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 شكر وعرفان


يطيب لي أن أتوجو بالشكر إلى اهلل سبحانو وتعالى الذي أمدني بعونو وتوفيقو عمى 
إلى  بالجميل االمتنان والعرفان وعظيم الشكر بخالص ، كما أتوجوىذه الرسالةإنجاز 
 من لمستو عمى ىذه الرسالة، ولما باإلشراف تكرمو عمىالفاضل أحمد حرز اهلل  الدكتور
 .العمل اىذ األثر في إنجاز أبمغ ليا قيمة كان ونصائح وتوجيو مثمر رحب صدر



، كمية اإلدارة واالقتصاد في جامعة القدسيطيب لي أن أتوجو بالشكر العميق إلى كما و 
لى الكادر األكاديمي واإلداري في  .الكمية وا 



شركات الصناعات الغذائية في العاممين في واألخوات وأتقدم بالشكر الجزيل إلى األخوة 
في كل من محافظة القدس، ورام اهلل والبيرة، والخميل، وكذلك وزارة االقتصاد  فمسطين
عمى تسييل ميمتي في البحث والدراسة وعمى ما قدموه لي من بيانات كانت الوطني 

 ز ىذه الدراسة.األساس في إنجا


  

 مؤيد محمد ابراهيم الغوانمةالباحث: 
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 مصطمحات الدراسة

صياغة تحميل وتخطيط و  ممية تشمل مجموعة من العمميات الفرعية مثلع : االدارة االستراتيجية
االستراتيجية وتنفيذ االستراتيجية وتقييم االستراتيجية وىي العمميات التي 

ميا وأخرون، المنظمة في تحقيق أىدافيا ) تيدف بمجمميا الى مساعدة
2007.) 

استراتيجية المحيط 
 االزرق

نشاء االبتكار في أعماليا  :  ويساعدىامفيوم يمكن المؤسسات من التفكير وا 
في تنظيم القطاعين المالي واالقتصادي والذي يشكل االىتمام الرئيسي 

 dMohammaSamsul and ,)ٍ لمشركة في تحقيق الربح المستدام

2017). 
تتضمن إزالة بعض العوامل التي تكمف الشركات كمفة عالية ولكنيا ال  : االزالة/ المحو

 تعطي قيمة لموضع التنافسي لمشركة او قيمة لمزبائن، وال توفر أي ارباح
(Kim and Mauborgne, 2015). 

ىذه العوامل تتضمن تقميص العوامل الى مستوى أدنى من الصناعة، كون  : التقميص/ التقميل
تكمف الشركة تكاليف عالية لممنافسة عمييا، وتبالغ الشركة في تقديميا 
بشكل يفوق احتياجات الزبائن، بينما تعود عمى الشركة بأرباح قميمة

(Kim and Mauborgne, 2015). 
رفع بعض العوامل الى مستوى أعمى من الصناعة، والتي تكون  تتضمن : الرفع/ الزيادة

عمى زيادة وتحسين مستوى جودة المنتجات المقدمة  عاليةقدرة و ذات قيمة 
، مما أىمية لدى الزبائن ولكنيا ميممة من قبل الشركةلمزبائن وتشكل 

يؤدي الى زيادة مستوى حجم االرباح المتحققة وتوسعيا بالشكل الذي 
ينعكس ايجابًا عمى شيرتيا وسمعتيا محميًا ودوليًا، وزيادة قدرتيا عمى 

 Kim and)ئن جدد واداريين ذوي كفاءة عالية لمعمل فيياجذب زبا

Mauborgne, 2015). 
يتم خمق وبناء عوامل جديدة لم تقدميا الصناعة من قبل، والتي تساعد  : االنشاء/ الخمق

 Kim)الشركاة عمى خمق حاجة جديدة لمزبائن وفتح اسواق جديدة ليا

and Mauborgne, 2015). 
)عبد المحسن،  تحقيقيا إلى المنظمة تسعى التي األىدافو  المخرجات : االداء 

2004). 
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نشاط يتضمن مقارنة النتائج المتوقعة مع النتائج الفعمية وتقصي  : قياس االداء
االنحرافات عن الخطط وتقويم األداء الفردي واختبار التقدم الحاصل نحو 

 .(2010االىداف المقررة السنوية والبعيدة االمد )الدوري، 
مدى تحقيق المؤسسة ليامش أمان من خالل قدرتيا عمى تصدي  : االداء المالي

المخاطر وتحدي الصعاب المالية، مما يزيل عنيا حالة االعسار المالي 
 (.2016)ساكر ومغزاوي، 
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 ممخص ال


األداء المالي لدى درجة تطبيق استراتيجية المحيط االزرق وعالقتيا بالى تعرف لمىدفت الدراسة 
تصميم وتم المنيج الوصفي،  ، واستخدمت الدراسةشركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

بعد ، و بعد الرفع، و بعد التقميل، و المحو)بعد أبعاد أربعةعمى  وزعت( فقرة 32)ت نتضم استبانة
من جميع شركات اسة وتكون مجتمع الدر ، األداء الماليألبعاد المحور الكمي (، كذلك اإلنشاء

 ا، والبالغ عددى(العاصمة القدس، ومحافظة رام اهلل والبيرة، ومحافظة الخميل)الصناعات الغذائية في 
العينة  بمغتو  ،بالطريقة القصديةاختيرت  ،( شركة90)، وبمغ حجم عينة الدراسة ( شركة156)

 اعتبرت ممثمة لممجتمع. ( استبانة75) النيائية


لتطبيق استراتيجية المحيط األزرق في الشركات الصناعية  الكمية الدرجةراسة أن أظيرت نتائج الد
وبمغ ، وبدرجة تقدير كبيرة، (4.30حسابي كمي )بمتوسط كانت مرتفعة الغذائية في الضفة الغربية 

(، 4.08)ألبعاد األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية  الكمية درجةالمتوسط الحسابي لم
جية المحيط االزرق الكمية درجة تطبيق استراتي بين وجود عالقة موجبة وتبين ،كبيرة بدرجة تقدير

عدم وجود فروق معنوية  كذلكوأبعادىا وبين األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية،  مجتمعة
بيق استراتيجية في استجابات المبحوثين نحو درجة تط( α≤0.00)اإلحصائية  عند مستوى الداللة

)عمر الشركة،  المحيط االزرق وبين األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية تعزى لمتغيرات
حجم  بين الشركات التيالفروق كانت و  ،، المحافظة( عدا متغير حجم المبيعات السنويعدد العاممين
 10) عن مبيعاتياد حجم مميون( وبين الشركات التي يزي 10مميون الى أقل من  20مبيعاتيا من )

مميون( ذات المتوسط الحسابي  10الى أقل من  20، لصالح الشركات التي حجم مبيعاتيا )(مميون
 (. 4..7األعمى )



تعزيز ممارسات تطبيق اإلدارة االستراتيجية في شركات الصناعات الغذائية  أوصت الدراسة بضرورة
ية نحو تطبيق استراتيجية المحيطات الزرقاء في في الضفة الغربية، ودعم شركات الصناعات الغذائ

تعزيز ممارسات الشركات الصناعية في أدائيا المالي باإلضافة إلى السوق المحمي الفمسطيني، 
 .ةضمن المعايير الدولي
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Abstract 

 
The study aimed to identify the degree of implementation of the Blue Ocean strategy and 

its relation to the financial performance of the food industry companies in the West 

Bank. The study used the descriptive approach, and a questionnaire consisting of (32) 

paragraphs was distributed to Four dimensions : (Elimination, Reduction, Raise, and 

Creation), as well as the overall axis of the financial performance. The study population 

(156 companies) was composed of all the food industry companies in each of the capital 

of Jerusalem, Ramallah-Al-bireh, and Hebron Governorate; in which a sample of 90 

companies were chosen intentionally according to some considerations ending with a 

final sample of 75 that was considered a representative sample. 

  

The study results showed a high overall degree for the implementation of the blue ocean 

strategy in the industrial food companies in the West Bank, with a total arithmetic mean 

of (4.30), while the arithmetic mean of the total degree of the financial performance 

dimensions of the food industry companies was (4.08). In addition, a positive correlation 

found between the degree of application of the Blue Ocean strategy dimensions and the 

financial performance of the food industry companies. Moreover, there were no 

significant differences at the level of statistical significance (α0.05) in respondents' 

responses to the degree of implementation of the blue ocean strategy and the financial 

performance of the food industrial companies attributable to the variables (age of the 

company, number of employees, governorate), except the annual sales volume variable. 

As the differences between the companies which has a sales volume of (10 million to less 

than 20 million), and the companies which has sales volume over the 20 million, for the 

benefit of companies whose annual sales volume (10 to less than 20 million), with a 

higher arithmetic mean of (4.37). 

 

The study recommended the necessity of strengthening the practices of applying strategic 

management in the food industry companies in the West Bank, supporting the food 

industry companies towards implementing the blue ocean strategy in the Palestinian local 

market. Moreover, enhancing the practices of the industrial companies in their financial 

performance, within the international standards. 
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 الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة وأىميتياخمفية 
 

  :مقدمةال 1.1
 

توجب عمى ، بشكؿ خاصوالسوؽ الفمسطيني بشكؿ عاـ مع ازدياد حدة المنافسة في السوؽ العالمي 
الشركات قبؿ وضع استراتيجياتيا أف تقوـ بدراسة وتقييـ استراتيجيات منافسييا لكي تتمكف مف معرفة 

واعتماد طرؽ ووسائؿ واضحة المعالـ ية فعالة تنافس اتتبني استراتيجيأنشطتيـ وتصبح قادرة عمى 
تيا ووصوليا لقمة اليـر التنافسي بيف أولوية لضماف استدامغير تقميدية مف قبؿ ادارة الشركات ك

حيث تعمؿ  ،ربحيتياالشركات القائمة وتفوقيا عمى باقي المنافسيف عمى المدى الطويؿ بنجاح وزيادة 
اليب تمكنيـ مف تنفيذ خططيـ االستراتيجية أو إبداليا بأخرى كافة اإلدارات الناجحة عمى اتباع أس

 تماشيا مع معطيات السوؽ.
 

برزت في الماضي العديد مف المفاىيـ التي تحدثت عف اساليب عمؿ واستراتيجيات عدة وعمى رأس 
ائف بشكؿ ىذه المفاىيـ كانت الميزة التنافسية لبورتر في الثمانينيات، والتي تقوـ عمى إيجاد منفعة لمزب

أفضؿ مف المنافسيف، وبقيت منيجيات التنافس وتحقيؽ الميزة التنافسية سائدة في االسواؽ حتى أوائؿ 
العقد المنصـر مع طرح كتاب استراتيجيات المحيط األزرؽ لمباحثيف كيـ وموبورني والذي يتحدث عف 

قيمة أو منفعة ظاىرة مفيوـ ابتكار القيمة ويقـو عمى صناعة وتطوير قيمة جديدة بدال مف عرض 
لشريحة محددة مف الزبائف، وتعد استراتيجية المحيط األزرؽ طريقة واسموب تمكف الشركات مف 
التفكير االستراتيجي وابتكار استراتيجيات االعماؿ والذي يمكف أف يساعدىا في تعظيـ المنافع لدييا 

 (.7102 ،محمد و وزيادة االرباح )سامسؿ
 

عمى إنشاء مساحة سوؽ جديدة خالية مف المنافسة وال يمكف منافستيا لفترة  تقوـ ىذه االستراتيجية
قد استطاعت االنتتقاؿ الى محيط  ىزمنية محددة حتى يستطيع المنافسوف تقميدىا وتكوف الشركة االول
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أزرؽ آخر، وتفترض أف الطريقة الوحيدة لمتغمب عمى المنافسة ىي التوقؼ عف محاولة ىزيمة 
 ، وقد استخدـ الباحثاف استعارة المحيطيف األحمر( and Mauborgne, 2005Kim) المنافسة

واألزرؽ، ألف المحيط األحمر يعبر عف الواقع الذي تواجيو المؤسسات في األسواؽ المزدحمة 
 .بالمنافسة بينما يمثؿ المحيط األزرؽ االسواؽ الخالية مف المنافسة النيائية وتتفرد الشركة في السوؽ

 

قطاع األعماؿ تحدًيا خاًصا وال يمكف التنبؤ بو نتيجة تحوؿ عدد كبير مف الصناعات أصبح يشكؿ 
إلى قطاعات مزدحمة، لذا أصبح عمى ادارة ىذه الشركات أف تكوف أكثر مرونة وابداع خالؿ عمميا 
في السوؽ، في سبيؿ  تطوير وتنفيذ استراتيجيات ناجحة موجية نحو ابتكار وتعظيـ القيمة، والسعي 

مبقاء لتسعى الشركات ، حيث غمب عمى المنافسيف بشكؿ جذري والعمؿ في أسواؽ بدوف منازعلمت
، وال يتحقؽ ذلؾ بمعزؿ عف وجود إدارة إستراتيجية تمكنيا في بيئة االعماؿ واالستقرار والنمو والتفوؽ

امة تساعدىا ، وتسمح ليا باكتساب ميزة تنافسية مستدالمستقبمية مف رسـ غاياتيا وأىدافيا وتوجياتيا
 .2013)عادؿ،( بالسوؽ عمى التفرد وتضمف تفوقيا عمى المنافسيف

 

الى قطاعاتنا االنتاجية الوطنية في فمسطيف سوؼ نجد أف مف أىـ ىذه القطاعات، قطاع  وبالنظر
% 24صناعات األغذية الذي كاف لو أىمية بالغة بالنسبة لالقتصاد الفمسطيني، فقد أسيـ بأكثر مف 

% مف إجمالي الصادرات الفمسطينية، حيث بمغت الصادرات الغذائية 22المحمي، وحوالي مف النتاج 
أي ثاني قطاع تصديري بعد الحجر والرخاـ )اتحاد  2012مميوف دوالر خالؿ العاـ  170الفمسطينية 

 (.2018، الصناعات الغذائية الفمسطينية
 

بيؽ مفيوـ استراتيجية المحيط األزرؽ وبالرجوع لما تقدـ فاف الباحث وجد ضرورة بدراسة درجة تط
القائـ عمى ابتكار القيمة وتأثير ىذه االستراتيجية عمى شركات قطاع الصناعات الغذائية مف الناحية 

اليدؼ الوحيد مف النشاط المالية، وىذا لحساسية ىذا الجانب مف وجية نظر المؤسسة ومالكيا، فاف 
 .التجاري ىو تحقيؽ األرباح لمساىمييا

 

 :. مشكمة الدراسة2.1
 

تواجو شركات صناعة األغذية الفمسطينية اليوـ تحديات مختمفة تتراوح بيف الحاجة إلى تعظيـ الحصة 
وىذا ناتج عف المنافسة الشرسة التي تواجييا ىذه ، فالموظفيو رضا الزبائف و  زيادة الربحيةو  السوقية

 ء.ات اإلسرائيمية واألجنبية عمى حد سواالشركات مف الداخؿ الفمسطيني ومف الخارج متمثمة بالمنتج
 

وفي ظؿ ىذه التحديات وعدـ وجود استراتيجيات واضحة عوضا عف عدـ إدراؾ أىمية وتأثير اإلدارة 
تعمؿ عمى زيادة  عمى الشركات اتباع استراتيجياتو ، االستراتيجية عمى أداء المؤسسة لدى طاقـ العمؿ
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، استدامتو نموىا وزيادة وتعظيـ أرباحياف المنافسة وتضمف الشركات م لتحميالقيمة المقدمة لمزبائف 
الدراسات التي أكدت فعالية ، ويوجد العديد مف (7112ظيور مفيوـ ابتكار القيمة )في ساىـ ىذا كمو 

نشر ىذا الفكر ودراسة درجة ، لذا كاف مف الميـ التوجو نحو ىذه االستراتيجية في العالـ المتقدـ
وبناء عميو ، تأثيره عمى صناعات األغذية في سوؽ الضفة الغربية، ومدى ارتطبيقو لدى صناع القر 

 فإف مشكمة الدراسة تتمثؿ في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:

درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات  ىي ما
 ؟الغذائية في الضفة الغربية

 

 :دراسةمبررات ال .3.1
 

 تمحورت مبررات الدراسة حوؿ التالي:
 

 ىذا الموضوع  قمة الدراسات واألدبيات العربية بشكؿ عاـ والفمسطينية بشكؿ خاص المنجزة حوؿ–
الخروج بدراسة واقعية ىذه الدراسة ألىميتيا في إجراء بد مف  فكاف ال –عمى حد عمـ الباحث

نعكاس ذلؾ عمى األداء المالي في شركات الصناعات متعمقة بتطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ وا
 الغذائية الفمسطينية.

 حيث أف  ،االستراتيجيةفي تسميط الضوء عمى ىذه  اتية شخصية نابعة مف رغبة الباحثمبررات ذ
عمى في السوؽ الفمسطيني الشركات عمؿ ىذه واقع ويممس  يمتمؾ شركة صناعية خاصة، الباحث

  اطاتيا.اختالؼ أعماليا وطبيعة نش
 

 :الدراسة أىمية .4.1
 

 مف خالؿ: الدراسةتكمف اىمية الدراسة مف أىمية الموضوع نفسو حيث تبرز أىمية 
 

 :األىمية النظرية .1.4.1
  

  مفيوـ جديد مغاير لمفكر التقميدي المطبؽ في أسواقنا المحمية، والعمؿ عمى نشر الوعي تناوؿ
 اطر ونماذج عمؿ وأدوات. الفكري لمدرسة المحيط األزرؽ وما ليا مف 

  التي تتناوؿ واقع  -عمى حسب عمـ الباحث-تستمد ىذه الدراسة أىميتيا كونيا الدراسة األولى
نعكاس ذلؾ عمى األداء المالي.  تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ عمى الشركات وا 
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  والدولية المعنية  الى المؤسسات المحمية باإلضافةتعتبر ىذه الدراسة مرجعًا لمباحثيف والدراسيف
واقع تطبيؽ االستراتيجيات التسويقية عمى المنتجات بشكؿ عمـ وعمى قطاع الصناعات  بمعرفة

  الغذائية بشكؿ خاص.
  عمى مستوى البحوث  يحظى باىتماـ كبيرمساىمة متواضعة لتناوؿ موضوع لـ تعد ىذه الدراسة

 دة لممكتبة الفمسطينية.ليشكؿ اضافة جدي والدراسات في فمسطيف بحسب اطالع الباحث
 

 :األىمية العممية .2.4.1
 

  في أنيا تتناوؿ تظير أىمية الدراسة العممية مف خالؿ تركيزىا عمى قطاع ىاـ في فمسطيف
الشركات تمقى اىتماـ واسع لمنتجاتيا لدى المستيمكيف حيث أف ىذه شركات الصناعات الغذائية 

 الفمسطينييف.
  الوطف في دراسة ارتباط استراتيجية المحيط األزرؽ باألداء مف أوائؿ الدراسات عمى مستوى

مكانية تطبيقيا عمى كافة القطاعات التجارية، عوضا عف معرفة عقبات تطبيؽ ىذه  المالي، وا 
 .االستراتيجية

  تغمب عمى واقع السوؽ المحمي في ابتكار قيمة جديدة وخمؽ طمب جديد لمتعمؿ ىذه الدراسة
 .باإلضافة لمساحات مف السوؽ لـ يتطرؽ ليا أحدلمخدمات والسمع المنتجة 

  مف في مؤسساتنا لتخطي عقبات المنافسة تعطي ىذه الدراسة بعض التوصيات لصناع القرار
 خالؿ تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ.

  األفكار االستراتيجية الواردة في إستراتيجية تأتي أىمية الدراسة مف الناحية العممية في محاولة ربط
 . عمى شركاتنا الفمسطينية في ىذا المجاؿ بالواقع العممي والتطبيقي لمحيط األزرؽا

 

 :أىداف الدراسة 5.1
 

 عرض الباحث أىداؼ الدراسة مقسمة الى اليدؼ العاـ واألىداؼ الفرعية كما يمي:ستي
 

 اليدف العام: .1.5.1
 

داء المالي لدى شركات الصناعات درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألالتعرؼ الى 
 .الغذائية في الضفة الغربية

 

 األىداف الفرعية: .2.5.1
 

  التعرؼ الى درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ الخاصة ببعد المحو لدى شركات الصناعات
 .الغذائية في الضفة الغربية
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 قميؿ لدى شركات الصناعات درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ الخاصة ببعد الت التعرؼ الى
 الغذائية في الضفة الغربية.

  التعرؼ الى درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ الخاصة ببعد الرفع لدى شركات الصناعات
 الغذائية في الضفة الغربية.

 درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ الخاصة ببعد اإلنشاء لدى شركات  التعرؼ الى
 في الضفة الغربية. الصناعات الغذائية

 الغربية. التعرؼ الى واقع األداء المالي بأبعاده لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة 
  عالقة معنوية عند مستوى الداللةالتعرؼ الى وجود (α≤1012) درجة تطبيؽ استراتيجية  بيف

 لغربية.المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة ا
  الداللة االحصائية  مستوى عند معنوية فروؽ وجودالتعرؼ الى(α≤1012)  في متوسط إستجابات

المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات 
، حجـ تعزى لمتغيرات )عمر الشركة، عدد العامميف الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 لمبيعات السنوي، المحافظة(.ا
 

 :فرضيات الدراسة 6.1
 

 توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللةوالتي تنص عمى أنو "ال : األولى الرئيسةالفرضية  -
(α≤1012) درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات  بيف

 الغذائية في الضفة الغربية"
 

 نيا اربعة فرضيات فرعية كما يمي:ويتفرع ع
 

بعد المحو كأحد متغيرات تطبيؽ  بيف( α≤1012) توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللةال  -
 .استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

بعد التقميؿ كأحد متغيرات تطبيؽ  بيف( α≤1012) توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة"ال  -
 .استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

بعد الرفع كأحد متغيرات تطبيؽ  بيف( α≤1012) توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة"ال  -
 .ت الصناعات الغذائية في الضفة الغربيةاستراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركا

بعد اإلنشاء كأحد متغيرات تطبيؽ  بيف( α≤1012) توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة"ال  -
 استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.
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الداللة  مستوى عند معنوية فروؽ توجد ال" ووالتي تنص عمى أنالثانية:  الرئيسةالفرضية  -
في متوسط إستجابات المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ  (α≤1012)االحصائية 

تعزى لمتغيرات )عمر  وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
 ي، المحافظة(".، حجـ المبيعات السنو الشركة، عدد العامميف

 

 ويتفرع عنيا أربعة فرضيات فرعية كما يمي:
 

في متوسط إستجابات  (α≤1012)الداللة االحصائية  مستوى عند معنوية فروؽ توجدال " -
المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات 

 ".لمتغير عمر الشركة تعزى الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
في متوسط إستجابات  (α≤1012)الداللة االحصائية  مستوى عند معنوية فروؽ توجدال " -

المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات 
 ".تعزى لمتغير عدد العامميف بالشركة الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

في متوسط إستجابات  (α≤1012)الداللة االحصائية  مستوى عند معنوية فروؽ وجدتال " -
المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات 

 ".تعزى لمتغير حجـ المبيعات السنوي الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
في متوسط إستجابات  (α≤1012)لداللة االحصائية ا مستوى عند معنوية فروؽ توجدال " -

المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات 
 ".تعزى لمتغير المحافظة الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 

 :حدود الدراسة .7.1
 

 مدراء التنفيذييف في شركات الصناعات العينة مف  اقتصرت ىذه الدراسة عمىلحدود البشرية: ا
 الغذائية في الضفة الغربية.

  :شركات الصناعات الغذائية في الضفة إجراء وتطبيؽ ىذه الدراسة عمى اقتصر الحدود المكانية
 .)محافظة القدس، محافظة راـ اهلل والبيرة، محافظة الخميؿ( الغربية في كؿ مف

 درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط تناوؿ موضوع عمى  الحدود الموضوعية: اقتصرت ىذه الدراسة
 .االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

  7102الحدود الزمنية: تـ اجراء ىذه الدراسة خالؿ العاـ. 
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 :مصادر جمع المعمومات والبيانات. 8.1
 

 بيانات وىما:إعتمد الباحث عمى مصدريف رئيسيف لجمع ال
 

 قياس ل األولية: تـ ذلؾ مف خالؿ إتباع المنيج الوصفي مف خالؿ إعداد إستبانو ميدانية المصادر
في  المدراء التنفيذييفالظاىرة كما ىي عمى أرض الواقع، مف خالؿ استجابات المبحوثيف مف 

 .شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
 الؿ مراجعة الكتب والدوريات واإلنترنت والتقارير السنوية الصادرة الثانوية: تـ ذلؾ مف خ المصادر

 عف تمؾ الشركات، واالدبيات السابقة ذات العالقة بمشكمة الدراسة، واالطالع والمالحظة.
 

 متغيرات الدراسة:  9.1
 

  استراتيجية المحيط األزرؽ.أبعاد : ةالمستقم اتالمتغير 

  العامميف بالشركة، وحجـ المبيعات السنوي، والمحافظة.  عمر الشركة، وعدد :ةالضابط اتالمتغير 

  :األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية.أبعاد المتغير التابع  
 

  :ىيكمة الدراسة .10.1
 

 -تتكوف ىذه الدراسة مف خمسة فصوؿ وىي:
 

 دافيا، وأسئمتيا الفصؿ األوؿ: تـ تقديـ عرض عاـ وتمييد ليذه الدراسة، ومشكمتيا، ومبرراتيا، وأى
 وفرضياتيا، وحدودىا، ومصادرىا.  

  الفصؿ الثاني: تضمف اإلطار النظري لمدراسة، وصواًل لمدراسات السابقة ذات العالقة العربية
 واالجنبية، والتعقيب عمييا.

  ،الفصؿ الثالث: تناوؿ عرضا شامال لمنيجية الدراسة، كمنيجية اإلعداد، واألدوات، والمجتمع
 ر صدؽ وثبات أداة الدراسة.ومدى اختبا

 .الفصؿ الرابع: يحتوي عمى عرض لمنتائج وتحميؿ بيانات أداة الدراسة ومناقشتيا 
  الفصؿ الخامس: يتضمف ممخص النتائج، واالستنتاجات، والتوصيات التي انبثقت عف النتائج التي

 .تـ التوصؿ إلييا، وأخيرا تـ اضافة قائمة بأىـ المراجع والمالحؽ ذات الصمة
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 صل الثانيالف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االدب النظري والدراسات السابقة 

 

استعرض الباحث في ىذا الفصؿ اإلطار المفاىيمي لموضوع الدراسة، أما الجزء الثاني فتناوؿ الباحث 
 عرضًا لمدراسات السابقة ذات العالقة والصمة بالموضوع.  

