبانی پس از فروش ،همچون رسیدگی به شکایات و پرداخت خسارات
به بیمهگذاران و افزایش سرعت رسیدگی به خسارات و  ...را بهبود بخشد؛
 )1این شرکت بیمهای با تشکیل اتاق فکر و بهرهگیری از توانمندی کارکنان و با استفاده
از مشوقهای انگیزشی ،درخصوص خلق شیوههای جدید فروش اقدام کند.
همچنین برای گویههایی از پرسشنامه ،که میانگین کمتر از حد متوسﻂ  9را داشتهاند و
در وضعیت مناسبی قرار ندارند ،پیشنهادهایی بهمنظور بهبود این شاخﺺها ارائه
میشود تا از این راه مفاهیم مرتبﻂ با این شاخﺺها را عملیاتی کنیم:
جدول  .8جدول عملیاتیسازی مفهوم
متﻐیر

سثالهای پرسشنامه

راهبرد

حذف نارضایتی بیمهگذاران

حذف

و مشتریان

میانگین
سثالها

پیشنهادها
مدیران و کارکنان این شرکت بیمهای باید به دنبال
شناسایی گلوگاههای نارضایتی از راه ارتباطات مثثر با
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بیمهگذاران و حذف یا کاهش نارضایتی آنان باشند؛
بدیهی است هزینۀ جذب مشتری جدید  5برابر هزینۀ
حفﻆ مشتری فعلی است.

ارائۀ مشاورۀ رایگان و ارائۀ
راهبرد

خدمات به بیمهگذاران و

ایجاد

مشتریان در اینترنت و

با توجه به نقش مثثر رسانههای اجتماعی الزم است
1/09

رسانههای اجتماعی

این شرکت بیمهای فعالیت خود را در عرصۀ مزبور با
ارائۀ خدمات متفاوت گسترش دهد و منجر به افزایش
مزیتهای این بیمه بهنسبت سایر رقبا شود.
این شرکت بیمهای باید خدمات پشتیبانی بیمهگذاران و

راهبرد

خدمات پس از فروش و

افزایش

مشاورهای

1/89

پیگیری خسارات مرتبﻂ با بیمه ،اعم از هزینههای
درمانی و  ،...را در کوتاهترین زمان و به آسانترین
شکل ممکن برای بیمهگذاران فراهم آورد.
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