 

 :المقدمة 1.2
 

 الشبكة تقنيات وحداثة المعمومات لوجياو تكن في طفرةمف  ونة االخيرةاآل في المتسارعةت التغيرا تعتبر
 الرئيسية القواعد مف العنكبوتية وظيور أسواؽ جديدة وقواعد جديدة لمعمؿ وتالشي الفواصؿ الجغرافية

عتماد التغيير ضرورة الشركات عمى تفرض التي  ،التنافسي اليـر قمة إلى لموصوؿ جديدة طرؽ وا 
 أمراً  راتوالخب المعمومات مف تبادؿ جعمت التي ىذه التطورات التكنولوجية المختمفة ظؿ في خصوصاً 

 أي مردودية وتتحدد، السوؽ إلى ومنافسة جديدة شركات دخوؿ مف عززاالمر الذي صعبًا؛  ليس
 مؤسسة أي تفوؽو  (،2017)الحوراني،  داخمو المتنافسة المختمفة القوى خالؿ مف إقتصادي قطاع
 تنافسيةة باكتساب ميز  ليا تسمح فعالة تنافسية ةالستراتيجي تبنييا عمى يعتمد القطاع ىذا داخؿ

 أماـ األسواؽومع ىذا التطور أصبحت  المنافسيف، عف تفوقيا وتضمفتساعدىا عمى التفرد  مستدامة
 لممستيمؾ يكوف والتي، ودولياً  عالمياً  المفتوحة المنافسة إلى الضيقة المنافسة مف نقمتو جديدة تحديات

، والتكمفة الجودة منيا عوامؿ عدة عمى بناءً  بينيا والمفاضمة العاممة الشركات انتقاء في تامة حرية فييا
 مطالبة البيئة ىذه داخؿ واالستمرار في مواجية التغيير البقاء في ترغب التي الشركات أصبحت وبذلؾ

 كؿ عمى يجب ليذا ،التحديات ىذه مواجية مف تمكنيا عمؿ استراتيجيات وتبني لممستقبؿ بالتخطيط
 أنشطتيـ معرفة مف لتتمكف تدرس وتقيـ االستراتيجيات المنافسة أف استراتيجيتيا وضع قبؿ سةمؤس

 (. 2013عادؿ،(
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ومع ىذا التطور في مفيـو االدارة والتخطيط االستراتيجي، في ظؿ المنافسة الشديدة في االسواؽ، 
ت زرقاء جديدة بعيدًا جاءت فمسفة المحيط االزرؽ كإستراتيجية تنافسية مف خالؿ البحث عف محيطا

، حيث أف الشركات الرائدة المستقبمية ال تتفوؽ  عف المنافسة والحروب كما ىو سائد في أعماؿ اليـو
بصراعيا مع المنافسيف اال مف خالؿ ايجاد محيطات زرقاء في مجاالت أسواؽ خالية مف التصارع 

 (.2016، مف خالؿ االبتكار القيمي )الجاني لمتطورحوليا، والى جاىزيتيا 
 

 .االدارة االستراتيجية:2.2
 

 :االستراتيجية اإلدارة مفيوم .1.2.2
 

تعد االدارة االستراتيجية بمختمؼ مداخميا إطارًا شاماًل ومتكاماًل لدراسة وتحميؿ جميع االنشطة 
ييا، وبما ينعكس بوالعمميات ضمف إطار المؤسسة، مف خالؿ العالقة بيف المؤسسة والبيئة المحطية 

 ابًا عمى تحسيف كؿ مف مركزىا وأدائيا االستراتيجي.ايج
 

( االدارة االستراتيجية بأنيا العممية التي تشمؿ عمى مجموعة مف العمميات 2007)ميا وأخروف،  تعرف
صياغة االستراتيجية وتنفيذ االستراتيجية وتقييـ االستراتيجية وىي تحميؿ وتخطيط و  الفرعية مثؿ

 ا الى مساعدة المنظمة في تحقيؽ أىدافيا.العمميات التي تيدؼ بمجممي
 

( بانيا العممية االدارية التي تستيدؼ انجاز رسالة المنظمة مف خالؿ إدارة 2009ويعرفيا )الظاىر، 
 وتوجيو العالقات بيف أعضاء ىذه المنظمة.

 

ت االدارة األستراتيجية بأنيا مجموعة مف القرارات والنشاطا( Wheelen & hunger, 2008)وعرؼ 
االدارية التي تحدد االداء طويؿ االمد لمشركة، وتتضمف فحص البيئة الداخمية والخارجية وصياغة 

 االستراتيجية وتنفيذ االستراتيجية والتقييـ والرقابة.
 

(: بأنيا نظاـ إداري تستخدمو المؤسسة في كؿ مف التصميـ والتنفيذ والرقابة 2007وعرفيا )ماىر، 
 ىداؼ االستراتيجية.عمى الرسالة والرؤية واال

 

( بأنيا عممية تتألؼ مف خطوات تتمثؿ في صياغة رسالة المنظمة وتحديد 2005كما عرفيا )الدوري، 
االىداؼ والتحميؿ االستراتيجي، وصياغة االستراتيجية واالختيار االستراتيجي وتنفيذ االستراتيجية، 

 باإلضافة الى تقييـ االستراتيجية.
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خالؿ  التحرؾ المرحمي المستمر مف يعتمد إداري أسموب ىي اإلستراتيجية رةويرى الباحث أف اإلدا
 البيئة ظروؼ االعتبار بعيف التحميؿ والتخطيط والتنفيذ والتقييـ لكؿ ما ىو ضروري، مف خالؿ االخذ

 األمديف في المؤسسة وغايات أىداؼ تحقيؽ الداخمية والخارجية لممؤسسة، في سبيؿ السعي الدائـ إلى
 .والطويؿ سطالمتو 

 

 :االستراتيجية اإلدارة أىمية.2.2.2
 

تسعى كؿ مؤسسة بالرغـ مف االختالؼ في حجميا وأنشطتيا وأىدافيا، الى البقاء واالستقرار والنمو 
وىذه االىداؼ ال تتحقؽ بمعزؿ عف وجود إدارة إستراتيجية، كونيا الوسيمة الرئيسية في سبيؿ تحقيؽ 

بنى االدارة االستراتيجية في عمميتيا وأنشطتيا العديد مف المزايا ذلؾ، وتحقؽ المؤسسات التي تت
والمنافع، وتبرز أىمية االدارة االستراتيجية لممؤسسات مف خالؿ قدرتيا في رسـ غايات المؤسسة 
وأىدافيا وتحديد التوجيات طويمة االمد لبموغ ىذه االىداؼ في مدى زمني مالئـ وفي بيئة تتسـ 

د والقياـ بمتابعة وتقييـ التنفيذ ومدى التقدـ لبموغ االىداؼ، وتتمثؿ أىمية االدارة بالسرعة وعدـ التأك
 ( في اآلتي:2005االستراتيجية كما ذكرىا )السالـ، 

 

 .توضح الرؤية المستقبمية لعمؿ المؤسسة واتخاذ القرارات االستراتيجية 
 .دقة التنبؤ بنتائج التصرفات االستراتيجية 
  اتيجية المؤسسة مف تحقيؽ أعمى مستويات األداء.تمكف اإلدارة االستر 
 .جعؿ المديريف بصفة دائمة أكثر استجابة ووعيا بظروؼ البيئة وتغيراتيا 
 في المستقبؿ. االستراتيجي تنمية عادات التفكير 
 .التخصيص الفعاؿ لإلمكانيات وموارد المؤسسة 
  ثـ تقميؿ المقاومة عند القياـ توفير فرص مشاركة جميع المستويات اإلدارية في العممية، ومف

 بتنفيذ أي برنامج لمتغيير.
 .المساعدة في تحديد وتقدير الفرص المستقبمية وكذلؾ المشكالت المتوقعة 
  .توضيح األىداؼ والتوجيو الالـز لمستقبؿ المنظمة 
 

ويتضح مما سبؽ قدرة االدارة االستراتيجية عمى تحسيف المؤسسات، والعمؿ عمى تطوير برامجيا 
ية عوسياساتيا، والرفع مف كفائتيا لتحقيؽ ميزة تنافسية بمشاركة كافة المعنييف، حيث انيا عممية ابدا

توضح رؤية المؤسسة المستقبمية وتحقيقيا، مف خالؿ ادارة المؤسسة وتوجيييا نحو تحقيؽ أىدافيا، 
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مكنيا مف الوصوؿ ية والسموكية في المؤسسات التي تار واالدارة االستراتيجية تدعـ الجوانب االد
 ىدافيا وغاياتيا المستقبمية.ال
 

 فوائد تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية:.3.2.2
 

العديد مف الفوائد التي تنعكس بشكؿ ايجابي عمى مستوى االداء يحقؽ ف تطبيؽ االدارة االستراتيجية إ
 (:2006)عبوي،  ، ومف ضمنيا ما يمياتالعاـ لمشرك

 

 اتيا ومسؤولياتيا بفعالية عاليةإنجاز ميم مساعدة المنظمة عمى. 
 تشجيع اإلدارييف عمى التطمع والتقييـ وقبوؿ بدائؿ متعددة. 
 تساعد عمى إظيار الفرص المستقبمية ونقاط التيديد والمخاطر. 
  لعممية اتخاذ القرارات بداًل مف اتخاذ القرارات بشكؿ تدريجي شامؿتزويد المنظمة بنظاـ. 
 ئؼ اإلدارية مثؿ كيفية استخداـ المصادر بطريقة فعالةتزود المنظمة بأساسيات الوظا. 
  بنيوية. عمى إجراء تغيرات أساسيةالمدراء تساعد 
 تطوير الميوؿ ووجيات النظر وطرؽ التفكير واتخاذ القرارات وعممية التخطيط التي  المساىمة في

 .تساعد عمى اتخاذ قرارات سميمة
  واإلبداع وابتكار طرؽ جديدة لمدافعية والمعرفةتزود المنظمة بأساليب نوعية لقياس اإلنجاز.  
 

 :مستويات اإلدارة اإلستراتيجية .4.2.2
 

يرتبط تعدد واختالؼ مستويات االدارة االستراتيجية مع طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة مف قبؿ 
وى المنظمة، فإذا كانت المنظمة تقدـ سمعة او خدمة واحدة، نجد أف تمؾ المنظمة تمتمؾ مست

استراتيجي واحد تستطيع بواسطتو القياـ بجميع االعماؿ النجاز السمعة او الخدمة، ولكف نجد أف 
العديد مف منظمات االعماؿ تتميز بتنوع سمعيا وخدماتيا، االمر الذي يستوجب ظيور مستويات 

تتكوف عميو طة التي تقوـ بيا المنظمة، و شمختمفة لإلدارة االستراتيجية تتناسب مع تعدد وتنوع االن
 :اإلدارة اإلستراتيجية مف ثالثة مستويات

 

 إف المنظمة التي تمتمؾ أكثر مف خط انتاجي واحد  :عمى مستوى المنظمة اإلدارة اإلستراتيجية
أكثر لممارسة االدارة االستراتيجية عمى مستوى المنظمة، حيث تتولى االدارة  ونشاط واحد بحاجة

ة تخطيط كؿ األنشطة المتصمة بصياغة رسالة المنظمة وتحديد في ىذا المستوى عممي االستراتيجية
النجاز أنشطتيا، وتحديد حصتيا السوقية، األىداؼ اإلستراتيجية ليا وحشد الموارد الالزمة 

ومركزىا التنافسي، اضافة الى دورىا في خمؽ وتعزيز التكامؿ النشطة االعماؿ المختمفة فييا، 
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 ء تحميؿ البيئة الداخمية لممنظمة وبيئة األعماؿ الدوليةوصياغة الخطة اإلستراتيجية في ضو 
في ىذا المستوى، ، مف  الذيف يقوموف بالدور االستراتيجي (، والمدراء التنفيذيوف ىـ2006)عبوي، 

الشاممة لتطوير االستراتيجيات لعمـو المنظمة وتحديد االعماؿ التي ينبغي  ىخالؿ امتالكيـ الرؤ 
رد بيف االقساـ المختمفة، وصياغة وتنفيذ االستراتيجية التي تـ اقرارىا القياـ بيا وتخصيص الموا

 (.2003)الدوري، 
 تتولى اإلدارة اإلستراتيجية ىنا  :اإلدارة اإلستراتيجية في مستوى وحدات األعماؿ اإلستراتيجية

وبصورة عامة فإف اإلدارة  ،صياغة وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية الخاصة بكؿ وحدة أعماؿ
تراتيجية تكوف مسئولة بصورة مباشرة عف تخطيط وتنظيـ كافة األنشطة الخاصة بالخطة اإلس

، ويجب أف تكوف االستراتيجيات عمى مستوى اإلستراتيجية لموحدة واتخاذ القرارات الالزمة لمتنفيذ
(، وتقع مسؤولية 2006وحدات االعماؿ متسقة مع االستراتيجية عمى مستوى المنظمة )عبوي، 

االدارات العميا او مدراء وحدات  المدراء فيياغة استراتيجية وحدات االعماؿ عمى عاتؽ إعداد وص
االعماؿ االستراتيجية في المنظمات متعددة االنشطة ووحدات العمؿ االستراتيجية لمقياـ بإعدادىا 
وعرضيا عمى فريؽ االدارة العميا لمناقشتيا وأقرارىا، وتتمثؿ أدوار مدراء وحدات االعماؿ 

السترتيجية في تحديد االىداؼ واالستراتيجيات طويمة االجؿ لوحدة العمؿ، وتحديد طبيعة االنشطة ا
والعمميات لوحدة لعمؿ وتخصيص الموارد الالزمة لكؿ وحدة، أضافة الى تحديد محفظة االعماؿ 

 (.2003لكؿ وحدة مف وحدات االعماؿ االستراتيجية )الدوري، 
 خطة إستراتيجية لمتسويؽ وخطة  وجودستوى الوظيفي: يعني اإلدارة اإلستراتيجية عمى الم

تتولى كؿ خطة عممية تقييـ السياسات والبرامج واإلجراءات ، إستراتيجية لألفراد وخطة لإلنتاج
الخاصة بتنفيذ كؿ وظيفة مف دوف الدخوؿ في تفاصيؿ اإلشراؼ المباشر عمى األنشطة اليومية 

تيجيات الوظيفية متسقة داخميًا "أفقيًا وعموديًا" بحيث أف ، ويجب أف تكوف االستراليذه الوظائؼ
فاعمية في تحقيؽ بكفاءة و تكوف مالئمة بيف االستراتيجيات في الوظائؼ المختمفة، وأف تسيـ 

 (.2006)عبوي،  استراتيجية وحدة العمؿ االستراتيجية لتحقيؽ االستراتيجية عمى مستوى المنظمة

 

 :يجيةميام االدارة االسترات .5.2.2
 

 :(2002تتمثؿ المياـ الرئيسية لإلدارة االستراتيجية باالتي )ياسيف،
 

  غرضيا الرئيسي وفمسفتيا وأىدافيا.بشكؿ يعكس صياغة رسالة المنظمة 
 .تنمية صورة المنظمة والتي تظير ظروفيا وقدراتيا ومواردىا الداخمية 
 تقييـ البيئة الخارجية لممنظمة. 
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 حداث التوافؽ بيف مواردو ة تحميؿ البدائؿ اإلستراتيجي والظروؼ السائدة في البيئة  المنظمة ا 
 الخارجية.

 .تحديد أكثر البدائؿ جاذبية في ضوء رسالة المنظمة ومواردىا وظروفيا البيئية 
  في تحقيؽ أكثر  تساعدإختيار مجموعة مف األىداؼ طويمة األجؿ واإلستراتيجيات العامة التي

 الفرص جاذبية.
  السنوية واإلستراتيجيات قصيرة األجؿ والتي تتسؽ مع األىداؼ طويمة األجؿتحديد األىداؼ 

 واإلستراتيجيات العامة.
  ،تنفيذ الخيارات اإلستراتيجية مف خالؿ تخصيص الموارد، مع مراعاة األبعاد الخاصة بالمياـ

 األفراد، اليياكؿ التنظيمية، التكنولوجيا، وأنظمة التحفيز.
 في زيادة فعالية القرارات  التغذية الراجعةاإلستراتيجية واإلستفادة مف  تقييـ مدى نجاح العممية

 المتخذة بالمستقبؿ.اإلستراتيجية 
 

 :التحديات التي تواجو اإلدارة االستراتيجية .6.2.2
 

، إف ما يصطدـ بو فكر وتخطيط المؤسسات اليوـ مع بيئات عمؿ متغيرة تتصؼ بالتعقيد والغموض
وىذا يشكؿ ، سات حالة مف عدـ اليقيف في التخطيط والقدرة عمى التنبؤالمؤس مدراءتعكس لدى 

 (:2007تحديات كبيرة تتصؼ بسمات العصر الحديث وتتمثؿ في اآلتي )الكيالني,
 

 لوجيا.و زيادة معدالت التغيير: وتعكس التحديات الناجمة عف الثورة في العموـ والتكن 
 في وقتنا الراىف عمى الفكر االستراتيجي الناجح  يةاالقتصاد شدة المنافسة: وتعكس تأثير العولمة

الذي يأخذ بعيف االعتبار عند صياغة االستراتيجيات تطور األسواؽ العالمية وضرورة اإلبداع في 
 والحصوؿ عمى حصة سوقية. خمؽ المنتجات وسبؿ تسويقيا

 ديثة لكسب ميزة لوجية: وتعكس سعي المؤسسات الدائـ وراء أساليب تكنولوجية حو التغيرات التكن
 تنافسية تسيـ في بسط سيطرتيا زمانيا أو مكانيا.

  سواء نتيجة ندرتيا عجز الموارد المتاحة وندرتيا: وتعكس صعوبة الحصوؿ عمى الموارد المطموبة
 كانت مادية أو بشرية أو فنية.

 تماـ بتنمية عولمة اإلدارة فكرًا وتطبيقَا: وتعكس فكرة تحوؿ العالـ إلى قرية صغيرة وضرورة االى
 الفكر االستراتيجي لمواجية تحديات المنافسة الحالية في مجاالت التطبيؽ االقتصادي واإلداري.

  .االلتزامات والمواثيؽ الدولية في إطار حقوؽ اإلنساف والقيود البيئية والديمغرافية وغيرىا 
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 نموذج اإلدارة االستراتيجية: .7.2.2
 

نموذج التخطيط االستراتيجي، ىو أداة يستخدميا المديروف لتخطيط نموذج اإلدارة االستراتيجية أو 
أنو مف األفضؿ دراسة وتطبيؽ عممية اإلدارة  (David, 2011)فيقوؿ  ،وتنفيذ استراتيجيات األعماؿ

لقد عكؼ مفكرو ورواد اإلدارة االستراتيجية عمى وضع نماذج تبيف و  ،االستراتيجية باستخداـ نموذج
البرفسور فريد فعمؿ  ،(2014 ،اإلدارة االستراتيجية ومكوناتيا )الدرة وجردات تصوراتيـ عف عناصر

والذي عمؽ عميو باالتي "ال يضمف النموذج الشامؿ لإلدارة االستراتيجية  عمى تطوير 1988ديفيد عاـ 
 ىذا النموذج النجاح، ولكنو يمثؿ نيًجا واضًحا وعممًيا لصياغة االستراتيجيات وتنفيذىا وتقييميا"

(David, 2011)0  
 

 (:2007ويتكوف نموذج االدارة االستراتيجية مف المياـ الرئيسية التالية )سميطيف، 
 

  منظمة.رؤيا التحديد 
 .تحديد رسالة المنظمة 
 .تحديد غايات المنظمة 
 .تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة 
 االستراتيجية. والسياسات تحديد االىداؼ 
 راتيجية.صياغة واختيار االست 
 .تنفيذ االستراتيجية 
 االستراتيجية. عمى رقابةالتقييـ وال 
 

ف مف المياـ الرئيسية لإلدارة االستراتيجية ىو متابعة وتقييـ أداء المنظمة، كنظاـ متكامؿ يتكوف مف إ
 بنية متفاعمة مف األنظمة الوظيفية الفرعية، فإلى جانب تحميؿ أداء األنظمة الفرعية والمناخ التنظيمي

ؼ، تقوـ اإلدارة والثقافة التنظيمية، وما تتضمف ىذه المجاالت واألنظمة مف عناصر قوة وضع
ديد مركز المنظمة االستراتيجية وتقييـ األداء ككؿ مف خالؿ تحديد دور كؿ نظاـ في حاالستراتيجية بت

فرص البقاء  خمؽ قيمة محددة لممنظمة ومتابعة سمسمة القيمة المضافة ذات األثر المباشر في إتاحة
 ، وبالتاليي شرطا جوىريا لمكفاءة والفاعميةأو النمو والتطور في الصناعة، ويعتبر التكامؿ االستراتيج

سعى إلى تىي عممية إبداعية عقالنية التحميؿ وىي عممية ديناميكية متواصمة  اإلدارة االستراتيجية ففإ
تاحة بطريقة كفؤة وفعالة والقدرة عمى مواجية مف خالؿ إدارة وتوجيو الموارد الم ،تحقيؽ رسالة المنظمة

تحديات بيئة األعماؿ المتغيرة مف تيديدات وفرص ومنافسة ومخاطر لتحقيؽ مستقبؿ أفضؿ انطالقا 
 .مف نقطة ارتكاز أساسية في الحاضر
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سنتبنى في بحثنا النموذج الشامؿ لإلدارة االستراتيجية والذي طوره اثناف مف أساتذة إدارة األعماؿ 
فرد. ديفد نوىوا الستفادتيـ مف نموذجي  افذمدرة والدكتور ناصر جردات وال عبد الباريالبرفسور 

(David, 2011) وستيفف. روبنز وزمالئو (Robbins et al, 2012)  مع إدخاؿ بعض التعديالت
 (.1.2، والموضح في الشكؿ )عميو

 

 تراتيجيةالشامؿ لعمميات اإلدارة االس( يوضح النموذج 1.2شكؿ رقـ  )
 

  (7102دزج وجسداخ، المصدز3 )

ىذا النموذج كما أوردىا )الدرة  )مراحؿ االدارة االستراتيجية( وفؽ وفيما يأتي توضيح لعناصر
 :(2014وجردات، 

 

  عممية صياغة االستراتيجيات: ىي سمسمة أعماؿ أو أنشطة أو أحداث يتمخض عنيا نتيجة أو
ستراتيجيات بأنيا عممية وضع وتطوير خطط استراتيجية نتائج معينة، وتعرؼ عممية صياغة اال

االستراتيجية والسياسات  طويمة المدى تتضمف وضع رؤية المنظمة ورسالتيا وغاياتيا وأىدافيا
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، كما تتضمف عممية إجراء تحميؿ رباعي لجوانب القوة والضعؼ في البيئة والخطط االستراتيجية
الخارجية لممنظمة، وتحديد البدائؿ االستراتيجية وتقييميا الداخمية ولمفرص والتيديدات في البيئة 

واختيار البديؿ االستراتيجي االفضؿ، وتشمؿ أيضا اختيار استراتيجيات محددة وبناء تمؾ 
 االستراتيجيات. 

  عممية تنفيذ االستراتيجيات: وىي عممية إخراج االستراتيجيات والسياسات إلى حيز الوجود مف
لميزانيات واالجراءات التنفيذية الممموسة ذات نتائج ليا داللتيا، وتخصيص خالؿ وضع البرامج وا

 الموارد الالزمة لتطبيؽ االستراتيجية.
  عممية تقييـ االستراتيجيات: وفي ىذه المرحمة يتـ تحديد مدى مساىمة االستراتيجية في تحقيؽ

داء الفعمي يتماشى مع ، والتأكد مف أف االاالستراتيجية االىداؼ المحددة في مرحمة الصياغة
المخطط لو، وتعتبر ىذه المرحمة النيائية في اإلدارة االستراتيجية، وتتضمف عممية جمع  ءاالدا

المعمومات عف أداء االستراتيجيات التي وضعتيا المنظمة، وتتضمف استعراض العوامؿ الخارجية 
وقياس أداء المنظمة، واتخاذ  والداخمية التي شكمت األساس لالستراتيجيات التي وضعتيا المنظمة،
 إجراء التصويب إف كاف ىناؾ إنحراؼ عف رسـ في االستراتيجيات.

  عممية التغذية الراجعة: إف التغذية الراجعة إشارات ومعمومات ومؤشرات تحصؿ عمييا اإلدارة
 العميا في المنظمة مف خالؿ آليات لمرقابة والمتابعة، وىي كما تبيف األسيـ في الشكؿ عممية
جراء لمتحميؿ الرباعي وتنفيذ  مستمرة تشمؿ جميع مراحؿ وضع االستراتيجيات؛ مف رسـ لمفمسفة وا 

وتكوف التغذية الراجعة في شكؿ مالحظات شفوية أو تقارير مكتوبة يقدميا جياز  ،لالستراتيجيات
 أو أجيزة محددة في المنظمة.

 

 :استراتيجية المحيط األزرق .3.2
 

 ية المحيط االزرق:مفيوم استراتيج .1.3.2
 

االستراتيجية  اإلدارة نوع مف االستراتيجيات الحديثة التي تناولتيا كتبىي  استراتيجية المحيط األزرؽ
، ).Chan Kim) Wـ وفسور دبميو شاف كيفكرة العالماف البر  عمىالحديثة والمعاصرة والتي استندت 

، تقوـ ىذه االستراتيجية عمى فكرة، انو Renee Mauborgne)( وزميمتو البروفسور رينية موبورف
ليس مف الضروري عمى المنظمة التي تريد تحقيؽ النجاح في مسيرة حياتيا العممية اف تحتؿ مركزا 

، وذلؾ باف تتبنى ىذه المنظمات اسواقًا جديدة تنافسيا قويا، بؿ يمكف اف تحرز نجاحا بدوف منافسة
تجذب المنافس الييا، وبيذا  تعرض فييا منتجاتيا الجديدة، او تقوـ بطرح بضائع وسمع بديمة ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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طيع اف تجذب زبائف تتستطيع المنظمة تحقيؽ ارباحا وفيرة، وبذكائيا وريادتيا االستراتيجية تس
 .ء لمنتجاتيا وخدماتياومستيمكيف جدد، واف تجعؿ الزبوف أكثر وال

 

الستراتيجيات الحديثة التي ظيرت مؤخرًا نتيجة لتطور عالـ اتعتبر استراتيجية المحيط االزرؽ مف 
أف عمى الشركات الراغبة  (Viruli de Silva, 2008)االعماؿ الذي اتسـ بالتغيير والتجديد، ويشير 

ى أدائيا العاـ، أف تتبنى التحركات في تحسيف الجودة والتطور في تقديـ خدماتيا وتحسيف مستو 
عادة االنتاج بشكؿ منتظـ، مف أجؿ خمؽ  االستراتيجية التي تساىـ في خمؽ مؤشرات ايجابية وا 
مساحات جديدة، وقد تـ اقتباس مصطمح المحيط االزرؽ مف المحيطات الزرقاء الصافية حيث تـ 

تيجية تتعمؽ بانشاء خطة لمصناعات التي لـ تناولو في بيئة عالـ االعماؿ تشبييًا، حيث أف ىذه االسترا
تخرج بعد الى حيز الوجود وىي تمثؿ الفراغ او المناطؽ المجيولة مف السوؽ او تمؾ المناطؽ التي لـ 

عكروا صفوىا، بحيث يتـ ىنا صناعة الطمب الوؿ والتي لـ يصؿ الييا المنافسوف لي يتـ اكتشافيا بعد،
بالصراعات والتنافس الدموي بيف المنظمات )الحوراني،  تموثياـ مرة، وىي صافية وذات لوف أزرؽ لعد

(، لذا فإف استراتيجية المحيط االزرؽ ىي استراتيجية عمؿ تحفز عمى خمؽ فضاء جديد لسوؽ 2017
 (Peca, 20090)بداًل مف التنافس في الصناعة الموجودة 

 

زرؽ بانيا مفيوـ يمكف استراتيجية المحيط األ ( 2017MohammadSamsul and ,)ٍحيث يعرؼ 
نشاء االبتكار في أعماليا والذي يمكف أف يساعد في تنظيـ القطاعيف المالي  المؤسسات مف التفكير وا 

 واالقتصادي والذي يشكؿ االىتماـ الرئيسي لمشركة في تحقيؽ الربح المستداـ.
 

وتعني  بأنو كؿ الصناعات غير الموجودة اليوـ (Kim and Mauborgne, 2015)كما وعرفو 
او الذي لـ يصؿ اليو المنافسوف وتكوف المنافسة أمرًأ  بعدفضاء السوؽ المجيوؿ الذي لـ يكتشؼ 

 غير مطروح، الف قواعد المنافسة لـ توضع بعد.
 

أف الركف االساسي الستراتيجية المحيط االزرؽ يتمثؿ بإبداع القيمة  (Dehkordi et al, 2012يرى )
 ذي تحاوؿ المنظمات تحقيؽ قيمة مع أضافة قيمة لزبائنيا.وىو شيء أكثر مف االبداع وال

 

أف استراتيجية المحيط االزرؽ تيدؼ الى قياـ المنظمات بعمؿ شيء جديد  (Yang, 2011)ويرى 
وانتاج شيء لـ ينتج سابقًا، وتكيؼ المنظمات بشكؿ كبير مع القيـ  مختمؼ عما يعممو االخروف

موعة جديدة مف القيـ دوف وجود أي منافسة تذكر، أي أنو االساسية الشائعة لمزبائف لتشكيؿ مج
 المجاؿ المتعمؽ بأىداؼ واستراتيجيات جديدة في السوؽ وبال منازع.
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بانيا الخصائص التي ليا حدود صارمة والتي تشتمؿ عمى ( Stverkova et al, 2011)ويعرفيا 
ف السوؽ يوجد فييا عدد مف قواعد واضحة المعالـ مف السموؾ التنافسي او ىي مساحة معروفة م

المنظمات وىنالؾ احتماالت لنمو االرباح واالعماؿ في ىذه البيئة بحيث تكوف فييا المنتجات 
 والخدمات قابمة لمتبديؿ واالستبداؿ بسيولة.

 

مساحة السوؽ الجديدة التي تعمؿ الشركات  بأنيا ومما سبؽ يمكف تعريؼ استراتيجية المحيط األزرؽ
بتوليد وايجاد  الشركةخمقيا بابتكار عروض مميزة وذات قيمة عالية، مف خالؿ قياـ والصناعات عمى 

مع  يمةزبائف جدد مف خالؿ اختراؽ اسواؽ جديدة ال توجد فييا منافسة او تكوف فييا المنافسة قم
 محاولتيا المستمرة البتكار اسواؽ جديدة بما يمكنيا مف السيطرة الكاممة والمستمرة عمى الطمب وخمؽ

 طمب جديد.
 

في دراسة عف إطالؽ مجاالت العمؿ الجديدة ( Kim and Mauborgne, 2015)وقد بيف الباحثاف 
مف إطالؽ مجاالت  %18شركات تأثير إنشاء المحيطات الزرقاء، وتوصموا إلى أف نسبة  011في 

ؿ العمؿ الجديدة كاف عبارة عف توسعات في خطوط اإلنتاج، والتي تعتبر تحسينات تجرى داخ
المحيطات الحمراء المتواجدة داخؿ مساحات السوؽ الحالية، إال أنيا لـ تكف مسؤولة إال عف نسبة 

مف إطالقات  %02فقط مف إجمالي األرباح. وكانت نسبة  %92مف إجمالي العائدات ونسبة  87%
جمالي مف إ %91األعماؿ الجديدة المتبقية تيدؼ إلى إنشاء المحيطات الزرقاء، والتي أفرزت نسبة 

 (.2.2موضح في الشكؿ ) كما ىو، مف إجمالي األرباح %80العائدات ونسبة 
 

 ( يوضح نتائج االرباح والنمو النشاء المحيطات الزرقاء2.2الشكؿ رقـ )
 

 
 (Kim and Mauborgne, 2015): المصدر
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 مضامين استراتيجية المحيط االزرق:.2.3.2
 

 حيثظمات والصناعات غير الموجودة باالسواؽ الحالية، تيجية المحيط االزرؽ جميع المنراتمثؿ است
بمثابة أداة لوصؼ عمؽ يعد ابتكار الطمب وتكوف المنافسة معدومة وفرص النمو واسعة، فيي  ـيت

يجب عمى المنظمات التي  ليذا الوضع وصوؿولمبعد، الغير مكتشفة  المتوقعةاالسواؽ واتساع مساحة 
 :(2010)رؤوؼ،  اع االتيتبتسعى البتكار القيمة مف خالؿ ا

 

  التقميص: حيث انو عمى المنظمات أف تفكر جديًا بالنشاطات التي بالغت فييا ضمف مجاالت
 مختمفة كتصميـ المنتج والتي أسيمت الى زيادة في التكاليؼ بشكؿ كبير.

  االستبعاد: مف خالؿ ابتكار قيمة جديدة واستبعاد العوامؿ التي تنافست حوليا المنظمات في
 ترات سابقة.ف

  الزيادة: يجب عمى المنظمات أف تسعى لزيادة التركيز عمى بعض العوامؿ بشكؿ أكثر مف بقية
 المنافسيف في مجاؿ عمميات االنتاج أو أنشطة التسويؽ وصواًل الى حالة التفرد في السوؽ.

  مزبائف، د جديدة لالخمؽ: حيث إف قياـ المنظمات بتنفيذ ىذه المراحؿ سيمكنيا مف اكتشاؼ موار
 د وتعديؿ االستراتيجية المتبعة.وعمى خمؽ طمب جدي

ىذه االستراتيجية تستخدـ في ايجاد المحيطات الزرقاء عبر اطار تحميمي يمكف المنظمات مف ايجاد 
منحنى قيمة جديد يعد بمثابة الركيزة االساسية اليجاد المحيطات الزرقاء اعتمادًا عمى االبعاد االساسية 

 جية.ليذه االستراتي
 

 .دوافع استخدام استراتيجية المحيط االزرق:3.3.2
 

إف الدوافع وراء استخداـ استراتيجة المحيط االزرؽ في الشركات والمؤسسات ىي كما يمي )جرادات 
 (:2017وأخروف، 

 

  دوافع مرتبطة باالسواؽ مف خالؿ استيداؼ اسواؽ جديدة لـ يصؿ الييا المنافسوف، وتحديد نوعية
اسبة لمنتجات الشركة مف خالؿ االبتعاد عف االسواؽ ذات المنافسة القوية التي تؤدي االسواؽ المن

في بعض االحياف الى تخفيض في مستوى االسعار الخاصة بالمنتجات، كما تسيـ اتراتيجية 
المحيط االزرؽ في اختراؽ اسواؽ جديدة والحد مف الصعوبات والعقبات التسويقية والبحث عف 

 كتفاء بالطمب الحالي,طمب جديد وعدـ اال
  دوافع مرتبطة بالزبائف مف خالؿ استيداؼ زبائف جدد وجذبيـ، واقناع الحالييف منيـ والمتوقعيف

بجودة  منتجات وخدمات الشركة، كذلؾ المساىمة في تمكيف ىذه الشركات مف تمبية احتياجات 
وخدماتيا. كذلؾ تدفع الزبائف وتحقيؽ رغباتيـ مف أجؿ الوصوؿ لكسب والئيـ لمنتجات الشركة 
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 Kim)ىذه االستراتيجية الشركة الى اجراء مسوحات ودراسات حوؿ رغبات وطموحات الزبائف 

and Mauborgne, 2015) 
  دوافع متعمقة بالموارد المادية والبشرية، حيث يمكف لمشركة مف خالؿ تطبيؽ ىذه االستراتيجية مف

وذات كفاءة ومؤىالت عممية عالية، وامتالؾ موارد  زيادة قيمتيا بامتالؾ موارد مادية وبشرية نادرة
بشرية يصعب تقميدىا او امتالكيا، مف قبؿ الشركات المنافسة، االمر الذي يمكف ىذه الشركة مف 

 التغمب عمى المنافسيف وزيادة مبيعاتيا وأرباحيا.
  تنافسية تمكف دوافع ذات عالقة بالمنافسة والمنافسيف، حيث أف جوىر استراتيجية المحيط االزرؽ

الشركة المطبقة ليا مف تحقيؽ التميز والتفوؽ في مجاؿ المنافسة، وتمنحيا مزايا تنافسية مستدامة 
، يصعب تقميدىا، وتمكف ايضًا تراتيجيات تسويقية وتنافسية متميزة وفاعمةابتكار اساليب واس عبر

 الشركات مف وضع صعوبات أماـ المنافسيف في سبيؿ التغمب عمييـ.
 

 مقارنة استراتيجية المحيط األزرق والمحيط األحمر:. 4.3.2
 

، (Red Oceans)والى محيطات حمراء  (Blue Oceans)لقد تـ تقسيـ السوؽ إلى محيطات زرقاء 
حيث يتـ في المحيطات الحمراء تحديد حدود الصناعة وتقبميا ويتعارؼ الجميع عمى القواعد التنافسية 

لتتمكف مف االستحواذ عمى حصة أكبر مف  الشركات المنافسةؽ عمى فتحاوؿ الشركات أف تتفو  لمعمؿ،
، تقؿ فرص تحقيؽ األرباح أو النمو، مطالب السوؽ الحالية، ومع زيادة مساحات األسواؽ ازدحاماً 

، أي أف ىذه المنافسة الشرسة مف حمرة المحيطات الحمراء وتزدادوتتحوؿ المنتجات إلى سمع، 
ألوفة والتي تشبعت بالسمع والخدمات، حيث تقوـ الشركات بطرح منتجاتيا المحيطات تمثؿ االسواؽ الم

في االسواؽ ويكوف الصراع التنافسي بالسوؽ كبير جدًا، وتناضؿ ىذه الشركات مف أجؿ الحفاظ عمى 
حصتيا السوقية في االسواؽ التقميدية، وتسعى لمتمايز في الكمفة مف خالؿ استخداـ استراتيجيات 

 .(Kim & Mauborgne, 2015) تنافسي محدود لتحافظ عمى نفسيادفاعية في سوؽ 
 

أما في المحيطات الزرقاء فإف آلية العمؿ يمكف تمخيصيا بيذه العبارة "إف الطريقة الوحيدة لمتغمب 
أي عمى النقيض تماما فإف المحيطات  ،عمى المنافسة ىي التوقؼ عف محاولة ىزيمة المنافسة"

الربحية  ذووؽ غير المطروقة، وابتكار الطمب والفرص المتعمقة بالنمو الزرقاء تتحدد بمساحات الس
العالية، ويتحوؿ التركيز االستراتيجي فييا عمى البدائؿ بداًل مف المنتجات المنافسة، وعمى غير الزبائف 
بداًل مف الزبائف، وتعد الوحدة االساسية لتحميؿ النمو المربح في المحيط االحمر ىي الصناعة او 

وحدة تحميؿ النمو المربح بالتحرؾ االستراتيجي الذي يضمف مجموعة مف وتتمثؿ ركة نفسيا، الش
القرارات واالفعاؿ االدارية التي تتضمف تقديـ عروض جديدة لألسواؽ، وتستطيع الشركات مف التحرؾ 

مر الذي االستراتيجي مف خالؿ ابتكار القيمة مف خالؿ التركيز عمى الكمفة والقيمة في وقت واحد، اال
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يمكف الشركات مف تبني استراتيجية التمايز وخفض الكمفة في وقت واحد لخمؽ قيمة جديدة لمزبوف 
 (.2011والشركة معًا )المشني، 

 

 بيف المحيطات الزرقاء والمحيطات : أىـ الفوارؽ(1.2) الجدوؿ رقـ
 

 إستراتيجية المحيط األزرق إستراتيجية المحيط األحمر
 إنشاء مساحة سوؽ خالية مف المنافسة. السوؽ ذاتيا. التنافس عمى مساحة

 إبعاد المنافسيف عف المنافسة. التغمب عمى المنافسيف.
 إنشاء نوع جديد مف الطمب والسيطرة عميو. استغالؿ الطمب الحالي.

 عدـ التقيد بالتبادالت القائمة عمى قيمة التكاليؼ. إنشاء التبادالت القائمة عمى قيمة التكاليؼ.
توفيؽ نظاـ أنشطة الشركة بالكامؿ مع خيار التميز 

 أو التكمفة المنخفضة.
توفيؽ نظاـ أنشطة الشركة بالكامؿ لمسعي لتحقيؽ 

 التميز والتكمفة المنخفضة.
 (Kim and Mauborgne, 2015)المصدر: 

 

عمى مفيوـ التحرؾ  (Kim & Mauborgne, 2015)وفي دراسات متصمة يؤكد الباحثاف 
كبديؿ حي لمشركات والصناعات كوحدة تحميمية صحيحة يمكف استخداميا لشرح إنشاء  يجياالسترات

المحيطات الزرقاء واألداء العالي المتواصؿ، حيث يتضمف ىذا المفيوـ مجموعة مف األفعاؿ والقرارات 
ذا اإلدارية المستخدمة في وضع عروض العمؿ الكبيرة التي مف شأنيا إنشاء أسواؽ بأكمميا، فيقوـ ى

والتي تتمحور حوؿ خفض التكاليؼ تزامنا مع رفع  ،المفيوـ عمى استراتيجية يطمؽ عمييا ابتكار القيمة
القيمة التي يحصؿ عمييا المشتروف، وبذلؾ يتحقؽ الطفرة في القيمة لكؿ مف الشركة وزبائنيا، وبما أف 

تحصؿ عمييا الشركة تنبع  القيمة التي يحصؿ عمييا المشتري تنبع مف المنفعة والسعر والقيمة التي
مف السعر والتكمفة، فإف ابتكار القيمة يتحقؽ فقط عبر التنظيـ بيف المنفعة التي تقدميا الشركة والسعر 

 0والتكمفة

 

تتميز المنظمات االبتكارية بأنيا تكوف أسرع مف منافسييا في السوؽ لمواكبة التطور، وتكوف حريصة 
توى المنتج او تحسيف العوامؿ التنظيمية لممؤسسة،لذا فعمييا اف عمى االتياف بكؿ ما ىو جديد عمى مس

تسعى لكي تصبح مبتكرة مف خالؿ استخداـ نموذج النظـ الذي يعطي مخرجات مرغوبة كالمنتجات 
االبداعية والتي يكوف فييا االفراد والموارد ابداعية داخؿ المنظمة، مع ضرورة توفر البيئة التشجيعية 

بأف االبتكار يعني التوصؿ لما ىو جديد بصيغة التطور  (Stringer, 2000)ح لإلبتكار، حيث أوض
، وكما الـ يسبؽ اختيارى ةجديدمنتج او خدمة المنظـ والتطبيؽ العممي لفكرة جديدة، اي التعامؿ مع 

( الى أف مفيوـ االبتكار يعني قدرة الشركة عمى التوصؿ الى ما ىو جديد ويعمؿ 2003ِأشار )نجـ، 
افة قيمة أكبر وأسرع مف المنافسيف في السوؽ، حيث تكوف الشركة االبتكارية ىي االولى عمى اض
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بالمقارنة مع المنافسيف في التوصؿ الى الفكرة الجديدة او المفيـو الجديد او الوصوؿ الى منتج واسواؽ 
 جديدة.

 

اقتصادية  اىيـمفأف ابتكار القيمة يتحقؽ عبر استخداـ  (Jian Jun and Hai-min, 2007)ويدعي 
والمذاف يؤكداف التكامؿ المثالي لممنفعة العالية ، وىي زيادة المنفعة الحدية وخفض التكمفة الحدية

والتكمفة المنخفضة، ومف أجؿ تحويؿ ابتكار القيمة إلى استراتيجية دائمة، ستكوف ىناؾ حاجة ماسة 
  .وظفيفلمتوفيؽ بيف ما تقدمو الشركة مف المنفعة والسعر والتكمفة والم

 

القيمة يحدث عندما توازف الشركات بيف خمؽ القيمة والوسيمة والسعر والكمفة، فيو طريقة  روابتكا
حديثة في التفكير االستراتيجي وتنفيذىا بطريقة ينتج عنيا أيجاد المحيط االرزؽ والتحرر مف المنافسة، 

االستراتيجيات المبنية عمى اساس وينتج ابتكار القيمة عف تحدي واضح لمطرؽ التقميدية والشائعة في 
المنافسة وىي البيع بحسب كمفة القيمة، وعمى الشركات التي تبحث عف قيمة أكبر لمزبائف أف تضحي 
باعتبارات الكمفة، واما الشركات التي تريد أف تقمص التكاليؼ يجب عمييا أف تضحي باعتبارات القيمة 

(Kim and Mauborgne, 20150) 
 

 

 تكار القيمة: حجر أساس إستراتيجية المحيط األزرؽ: اب(3.2)الشكؿ

 

 (Kim and Mauborgne, 2015) المصدر:

 

يتـ إنشاء ابتكار القيمة في المنطقة، حيث تؤثر إجراءات الشركة بشكؿ ( 3.2رقـ ) في الشكؿ السابؽ
تكاليؼ مف إيجابي عمى كؿ مف ىيكؿ التكمفة والقيمة المقدمة لممشتريف، حيث يتـ تحقيؽ الوفر في ال

خالؿ تقميؿ ومحو العوامؿ التي تتنافس عمييا الصناعة، ويتـ رفع القيمة التي يحصؿ عمييا المشتري 
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عبر رفع وخمؽ العوامؿ التي لـ تقدميا الصناعة مف قبؿ، وبمرور الوقت، ستنخفض التكاليؼ أكثر 
يمة الكبيرة، ويختمؼ بفضؿ زيادة حجـ المبيعات التي تنتجيا الق لمسوؽالكبرى الشركات مع دخوؿ 

المنطؽ االستراتيجي التقميدي ومنطؽ ابتكار القيمة عمى أساس األبعاد الخمسة األساسية 
وكيفية ، والفرص التي يرونيا ادارة الشركاتطرحيا تلالستراتيجية، ىذه الفروؽ تحدد األسئمة التي 

يوضح ذلؾ  (2.2رقـ )لجدوؿ ، حيث أف االممكف مواجيتيا بالمستقبؿ المخاطر فيـ يةوكيف ،متابعتيا
(2015 Kim and Mauborgne,3) 
 

( يوضح االختالؼ بيف المنطؽ التقميدي ومنطؽ ابتكار القيمة عمى أساس االبعاد 2.2الجدوؿ رقـ )
 .االساسية لإلستراتيجية
األبعاد الخمسة 
 منطق ابتكار القيمة المنطق التقميدي لالستراتيجية

 يمكف تشكيؿ ظروؼ الصناعة. تـ تقديمياظروؼ الصناعة  فرضيات الصناعة
يجب عمى الشركة بناء مزايا تنافسية.  التركيز االستراتيجي

 اليدؼ ىو التغمب عمى المنافسة.
 المنافسة ليست المعيار.

يجب عمى الشركة تحقيؽ قفزة نوعية في القيمة 
 لمسيطرة عمى السوؽ.

يجب عمى الشركة االحتفاظ بقاعدة  الزبائن
وسيعيا مف خالؿ المزيد مف عمالئيا وت

 .التقسيـ والتخصيص
ينبغي أف يتـ التركيز عمى االختالفات 

 ويعتبرونو ذا قيمة. في ما يقدره العمالء

يستيدؼ مبتكر القيمة كتمة المشتريف ويسمح 
عف طيب خاطر لبعض العمالء الحالييف 

 .بالذىاب
يركز عمى القواسـ المشتركة الرئيسية في ما 

 ويعتبرونو ذا قيمة.  يقدره العمالء
يجب عمى الشركة االستفادة مف  األصول والقدرات

 أصوليا وقدراتيا الحالية.
 يجب أال تكوف الشركة مقيدة بما لدييا بالفعؿ
 يجب أف نسأؿ، ماذا سنفعؿ لو بدأنا مف جديد؟

عروض المنتجات 
 والخدمات

تحدد الحدود التقميدية ليذه الصناعة 
تقدميا  المنتجات والخدمات التي

 .الشركة
 .اليدؼ ىو تعظيـ قيمة تمؾ العروض

يفكر مبتكر القيمة مف حيث الحؿ الشامؿ الذي 
يسعى إليو العمالء، حتى لو كاف ذلؾ يأخذ 
الشركة إلى ما ىو أبعد مف العروض التقميدية 

 .لقطاع الصناعة
 (Kim & Mauborgne, 2004)انًصذر: 

 

تيجية المحيط األحمر المرتكزة عمى أساس المنافسة تفترض ف استراأوفي ضوء ما تقدـ، يمكف القوؿ 
أف الشروط الييكمية لمصناعة ثابتة، واف المنظمات مجبرة عمى التنافس ضمنيا، وىو افتراض مبني 
عمى ما يسميو األكاديميوف المنظور البنيوي أو حتمية الوسط المحيط، وعمى العكس يرتكز ابتكار 

د السوؽ وبنية الصناعة ليست ثابتة، بؿ يمكف إعادة بنائيا مف خالؿ القيمة عمى منظور يرى أف حدو 
كما أف التميز في  ،العمؿ ومعتقدات العامميف في ىذه الصناعة، وىو ما يسمى منظور إعادة البناء
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لذلؾ فإف الخيار  ،حيط األحمر يمتاز بكمفتو العالية ألف المنظمات تتنافس في المجاؿ نفسومال
اليدؼ  فيتمثؿأما في عالـ إعادة البناء  ،السعي وراء التميز أو الكمفة المنخفضةب يتمثؿاالستراتيجي 
قاعدة جديدة لمممارسة وكسر قاعدة البيع بحسب كمفة القيمة، ومف ثـ إيجاد المحيط  ببناءاالستراتيجي 

 . (2012، والبناطالب األزرؽ )
 

 :األزرق األدوات واألطر التحميمية لبناء إستراتيجية المحيط.5.3.2
 

 جرائي يساعد عمى إنشاء إستراتيجية محيط أزرؽ: شراع االستراتيجية  وىو إطار عمؿ تشخيصي وا 
 (Kim and Mauborgne, 20153) حيث يخدـ غرضيف وىما، إلزامي

 

  تحديد الحالة الحالية لمساحة السوؽ المعروفة، مما يمكنؾ مف معرفة المكاف الحالي الذي يستثمر
 تحديد مستوى أداء الشركة وفؽ العوامؿ التنافسية في الصناعة. فيو المنافسوف، أي

  الجوانب التي تتنافس عمييا الصناعة مف منتجات وخدمات وتوزيع، وما يحصؿ عميو العمالء مف
العروض التنافسية الحالية في السوؽ، ورسـ منحنى القيمة الذي يربط عوامؿ التنافس في الصناعة 

مشركة وفؽ ىذه العوامؿ، فيجسد المنحنى األفقي مدي العوامؿ التي الحالية، واالداء النسبي ل
تتنافس عمييا الصناعة وتستثمر فييا، ويمثؿ المنحنى الرأسي مستوى العرض الذي يحصؿ عميو 

 المشتريف عبر جميع العوامؿ الرئيسية المتنافس عمييا.
 

 شراع استراتيجية الصناعة( يوضح 4.2رقـ )الشكؿ 

 

 

 

 

 

 (Kim and Mauborgne, 2015)صدر: الم
 

ومف أجؿ إنشاء محيط أزرؽ ألي مف الصناعات عمينا إعادة رسـ اإلطار االستراتيجي العاـ لتمؾ 
الرباعي إطار العمؿ  وىي الصناعة، ومف أجؿ تحقيؽ ىذا األمر، نتحوؿ لألداة التحميمية الثانية

(Four Actions Framework0) 
 

مستوى 

 العرض

محيط األزرقالتحرك االستراتيجي لل  

 

 يُحُى قيًت انصُاعت

عال   

 انعىايم انًتُافض عهيها

منخفض   
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 وىي أداة تستخدـ إلعادة اكتشاؼ وتحديد عوامؿ القيمة مف  األربع: لياتاإطار العمؿ ذو الفع
وجية نظر المشتريف والشركة معًا وإلعادة رسـ منحنى قيمة جديد، وذلؾ مف خالؿ طرح أربعة أسئمة 

( 5.2بالشكؿ رقـ )رئيسية تساعدنا في كسر العالقة المتبادلة بيف التميز والتكمفة المنخفضة موضحة 
(orgne, 2015Kim and Maub3) 
 

 إطار العمؿ ذو الفعاليات األربعة ( يوضح5.2رقـ )شكؿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Kim and Mauborgne, 2015) المصدر:
 

  /االستبعاد االزالةElimination تتضمف إزالة بعض العوامؿ التي تكمؼ الشركات كمفة عالية :
 ائف، وال توفر أي ارباح.ولكنيا ال تعطي قيمة لموضع التنافسي لمشركة او قيمة لمزب

 التقميص/ التقميؿ Reduction :  تتضمف تقميص العوامؿ الى مستوى أدنى مف الصناعة، كوف
ىذه العوامؿ تكمؼ الشركة تكاليؼ عالية لممنافسة عمييا، وتبالغ الشركة في تقديميا بشكؿ يفوؽ 

 احتياجات الزبائف، بينما تعود عمى الشركة بأرباح قميمة.
 يادة/ الز الرفعRaising  3 حيث يتـ رفع بعض العوامؿ الى مستوى أعمى مف الصناعة، والتي

عمى زيادة وتحسيف مستوى جودة المنتجات المقدمة لمزبائف وتشكؿ  عاليةوقدرة تكوف ذات قيمة 
، مما يؤدي الى زيادة مستوى حجـ االرباح أىمية لدى الزبائف ولكنيا ميممة مف قبؿ الشركة

 

 إيح الجديد القيمة منحنى

 تأخذىا التي العوامل أي
 مسمم أمر أنيا عمى الصناعة
 محوىا؟ يجب بو

 قهم

 تخفض أن يجب العوامل أي
 بشكل الصناعة معايير تحت

 كبير؟
 

 أنشئ
 ياتقدم لم التي العوامل أي

 ويجب قبل من الصناعة
 ابتكارىا

 إرفع
 ترفع أن يجب العوامل من أي

 بشكل الصناعة معايير فوق
 كبير
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بالشكؿ الذي ينعكس ايجابًا عمى شيرتيا وسمعتيا محميًا ودوليًا، وزيادة قدرتيا المتحققة وتوسعيا 
 عمى جذب زبائف جدد وادارييف ذوي كفاءة عالية لمعمؿ فييا.

 االنشاء/ الخمؽ Creation ،بحيث يتـ خمؽ وبناء عوامؿ جديدة لـ تقدميا الصناعة مف قبؿ :
 ئف وفتح اسواؽ جديدة ليا.عمى خمؽ حاجة جديدة لمزبا توالتي تساعد الشركا

 

قيمة جديد بناًء عمى ىيكمية العوامؿ الجديدة التي  ىوبعد تحديد ىذا االطار، تقوـ الشركة برسـ منحن
تـ تحديدىا كأساس لمقيمة لدى الزبائف والشركة، ويتـ العمؿ عمى ابتكار القيمة عبر خفض اجماؿ 

قيمة جديدة مف خالؿ عمميات الرفع والخمؽ، التكاليؼ مف خالؿ عمميات االزالة والتقميص، وبناء 
 وصواًل الى تحقيؽ التمايز وتخفيض التكاليؼ في وقت واحد.

 

  شبكة المحو والتقميؿ والرفع واإلنشاء: وتعمؿ ىذه الشبكة كأداة تحميمية تكميمية إلطار العمؿ ذو
عيا أيضا لمعمؿ وفقًا الفعميات األربعة، فال تدفع ىذه الشبكة الشركات لطرح األسئمة وحسب بؿ تدف

لمفعاليات األربعة مف أجؿ إنشاء منحنى قيمة جديد، فعبر اإلجابة عف السؤاليف )عف المحو والتقميؿ( 
تتمكف الشركات مف أف تحصؿ عمى رؤية متعمقة عف كيفية تخفيض تكاليفيا مقارنة بالمنافسيف، أما 

متعمقة عف كيفية رفع القيمة التي يتحصؿ  العامالف اآلخراف )االبتكار والرفع( فيمداف الشركة برؤية
عمييا المشتري وابتكار نوعية جديدة مف الطمب. وتحمؿ فعاليات المحو واالبتكار أىمية خاصة، حيث 
تدفع الشركات لتخطي ممارسات تعظيـ القيمة باستخداـ عوامؿ المنافسة الحالية، وتدفع الشركات 

 (Kim and Mauborgne,  0 2015) افسة الحاليةلتغيير العوامؿ نفسيا مما يقصي قواعد المن
 

 خصائص منحنى القيمة الجديد:.6.3.2
 

استراتيجية المحيط األزرؽ الفعالة بإطارىا االستراتيجي العاـ أو منحنى القيمة الجديد، بثالث  تتميز
 :(2011)المشني، ت كما أشار  السيطرة عمى التكاليؼ العالية وىيتمكنيا مف خصائص أساسية 

 

 لتركيز: التركيز عمى عوامؿ محددة ذات قيمة عالية لمزبائف والشركة في آف واحد.ا 
  االختالؼ: احتواء منحنى القيمة الجديد عوامؿ جديدة مختمفة لـ تعيدىا المنافسة في الصناعة

 مف قبؿ.
  الشعار الواضح والمقنع: يجب أف يتضمف المنتج او الخدمة شعارًا واضح وقوي وصادؽ يدؿ

 وىر والقيمة الحقيقية لممنتج أو الخدمة المقدمة.عمى الج
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 مبادئ صياغة إستراتيجية المحيطات الزرقاء: .7.3.2
 

تنطوي استراتيجية المحيط األزرؽ كما سائر االستراتيجيات في عالـ األعماؿ عمى بعض المخاطر 
يجية المحيطات والطرؽ لزيادة الفرص إلى الحد األقصى منيا، وفيما يمي مبادئ صياغة استرات

 -الزرقاء:
 

  المبدأ األوؿ: إعادة بناء حدود السوؽ: يحدد ىذا المبدأ المسارات التي يمكف مف خالليا لممدراء
إنشاء مساحة سوقية بال منازع عبر مجاالت صناعية متنوعة، مما يخفؼ مف مخاطرة البحث التي 

إعادة بناء حدود السوؽ  والبحث  تعانييا جميع الشركات. حيث أف الشركات المبتكرة تسعى باتجاه
عف الفرص لإلنفالت مف المنافسة، وتقديـ منتجات جديدة وفتح اسواؽ جديدة، وايجاد الفرص البتكار 
القيمة، حيث ينبغي عمييا إعادة تقييـ نفسيا وتقييـ نموذج جديد لمشركة، والبحث خارج حدود 

يف صورة اجمالية لإلستراتيجية التي ستقوـ الصناعة، وتحديد محفزات المنافسة التي تمتمكيا، لتكو 
 .(2017عمييا )جرادات وأخروف، 

 

شركات كيفية توضح لم"المسارات الستة"، التي  (,Kim and Mauborgne 2015)قد بيف الباحثاف و 
جعؿ المنافسة عديمة األىمية مف خالؿ النظر عبر حدود المنافسة التقميدية لفتح المحيطات الزرقاء 

 اريًا.المجدية تج
   

  ( الى أنو يجب عمى 2011)المشني،  تالمسار األوؿ: النظر عبر الصناعات البديمة: حيث أشار
الشركات أف تبحث في الصناعات والمنتجات البديمة، والعمؿ عمى دراسة االسباب التي تدفع 

شركات في الزبائف لممقارنة بيف البدائؿ، ودراسة دوافع القرار الشرائي لمعمالء، حيث أف نجاح ال
، تحديد الفروقات ذات القيمة لمزبائف بيف البدائؿ يعد فرصة البتكار القيمة، وفتح اسواؽ جديدة

تتنافس الشركات مع شركات أخرى في صناعتيا ومع شركات في صناعات أخرى تنتج منتجات 
ي ، لمتوضيح، فإف منتًجا أو خدمة بديمة ليست منتًجا احتياطيا )وىو الشيء الذي يؤدبديمة

الوظيفة ذاتيا أو المنفعة األصمية ذاتيا مثؿ السمعة أو الخدمة المعنية(، وفي المقابؿ فاف 
 Kim and) المنتجات أو الخدمات البديمة ليا وظائؼ مختمفة ولكنيا تخدـ اليدؼ ذاتو

Mauborgne, 20150) 
 

 :المجموعات إف مصطمح  المسار الثاني: النظر عبر المجموعات االستراتيجية داخؿ الصناعات
االستراتيجية يشير إلى مجموعة مف الشركات التي تعمؿ في مجاؿ واحد وتسعى لوضع 
استراتيجيات متشابية في الصناعة. وعادًة ما يتـ ترتيب االختالفات االستراتيجية عمى طوؿ 
بعديف: السعر واألداء. وتميؿ الحركة في السعر لتتوافؽ مح الحركة في األداء، حيث تسعى 
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لشركات بشكؿ مستمر إلى تحسيف قدرتيا التنافسية في داخؿ مجموعتيا االستراتيجية في معظـ ا
أحد البعديف، لكف ىذا التركيز يحد مف نموىا المحتمؿ. وتؤدي دراسة العوامؿ التي تؤثر عمى 
القرار الشرائي الى التوصؿ الى ابتكار القيمة مف خالؿ جمع عوامؿ القيمة بيف منتجات 

ي المقابؿ، يأتي ستراتيجية، وتقديـ منتجات ذات قيمة مميزة وجذب زبائف جدد، فالمجموعات اال
محيط ازرؽ بيف ىذه المجموعات االستراتيجية الحالية في التحرر مف ىذه الرؤية السر في إنشاء 

المحدودة عبر معرفة العوامؿ التي تحدد قرارات العمالء المتعمقة باالختيار بيف المجموعات 
 (.2017)جرادات وأخروف، ة وترتيبيا االستراتيجي

 

  :في معظـ الصناعات يتـ التركيز عمى قطاعات المسار الثالث: النظر عبر سمسمة المشتريف
الفرص لمحصوؿ عمى قاعدة أكبر مف العمالء، وغالبا معينة مف السوؽ، ونتيجة لذلؾ فإنيا تفوت 

ـ والمؤثر(. ىذا وقد يحمؿ كؿ ما تتضمف قرارات الشراء عدة أشخاص وىـ )المشتري والمستخد
شخص عمى طوؿ قرار الشراء قيمة مختمفة، فمف خالؿ النظر إلى مجموعات المشتريف، يمكف 
لمشركات الحصوؿ عمى رؤى جديدة حوؿ كيفية إعادة تصميـ منحنيات قيمتيا لمتركيز عمى 

المحيط األزرؽ مف مجموعة المشتريف التي تـ تجاىميا سابًقا، وبشكؿ عاـ يتـ صياغة استراتيجية 
خالؿ سؤالؾ مف ىـ سمسمة المشتريف في مجاؿ عممؾ؟ وما ىي مجموعة المشتريف التي تركز 
ذا قمت بتغير مجموعة المشتريف في مجالؾ، فكيؼ سيمكنؾ فتح المجاؿ أماـ  عمييا صناعتؾ؟ وا 

 0(,Kim and Mauborgne 2015) نوع جديد مف القيمة؟
 

 تجات التكميمية وعروض الخدمات : غالبًا ما تتأثر قيمة المنتجات المسار الرابع: النظر عبر المن
والخدمات بالمنتجات والخدمات األخرى التكميمية، الغرض مف النظر عبر عروض المنتجات 
والخدمات التكميمية ىو خمؽ حؿ شامؿ يسعى إليو المشتروف مف خالؿ التفكير فيما يحدث قبؿ 

دمة، والمفتاح ىو تحديد نقاط األلـ لدى المشتريف والقضاء عمييا وأثناء وبعد استخداـ المنتج أو الخ
 Kim and) مف خالؿ عرض منتج أو خدمة تكميمية لمنتجاتيا وايجاد قيـ جديدة لزبائنيا

2015 Mauborgne,)0 
 

 عادة ما تميؿ المسار الخامس: النظر عبر الجاذبية الوظيفية أو العاطفية لدى المشتريف :
ة ما إلى االلتقاء ليس فقط عبر نطاؽ المنتجات والخدمات فحسب، ولكف المنافسة في صناع

أيضا عبر الجاذبية الوظيفية/ العقالنية والعاطفية كالعالمة التجارية والشيرة واالناقة وغيرىا مف 
العوامؿ التأثيرية، ومع ذلؾ فإف جاذبية أغمب المنتجات أو الخدمات نادرًا ما تكوف ممموسة وتكوف 

سموب المنافسة التي اعتاد عميو السوؽ في الماضي، والتي أدت إلى معرفة المستيمكيف نتيجة أل
بصورة تمقائية ما يتوقعونو مف كؿ منتج، فيساعد ضبط توجو شركتؾ بيف العاطفة أو الوظيفة 
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عمى خمؽ قيمة جديدة، وإلدراؾ ذلؾ يجب عميؾ معرفة ما إذا كانت الصناعة التي تعمؿ بيا 
واحي الوظيفية أـ النواحي العاطفية، فإذا كانت تتنافس عمى النواحي العاطفية، فما تتنافس عمى الن

ف كانت تتنافس عمى النواحي  العوامؿ التي يمكنؾ محوىا لجعميا تركز عمى النواحي الوظيفية، وا 
الوظيفية، ما العناصر التي يمكنؾ إضافتيا بجعميا تركز عمى النواحي العاطفية )جرادات 

 (.2017وأخروف، 
 

 تجاىات المعاصرة المتمثمة بالتقدـ التكنولوجي المسار السادس: النظر عبر الزمف: تؤثر القوى واال
يجب عمى الشركات الناجحة استغالؿ الفرص  لذار في حاجات الزبائف ونوعيتيا، والعولمة والتغي

أجؿ التالئـ مع المالئمة في ىذه التغيرات اليجاد قيـ جديدة ومميزة في منتجاتيا وخدماتيا مف 
عوامؿ القيمة المتغيرة لمزبائف، حيث أنو غالبا ما تستجيب وتتفاعؿ الشركات بالتدريج وبشكؿ 
سمبي لبيئتيا المتغيرة، وبذلؾ فإنيا تخضع لنزعات خارجية تؤثر عمى عمميا مع مرور الوقت، 

ية التي ستسمكيا فيميؿ المدراء ىنا لمتركيز عمى التعامؿ مع ىذه النزعات واالستفسار عف الوج
وكيؼ سيتقبميا الناس، وما إذا كاف يمكف استخداميا عمى نطاؽ أوسع، ولكف، نادرا ما تخرج 
استراتيجية المحيط األزرؽ مف التخطيط لمتعامؿ مف النزعات بحد ذاتيا، بؿ تخرج مف الفكر 

ثيرىا عمى نماذج العممي عف الكيفية التي ستغير بيا ىذه النزعات مف القيمة المقدمة لمعمالء وتأ
العمؿ، الفكرة ىي النظر عبر الزمف والقيمة التي يقدميا السوؽ اليوـ مقابؿ القيمة التي سيقدميا 
غدًا، وعند النظر إلى النزعات يجب التركيز عمى تمؾ الحاسمة بالنسبة العماؿ الشركات، وبعد 

األسواؽ ستكوف مناسبة إف تحديد ىذه النزعات، يمكننا أف ننظر عبر الزمف ونسأؿ أنفسنا عف أي 
وصمت النزعة السائدة فييا إلى نيايتيا المنطقية، عند العمؿ بصورة عكسية، يمكنؾ تحديد ما 

 Kim and)يجب تغييره اليوـ مف أجؿ فتح المجاؿ أماـ استراتيجية المحيط األزرؽ 

2015 Mauborgne,)0 
 

 ب االستراتيجي الصحيح وليس األرقاـالمبدأ الثاني: ركز عمى الصورة الكمية لموصوؿ الى الترتي :
اء عممية التخطيط نفي تركيز الشركات أث (  في أف ىذا المبدأ يتمثؿ2011)المشني،  تحيث أشار 

االستراتيجي عمى الصورة االجمالية لمموقؼ في السوؽ بيدؼ اكتشاؼ الفرص المتاحة، والعمؿ عمى 
تنافسية، واالىتماـ خالؿ عممية المنافسة مقارنة مع الشركات ال شركةتحميؿ الوضع التنافسي لم

باحتياجات الزبائف والتواصؿ معيـ بشكؿ مستمر مف أجؿ تطوير االداء، االمر الذي يساعد الشركات 
عمى تحديد التغيرات المالئمة في االستراتيجية بناًء عمى الصورة االجمالية لموقؼ السوؽ، وليس عمى 

ف التخطيط، حيث ال يوجد لدى معظـ الشركات تخطيط ارقاـ تؤدي الى ضياع اليدؼ االساسي م
استراتيجي واضح وثابت، لذلؾ فيي ال تزاؿ تتنافس مع بعضيا البعض داخؿ مساحة السوؽ الموجودة 
سمفًا، والحؿ ليذه المشكمة ىو تركيز الشركات عمى الصورة العامة وليس األرقاـ اإلحصائية مما 
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سـ شراع االستراتيجية والذي يعمؿ عمى تحقيؽ ثالثة يخفؼ مف مخاطر التخطيط، ويكوف ذلؾ بر 
 أمور وىي:

 

  كشؼ اإلطار العاـ االستراتيجي لمصناعة عبر توضيح العوامؿ الحالية والمستقبمية المحتممة والتي
 تؤثر عمى المنافسة بيف العامميف في الصناعة.

 يد العوامؿ التي يستثمروف كشؼ اإلطار العاـ االستراتيجي لممنافسيف الحالييف والمحتمميف، وتحد
 فييا بشكؿ استراتيجي.

  كشؼ اإلطار العاـ االستراتيجي لمشركة أو منحنى القيمة الخاص بيا عبر تصوير كيفية استثمارىا
 في عوامؿ المنافسة وكيؼ ستستثمر فييا في المستقبؿ.

 

  :ظيـ الطمب تحتاج لزيادة مساحة المحيط األزرؽ وتعالمبدأ الثالث: تخطي معدالت الطمب الحالية
الشركات لتخطي معدالت الطمب الحالية مما يخفؼ مف المخاطر التي تصاحب إنشاء أسوؽ جديدة. 
ومف اجؿ تحقيؽ ىذا األمر عمى الشركات أف تتحدى ممارستيف استراتيجيتيف تقميديتيف، أوليما التركيز 

شرائح أكثر دقة وتفصياًل  عمى العمالء الحالييف واألخرى، التوجو نحو تجزئة وتقسيـ السوؽ الى
لمتكيؼ مع االختالفات الدقيقة بيف الزبائف في السوؽ وتقديـ عروض تناسب التفضيالت في كؿ 

 (.2012)عباس،  شريحة بشكؿ أفضؿ ومحو االختالفات بيف العمالء
 

فكمما توجينا نحو ىذه الممارسات زادت حدة المنافسة وخاطرنا بإنشاء أسواؽ متناىية الصغر مما 
يؤدي في النياية إلى محيطات حمراء دموية، في المحيط األزرؽ، تحتاج الشركات التركيز عمى 
لى اتخاذ مسارًا معاكسا فبدال مف التركيز عمى العمالء، عمييا أف  عوامؿ القيمة المشتركة بيف الزبائف وا 

د أمورا مشتركة يقدرىا تيتـ بالالعمالء، وبداُل مف التركيز عمى االختالفات بيف العمالء، عمييا بإيجا
المشتروف، حتى تتمكف مف االمتداد الى أبعد مف الطمب الحالي وتقديـ عروض ذات قيمة، االمر 

 .(2011)المشني، الذي يؤدي الى زيادة رضا الزبائف الحالييف وتحويؿ غير الزبائف الى زبائف 
 

 تراتيجي الصحيح البتكار المبدأ الرابع: وضع التسمسؿ االستراتيجي الصحيح: يعد السياؽ االس
القيمة بمثابة حجر االساس في تحويؿ فكرة ابتكار القيمة الى منتج او خدمة قابؿ لمتطبيؽ والنجاح 
في السوؽ، ومف أجؿ تحويؿ فكرة المحيط األزرؽ إلى سمعة أو خدمة ناجحة تجاريًا يتوجب عمى 

 وىي:الشركات بناء االستراتيجية مف خالؿ التركيز عمى أربعة عوامؿ 
 

  منفعة المشتري: ىؿ ىناؾ فائدة استثنائية لممشتري وىؿ ىناؾ أسباب مقنعة تدفع الكثيريف لشراء
 عرضؾ؟

  تحديد السعر االستراتيجي المناسب: ىؿ يمكف لممشتريف أف يدفعوا السعر الذي حددتو بسيولة؟ 
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 راتيجي؟ التكمفة: ىؿ يمكف تحقيؽ أىداؼ تكمفتؾ مف أجؿ تحقيؽ األرباح مف سعرؾ االست 
  التبني: ما العقبات التي تقؼ في طريؽ تبني المشتريف لفكرتؾ وىؿ تحاوؿ عالجيا قبؿ ظيورىا؟ 

 

حيث تحدد الشركة المنفعة المدركة في خدماتيا ومنتجاتيا، وسبب الشراء، ثـ تقوـ بوضع السعر 
حديد جانب االيرادات عتبر السعر والمنفعة االساس في تالمالئـ الغمبية الزبائف، حيث ي االستراتيجي

في عمؿ الشركة، ويتمثؿ جانب االرباح في الكمفة المستيدفة، باالضافة الى التغمب عمى العقبات التي 
تواجو التغيير وابتكار القيمة، االمر الذي يمكف الشركات مف تبني فكرة محيط أزرؽ مجدية تجاريًا، 

 تقؿ مف جانب صياغة االستراتيجية إلى تنفيذىابعد اجتياز ىذا المبدأ، تكوف الشركات عمى استعداد لتن
 (Kim and Mauborgne, 2015). 
 

  المبدأ الخامس: تخطي الحواجز الرئيسية لممؤسسات: حيث يتطمب النجاح الخارجي في المنافسة
مف الشركة أف تحقؽ نجاحًا داخميًا مف خالؿ حؿ الخالفات بيف االقساـ الداخمية لممؤسسة لتفادي أي 

توقع ظيورىا بعد الخروج الى مياه المحيطات الزرقاء، نتيجة إعادة توزيع االدوار فيما مشكالت ي
يتناسب مع التوسعات الجديدة، ولتجاوز الفترة االنتقالية في تاريخ المؤسسة )الغزاوي وأخروف، 

 ، وتتمثؿ ىذه العوائؽ بما يمي:(2009
 

  بأىمية التغيير االستراتيجي مف استراتيجية العوائؽ المعنوية: يتـ التغمب عمييا بتوعية الموظفيف
المحيط االحمر والتنافسية الى استراتيجية المحيط االزرؽ والحاجة الييا ووضع مسار مستقبمي 

 لتطبيقيا واالستفادة منيا.
  عقبة الموارد: فكمما زادت حدة التحوؿ في االستراتيجية زادت الموارد الالزمة وعمى ادارة الشركة

 د لتحقيؽ التغير االستراتيجي المطموب.زيادة الموار 
  عقبة الدافع: وىي كيفية اقناع المؤثريف في الشركة بالتحرؾ بسرعة والتخمص مف الوضع القائـ

 واالنتقاؿ الى استراتيجية المحيط االزرؽ.
 العقبة السياسية: تتمثؿ في قوى اصحاب المصالح وكيفية التغمب عمييا والتخفيؼ مف مخاطرىا 

 (،2017، )البدراني
 

  المبدأ السادس: أسس النظرية مع التطبيؽ: ويتمثؿ في السعي لتقميؿ مخاطر االدارة عف طريؽ
 غالليا في المحيط االزرؽ، التي تكوف مصحوبة بالتطبيؽستتأسيس كؿ استراتيجية تيدؼ الى ا

يؽ ولتحقيؽ نجاح أي استراتيجية يجب بذؿ جيد إضافي مف جميع أعضاء فر  (،2017)البدراني، 
العمؿ بتحديد االرتباطات والتفسيرات والتوقعات عندىا فقط ستبحر الشركة الى تمؾ المياه المفتوحة 

 (.2010وستصؿ الى بر االماف المنشود مف النجاح )أحمد، 
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 مصفوفة أنسوف واستراتيجية المحيط االزرق: .8.3.2
 

مف بعديف إحداىما يتعمؽ  تعتبر ىذه المصفوفة إطارًا لمكشؼ عف فرص النمو لمشركات، وتتكوف
بالمنتج الحالي والجديد، واالخر يتعمؽ بالسوؽ الحالي والجديد، وتقدـ ىذه المصفوفة أربعة خيارات 

  (Prasad, 20023) استراتيجية لمنمو ضمف ما يمي
  التغمغؿ بالسوؽ: مف خالؿ تغمؿ المنتجات الحالية في السوؽ الحالي لمحصوؿ عمى حصة

 لمنمو في البيئة الثابتة. سوقية، وتعد مناسبة
  تطوير المنتج: تتضمف تقديـ منتجات جديدة مطورة لألسواؽ الحالية، خاصة بالصناعات ذات

 التطور السريع.
  تطوير السوؽ: تتضمف دخوؿ منتجات الشركة الحالية الى أسواؽ جديدة، وتقوـ الشركات باتباعيا

 رحيا في االسواؽ.عندما تتمثؿ كفائتيا المركزية في منتجاتيا التي تط
  التنويع: تتمثؿ في تقديـ منتاجات جديدة السواؽ وزبائف جدد، وتتبع عندما تتوجو نحو النمو

 وخاصة اذا كانت الصناعة الحالية في  مرحمة االنحدار وغير جاذبة.
 

وتعمؿ عمى توجيو الشركات نحو العمؿ ضمف محيط أحمر او أزرؽ، ويتمثؿ تغمغؿ المنتجات الحالية 
لسوؽ الحالي محيط أحمر شديد المنافسة، اما تقديـ منتجات جديدة في السوؽ الحالي فيو يتمثؿ في ا

في محيط أزرؽ ضمف محيط أحمر، ويؤدي ىذا التحرؾ الى قياـ المنافسيف في السوؽ الحالي بردود 
دفة فعؿ قوية، كما ويتمثؿ تقديـ منتج جديد في سوؽ جديدة بخمؽ محيط أزرؽ نقي وأسواؽ غير مستي

مف قبؿ، بينما تقديـ منتج حالي في سوؽ جديد يمثؿ محيطًا أزرؽ جديد، كوف المنتج أثبت نجاحو في 
 االسواؽ الحالية، وسيقدـ السواؽ جديدة غير مستيدفة مف قبؿ.

 

 االداء المؤسسي:. 4.2
 

 تتمثؿ اتالتحدي والخارجية، وىذه الداخمية التحديات عمى مستوى بيئتيا مف العديد المؤسسات تواجو
تعممًا  أكثر مجيودا أيضا أنيا تواجو كما ،المؤسسةبيا  تعمؿ التي البيئة في السريعة التغيرات في

 تقوـ أف عمييا لزاما أصبح وغيرىا التحديات ىذه ظؿ وفي الخدمات، أداء في ودورىا تيالبرسا ووعيا
 األداء كفاءة ىذا ث ترتبطلتطوير أدائيا في مختمؼ المجاالت، حي ومتكاممة واضحة منيجية بتطوير

 لتحقيؽ المناسبة األساليب استخداـ طريؽ المتوفرة فييا، عف والبشرية المالية لمموارد األمثؿ باالستخداـ
مستوى لألداء  أفضؿ لتحقيؽ لمتنفيذ قابمة وموضوعية واضحة أىداؼ عمى فيي مبنية وبالتالي أىدافيا

 (.2003)العثماف، 
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عف غيرىا، والتي تكوف  المؤسسةتركيز عمى العناصر الفريدة التي تميز يقتضي االداء المؤسسي ال
 إدارة أداء تقييـ عمى يعمؿ ألنو اإلستراتيجية باإلدارة وثيؽ بشكؿ األداء مفيـو محورًا لمتقييـ، ويرتبط

األجؿ، وقياس  وطويمة قصيرة المالية وغير المؤشرات المالية مف مجموعة باستخداـ المؤسسة
الممموسة وغير الممموسة، وتشمؿ الجوانب العريضة لألداء المؤسسي عمى االستراتيجية  الموجودات

 (.2008والعمميات والموارد البشرية )عايش، 
 

 عفتصور شامؿ  اعطاء يمكف خاللو مف الف المؤسسات االساسية في المفاىيـ مف االداء مفيـو يعد
 الدراسات مف العديد وىناؾ ،والخارجية خميةالدا البيئة مستوى عمى واعماليا المؤسسة انشطة سير

 .لالداء موحد مفيـو عمى تتفؽ لـ انيا اال االداء موضوع تناولت
 

 تحقيقيا. إلى المنظمة تسعى التي واألىداؼ ( االداء عمى أنو المخرجات2004يعرؼ )عبد المحسف، 
 

 إلى المنظمة سعىت التي المرغوبة النتائج تمؾبأنو  (Wheelen&Hanger, 1995) كما وعرفو
 تحقيقيا.

 

 قدرة المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا طويمة االمد. بأنو Robins&Wiersema)  (1995 ,  ويعرفو
 

 أىدافيا.  تحقيؽ عمى وقابميتيا المنظمة لقدرة انعكاسو بأن األداء يعرؼ (Eccles,1991)أما 
 

 المالية لمموارد المنظمة خداـاست لكيفية انعكاسبأنو  ءاالدا ,Miller&Bromiley) (1990ويعرؼ 
 يا.قادرة عمى تحقيؽ أىداف  تجعميا التي بالصورة واستغالليا والبشرية

 

 مواردىا استغالؿ الى ييدؼ بالمنظمة وشامؿ ومستمر واسع مفيـو االداء اف الباحث وعميو يرى
والعمؿ عمى تحقيؽ  ،البيئية الداخمية والخارجية الظروؼ مع يتالئـ وبما والمادية والبشرية المالية

 .بكفاءة وفاعميةأىدافيا االستراتيجية 
 

 قياس االداء:. 1.4.2
 

( قياس االداء بأنو نشاط ميـ ويتضمف مقارنة النتائج المتوقعة مع النتائج 2010عرؼ )الدوري، 
الفعمية وتقصي االنحرافات عف الخطط وتقويـ األداء الفردي واختبار التقدـ الحاصؿ نحو االىداؼ 

 قررة السنوية والبعيدة االمد.الم
 

، حيث يمكف قياس عممية قياس كفاءة وفعالية العمؿ وى( Kanji, 2002)قياس األداء كما عرفو و 
تحديد ما إذا كانت إداراتيـ تحقؽ أىدافيا التنظيمية أـ ال، حيث أنيا خالؿ مف االداء العاـ لممدراء 
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لتحسيف أدائيـ، باإلضافة إلى ذلؾ، يجب أف تكوف  تقـو بتزويد المديروف بالمعمومات التي يحتاجونيا
معايير األداء مصممة وفقًا لظروؼ واحتياجات الشركة ألنيا تعكس أغراض المؤسسة وأىدافيا 

 االستراتيجية. 
 

ويعتبر قياس األداء أحد أبعاد إدارة الجودة الشاممة، وىو عامؿ ميـ لمتنفيذ السميـ إلدارة الجودة 
مجموعة  (Macpherson & Pabari, 2004)يذكر ، و(Taylor and Wright, 2006)الشاممة 

 مف مؤشرات االداء المؤسسي وىي كما يمي: 
 

 المؤسسة: والتي تتحقؽ عند نجاحيا في تحقيؽ الغاية مف وجودىا. فعالية 
  قؿ لمموارد المالية والبشرية لموصوؿ الى االىداؼ.المؤسسة: وىي تشمؿ االستخداـ االكفاءة 
 ط والمالئمة: وتتمثؿ بمدى رضا المستفيديف وذوي العالقة عف الخدمات المقدمة كمًا االرتبا

 ونوعًا.
  االستدامة: وىي تتعمؽ بقدرة المؤسسة عمى تجنيد االمواؿ الالزمة لتنفيذ البرامج واالنطشة

يا، في عمم االستمرارالمختمفة، ومدى امتالؾ المؤسسة لمموارد المادية والبشرية التي تمكنيا مف 
 .وفعاليةوتقديـ خدماتيا لممستفيديف بكفاءة 

 

دارة و  يمكف قياس األداء بطرؽ مختمفة باالعتماد عمى أدبيات اإلدارة االستراتيجية والتسويؽ وا 
المتصؿ بالجودة الشاممة: األداء المالي والسوقي، أداء  المؤسسيالعمميات، ىناؾ ثالثة أبعاد لألداء 

وقد درست دراسات أخرى تدابير  ،(Kaynak and Hartley, 2008) الجودة، وأداء إدارة المخزوف
إليجاد فوائد األداء التي ( Spector, 1997)ورضا الموظفيف  (Das et al., 2000)رضا العمالء 

 بشكؿ عاـ، يمكننا أف نستنتج أف أدوات القياس الرئيسية ىي: ،أنتجتيا ممارسات إدارة الجودة
 

 :األداء المالي.2.4.2
 

قياس األداء المالي مف حيث المبيعات السنوية ونمو المبيعات والربحية ونمو الحصة السوقية يتـ 
 ;Wilson and Collier,  2000;  Douglas  and  Judge, 2001)والعائد عمى األصوؿ 

Kaynak and Hartley, 2008) ، واالداء المالي ىو المفيوـ الضيؽ الداء االعماؿ مف خالؿ
المخرجات مف االىداؼ المالية، ويقاس بالمؤشرات المالية، ويمثؿ وضع المؤسسة اىتمامو بتحقيؽ 

 (.2014)فيروز،  المالي، وييتـ بقياس االيرادات والمبيعات والموجودات والمطموبات وصافي الدخؿ
 

( االداء المالي بأنو مدى تحقيؽ المؤسسة ليامش أماف مف خالؿ 2016ويعرؼ )ساكر ومغزاوي، 
 تصدي المخاطر وتحدي الصعاب المالية، مما يزيؿ عنيا حالة االعسار المالي.قدرتيا عمى 
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 ،الربحية تحسيف خالؿ مف النتائج تعظيـ ( االداء المالي بأنو عممية2006يعرؼ )ساسي وقريشي، 
، والطويؿ المتوسط المدى إلى تمتد مستمرة بصفة اإليرادات وتعظيـ التكاليؼ بتخفيض ذلؾ ويتحقؽ

 .األداء مستوى في واالستقرار رأس الماؿ واالرباح في الزيادة مف كؿ يؽتحق مف أجؿ 
 

أحد األنواع األساسية لألداء في المؤسسة والذي لو أىمية يعتبر وعميو يرى الباحث أف االداء المالي 
 بالغة في تشخيص الوضعية المالية لممؤسسة وذلؾ مف أجؿ معرفة مدى قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا

المالية باإلضافة الى لوحة القيادة  والوسائؿ الذي يتـ مف خالؿ استخداـ المؤشرات والنسب ،المالية
 .والتي تعتبر أداة فعالة في عممية تقييـ االداء الفعمي لممؤسسة

 

 مؤشرات االداء المالي: .1.2.4.2
 

 (:2011يوجد العديد مف مقاييس االداء المالي، ومف أىميا كما ذكرىا )قريشي، 
 

 تخفيض لوالتي تساعد في تقييـ مخرجات المؤسسة مف سمع وخدمات : اييس المتعمقة باالنتاجالمق
 تكمفة المنتج والتقيد بمواصفات الجودة والوفاء بمواعيد التسميـ وكفاءة وسائؿ االنتاج.

  المقايسس المتعمقة بالربحية )نقطة التعادؿ(: وىي التي تتساوى فييا التكاليؼ الكمية مع العائد
ى المبيعات او يكوف حجـ المبيعات مساويًا لحجـ مبيعات التعامؿ، وعند زيادة حجـ المبيعات عم

عف حجـ التعادؿ فإف الفرؽ يسمى ربح، وىو مؤشر عمى زيادة مستوى االداء، وتفيد نقطة 
التعادؿ في تتبع أثر زيادة حجـ المبيعات عمى قيمة الربح او الخسارة، وكذلؾ مراقبة تأثير زيادة 

 و نقص التكاليؼ المتغيرة او الثابتة عمى الربح.ا
 معدؿ العائد عمى االستثمار Return on Investment (ROI ويمثؿ نسبة صافي الربح الى :)

قيمة رأس الماؿ المستثمر، وىو مف أىـ المؤشرات المستخدمة في تقييـ االداء، وقياس مدى نجاح 
 القرارات االستثمارية.

 يةالعائد عمى حقوؽ الممك Return on Equity (ROE) ويقيس معدؿ ربحية المؤسسة في :
 استثمار امواليا الخاصة.

 

 :(2006)ساسي وقريشي،  االىداف المالية لممؤسسة االقتصادية .2.2.4.2 
 

 باستقرارىا يمس ألنو لبموغو، المؤسسة تسعى الذي األساسي اليدؼ والذي يعتبر :المالي التوازن 
 الموارد إبقاء ويتطمب الدائمة، واألمواؿ الثابت الماؿ رأس بيف وازفالت في ويتمثؿ المالي،

 قد التي االضطرابات لتفادي االستثمارات بقاء مدة عف ال تقؿ لمدة األصوؿ تمويؿ في المستخدمة
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 العامؿ الماؿ رأس أف يكوف يجب ذلؾ ولتحقيؽ سنة، مف ألقؿ الميزانية عناصر في تحدث
 موجب.

  :األجؿ، قصيرة التزاماتيا مواجية عمى قدرتيا مدى لممؤسسة بالنسبة لةالسيو  تقيسالسيولة 
 متاحة أمواؿ إلى لمتحقيؽ القابمة القيـ والمخزوف، المتداولة األصوؿ بسرعة التحويؿ وقدرتيا عمى

 استحقاقيا. تواريخ في ديونيا تسديد عمى ومساعدة المؤسسة المناسب، الوقت في
 :مف وتعتبر المؤسسة في األعماؿ برقـ األرباح تربط التي نسبيةال العالقة عف ويعبر الربحية 

 عمى قدرة رأس الماؿ االقتصادي عمى لتحقيقيا، ويدؿ المؤسسة تسعى التي األساسية األىداؼ
تمثؿ الربحية في ت، و االقتصادية والمالي العائد عمى المؤسسة اىتماـ النتيجة، وينصب تحقيؽ

 والعائد عمى حقوؽ المساىميف وربحية السيـ. نسبة اليامس والعائد عمى االصوؿ
 األمواؿ كافية مف مستقبمية عوائد تحقيؽ عمى المؤسسة قدرة ويعنيالقيمة لممساىمين:  إنشاء 

  حاليا والتي يستطيع المستثمروف الحصوؿ عمييا. المستثمرة
 قرارات افف وليذا قيمتيا، تعظيـ عوامؿ مف أساسيا عامال المؤسسة نمو يعتبر المؤسسة: نمو 

 االقتصادية، لممؤسسة ىامة إستراتيجية وظيفة إستراتيجية، فالنمو يعتبر قرارات بأنيا تتميز النمو
)عشي، واالستمرار البقاء والتوسع، التطور بجانب استراتيجياتيا المتعمقة نجاح كونو يعكس مدى

2002.) 
 

إدارة األعماؿ واالستراتيجيات  والجدير بالذكر أف العديد مف الدراسات السابقة المختصة في حقؿ
ركزت بشكؿ مباشر عمى دراسة أداء المؤسسة مف الناحية المالية لما تحممو مف سيولة القياس ودقة 

قياس األداء المالي لسنوات عمى أنو الطريقة الوحيدة ل( كاف ينظر (Ondoro, 2015ووفقا ؿ  ،النتائج
يحصؿ المستثمروف عمى الرضا المنشود مف ، حيث الصحيحة والشرعية لتقييـ كفاءة وفاعمية المنظمة

  ( والذي يمثمو ثالثة جوانب؛ الربحية والنمو والقيمة السوقية(Ondoro, 2015 األداء المالي المتفوؽ
Ondoro, 2015) .وعمى ىذا سنعمؿ عمى دراسة األداء المالي كمتغير لمدراسة ) 

 

 :الشركات التجارية. 5.2
 

تضاه شخصاف أو أكثر بأف يشارؾ كؿ منيـ في مشروع اقتصادي يستيدؼ ىي عقد يمتـز بمق ةالشرك
قانوف عف ىذا المشروع مف ربح أو خسارة ) أالربح وذلؾ بتقديـ حصة في ماؿ أو عمؿ واقتساـ ما ينش

 ، وتنتقسـ الشركات التجارية الى عدة أنواع كاالتي:(2008الفمسطيني،  الشركات
 

 ف شخصيف طبيعييف او اكثر كميـ متضامنيف أي مسئوليف ىي الشركة تتكوف م: شركة التضامن
ف مسؤوليتيـ مسؤولية غير و جميعا مسؤولية شخصية وتضامنية عف ديوف الشركة وخسائرىا  ا 
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ويتكوف اسميا مف جميع أسماء الشركاء ويجوز إف يقتصر اسميا عمى اسـ شريؾ أو  ،محدودة
 (.2012تجاري خاص )وزارة االقتصاد،  أكثر مع إضافة )وشركائو( ويجوز إف يكوف لمشركة اسـ

 ىي الشركة التي تتألؼ مف قسميف مف الشركاء المتضامنوف وىـ الذيف : شركة التوصية البسيطة
يقوموف بإدارة الشركة ويكونوا مسؤوليف بالتضامف عف جميع التزاماتيا مف امواليـ الخاصة 

يكونوا مسؤوليف عف التزامات  وىـ يساىموف في راس ماؿ الشركة دوف اف ،والشركاء الموصوف
 (.2012)وزارة االقتصاد،  قدموه مف ماؿ االشركة اال بقدر م

 وبعد انتيائيا تنتيي  ،ىي شركة مؤقتو بيف بعض االفراد إلنجاز عمميو معينو: شركة المحاصة
ليس ليا رأس ماؿ شركة و الشركة ويقسموف االرباح والخسائر حسب العقد المحرر بينيـ، اال ان

عنواف شركة وبالتالي ليس ليا شخصية معنوية ومف ثـ يظير مدير شركة المحاصة اماـ  وال
 (.2011)محمود، الغير بمظير مف يتعامؿ باسـ نفسو وحساب نفسو

 ىي الشركة التي يقسـ فييا رأس الماؿ الى اسيـ متساوية القيمة وقابمة لمتداوؿ : شركة المساىمة
نوعا واحدا مف المساىميف وتتحدد مسؤوليو الشريؾ المساىـ  وتنقؿ ممكيتيا بالوفاة وال تضـ اال

 (.2016)عبد اهلل،  فييا بقدر ما يممكو مف اسيـ
 ىي الشركة التي ينقسـ رأس ماليا إلى اسيـ متساوية القيمة قابمة : شركة التوصية باألسيم

ىـ في شركة لمتداوؿ ويكوف الشريؾ الموصي فييا خاضعا لمنظاـ القانوني الذي يخضع لو المسا
 المساىمة ويكوف شريؾ واحد أو أكثر مسؤوال مسؤولية شخصية وتضامنيو عف ديوف الشركة

 .(1997)طو، 
 ىي الشركة التي ال يجوز اف يزيد عدد الشركاء فييا عف : الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تكوف  ( وال يسأؿ أي منيـ اال بقدر حصتو مف راس الماؿ وال2( شريكا وال يقؿ عف )50)
 .(2012لمتداوؿ )وزارة االقتصاد،  حصص الشركاء فييا ممثمة بصكوؾ قابمة

 

 :الصناعات الغذائية الفمسطينية. قطاع 6.2
 

% مف 24احتمت الصناعات الغذائية أىمية بالغة بالنسبة لالقتصاد الفمسطيني، فقد ساىمت بأكثر مف 
نية، حيث بمغت الصادرات الغذائية % مف اجمالي الصادرات الفمسطي22قيمة اإلنتاج، وحوالي 

اي ثاني قطاع تصديري بعد الحجر والرخاـ، لذا  2012مميوف دوالر خالؿ العاـ  170الفمسطينية 
الصناعات الغذائية تحتؿ أىمية بالغة نظرا لقدرتيا عمى التصدير وسد جزء كبير مف احتياجات  فإف

قدـ الصناعات المميزة في فمسطيف، وتعود تعتبر الصناعات الغذائية مف أ، و المستيمؾ الفمسطيني
نشئتو الحديثة إلى مطمع القرف العشريف عندما تأسست بعض المصانع الغذائية ومعامؿ الحمويات 
والسكاكر، والتي اتسع نطاقيا حتى غدت توفر معظـ السمع الغذائية األساسية لممجتمع الفمسطيني، 
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)الموقع االلكتروني التحاد الصناعات  غذائيا وطنياسمعة ومنتجا  120بحيث توفر اليوـ ما يزيد عف 
 (.2018الغذائية الفمسطينية، 

 

ة وقابمية التطور نظرا لكونو صناعة تحويمية، يويمتاز قطاع الصناعات الغذائية الفمسطينية بالحيو 
كبير منيا مف منتجات القطاع الزراعي الفمسطيني، كما  ءمد في األساس عمى موارد يتوفر جز تعت
القطاع الغذائي فرص عمؿ أكثر مف اي القطاعات الصناعية األخرى، حيث يشغؿ حاليًا اكثر  فريو 

% مف الناتج 24التخصصات، ويشكؿ ناتج القطاع ما نسبتو  مختمؼعامؿ وعاممة في  15000
تحتؿ الصناعات الغذائية الفمسطينية موقعًا حيويًا ضمف القطاع الصناعي الفمسطيني بشكؿ ، و المحمي

في صناعات المنتجات  الشركاتوضمف قطاع الصناعات التحويمية بشكؿ خاص، فقد بمغ عدد  عاـ
% مف اجمالي 14وتمثؿ  ( منشأة2343) الغذائية والمشروبات في الضفة الغربية وقطاع غزة

تشير بيانات الجياز المركزي لإلحصاء أف العائمة الفمسطينية تنفؽ ما يقارب ، المنشأت الفمسطينية
مف ميزانيتيا عمى الغذاء، مما يتيح ليذه الصناعات أف تنمو بشكؿ كبير في ظؿ ىذا الحجـ %( 36)

كذلؾ فاف أىمية ىذه الصناعات تزداد نتيجة ارتباطيا الشديد بكثير مف األنشطة  الكبير لمطمب المحمي
ز ىذا االقتصادية األخرى وخصوصا قطاع الزراعة، حيث يمكف لمصناعات الغذائية أف تسيـ في تحفي

القطاع مما يزيد مف القيمة المضافة لمزراعة وتنويع المحاصيؿ الزراعية، كما أف نمو الصناعات 
الغذائية مف خالؿ تصنيع الغذاء سوؼ يمعب دورًا ىامًا في زيادة دخؿ المزارعيف في أرضيـ، وتخفيؼ 

قع الصناعات الغذائية ت، و اليجرة إلى المدينة وىي تحديات ال يمكف االستخفاؼ بيا في الوقت الراىف
)صنع المنتجات الغذائية  تحت اسـ: (ISIC)“ "التصنيؼ الصناعي الدولي الموحد الفمسطينية حسب
)الموقع االلكتروني التحاد الصناعات  منيا ( وتشمؿ عددًا مف الصناعات الفرعية10والمشروبات رقـ 

 (:2018الغذائية الفمسطينية، 
 

  1010تياإنتاج وحفظ المحـو ومنتجا. 
 1030 تجييز وحفظ الفواكو والخضروات. 
 1040  صنع الزيوت والدىوف النباتية والحيوانية. 
 1050 صنع منتجات الحميب واأللباف. 
 1060 صنع منتجات طواحيف الحبوب وصنع النشاء. 
 1070 صنع منتجات المخابز. 
 1073 صنع الكاكاو، والشوكوالتة والحمويات السكرية. 
 1074  الشعيريةصنع المعكرونة و. 
 1079 صنع منتجات األغذية األخرى غير المصنفة في موضع آخر. 
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 1080 صنع أعالؼ حيوانيو محضرة. 
 1100  صنع المشروبات الخفيفة والمياه المعدنية. 

  

كما أشار الييا  أىم القطاعات العاممة في الصناعات الغذائية الفمسطينية. 1.6.2
 :ذائية الفمسطينيةالموقع االلكتروني التحاد الصناعات الغ

 

 عامؿ  559مصنع تشغؿ اكثر مف  17يبمغ عدد المصانع العاممة  : صناعة منتجات المحوم
تبمغ الحصة السوقية لمنتجات  مميوف دوالر، 25ويبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة اكثر مف 

ات الجودة % مف حجـ السوؽ. يعتبر اكثر القطاعات تاىيال مف حيث شياد90المحـو الفمسطينية 
. كما يعتبر مف 22000مصانع حاصمة عمى شيادة الجودة العالمية االيزو  4العالمية ويوجد 

مميوف دوالر. مف جانب اخر تحتاج  6القطاعات التصديرية حيث تبمغ حجـ الصادرات اكثر مف 
طف يوميا مف لحوـ الحبش بمختمؼ انواعيا مما يعني وجود فرص  100ىذه الصناعة اكثر مف 

 .يرة لالستثمار في مزارع الحبش والمسالخ الخاصة بياكب
 :545مصنع تشغؿ اكثر مف  18يبمغ عدد المصانع العاممة  تصنيع وتعميب الخضروات والفواكو 

تبمغ الحصة السوقية   مميوف دوالر، 30عامؿ ويبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة اكثر مف 
كما يعتبر مف القطاعات  ،ف حجـ السوؽ% م20لمنتجات الخضار والفواكو الفمسطينية 

مف جانب اخر تحتاج ىذه  ،مميوف دوالر 21التصديرية حيث يبمغ حجـ الصادرات اكثر مف 
 .الصناعة الى بيوت تعبئة ومخازف تبريد مما يعني وجود فرص كبيرة لالستثمار في ىذا المجاؿ

 مصنع )باالضافة الى معاصر  13يبمغ عدد المصانع العاممة ة: صناعة الزيوت والدىون النباتي
مميوف  70عامؿ ويبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة اكثر مف  295الزيتوف( تشغؿ اكثر مف 

يعتبر مف  ،% مف حجـ السوؽ20تبمغ الحصة السوقية لمنتجات الزيوت الفمسطينية   دوالر،
عمى شيادة مصانع حاصمة  3القطاعات المؤىمة مف حيث شيادات الجودة العالمية ويوجد 

ويوجد عشرة معاصر زيتوف حاصمة عمى شيادة نظاـ تحميؿ  22000الجودة العالمية االيزو 
كما يعتبر مف القطاعات التصديرية حيث يبمغ حجـ ،  (HACCPةالمخاطر وضبط النقاط الحرج

مف جانب اخر تحتاج صناعة زيت الزيتوف الفمسطينية الى  ،مميوف دوالر 31الصادرات اكثر مف 
لوج في االسواؽ الفاخرة والمنتجات العضوية لعدـ قدرتيا عمى المنافسة مف حيث السعر في الو 

 .االسواؽ التجارية
 مصنع بما فييا مزارع االبقار  41يبمغ عدد المصانع العاممة : صناعة منتجات الحميب واأللبان

ه الصناعة عامؿ ويبمغ حجـ االستثمار في ىذ 1754اكثر مف   والدواجف الكبرى، تشغؿ ىذه
% مف حجـ 45تبمغ الحصة السوقية لمنتجات االلباف الفمسطينية  مميوف دوالر، 67اكثر مف 
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السوؽ بما فييا المنتجات التقميدية. يعتبر اقؿ القطاعات تاىيال مف حيث شيادات الجودة العالمية 
ة عف جبنة مميوف دوالر وىي عبار  5ومف حيث القابمية عمى التصدير حيث ال تتجاوز الصادرات 

  بيضاء مغمية. مف جانب اخر تحتاج ىذه الصناعة الى تنويع المنتجات وادخاؿ اصناؼ جديدة
 .مما يعني وجود فرص كبيرة لالستثمار في ىذا المجاؿ

 مصانع تشغؿ اكثر مف  9يبمغ عدد المصانع العاممة : صناعة دقيق القمح ومنتجات الحبوب
تبمغ الحصة  مميوف دوالر، 45الصناعة اكثر مف عامؿ ويبمغ حجـ االستثمار في ىذه  236

 .% مف حجـ السوؽ30السوقية لمنتجات المطاحف الفمسطينية 
 :عامؿ ويبمغ حجـ  329مصنع تشغؿ اكثر مف  22يبمغ عدد المصانع العاممة  صناعة األعالف

طاحف تبمغ الحصة السوقية لمنتجات الم  مميوف دوالر، 35االستثمار في ىذه الصناعة اكثر مف 
 .% مف حجـ السوؽ15الفمسطينية 

 عامؿ ويبمغ  5848مخبز تشغؿ  1498يبمغ عدد المخابز العاممة : منتجات المخابز  صناعة
تبمغ الحصة السوقية لمنتجات   مميوف دوالر، 100حجـ االستثمار في ىذه الصناعة اكثر مف 

 .% مف حجـ السوؽ90المطاحف الفمسطينية 
 1213اكثر مف   مصنع تشغؿ ىذه 27يبمغ عدد المصانع العاممة  :صناعة السكاكر والحمويات 

تبمغ الحصة السوقية   مميوف دوالر، 22عامؿ ويبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة اكثر مف 
% مف حجـ السوؽ بما فييا المنتجات التقميدية. 25لمنتجات السكاكر والحمويات الفمسطينية 

شيادات الجودة العالمية ومف حيث القابمية عمى التصدير  يعتبر اقؿ القطاعات تاىيال مف حيث
مف جانب اخر تحتاج ىذه الصناعة الى تحسيف  ،مميوف دوالر 8حيث ال تتجاوز الصادرات 

 .عمميات التعبئة والتغميؼ حتى تكوف قادرة عمى المنافسة
 عامؿ  89 مصانع تشغؿ اكثر مف 5يبمغ عدد المصانع العاممة : صناعة المعكرونة والشعيرية

تبمغ الحصة السوقية   مميوف دوالر، 34ويبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة اكثر مف 
 .% مف حجـ السوؽ30لمنتجات المطاحف الفمسطينية 

 مصنع  20يبمغ عدد المصانع العاممة : صناعة المشروبات الغازية وغير الغازية والمركزات
 مميوف دوالر، 34في ىذه الصناعة اكثر مف عامؿ ويبمغ حجـ االستثمار  978تشغؿ اكثر مف 

 .% مف حجـ السوؽ20تبمغ الحصة السوقية لمنتجات المطاحف الفمسطينية 
 860مصانع تشغؿ اكثر مف  31بمغ عدد المصانع العاممة ي: صناعة منتجات االغذية األخرى 

صة السوقية تبمغ الح  مميوف دوالر، 12عامؿ ويبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة اكثر مف 
 .% مف حجـ السوؽ35لمنتجات المطاحف الفمسطينية 
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 :الدراسات السابقة .7.2
 

 :المقدمة .1.7.2
 

مف استراتيجية المحيط األزرؽ في قطاعات انتاجية مختمفة، واالداء المالي تطبيؽ  موضوع يعتبر
 التي الدراسات مف لعدد توضيح يمي وفيما والدارسيف، الباحثيف مف اىتماماً  القت التي مواضيعال

 تسمسميا حسب راساتالد ترتيب تـ حيث عاـ، بشكؿبشكؿ مباشر او  الدراسة مجاؿ في أجريت
 .أجنبية ساتدرا عربية، سات: دراكالتالي مقسمة وىي األقدـاالحدث الى  مف الزمني

 

 :الدراسات العربية .2.7.2
 

  ،يط االزرق لدى شركات ( بعنوان "مدى تبني استراتيجية المح2017دراسة )الحوراني
 ىدفت ىذه الدراسة الصناعات الغذائية في قطاع غزة ودورىا في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة"،

 ودورىا غزة قطاع في الغذائية الصناعات شركات لدى االزرؽ المحيط الى التعرؼ عمى استراتيجية
 في المتمثمة األزرؽ المحيط اتيجيةمؤشرات استر  مدى استكشاؼ خالؿ مف وذلؾ، التنافسية الميزة في
 جودة) في المتمثمة التنافسية الميزة أبعاد عمى وتأثيرىا د(االستبعا –التقميص - الزيادة -االبتكار(

 .)االبداع الكمفة، المرونة، المنظمة، كفاءة المنظمة، فاعمية لمزبائف، االستجابة الخدمة،/المنتج

 

 مف الدراسة جتمعم وتكوف المشكمة، وتحميؿ وصؼ في ميالتحمي الوصفي المنيج إستخداـ تـ وقد
 شركة (40عدد ) مف ات(العممي ومدراء واالنتاج التسويؽ ومدراء الشركات( موظؼ )مدراء 120)

 البيانات لجمع رئيسية كأداة اإلستبانة استخداـ تـ وقد غزة، قطاع في الغذائية الصناعات في تعمؿ
 %.85استبانة بنسبة  101عدد  ستردادإ تـ وقد الشامؿ، الحصر أسموب ضمف

 

 عمى الغذائية الصناعات شركات قبؿ مف كبيرة وموافقة ممحوظ إىتماـ يوجد بأنو الدراسة أظيرت وقد
 األزرؽ المحيط استراتيجية بيف قوية عالقة توجد كما األزرؽ، المحيط مؤشرات استراتيجية تطبيؽ
 الزيادة -االبتكار( منفردةً  بمؤشراتيا األزرؽ المحيط اتيجيةاستر  تؤثر كذلؾ المستدامة، التنافسية والميزة

 االستجابة -الكمفة -المرونة - االبداع-الخدمة /المنتج جودة) التنافسية الميزة أبعاد عمى( التقميص –
 .تأثير لو يوجد فال االستبعاد مؤشر أما ،)المنظمة فاعمية -المنظمة كفاءة - لمزبائف

 

 ،( بعنوان "استراتيجية المحيط االزرق ودورىا في خمق القيمة 2017 دراسة )جرادات وأخرون
الى التعرؼ الى  ىدفت ىذه الدراسة لمشركات الفمسطينية العاممة في مجال تسويق الحواسيب"،

استراتيجية المحيط االزرؽ بأبعادىا االربعة )االستبعاد، التقميص، الزيادة، االبتكار( ودورىا في خمؽ 
 دى الشركات العاممة في مجاؿ تسويؽ الحواسيب في فمسطيف.القيمة لمشركة ل
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تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، حيث تكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الشركات 
السبع الكبرى العاممة في مجاؿ تسويؽ الحواسيب، والحاصمة عمى وكاالت عالمية، والبالغ عددىـ 

 مستجيبًا. 226شوائية بسيطة مكونة موظفًا، وتـ اختيار عينة ع 533
 

توصمت الدراسة الى أف الشركات الفمسطينية العاممة في مجاؿ تسويؽ الحواسيب تطبؽ استراتيجية 
 المحيط االزرؽ بابعادىا االربعاة بدرجة عالية جدًا في نشاطيا.

 

  ،يز التنافسي، ( بعنوان "استراتيجية المحيط االزرق كوسيمة لتحقيق التم2017دراسة )البدراني
 ىدفت ىذه الدراسة بحث استطالعي الراء عينة من العاممين في شركة زين لإلتصاالت بالموصل"،

الى تحديد العالقة )االرتباط والتأثير بيف فمسفة استراتيجة المحيط األزرؽ بوصفيا أداة لتحقيؽ التميز 
 التنافسي.

 

 33بيانات تـ استخداـ استبانة تكونت مف وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، والغراض جمع ال
 مفردة. 34فقرة، وتكونت عينة الدراسة مف 

 

توصمت الدراسة الى وجود عالقة ارتباط معنوية بيف استراتيجية المحيط االزرؽ وتحقيؽ الميزة 
التنافسية، ووجود تأثير معنوي الستراتيجية المحيط االزرؽ في تحقيؽ الميزة التنافسية في الشركة 

 لبحوثة.ا
 

  ،( بعنوان "دور استراتيجية المحيط االزرق في تحقيق الميزة التنافسية 2014دراسة )عديمة
الى التعرؼ عمى دور استراتيجية المحيط االزرؽ في تحقيؽ مزايا  ىدفت ىذه الدراسة المستدامة"،

 تنافسية مستدامة.
 

الحالة،  مات الدراسة منيج دراسةطبقت الدراسة عمى مؤسسة اتصاالت الجزائر كحالة دراسة، واستخد
مديرًا  50كأداة لجمع البيانات الالزمة، حيث تكونت عينة الدراسة مف  مف خالؿ استخداـ االستبانة

 ورئيس قسـ وموظؼ يعمموف في المؤسسة.
 

توصمت الدراسة الى أف تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ يؤدي الى خمؽ طمب جديد، ويقود الى 
منازع، كذلؾ تحقؽ ىذه االستراتيجية ميزة تنافسية مستدامة يصعب تقميدىا او  مساحة سوؽ دوف

محاكاتيامف المنافسيف، مف خالؿ امتالؾ موارد ذات قيمة ونادرة وغير قابمة لمتقميد او االحالؿ، 
وبينت الدراسة الى أف ىنالؾ دورًا معنويًا داؿ احصائيًا البعاد استراتيجية المحيط االزرؽ االربعة 

 )االستبعاد، التقميص، الزيادة، االبتكار( في تحقيؽ مزايا تنافسية مستدامة لممؤسسة.
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  ،( بعنوان "مدى توافر مسارات استراتيجية المحيط االزرق في 2013دراسة )محمد وقاسم
الى التعرؼ عمى مدى توفر مسارات ىدفت ىذه الدراسة  المؤسسات الصناعية في العراق"،

الزرؽ في شركة الحكماء لصناعة االدوية والمستمزمات الطبية كنموذج استراتيجية المحيط ا
لممؤسسات الصناعية العراقية، كما وىدفت الى توضيح أبعاد استراتيجة المحيط االزرؽ وتوظيفيا 
ميدانيًا في المؤسسة المبحوثة وتقييـ مستوى توافر أبعاد استراتيجية المحيط االزرؽ في المؤسسة 

 المبحوثة.
 

تخداـ المنيج الوصفي التحميمي، مف خالؿ استخداـ استبانة لجمع المعمومات، وتكونت عينة تـ اس
 شخصًا مف القيادات االدارية في المؤسسة المبحوثة. 33الدراسة مف 

 

توصمت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف تطبيؽ ابعاد استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف 
ؽ جديدة، وابتكار القيمة لكؿ مف المؤسسة والزبوف، كذلؾ وجود فروؽ جوىرية زيادة الطمب وفتح اسوا

في آراء المبحوثيف نحو مدى توافر مسارات استراتيجية المحيط االزرؽ في المؤسسة المبحوثة تبعًا 
لمتغير الجنس والدرجة العممية وسنوات الخبرة في العمؿ، في حيف ظير فروؽ دالة احصائيًا تبعًا 

 المستوى لوظيفي وفية المدير المالي مقابؿ الموظؼ.لمتغير 
 

  ،بتكار استراتيجية المحيط االزرق في دعم ميام إدارة 2013دراسة )حمودي ( بعنوان "دور وا 
بتكار استراتيجية المحيط األزرؽ في دعـ مياـ عالقات الزبائن"،  ىدفت ىذه الدراسة الى تقييـ دور وا 

دارة عالقات الزبائف في المؤسس ة الوطنية لصناعة االثاث المنزلي، وتحديد طبيعة العالقة واالثر بيف وا 
مبادئ استراتيجية المحيط االزرؽ والكفاءة في ادارة عالقات الزبائف في المؤسسة المبحوثة، والتعرؼ 
الى مبادئ استراتيجية الميحط االزرؽ ودورىا في تفعيؿ إدارة عالقات الزبائـ وتحقيؽ القيمة والمنفعة 

 ؤسسة والزبائف.لمم
 

اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ اسموب دراسة الحالة، واستخدمت االستبانة لجمع 
موظفاص ومسؤواًل في المؤسسة وخاصة في ادارة عالقات  49البيانات الالزمة، وبمغت عينة الدراسة 

 الزبائف.
 

يف تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ بداللة توصمت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية ب
مبادئيا الستة كمتغير مستقؿ، وبيف فعالية إدارة مياـ عالقات الزبائف وكفائتيا، كذلؾ عدـ وجود فروؽ 
دالة احصائيًا في وجيات نظر المبحوثيف نحو دور استراتيجية المحيط االزرؽ في دعـ مياـ ادارة 

لمتغير الجنس والمؤىؿ العممي، في حيف أظيرت فروؽ معنوية في عالقات الزبائف في المؤسسة تبعًا 
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سنوات فأقؿ، وتبعًا لمتغير  5آراء المبحوثيف تبعًا لمتغير سنوات الخدمة ولصالح حديثي الخدمة 
 الصفة الوظيفية ولصالح رئيس القسـ مقابؿ الموظؼ. 

 

  ،في زيادة منتجات وأسواق ( بعنوان "استراتيجية المحيط االزرق ودورىا 2011دراسة )المشني
ىدفت ىذه الدراسة الى تقييـ دور استراتيجية المحيط االزرؽ في قطاع الصناعات الغذائية في االردن"، 

في تمكيف شركة النبيؿ كنموذج لمصناعات الغذائية االردنية في ريادة منتجات وأسواؽ جديدة، والتعرؼ 
 تطبيقيا لمبادئ استراتيجية المحيط االزرؽ.عمى دوافع الشركة نحو ابتكار القيمة وتقييـ مدى 

 

اتبعت الدراسة منيج البحث النوعي مف خالؿ دراسة الحالة، واستخدمت المقابالت مع المشاركيف في 
مدراء في الشركة يمتمكوف قدرًا وافيًا مف المعمومات المتعمقة بموضوع الدراسة، وتـ  6الدراسة وىـ 

 ي التحميؿ واستخالص النتائج.اعتماد ايضًا المنيج االستقرائي ف
 

تبيف مف الدراسة الى أف مف أىـ دوافع الشركة في تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ ىو االتجاىات 
المعاصرة في بيئة االعماؿ ومواكبة التطورات التكنولوجية الحدية والمتسارعة، وزيادة حدة المنافسة 

ولمة واالنفالت في أسواؽ المنافسة، وابتكار القيمة والتغير في نمط الحياة ومتطمبات الزبائف، والع
لمشركة والزبوف، كذلؾ تطبيؽ شركة النيؿ لمصناعات الغذائية المبادئ االربعة الرئيسة الستراتيجية 
المحخيط االزرؽ والمتمثمة في إعادة بناء حدود السوؽ والتركيز عمى الصورة الكمية وليس عمى االرقاـ 

مف الطمب الحالي، والسعي نحو السياؽ االستراتيجي الصحيح، حيث أف تطبيؽ  واالمتداد لما ىو أبعد
ىذه المبادئ يؤدي الى ابتكار القيمة وتحقيؽ القيمة لمزبائف والشركة معًا، كما أف تطبيؽ استراتيجية 
نشاء أسواؽ جديدة وجذب  المحيط االزرؽ في الشركة مكنيا مف تحقيؽ الريادة وتقديـ منتجات متميزة وا 

 زبائف جدد ونمو المبيعات والحصة السوقية وزيادة االرباح.
 

  ،( بعنوان "دور فمسفة المحيط االزرق في تحقيق التفوق التنافسي"، 2010دراسة )العطار
ىدفت ىذه الدراسة الى تقديـ تأطير مفاىيمي لماىية فمسفة المحيط االزرؽ والتفوؽ التنافسي، الى 

 تغيريف.تحديد العالقة والتأثير بيف الم
 

تـ االعتماد عمى المنيج االستطالعي وبالتركيز عمى استطالع آراء عينة مف االفراد العامميف في 
 مؤسسة زيف لإلتصاالت مف خالؿ استمارة.

 

توصمت الدراسة الى أف ىنالؾ أىمية البعاد استراتجية المحيط االزرؽ ومؤشرات التفوؽ التنافسي، وأف 
انا واضحيف بدرجة كبيرة لحصوليما عمى المرتبة االولى مف حيث بعد التقميص ومؤشر االبداع ك

 الترتيب واالىمية.
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  ،( بعنوان "دور أبعاد إستراتيجية المحيط االزرق في االداء التسويقي"، 2010دراسة )رؤوف
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مدى ادارؾ المدراء والعامميف في المؤسسة المبحوثة لجدوى 

سويقية المعاصرة، والكشؼ عف القيود التي تعوؽ إمكانية االستفادة مف االفكار التسويقية االفكار الت
المعاصرة والوقوؼ عمى مدى قدرة المؤسسة المبحوثة عمى تحويؿ ىذه االفكار الى برمج وأنشطة 

 لغرض تبني استراتيجياتيا التسويقية وصوال الى تحسيف ادائيا.
 

ي، وتـ اعتماد االستبانة كأداة لجمع المعمومات، وتكونت عينة واستخدمت الدراسة المنيج الوصف
 الدراسة مف أعضاء مجمس االدارة ورؤساء االقساـ ومعاونييـ.

 

توصمت الدراسة الى أف استراتيجية المحيط االزرؽ تسعى الى تشخيص أبعاد السوؽ الحالية في 
ض وانما التفكير في كيفية خمقو، وأف مخيمة المدير فقط، ولـ تعد المشكمة في البحث عف الطمب الفائ

االساليب التسويقية التقميدية لـ تعد تجدي نفعًا في ظؿ الواقع التنافسي الذي تعيشو المؤسسات 
 الصناعية.

 

 . الدراسات االجنبية:3.7.2
 

 ( دراسةMirrahimi, 2013 بعنوان "استراتيجية المحيط االزرق كثورة في مجال االدارة )
الى إظيار أىمية استراتيجية المحيط االزرؽ وفعاليتيا، باعتبارىا ىدفت ىذه الدراسة االستراتيجية"، 

ثورة في مجاؿ االدارة االستراتيجية، كذلؾ توضيح المبادئ التي ترتكز عمييا استراتيجية المحيط االزرؽ 
 والفوائد المتوقع إحرازىا جراء تطبيؽ ىذه االستراتيجية.

 

ستراتيجية صالحة لمتطبيؽ في شتى أنواع المؤسسات في شتى خمصت الدراسة الى أف ىذه اال
 القطاعات االقتصادية والخدماتية، كما أنيا قابمة لمتطبيؽ في شتى المؤسسات وعمى اختالؼ أحجاميا.

 

وبينت أف المبادئ الستة االساسية فييا وىي إعادة بناء حدود السوؽ لالنفالت مف المنافسة والتركيز 
ة لموصوؿ الى الترتيب االستراتيجي الصحيح وعدـ االعتماد عمى االرقاـ فقط، عمى الصورة الكمي

وابتكار المنتجات التي قد يحتاج الييا السوؽ في المستقبؿ بحيث ترضي رغبات الزبائف وأذواقيـ، ثـ 
الوصوؿ الى السياؽ االستراتيجي والترتيب الصحيح، وتوظيؼ الخبرات لموصوؿ الى متطمبات الزبائف 

ؿ مرحمة، ثـ مبدأ تخطي الحواجز الرئيسية لممؤسسات وتفادي أي مشكالت يتوقع حدوثيا في في ك
البيئة المحيطة وأخيرًا مبدا السعي لتقميؿ مخاطر االدارة وبذؿ جيد اضافي كفريؽ عمؿ واحد داخؿ 

ة يسيـ المؤسسة لتطبيؽ االستراتيجية الموضوعة. كما وأشارت الدراسة الى أف تطبيؽ ىذه االستراتيجي
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في ايجاد أسواؽ جديدة وطمب جديد وزيادة معدالت النمو ومواكبة المستجدات العممية الحديثة وزيادة 
 حجـ الموارد وفعالية استغالليا.

 

 ( دراسةDehkordi et al, 2012 بعنوان "استراتيجية المحيط االزرق أكثر االستراتيجيات )
الى تقييـ ىدفت ىذه الدراسة ئة التنافسية"، في البيمى البقاء عمى قيد الحياة التي تساعد الشركة ع

دور استراتيجية المحيط االزرؽ كأكثر االستراتيجيات التي تممكف الشركة مف مواجية التحديات في 
 البئة التنافسية وزيادة قدرتيا عمى البقاء واالستمرار في ظؿ العولمة واالسواؽ وتقنية المعمومات.

 

شركة في ماليزيا، حيث وزعت  18يج الوصفي التحميمي، ووطبقت عمى استخدمت ىذه الدراسة المن
مديرًا ومسؤواًل في ىذه الشركات،وشممت االستبانة أبعاد استراتيجية المحيط  120االستبانة عمى عينة 

 االزرؽ كمتغير مستقؿ والقدرة عمى المنافسة والبقاء في البيئة التنافسية كمتغير تابع.
 

ف تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ يسيـ في خمؽ طمب جديد، ويزيد مف فرص توصمت الدراسة الى أ
النمو والتطور وحركة متسارعة لممنتجات والخدمات وزيادة ىامش الربح، كذلؾ الى اف ابتكار القيمة 
لمشركة ولمزبوف ىو حجر الزاوية في استراتيجية المحخيط االزرؽ مف خالؿ الموازنة بيف الوسيمة 

 لكمفة والتخمص مف المنافسة الدموية.والسعر وا
 

 ( دراسةLu Chaoren, 2011 بعنوان "استخدام ابتكار القيمة لخمق المزايا التنافسية في )
الى وصؼ ىدفت ىذه الدراسة استراتيجية المحيط االزرق: دراسة حالة لشركة "إيكا" في الصين"، 

 مؽ مزايا تنافسية.أىمية تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرقالبتكار القيمة وخ
 

مفردة مف الزبائف والعامميف والمدراء  150تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وشممت عينة الدراسة 
 في الشركة، باالضافة الى استخداـ بعض المقابالت مع كبار المدراء في الشركة.

 

زرؽ واالستفادة مف توصمت الدراسة الى أف نجاح الشركة نابعًا مف تطبيؽ استراتيجية المحيط اال
تطبيقاتيا في شراكات عمالقة، كما أف الشركة بعد تطبيؽ ىذه االستراتيجية اتجيت نحو ابتكار القيمة 
مف خالؿ قفزة نوعية وابتكارىا بالنسبة لمزبائف، ومف ثـ فتح أسواؽ جديدة غير  مطروقة أيضًا، كما 

ؿ التركيز عمى ايجاد القيمة بتدرج متزايد، وازنت الشركة بيف القيمة والقدرة عمى خمؽ القيمة مف خال
كما أف تبني االستراتيجية جعؿ الشركة تصؿ الى ريادة السوؽ والقز لممستقبؿ ووضع أىداؼ بعيدة 
المدى، كما أف ادارة الشركة انتيجت سياسة التفكير والتخطيط االستراتيجي في شتى مجاالت نشاطتيا 

 .ف واحدسعيًا خمؼ التميز وتخفيض الكمفة في آ
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 ( دراسةAnderson & Nardini, 2010 بعنوان "ابتكار الشرائع واالبحار في المحيط )
 وفتح جديدة، نمو فرص خمؽ إلى تؤدي التي العوامؿ عمى التعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراسةاالزرق"، 

 كاروابت األزرؽ المحيط إستراتيجية تبني خالؿ مف األوروبية اليخوت صناعة قطاع في جديدة أسواؽ
فالس (2009) عاـ العالمي الركود بعد وبخاصة القيمة،  .الشركات مف العديد وا 

 

 استخداـ تـ وقد، أوروبا في اليخوت صناعة في مبتكرة شركات أربع أقوى مف الدراسة عينة تشكمت
 المصنعة الشركات نظر وجية مف القيمة ذات العوامؿ عمى التعرؼ بيدؼ الحالة دراسة أسموب
 .جديدة أسواؽ وفتح لميخوت المصنعة لمشركات جديد قيمة منحنى بناء دؼبي والزبائف

 

 وجية مف اليخوت صناعة في القيمة عوامؿ تحميؿ أف اأىمي النتائج مف مجموعة إلى الدراسة توصمت
 جديدة أسواؽ فتح وبالتالي جديدة، تصاميـ بناء مف الشركات مكفي الذي األساس ىو الزبائف نظر
 بعض أف الدراسة نتائج بينت كما، الصناعة ىذه في فريدة مكانة إلى الوصوؿ مف الشركات تمكف

 عف الناتجة المخاطر مف خوًفا جديدة أسواؽ وفتح جديدة قيمة ابتكار مف الخوؼ يتممكيا الشركات
 .الجديدة األسواؽ في القدامى والزبائف التقميدية القيمة فقداف

 

 ( دراسةChang, 2010بعنوان "تطبيق است ) راتيجية المحيط االزرق في شركة بانديت لصناعة
 شركة في األزرؽ المحيط إستراتيجية تطبيؽ حالة دراسة إلىىدفت ىذه الدراسة اليواتف الخموية"، 

 أماـ معروفة غير تجارية عالمة بانديت تعد حيث ف،الصي في الخموية اليواتؼ لصناعة بانديت
 .الخموية اليواتؼ صناعة قطاع في السائدة العالمية الشركات

 

 تمكنت قد الخموية اليواتؼ لشرائح الموردة الشركة وىي ميدياتؾ شركة أف الدراسة ىذه أوضحت وقد
 المحيط إستراتيجية تطبيؽ خالؿ مف واحد آف في الكمفة وخفض لمزبائف العالية القيمة تحقيؽ مف

 أكبر ميدياتؾ أصبحت وبالتالي الخموية، اليواتؼ إنتاج في جديدة قيمة ابتكار في المتمثمة األزرؽ
 تقميؿ في المتمثمة الثالث المنافع تحقيؽ خالؿ مف الصيف في بانديت الخموية اليواتؼ لشرائح مورد
عالنات الحجـ اقتصاديات خالؿ مف الكمفة وخفض السوؽ، إلى الجديدة التصاميـ وصوؿ وقت  وا 

 لمزبائف المختمفة الحاجات تمبي التي لمتنوعةا المنتجات وتقديـ المكمفة، اإلعالنات مف بدالً  االنترنت
 .األسعار بأفضؿ

 

 وافتراضات التكاليؼ خفض عمى تركز التي األنشطة عمى المنظمة تركيز أف إلى الدراسة توصمت
 اإلستراتيجية ىذه تقميد مف المنافسيف منع وبالتالي القيمة، ابتكار إلى يؤدي الزبائف لدى المدركة القيمة
، واحد آف في لمزبائف األمثؿ والسعر المنفعة وتحقيؽ الكمفة، خفض في المتمثمة العوائؽ بناء خالؿ مف
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 الخموية اليواتؼ صناعة قطاع في األزرؽ المحيط إستراتيجية تطبيؽ فاعمية الدراسة ىذه دتأك وقد
 .التكنولوجيا وقطاع

 

 ( دراسةCirjevskis, Gomenko &Lacinova, 2010بعنوان "مناىج جديدة لق ) ياس
 الجدوى مدى عمى التعرؼ إلىىدفت ىذه الدراسة وتقييم قابمية تطبيق استراتيجية المحيط االزرق"، 

 لألعماؿ. األعماؿ قطاع في والنجاح لمتطبيؽ وقابميتيا ،األزرؽ المحيط إلستراتيجية التجارية
 

 األولى الشركة مختمفتيف؛ دولتيف في مختمفيف قطاعيف في قائدتيف شركتيف مف الدراسة عينة تشكمت
 معدات وتوزيع إنتاج شركة ىي الثانية والشركة سويسرا، في البناء كيماويات وتوزيع إنتاج شركة ىي

 .روسيا في الصناعية التنقية
 

 في األزرؽ المحيط إستراتيجية تطبيؽ مدى وصؼ في الوصفي البحث منيج عمى الباحثوف اعتمد وقد
 مجموعة في يتمثؿ الذي اإلستراتيجي التحرؾ في المتمثمة ميؿالتح وحدة خالؿ مف وذلؾ الدراسة، عينة

 المنيج الباحثوف استخدـ كما، لألسواؽ جديدة عروض تقديـ تتضمف التي اإلدارية والقرارات األفعاؿ
 استخداـ خالؿ مفألعماؿ، لؿ األعما قطاع في القيمة ابتكار عمى المؤثرة العوامؿ تحميؿ في التحميمي
 ت.والمالحظا باناتواالست المقابالت

  

 وقابمة تجارًيا، مجدية األزرؽ المحيط إستراتيجية أف أبرزىا النتائج مف مجموعة إلى الدراسة توصمت
 في الصحيح اإلستراتيجي لمسياؽ الشركتيف تحقيؽ خالؿ مف وذلؾ الدراسة، عينة في والنجاح لمتطبيؽ
 ومعالجة المستيدفة، والكمفة اإلستراتيجي، روالسع االستثنائية، المنافع تحقيؽ حيث مف القيمة ابتكار
 في الكمفة وخفض التمايز تحقيؽ مف الشركات ىذه تتمكف وبالتالي، القيمة ابتكار تواجو التي العقبات

 .لألعماؿ األعماؿ قطاع في األزرؽ المحيط إستراتيجية وتبني القيمة ابتكار نجاح وتحقيؽ واحد، آف
 
 ( دراسةMohamed, 2009 بعنوان ) ،"ىدفت ىذه "تحميل استخدام استراتيجية المحيط االزرق

 المحيط إستراتيجية مبادئ تطبيؽ وفاعمية اإلستراتيجي، التحميؿ أنواع عمى التعرؼالى الدراسة 
 .الماليزية الشركات في األزرؽ

 

 في متنوعة شركة (14) مف الدراسة عينة وتشكمتاستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 
 خالؿ مف الحالة دراسة أسموب عمى الباحث اعتمد وقد األزرؽ، المحيط إستراتيجية نحو تتوجو زيامالي

 .الدراسة قيد الشركات في األنشطة وخمؽ ورفع وتقميص إزالة يتضمف الذي الرباعي العمؿ إطار تحميؿ
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 العمؿ إطار في والتشاب أظيرت أنيا إال الدراسة عينة في الشركات تنوع رغـ أنو إلى الدراسة توصمت
 المكمفة األنشطة وتقميص إزالة عمى تركز الشركات ىذه أف حيث األزرؽ، المحيط إلستراتيجية الرباعي

 زيادة إلى تؤدي أنشطة وخمؽ رفع عمى تركز أنيا كما المطموبة، باإليرادات الشركة عمى تعود ال التي
 .المتجددة الزبائف ومتطمبات رغبات عمى ناءً ب الجديدة والخدمات المنتجات وتقديـ الزبائف، رضا

 

 ( دراسةButler, 2008 بعنوان "التخطيط من خالل استراتيجية المحيط االزرق في دولة )
 إستراتيجية وتطبيؽ صياغة توجيات عف االستقصاءالى استقصاء ىدفت ىذه الدراسة االمارات"، 

 الحجـ والمتوسطة غيرةالص والشركات  (MNE)الجنسيات متعددة الشركات في األزرؽ المحيط
(SME) الثقافات، بتعدد تتميز العربية الدولة ىذه أف الباحث بيف وقد، المتحدة العربية اإلمارات دولةفي 

 .والريادة الجديدة لإلستراتيجيات الحكومة ودعـ السريع، االقتصادي والنمو
 

 ىذه في مدير (300) مف الدراسة عينة تشكمتواستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، و 
 مدى في تبحث المديريف عمى استبانو توزيع تـ وقد ظبي، وأبو دبي مدينتي في المنتشرة الشركات
طار األزرؽ المحيط إستراتيجية مبادئ تطبيؽ  حوؿ المديريف رأي توضح كما الرباعي، العمؿ وا 
 .اإلستراتيجية في التغيير

 

 األزرؽ المحيط إستراتيجية مبادئ تطبؽ الحجـ سطةوالمتو  الصغيرة الشركات أف إلى الدراسة توصمت
 التغييرات مع والتفاعؿ القرارات اتخاذ في السرعة بسبب الكبيرة، الشركات مفأكثر  وفاعمية كفاءةب

 أسواؽ فتح إلى مستمر بشكؿ الشركات ىذه تسعىو  الحجـ، والمتوسطة الصغيرة الشركات في البيئية
 .مًعا ولمزبائف لمشركة جديدة قيمة ابتكار خالؿ مف جدد بائفز  وجذب المنافسة، عف بعيدة جديدة
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 السابقة:  الدراسات عمى تعقيب 4.7.2
 

محاولة تسميط الضوء الحظ الباحث مف خالؿ اطالعو عمى الدراسات السابقة انطالقيا جميًعا مف 
أكدت ىذه الدراسات عمى ة، و عمى دراسة استراتيجية المحيط االزرؽ في منظمات وقطاعات مختمف

حقيؽ أىدافيا وتقديـ في تمكيف الشركات الصناعية مف ت أىمية تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ
قدمت ىذه منتجات وخدمات بجودة عالية، وصواًل الى تحسيف وضعيا المالي والتنافسي في السوؽ، و 

الحظ و مختمفة، وقات يئات مختمفة، وأالدراسة عرضا لػعدد مف الدراسات السابقة صممت، وأجريت في ب
 الباحث في عرض الدراسات السابقة اآلتي:

 

 . من حيث المنيج العممي: 1.4.7.2
 

، باالضافة الى استخداـ استخدمت أغمب الّدراسات السابقة المنيج الوصفي كمنيج عممي لمدراسة
 المنيج النوعي مف خالؿ دراسة الحالة والمنيج االستطالعي.

 

 عمى صعيد األىداف: .2.3.7.2
 

ىدفت الدراسات السابقة إلى مجموعة أىداؼ حددىا مجاؿ الدراسة، وموضوعيا، والمتغيرات، والمنيج 
باإلضافة إلى األسئمة والفرضيات التي تناولتيا، فكاف مف أىـ أىداؼ تمؾ  ،العممي الذي اتبعتو

 ودورىا الغذائية الصناعات ركاتش لدى االزرؽ المحيط استراتيجية تبني الدراسات التعرؼ عمى مدى
 المستدامة وفي تمكيف الشركات، والتعرؼ الى استراتيجية المحيط االزرؽ التنافسية الميزة تعزيز في

بأبعادىا )االستبعاد، التقميص، الزيادة، االبتكار( ودورىا في خمؽ القيمة لمشركات، والتعرؼ عمى أبعاد 
دارة عالقات استراتيجة المحيط االزرؽ، وتقييـ دور و  بتكار استراتيجية المحيط األزرؽ في دعـ مياـ وا  ا 
 الزبائف، وغيرىا مف امور عامة وخاصة.

 

 .عمى مستوى النتائج، وما خرجت بو الدراسات السابقة حيث كانت كما يمي:3.4.7.2
 

 عالقة ووجود األزرؽ، المحيط مؤشرات استراتيجية تطبيؽ الشركات تجاه قبؿ مف إىتماـ وجود 
 .المستدامة التنافسية والميزة األزرؽ المحيط استراتيجية بيف ةقوي
  تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ يؤدي الى خمؽ طمب جديد، ويقود الى مساحة سوؽ دوف

قميدىا او محاكاتيا مف منازع، كذلؾ تحقؽ ىذه االستراتيجية ميزة تنافسية مستدامة يصعب ت
 قيمة ونادرة وغير قابمة لمتقميد او االحالؿ.المنافسيف مف خالؿ امتالؾ موارد ذات 

  ،وجود عالقة بيف تطبيؽ ابعاد استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف زيادة الطمب وفتح اسواؽ جديدة
 وابتكار القيمة لكؿ مف المؤسسة والزبوف.
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  مف أىـ دوافع الشركات في تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ ىو االتجاىات المعاصرة في بيئة
 عماؿ ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة.اال

 

 االستفادة من الدراسات السابقة:.4.4.7.2
 

 اإلطار تسمسؿ عرض، وفي راسةدراسات السابقة في تحديد محاور الداستفاد الباحث مف ال 
 النظري لمدراسة.

  يوا لغاية الخروج بنتائجواالنطالؽ مف حيث إنت ةدراسالمعرفة ما توصؿ إليو الباحثيف في موضوع 
االستفادة مف النتائج والتوصيات في بمورة العديد مف ، و وتزويدىا لمتخذي القرار وتوصيات
 .األفكار

 تصميـ واعداد االستبانة.، وفي الدراسة منيج تحديد في السابقة الدراسات مف الباحث استفاد 
  ة.المعرفية والمعموماتية عف موضوع الدراس خمفيتووسع الباحث 

 

 . يا يًيش هذِ انذراطت عٍ انّذراطاث انظابقت: 5.4.7.2
 

درجة وىو  ،تتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في كونيا ترتبط معيا في موضوع الدراسة الرئيسي
تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باالداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة 

 ا يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة ىو ما يمي:، ولكف مالغربية
  درجة تطبيؽ تعتبر ىذه الدراسة ىي االولى )وفؽ حدود عمـ الباحث( مف حيث ىدفيا الخاص

استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باالداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة 
ية في فمسطيف ذات تأثير مباشر عمى االقتصاد تعتبر شركات الصناعات الغذائ ، حيثالغربية

الفمسطيني، وفي رفع الناتج المحمي االجمالي، ويعتمد عمييا العديد مف المواطنيف الفمسطينيف 
سواء كمصدر لمدخؿ مف خالؿ العمؿ بيا، او باالستفادة مف منتجاتيا وخدماتيا المقدمة 

 لممواطنيف.
  سابقة في البعديف المكاني والزماني.عف الدراسات ال ىذه الدراسةكما وتختمؼ 
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 الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جراءاتيا    منيجية الدراسة وا 
 

 . مقدمة:1.3
 

المتمثمة بالجوانب التوضيحية لكافة الخطوات والمراحؿ تناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة 
اليدؼ العاـ ليذه التي تـ إعدادىا وتنفيذىا، وذلؾ وفؽ األصوؿ العممية لمبحث العممي، مف أجؿ بموغ 

درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط الدراسة، والذي يتجمى في توضيح النظرة العامة المتعمقة بدراسة 
، وفيما يمي تـ االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

مف منيج ىذه الدراسة بمورة كؿ الخطوات التي اتبعيا الباحث لموصوؿ إلى ىدفو، ابتداء  توضيح
 ونضوج فكرتيا، مرورًا بتحديد عينتيا وأدواتيا وآليات تطبيقيا، والتأكد مف صدقيا وثباتيا.

 

 منيج الدراسة: .2.3
 

درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي  تـ اتباع المنيج الوصفي لمتعرؼ إلى
يقوـ عمى وصؼ خصائص كوف ىذا المنيج  فة الغربيةلدى شركات الصناعات الغذائية في الض

ظاىرة معينة، وجمع المعمومات الخاصة بيا، حيث يتطمب ذلؾ عدـ التحيز في وصؼ الظاىرة او 
الحالة، كونو أسموب يعتمد عمى وصؼ الظاىرة بشكؿ دقيؽ  مف خالؿ دراسة الواقع أو الظاىرة كما 

 (Saunders, et-all, 20120)يًا أو تعبيرًا كميًا ىي عمى أرض الواقع ويعبر عنيا تعبيرًا كيف

 

 . مجتمع الدراسة:3.3
 

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع شركات الصناعات الغذائية في كؿ مف العاصمة القدس، ومحافظة 
( شركة، إستنادًا الى المسح اإلحصائي الذي 156راـ اهلل والبيرة، ومحافظة الخميؿ، والبالغ عددىـ )

عمار احث مف خالؿ مراجعة مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني عمى اختالؼ أقاـ بو الب
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الشركات، وعدد العامميف فييا، وحجـ مبيعاتيا بالدينار األردني، والمحافظة التي تعمؿ بيا تمؾ 
 الشركات.  

 

 عينة الدراسـة: .4.3
 

 عدة اعتبارات كما يمي: ( شركة بالطريقة القصدية وفؽ90بيدؼ إجراء الدراسة تـ أخذ عينة مف )
 

 االقتصاد الوطني.  وزارة سجالت في مسجمة تكوف الشركة أف 
 ( سنوات في عمميا.3أف يزيد عمر الشركة عف ) 
 ( دينار اردني بحده األدنى 100.000أف يكوف رأس ماليا ) 
 

انتاج  وقد أخد الباحث ىذه االعتبارات نظرًا لطبيعة الدراسة وطبيعة أف يكوف لدى الشركات خطوط
وقوائـ مالية وأداء مالي واضح، ومف ىنا جاءت االعتبارات سالفة الذكر لتكوف مؤشرات بناءة لقياس 
ىدؼ الدراسة في الشركات التي تتصؼ بكبر حجميا وليا صفة الديمومة واالستمرارية،  وقد سعى 

تنفيذيًا ليذه الشركات  ( مديراً 90الباحث إلى توزيع االستبانة عمى جميع أفراد عينة الدراسة والبالغ )
بأسموب المسح الشامؿ، حيث قاـ بتزويد كؿ مدير تنفيذي مف أفراد المجتمع بإستبانة وطمب منو 
اإلجابة عمييا، ونظرًا لظروؼ عدة منيا سفر بعض المدراء لمخارج، وضغط العمؿ لدى البعض اآلخر 

( منيا لعدـ 5يا، تـ استبعاد )( استبانو تـ اإلجابة عمي80لـ يتمكف الباحث إال مف استرداد )
( استبانة 75صالحيتيا لمتحميؿ اإلحصائي، وعميو بمغت االستبانات الصالحة لمتحميؿ اإلحصائي )

 اعتبرت عينة ممثمة لممجتمع  وفيما يمي خصائص ىذه العينة:
 

 : توزيع أفراد العينة بحسب عمر الشركة.1.3 جدوؿ رقـ
 النسبة المئوية التكرار عمر الشركة

سنوات 8-4من  16 21.3 

سنة 12-9من   22 29.3 

سنة فأكثر13  37 49.3 

 100.0 75 المجموع

% مف افراد العينة مدراء ويعمموف في شركات يزيد 49.3( اف ما نسبتو 1.3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
% مف افراد العينة ىـ مدراء تنفيذيوف ويعمموف في شركات 29.3سنة، في حيف أف  13عمرىا مف 

( 8-4% منيـ يعمموف في شركات عمرىا ما بيف )21.3( سنة، وأف 12-9ىا الزمني مف )عمر 
 سنوات. 
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 .عدد العامميف بالشركة: توزيع أفراد العينة بحسب متغير 2.3 جدوؿ رقـ
 النسبة المئوية التكرار عدد العاممين بالشركة

يىظف 50أقم يٍ   52 69.3 

يىظف 100 – 50يٍ   18 24.0 

يىظف 100أكثز يٍ   5 6.7 

 100.0 75 المجموع

% مف افراد العينة العامميف في الشركات الصناعية 69.3( اف ما نسبتو 2.3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( 100-50.% منيـ يعمؿ لدييـ ما بيف)24موظؼ، في حيف أف ما نسبو  50الغذائية أقؿ مف 

 موظؼ. 100عف % يديروف شركات يزيد عدد الموظفيف فييا 6.7موظؼ، في حيف أف 
 

 .حجـ المبيعات: توزيع أفراد العينة بحسب متغير 3.3 جدوؿ رقـ
 النسبة المئوية التكرار حجم المبيعات

 49.3 37 أقم يٍ يهيىٌ ديُار
يهيىٌ ديُار 10أقم يٍ -1يٍ   26 34.7 

يهيىٌ ديُار 20أقم يٍ  –يهيىٌ  10يٍ   10 13.3 
يهيىٌ ديُار 20أكثز يٍ   2 2.7 

 100.0 75 المجموع

% مف افراد العينة حجـ مبيعاتيـ في الشركات 49.3( اف ما نسبتو 3.3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
الى أقؿ 1% منيـ حجـ مبيعاتيـ مف )34.7الصناعية الغذائية تقؿ عف مميوف دينار، في حيف أف 

ؿ مف مميوف الى أق 10% منيـ حجـ مبيعات شركاتيـ مف)13.3ميموف دينار(، في حيف أف  10مف 
 مميوف دينار.  20% يعمموف في شركات حجـ مبيعاتيـ أكثر مف 2.7( مميوف دينار، وأف 20

 

 .المحافظة: توزيع أفراد العينة بحسب متغير 4.3 جدوؿ رقـ
 النسبة المئوية التكرار المحافظة

 17.3 17.3 انقذص
 33.3 33.3 راو هللا وانبيزة

 49.3 49.3 انخهيم

 100.0 100.0 انًجًىع

% مف افراد العينة مف المدراء التنفيذييف في 49.3( اف ما نسبتو 4.3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
% يعمموف في شركات غذائية 33.3الشركات الصناعية الغذائية مقرىا محافظة الخميؿ، في حيف أف 

 % يديروف شركات غذائية مقرىا محافظة القدس. 17.3مقرىا محافظة راـ اهلل والبيرة، وأف 
 

 :أداة الدراسـة .5.3
ىذه لغرض تنفيذ  ، حيث تـ استخدامياتكونت ىذه الدراسة مف مصدر رئيسي وىي االستبانة الميدانية

درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات بالدراسة المتعمقة 
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باإلستعانة باألدبيات  وتطويرهاالستبياف( الصناعات الغذائية في الضفة الغربية، حيث تـ إعداد )
 السابقة وفؽ الخطوات التالية:

  بطريقة عممية محكمة حيث تضمنت متغيرات تابعة ومستقمة  االستبيافصمـ الباحث نموذج
 وضابطة. 

 الستعانة بعدد مف المراجع المتنوعة مف كتب، ، مف خالؿ اقاـ الباحث بصياغة فقرات االستبانو
 سات سابقة.ودوريات، واالطالع عمى درا

  حصائيات صادرة عف المؤسسات الميتمة بشركات الصناعات الغذائية االستفادة مف منشورات وا 
 في فمسطيف.

  تـ عرض االستبانو بصورتيا األولية عمى المشرؼ ومف ثـ محكميف مف ذوي اإلختصاص لمعرفة
 ما قد يواجيو المستجيب عمى االستبانة، ومدى فيميـ لفقراتيا بغية تعديميا.

 ( فقرة فعيمة موزعة عمى خمس مجاالت أساسية 32تكونت االستبانو بصورتيا النيائية مف )
 (.5-1حددت أوزانيا حسب سمـ ليكرت الخماسي مف )

 

 :صدق أداة الدراسة  1.5.3

قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى المشرؼ عمى الدراسة، إضافة إلى المحكميف 
(، حيث طمب منيـ وضع أية مالحظات يرونيا 2ىو مرفؽ في ممحؽ رقـ ) المختصيف وفؽ ما

بداء آرائيـ عمى اداة الدراسة مف حيث مدى اتساؽ الفقرات مع المحاور التي صنفت فييا،  مناسبة وا 
 ومدى وضوح الصياغة المغوية والمعنى ليذه الفقرات، وبناًء عميو تـ ما يمي:

 .حذؼ الفقرات التي اقترح حذفيا اثناف مف المحكميف فأكثر 
 .إضافة بعض الفقرات التي اقترحيا عدد مف المحكميف 
 .عادة صياغتيا لتعطي المدلوؿ المقصود منيا  تعديؿ بعض العبارات وا 
 .تحديد المجاالت التي تنتمي إلييا العبارات بدقة 
 ( فقرة.32ة مف )بعد إجراء التعديؿ المحكميف  أصبحت األداة مكون 
  تـ حساب معامالت االستخراج بإستخداـ أسموب التحميؿ العاممي(Factor Analysis)  المبني

والتي توضح قيـ معامالت ( Principal Components)عمى طريقة المكونات األساسية 
 االستخراج لكؿ فقرة مف فقرات محاور أداة الدراسة وأبعادىا حسب كؿ محور مع الدرجة الكمية
لذلؾ المحور الذي تنتمي إليو الفقرة، وتعتبر أداة الدراسة بأنيا تتمتع بدرجة صدؽ عالية عندما 

(، حيث تتبع ىذه الطريقة أسموب 0.5تزيد جميع أو معظـ معامالت االستخراج عف القيمة )
 )االستخراج(، حيث أنو مف انحدار الفقرات عمى الدرجة الكمية ليا في حساب معامالت االنحدار
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المعروؼ إحصائيا بأنو كمما زادت قيمة معامؿ االنحدار زادت قيمة إرتباط الفقرة بالدرجة الكمية 
لممجاؿ أو المحور الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة، مما يدؿ عمى زيادة االتساؽ أو التناسؽ الداخمي 

 0.5قيـ عف لمفقرات داخؿ ىذا المجاؿ أو المحور، ويتضح مف الجدوؿ أدناه ارتفاع جميع ىذه ال
فيما يتعمؽ بأداة الدراسة المستخدمة مما يدؿ عمى تمتع أداة الدراسة بصدؽ عالي وأف أداة الدراسة 
المستخدمة قادرة بدرجة مرتفعة عمى تحقيؽ األىداؼ التي وضعت مف أجميا، والجدوؿ التالي 

 يوضح نتائج التحميؿ العاممي.
 

أبعاد متغير أداة الدراسة التي تقيس لفقرات  مصفوفة قيـ معامالت االستخراج 5.3جدوؿ رقـ 
 إستراتيجية المحيط األزرؽ عمى الشركات الغذائية:

 يعايالث االطتخزاج رقى انفقزة يعايالث االطتخزاج رقى انفقزة

00  0.810 07 0.758 

70  0.809 09 0.752 

90  0.700 02 0.627 

20  0.720 02 0.456 

20  0.787 080  0.538 

80  0.748 020  0.736 

20  0.711 010  0.650 

10  0.649 020  0.653 

20  0.779 710  0.845 

010  0.684 700  0.676 

000  0.662 770  0.688 
 

أبعاد األداء المالي أداة الدراسة التي تقيس لفقرات  مصفوفة قيـ معامالت االستخراج 6.3جدوؿ رقـ 
 لمشركات الغذائية
 يعايالث االطتخزاج رقى انفقزة يعايالث االطتخزاج رقى انفقزة

00  0.739 8 0.717 

70  0.767 2 0.697 

90  0.659 1 0.564 

20  0.722 2 0.627 

20  0.784 01 0.610 

 

 :ثبات أداة الدراسة. 2.5.3
 

يعرؼ ثبات األداة بأنو "درجة التوافؽ في عالمات مجموعة مف األفراد عند تكرار تطبيؽ االختبار، أو 
(، ولمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة، 2000 )عبد الحفيظ، باىي، "صورة مكافئة لو عمى نفس المجموعة

باعتباره مؤشرًا عمى التجانس الداخمي   (Cronbach-Alpha) ألفا–تـ حساب معامؿ الثبات كرونباخ
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(Consistency( واستقرت األداة عمى ،)فقرة، إذ بمغ معامؿ الثبات لألداة الكمية أل97 ) بعاد متغير
بمغ معامؿ الثبات (، مما  1022بعد ىذه العممية ) ئيةإستراتيجية المحيط األزرؽ عمى الشركات الغذا

وفيما يمي جدوؿ  ( 1022بعد ىذه العممية )بعاد أبعاد األداء المالي لمشركات الغذائية لألداة الكمية أل
 يوضح معامؿ الثبات لكؿ محور مف محاور الدراسة ولممحور الكمي:

 

 : معامالت الثبات كرونباخ ألفا7.3جدوؿ رقـ 
 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحاور

 1.124 2 بعد المحو

 1.259 8 بعد التقميل

 1.735 2 بعد الرفع

 1.114 2 بعد اإلنشاء

 1.121 77 بعاد متغير إستراتيجية المحيط األزرقالمحور الكمي  أل

 1.157 01 أبعاد األداء المالي لمشركات الغذائيةالمحور الكمي  

 

( عند محاور 0.73-0.82( بأف قيـ معامالت الثبات تراوحت بيف )7.3وؿ السابؽ )يتضح مف الجد
الدراسة بأبعاد استراتيجية المحيط األزرؽ، مما يدؿ عمى أف أداة الدراسة الحالية قادرة عمى إعادة إنتاج 

ستخداميا م73-0.82. 0) رة أخرى ( مف البيانات والنتائج الحالية فيما لو تـ إعادة القياس والبحث وا 
(، وىذه القيـ اعتبرت مناسبة 0.85بنفس الظروؼ، كذلؾ بمغت قيمة المحور الكمي لبعد األداء المالي)

 ألغراض الدراسة،  ولألىداؼ التي وضعت لقياس محاورىا وفقراتيا مف أجميا.
 

 :إجراءات تطبيق الدراسة 6.3
 

 تماـ ىذه الدراسة لخصيا باآلتي: قاـ الباحث بعدة اجراءات إل
 

  .جمع المعمومات والبيانات التي تساعد في تحديد مشكمة الدراسة 
  .ختيار العينة مف ىذا المجتمع، وتوضيح حجـ العينة وأسموب إختيارىا  تحديد مجتمع الدراسة، وا 
  جمع البيانات والمعمومات المطموبة مف المبحوثيف بواسطة أداة الدراسة "االستبانة" بطريقة منظمة

ارة استبياف ىذه الدراسة بطريقة وجيًا لوجو وذلؾ لمحصوؿ عمى نتائج أكثر ودقيقة، وقاـ بإد
 مصداقية، وقاـ بإجراء زيارات ميدانية لمف تـ إختيارىـ ضمف عينة الدراسة.

 ( استبانو، واستخراج النتائج 22بعد جمع البيانات قاـ الباحث بتفريغ االستجابات، وعددىا )
( لممعالجات اإلحصائية، ثـ قاـ SPSSئية المعروفة بإسـ الػ )باالستعانة ببرنامج الحزمة االحصا

 بتفسير النتائج والتعميؽ عمييا، ومف ثـ استخمصت النتائج  واالستنتاجات والتوصيات منيا.
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 :متغيرات الدراسة 7.3
 

 لقد ضمت ىذه الدراسة عدة متغيرات وىي كما يمي:
 

 : جية المحيط األزرؽ عمى الشركات الغذائية وىيإستراتي تشمؿ أبعاد المتغيرات المستقمة:  1.7.3
 .بعد المحو 
 .بعد التقميؿ 
 .بعد الرفع 
 .بعد اإلنشاء 

 

 أبعاد األداء المالي لمشركات الغذائية.المتغيرات التابعة:  2.7.3
 

 وىي:المتغيرات الضابطة:  3.7.3
 .عمر الشركة 

 .عدد العامميف بالشركة 
 .حجـ المبيعات 
 المحافظة. 

( : يوضح النموذج الخاص بيذه الدراسة1.3ـ )شكؿ رق  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية 8.3

دخاليا إلى الحاسب اآللي، تـ  بعد جمع االستبانات مف عينة الدراسة، وتفريغ استجابات أفراد العينة وا 
بيدؼ الحصوؿ ( Statistical Package for the Social Sciencesمعالجتيا بإستخداـ برنامج )

 عمر الشركة، عدد العامميف في الشركة، حجـ الميعات، المحافظة

 أبعاد األداء المالي لمشركات الغذائية -
 

 بعد المحو. -
 بعد التقميل. -
 بعد الرفع. -
 بعد اإلنشاء. -
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، تـ إدخاليا لمحاسوب بإعطائيا أرقاـ معينة أي عمى معالجات إحصائية دقيقة لمبيانات المتوفرة
 4درجات، اإلجابة أتفؽ  5بتحويؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية حيث أعطيت اإلجابة أتفؽ تماما 
 اتفؽ اطالقا أعطيت درجة درجات، اإلجابة محايد ثالث درجات، اإلجابة ال اتفؽ درجتيف، واإلجابة ال

درجة تطبيؽ استراتيجية بدراسة واحدة، بحيث كمما زادت الدرجة زادت درجة التقدير لإلجابة الخاصة 
 المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.

 

اد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وتمت المعالجة اإلحصائية الالزمة لمبيانات باستخراج اإلعد
تـ إستخداـ معادلة الثبات كرونباخ ألفا لفحص ثبات أداة الدراسة  واإلنحرافات المعيارية، كما

 Principalومعامالت االستخراج بطريقة التحميؿ العاممي المبني عمى طريقة المكونات األساسية )

Components لفحص صدؽ أداة الدراسة، وفحص فر )( ضيات الدراسة عند المستوىα≤0.05 ،)
، وقد تـ فحص فرضيات الدراسة عند المستوى Pearson Correlationعف طريؽ تحميؿ اإلرتباط 

(α≤0.05 عف طريؽ استخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي ،)(One Way-ANOVA ) لفحص
( Scheffeداـ نتائج اختبار )كما تـ استخ ،مستوى داللة الفروؽ بيف متوسطات إجابات أفراد العينة

  لممقارنات البعديو لداللة الفروؽ بيف متوسطات استجابات المبحوثيف.
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 الفصل الرابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عرض النتائج ومناقشتيا
 

  :المقدمة 1.4

الى يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذه الدراسة، والتي ىدفت لمتعرؼ 
استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في درجة تطبيؽ 
 وفحص فرضياتيا:  سؤاؿ الدراسة الرئيسي، وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى الضفة الغربية

 

 :وومناقشت ال مشكمة الدراسة الرئيسؤ سالنتائج المتعمقة باإلجابة عن  2.4

 إعادة توزيع درجات السمـ الخماسي ليكرت كما يأتي: تـ  لتسييؿ عممية عرض النتائج، فقد
 

 لتقدير درجة االستجابة مفتاح التصحيح: (1.4جدوؿ رقـ )
 3.50-5  كبيرة. 
 2.50-3.49  متوسطة. 
 1.50-2.49  منخفضة. 
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درجة تطبيق استراتيجية المحيط االزرق الخاصة ببعد المحو لدى شركات الصناعات  :1.2.4
 ئية في الضفة الغربية.الغذا

 

درجة تطبيؽ  التعرؼ الى" عمى بتحقيؽ اليدؼ االوؿ مف أىداؼ الدراسة الذي ينصالنتائج المتعمقة 
 ".استراتيجية المحيط االزرؽ الخاصة ببعد المحو لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 

والوزف ابية واإلنحرافات المعيارية الدراسة السابؽ، فقد تـ حساب المتوسطات الحس لتحقيؽ ىدؼ
 يوضح ذلؾ.( 2.4رقـ ) ، والجدوؿودرجة التقدير في بعد المحو النسبي

 

بعد المحو كأحد أبعاد إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات  (: إجابات المبحوثيف حوؿ2.4جدوؿ )
 الصناعات الغذائية مرتبة تنازليًا:

 أبعاد إستراتيجية المحيط األزرؽ كأحد لبعد المحو أف معامؿ االختالؼ  (2.4جدوؿ )أظيرت نتائج 
%( وىذه الفروقات 25% الى 15لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية تراوحت ما بيف )

%(، ومف ىنا يؤكد الباحث أف ىناؾ ثقة كبيرة 11ؿ االختالؼ لمدرجة الكمية )ليست كبيرة وكاف معام
بأقؿ معامؿ اختالؼ عف  األولى والثانيةالفقرة  تحيث حظي بيذا البعد كوف معامؿ االختالؼ قميؿ،

 وىذا يدؿ ببعد المحو بقية الفقرات وىذا يدؿ عمى أف استجابة افراد عينة الدراسة أقؿ تشتتًا فيما يتعمؽ
بما تقوـ بو الشركات لمتخمص مف عمميات  عمى أف استجابة افراد عينة الدراسة أقؿ تشتتًا فيما يتعمؽ

انتاجية وخطوط ال تشكؿ منفعة لممستيمكيف وبالتالي يؤدي الى القياـ بإجراءات سميمة، إضافة الى 
الكفؤة، وتسريع واستبعاد  القياـ بإعادة الييكمة واالستثمار األمثؿ لمموارد البشرية والعناصر البشرية

الكوادر غير القادرة عمى القياـ بأعماليا عمى أكمؿ وجو، كما وتعمؿ الشركات عمى استبعاد أي 

المتوسط  بعد المحو الرقم
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

معامل 
 االختالف

مستوى 
 التقدير

تقـو الشركة بالتخمص مف بعض اإلجراءات والعمميات   .1
 كبيرة %54 1.68 4.52 غير النافعة لممستيمؾ.

 كبيرة %55 1.72 4.28 تقـو الشركة باستبعاد الكوادر غير الكفؤة.  .2
تقـو الشركة بالتخمص مف العمميات اإلنتاجية التي   .3

 كبيرة %15 1.91 4.18 .مفتيا قيمة المنفعة المتحققة منياتتجاوز تك

تقـو الشركة باستبعاد األنشطة )التسويقية والترويجية(   .4
 كبيرة %57 1.77 4.16 باىظة الثمف والتي تضخـ التكمفة النيائية .

تقـو الشركة بالتخمص مف خطوط اإلنتاج في حاؿ   .5
 كبيرة %14 1.96 3.78 بيرانخفاض الطمب عمييا مف قبؿ المستيمؾ بشكؿ ك

 كبيرة %55 1.48 4.18 الدرجة الكمية
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نشاطات ال تقدـ منفعة لمجميور سواء في سياساتيا التسويقية البيعية، أو الترويجية والتي تكوف في 
 العادة ذات كمفة عالية لتمؾ الشركات. 

 

بعد المحو كأحد ( أف الفقرة التي حظيت بأعمى متوسط حسابي في 2.4ج جدوؿ )أظيرت نتائكما 
أبعاد تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية كانت 

تقوـ الشركة بالتخمص مف بعض اإلجراءات والعمميات غير النافعة األولى والتي تنص )الفقرة 
، وبمغت قيمة جداً  كبيرة وبدرجة تقدير(، 4.52ظيت بمتوسط حسابي قدره )حيث ح(، لممستيمؾ

اف افراد عينة ذلؾ الى سبب  عزو الباحثيو  ،%(90.4وبوزف نسبي ) (0.68) ليااإلنحراؼ المعياري 
أىمية تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ مف  يدركوفمف المدراء التنفيذييف في تمؾ الشركات الدراسة 

متخذي القرار في شركات الصناعات الغذائية كإستبعاد عناصر غير ضرورية في خطوط خالؿ قياـ 
االنتاج والتي مف شأنيا أف تؤدي الى تخفيض التكاليؼ دوف إجراء أي تأثيرات عكسية عمى جودة 
وحجـ المنتجات الغذائية فييا، مما يحقؽ لتمؾ الشركات االستثمار األمثؿ في الموارد المتاحة لمقياـ 

مميات انتاجية بكفاءة وفعالية تعود بالنفع عمى الشركات أواًل وعمى متمقي المنتجات مف جميور بع
 المستيمكيف ثانيًا.

 

تقوـ الشركة بالتخمص مف خطوط اإلنتاج الخامسة والتي تنص )( أف الفقرة 2.4كما ونجد مف جدوؿ )
باقؿ متوسط حسابي، حيث  حظيت ( قدفي حاؿ انخفاض الطمب عمييا مف قبؿ المستيمؾ بشكؿ كبير

وبمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري حوالي تقدير كبيرة، (، وبدرجة 3.78كاف المتوسط الحسابي ليا )
وقد كاف المتوسط منسجـ مع المتوسطات العامة، ويعزو  %(،75.6وبوزف نسبي قدره ) (،0.96)

لغربية مف إستخداـ الباحث سبب ذلؾ الى ما تستخدمو شركات الصناعات الغذائية في الضفة ا
سياسات انتاجية كمرشد حقيقي إلتخاذ القرارات اإلنتاجية، حيث أف التخمص مف خطوط انتاج في 
حاؿ انخفاض الطمب مف قبؿ جميور المستيمكيف، وىذه السياسات االنتاجية تزود الشركات باإلطار 

قوـ األنظمة االنتاجية إلعطاء الالـز لتقييـ كؿ عامؿ مف العوامؿ المتعارضة ففي الكثير مف األحياف ت
 االىتماـ بشكؿ أكثر مف الالـز لتخفيض التكاليؼ كمعيار لمنجاح.

 

ببعد المحو كأحد ( الخاص 2.4الوارد في الجدوؿ رقـ ) البعديتضح مف إجابات المبحوثيف عمى ىذا 
أف قيمة بية أبعاد تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغر 

، كبيرة وبدرجة تقدير( 4.18قد بمغ ) البعدالحسابي العاـ إلجابات المبحوثيف عمى ىذا  المتوسط
%(، وىنا يؤكد الباحث عمى الدور 83.6، وبوزف نسبي )(0.48)بمغ وبمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري 

الصناعات الغذائية  المباشر الخاص ببعد المحو في تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات
بتكار القيمة ومصدرًا  مف خالؿ عوامؿ متعمقة بالحركة االستراتيجية كمصدر لالبتكار واإلنتشار وا 
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لألداء المتميز في إطار مجموعة مف التصرفات والحركات اليادفة لبمورة صناعة المنتجات الغذائية 
يمو لممستيمؾ النيائي، وبالتالي ميات وخطوط انتاجية التي قد ال تشكؿ قكإجراءات التخمص مف عم

، وىذا يتفؽ مع دراسة فإف ىذا المتغير سينعكس إيجابيًا عمى الشركات وعمى لممستيمكيف بشكؿ متوازف
( حوؿ تأثير إستراتيجية المحيط األزرؽ عمى أبعاد الميزة التنافسية، وكذلؾ يتفؽ مع 2017) الحوراني

تطبؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ ضمف بعد المحو  ( حوؿ أف الشركات2017) دراسة جردات وآخروف
 بدرجة عالية جدًا في نشاطاتيا.

 

درجة تطبيق استراتيجية المحيط االزرق الخاصة ببعد التقميل لدى شركات الصناعات  :2.2.4
 .الغذائية في الضفة الغربية

 

درجة تطبيؽ  تعرؼ الىال" عمى بتحقيؽ اليدؼ الثاني مف أىداؼ الدراسة الذي ينصالنتائج المتعمقة 
 استراتيجية المحيط االزرؽ الخاصة ببعد التقميؿ لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية".

 

والوزف الدراسة السابؽ، فقد تـ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  لتحقيؽ ىدؼ
 وضح ذلؾ.ي( 3.4رقـ ) ، والجدوؿودرجة التقدير في بعد التقميؿ النسبي

 

بعد التقميؿ كأحد أبعاد إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات  (: إجابات المبحوثيف حوؿ3.4جدوؿ )
 الصناعات الغذائية مرتبة تنازليًا:

 

المتوسط  بعد التقميل  الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

مستوى 
 التقدير

ت والعناصر تعمؿ الشركة عمى تقميؿ كافة التطبيقا  .1
%07 0.55 4.48 المستيمؾ.بالضارة   كبيرة 

تعمؿ الشركة عمى تقميؿ )الفرص الضائعة   .2
%02 0.65 4.37 المواد الخاـ والمخاطر( خالؿ استخداـ  كبيرة 

تعمؿ الشركة عمى تقميؿ الوقت الميدور مف اجؿ   .3
%07 0.56 4.36 رفع الكفاءة اإلنتاجية.  كبيرة 

4.  
)الفرص الضائعة تعمؿ الشركة عمى تقميؿ 

والمخاطر( عند توريد المواد الخاـ وخالؿ 
 استخداميا.

4.30 0.65 02%  كبيرة 

غير  (الخدمات واالضافات )تعمؿ الشركة عمى تقميؿ  .5
%01 0.76 4.14 الضرورية.  كبيرة 

تعمؿ الشركة عمى تقميؿ كافة التطبيقات والعناصر   .6
%70 0.91 4.14 الضارة بالبيئة.  كبيرة 

%2 0.38 4.30 لكمية الدرجة ا  كبيرة 
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 أبعاد إستراتيجية المحيط األزرؽ كأحد لبعد التقميؿ أف معامؿ االختالؼ  (3.4جدوؿ )أظيرت نتائج 
%( وىذه الفروقات 21% الى 12لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية تراوحت ما بيف )

ومف ىنا يؤكد الباحث أف ىناؾ ثقة كبيرة  %(،9ليست كبيرة وكاف معامؿ االختالؼ لمدرجة الكمية )
بأقؿ معامؿ اختالؼ عف  األولى والثالثةالفقرة  تحيث حظي بيذا البعد كوف معامؿ االختالؼ قميؿ،

وىذا يدؿ  ببعد التقميؿ بقية الفقرات وىذا يدؿ عمى أف استجابة افراد عينة الدراسة أقؿ تشتتًا فيما يتعمؽ
بعد التقميؿ كأحد أبعاد تطبيؽ دراسة أقؿ تشتتًا فيما يتعمؽ بأىمية عمى أف استجابة افراد عينة ال

كافة لتقميؿ الشركات الصناعية الغذائية تعمؿ عمى إجراءات ال ، حيث أفإستراتيجية المحيط األزرؽ
تقميؿ الوقت الميدور مف اجؿ ، كذلؾ تسعى بشكؿ حثيث عمى المستيمؾبالتطبيقات والعناصر الضارة 

في خطوطيا االنتاجية، والعمؿ بشكؿ كبير عمى تقميؿ الفرص الضائعة  نتاجيةرفع الكفاءة اإل
 والمخاطر مف خالؿ إستخداميا لممواد الخاـ.

 

بعد التقميؿ كأحد ( أف الفقرة التي حظيت بأعمى متوسط حسابي في 3.4أظيرت نتائج جدوؿ )كما 
ذائية في الضفة الغربية كانت أبعاد تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات الغ

(، المستيمؾبتعمؿ الشركة عمى تقميؿ كافة التطبيقات والعناصر الضارة األولى والتي تنص )الفقرة 
، وبمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري جداً  كبيرة وبدرجة تقدير(، 4.48حيث حظيت بمتوسط حسابي قدره )

مف المدراء اف افراد عينة الدراسة لؾ الى ذسبب  عزو الباحثيو  ،%(89.6وبوزف نسبي ) (0.55) ليا
أف أي عنصر ضار سيولد ردت فعؿ عكسية في الرغبات الشرائية  يدركوفالتنفيذييف في تمؾ الشركات 

لجميور المستيمكيف، وبالتالي تعمؿ شركات الصناعات الغذائية عمى القياـ بكؿ الوسائؿ الى تقميؿ 
تضر بالمستيمكيف، وتشجيع أنماط اإلستيالؾ المستداـ،  الحد األدنى مف التطبيقات والعناصر التي

 والعمؿ عمى توفير مستوى آمف مف الحماية بكؿ أنواعيا لممستيمؾ. 
 

تعمؿ الشركة عمى تقميؿ كافة التطبيقات السادسة والتي تنص )( أف الفقرة 3.4كما ونجد مف جدوؿ )
(، 4.14كاف المتوسط الحسابي ليا ) حظيت باقؿ متوسط حسابي، حيث ( قدوالعناصر الضارة بالبيئة

 %(،82.8وبوزف نسبي قدره ) (،0.91وبمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري حوالي )تقدير كبيرة، وبدرجة 
وقد كاف المتوسط منسجـ مع المتوسطات العامة، ويعزو الباحث ذلؾ الى ما تقوـ بو شركات 

لبيئة، سواء مف مخمفات الصناعة الصناعات الغذائية مف العمؿ عمى تقميؿ العناصر الضارة با
الغذائية، أو مف مخمفات االستخداـ لدى العمالء المستيمكيف مما يخمؽ نوع مف الثقافة البيئية 
واإلجتماعية واإلقتصادية المترتبة عمى صناع القرار في الشركات، وعمى إختيارات المستيمكيف، 

وفصؿ النمو التشغيمي لمشركات عف التدىور وصواًل لتحسيف كفاءة الموارد في اإلستيالؾ واإلنتاج، 
البيئي، واالبتعاد عف وسائؿ االنتاج غير المستداـ، حيث أف شركات الصناعات الغذائية في حاؿ 
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تقميؿ العناصر الضارة بالبيئة سيؤدي الى تحقيؽ مكاسب تجارية تظير في تحسيف األداء المالي 
ء البيئي، حيث أف الحد مف النفايات ومخمفات االنتاج لوجود ارتباط ايجابي بيف األداء المالي واألدا

ستنعكس بالنياية  عمى استخداـ الطاقة وانتاجية الموارد، وبالتالي تسيـ في المحافظة عمى النظاـ 
 البيئي بشكؿ عاـ.

 

ببعد التقميؿ كأحد ( الخاص 3.4الوارد في الجدوؿ رقـ ) البعدتضح مف إجابات المبحوثيف عمى ىذا ي
أف قيمة طبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية أبعاد ت

، كبيرة وبدرجة تقدير( 4.30قد بمغ ) البعدالحسابي العاـ إلجابات المبحوثيف عمى ىذا  المتوسط
 %(، وىنا يؤكد الباحث عمى الدور86، وبوزف نسبي )(0.38)بمغ وبمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري 

المباشر الخاص ببعد التقميؿ في تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات الغذائية، 
مف خالؿ قياـ الشركات بإعادة النظر في منتجاتيا المقدمة في السموؾ اإلستيالكي بشكؿ يجعميا 

قميص عوامؿ قادرة عمى السيطرة عمى السوؽ وتحقيؽ ميزة تنافسية ال يمكف ألحد إختراقيا، وذلؾ بت
الصناعية ألدنى مستوى سعيًا منيا لخفض التكاليؼ ورفع قيمو المنتجات، بما يعود عمييا مف ارباح 
عالية، مما ينعكس عمى القيمة التي تحصؿ عمييا الشركة في تسعير وتكمفة المنتجات التي تقدميا 

عمالء وسعر المنتجات وىيكؿ لعمالئيا، وىنا ال بد مف موازاه سميمة بيف الفائدة التي يحصؿ عمييا ال
( 2010) العطاروىذا يتفؽ مع دراسة  التكاليؼ وسر النجاح ىنا في ىذا النظاـ المتكامؿ والشامؿ،

أىمية أبعاد تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ في التفوؽ التنافسي، حيث أف بعد التقميؿ جاء حوؿ 
 حيط األزرؽ.بدرجة كبيرة مف حيث األىمية بيف أبعاد استراتيجية الم

  

درجة تطبيق استراتيجية المحيط االزرق الخاصة ببعد الرفع لدى شركات الصناعات  :3.2.4
 .الغذائية في الضفة الغربية

 

درجة تطبيؽ  التعرؼ الى"بتحقيؽ اليدؼ الثالث مف أىداؼ الدراسة الذي ينص عمى النتائج المتعمقة 
 دى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية".استراتيجية المحيط االزرؽ الخاصة ببعد الرفع ل

 

والوزف فقد تـ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الدراسة السابؽ،  لتحقيؽ ىدؼ
 يوضح ذلؾ.( 4.4رقـ ) ، والجدوؿودرجة التقدير في بعد الرفع النسبي

 

اتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات بعد الرفع كأحد أبعاد إستر  (: إجابات المبحوثيف حوؿ4.4جدوؿ )
 الصناعات الغذائية مرتبة تنازليًا:
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 عاد إستراتيجية المحيط األزرؽ أبكأحد  لبعد الرفع أف معامؿ االختالؼ  (4.4جدوؿ )أظيرت نتائج 
%( وىذه الفروقات 19% الى 11لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية تراوحت ما بيف )

%(، ومف ىنا يؤكد الباحث أف ىناؾ ثقة كبيرة 9ليست كبيرة وكاف معامؿ االختالؼ لمدرجة الكمية )
بأقؿ معامؿ اختالؼ عف  األولى والثانيةة الفقر  تحيث حظي بيذا البعد كوف معامؿ االختالؼ قميؿ،

، حيث أف ببعد الرفع بقية الفقرات وىذا يدؿ عمى أف استجابة افراد عينة الدراسة أقؿ تشتتًا فيما يتعمؽ
تسعى مف خالؿ سياساتيا التسويقية التركيز عمى كسب ثقة المستيمؾ مف خالؿ العمؿ  الشركاتىذه 

المقدمة لممستيمكيف مف الجميور الفمسطيني، والعمؿ بشكؿ عمى جودة المنتجات، وجودة الخدمات 
 مستمر في زيادة منافذ التوزيع لمنتجاتيا بيدؼ زيادة حصتيا السوقية.   

 

بعد الرفع كأحد ( أف الفقرة التي حظيت بأعمى متوسط حسابي في 4.4أظيرت نتائج جدوؿ )كما 
اعات الغذائية في الضفة الغربية كانت أبعاد تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصن

(، تسعى الشركة لزيادة جودة المنتجات بشكؿ مستمر لكسب ثقة المستيمؾاألولى والتي تنص )الفقرة 
، وبمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري جداً  كبيرة وبدرجة تقدير(، 4.68حيث حظيت بمتوسط حسابي قدره )

مف المدراء اف افراد عينة الدراسة ذلؾ الى سبب  ثعزو الباحيو  ،%(93.6وبوزف نسبي ) (0.52) ليا
يدركوف ما تقوـ بو شركاتيـ مف تحسيف لجودة المنتجات لو انعكاس التنفيذييف في تمؾ الشركات 

حقيقي عمى العمالء المستيمكيف، ألف المستيميكف يقوموف بالتركيز عمى المنتجات الغذائية عالية 

 بعد الرفع الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

مستوى 
 التقدير

1.  
تسعى الشركة لزيادة جودة المنتجات بشكؿ مستمر 

 لكسب ثقة المستيمؾ.
4.68 0.52 00%  كبيرة 

%00 0.52 4.66 لممستيمؾ. الخدمة  تسعى الشركة لزيادة جودة  .2  كبيرة 

3.  
تسعى الشركة لزيادة منافذ توزيعيا بيدؼ زيادة 

 حصتيا السوقية.
4.53 0.60 09%  كبيرة 

4.  
فعؿ تسعى الشركة لرفع مستوى االىتماـ في ردود 

 المستيمؾ.
4.41 0.67 02%  كبيرة 

5.  
تسعى الشركة الستقطاب كوادر ذات كفائة عالية 

 ـ.في مختمؼ االقسا
4.32 0.64 02%  كبيرة 

%02 0.73 4.24 تسعى الشركة لزيادة قنوات االتصاؿ مع المستيمؾ.  .6  كبيرة 

7.  
تسعى الشركة لرفع مستوى تفاعؿ المستيمؾ 

 .بالمنتج 
4.20 0.80 02%  كبيرة 

%2 0.40 4.43 الدرجة الكمية  كبيرة 
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طيـ االستيالكية الغذائية ويتنعكس بالتالي عمى الصحة العامة الجودة ألنيا ال عالقة مباشرة بأنما
 لجميور العمالء في ظؿ وجود منتجات منافسة وسوؽ مفتوحة. 

 

تسعى الشركة لرفع مستوى تفاعؿ السابعة والتي تنص )( أف الفقرة 4.4كما ونجد مف جدوؿ )
(، 4.20حسابي ليا )حظيت باقؿ متوسط حسابي، حيث كاف المتوسط ال ( قدالمستيمؾ بالمنتج

وقد  %(،84وبوزف نسبي قدره ) (،0.80وبمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري حوالي )تقدير كبيرة، وبدرجة 
كاف المتوسط منسجـ مع المتوسطات العامة، ويعزو الباحث ذلؾ الى ما تقوـ بو سركات الصناعات 

منتجات، فبدوف ىؤالء الغذائية مف سعي حثيث لمتركيز عمى المستيمكيف الشرياف الرئيسي لم
المستيمكيف لف يكوف ىناؾ أي نشاط تشغيمي لمشركات، وعميو تدفع الشركات عمى رفع مستوى 
التفاعؿ ما بيف المستيميكف ومنجاتيا في ظؿ استراتيجية تسويقية وترويجية لتحقيؽ رضى المستيمؾ 

ى قاعدة أف يبقى بحيث يتـ تحقيؽ التوازف بيف رغبات العمالء وتحقيؽ األرباح لمشركات عم
 المستيمكيف موالييف لشراء المزيد مف منتجات شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.

 

ببعد الرفع كأحد ( الخاص 4.4الوارد في الجدوؿ رقـ ) البعديتضح مف إجابات المبحوثيف عمى ىذا 
أف قيمة الضفة الغربية  أبعاد تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات الغذائية في

، كبيرة وبدرجة تقدير( 4.43قد بمغ ) البعدالحسابي العاـ إلجابات المبحوثيف عمى ىذا  المتوسط
%(، وىنا يؤكد الباحث عمى الدور 88.6، وبوزف نسبي )(0.40)بمغ وبمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري 

ؽ لدى شركات الصناعات الغذائية مف المباشر الخاص لبعد الرفع في تطبيؽ استراتيجية المحيط األزر 
خالؿ ما تسعى إليو الشركات مف رفع بعض العوامؿ الى اعمى مستوايتيا في الصناعة والتي تكوف 
ذات قيمو وقدره عالية عمى تحسيف مستوى الجوده المقدمو لممستيمكيف، مما يعزز مف زيادة في 

عمى شيرة وسمعة الشركات عمى اإلستيالؾ وتعظيـ مستويات األرباح وبشكؿ ينعكس ايجابا 
المستوييف المحمي والدولي وتوسيع نطاؽ االسواؽ بشكؿ يحقؽ أعمى درجات مف الميزة التنافسية ليذه 

( حوؿ تحميؿ استخداـ استراتيجية المحيط Mohamed, 2009، وىذا يتفؽ مع دراسة )الشركات
ليذه اإلستراتيجية في إطار  االزرؽ، حيث أف الشركات أظيرت تشابيًا في إطار العمؿ الرباعي

تركيزىا عمى رفع أنشطة تؤدي الى زيادة في رضا الزبائف وتقديـ المنتجات والخدمات الجديدة، بناًء 
 عمى رغبات ومتطمبات الزبائف المتجددة.
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درجة تطبيق استراتيجية المحيط االزرق الخاصة ببعد اإلنشاء لدى شركات الصناعات  :4.2.4
 .فة الغربيةالغذائية في الض

 

درجة تطبيؽ  التعرؼ الى"بتحقيؽ اليدؼ الرابع مف أىداؼ الدراسة الذي ينص عمى النتائج المتعمقة 
 استراتيجية المحيط االزرؽ الخاصة ببعد اإلنشاء لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية".

 

والوزف إلنحرافات المعيارية فقد تـ حساب المتوسطات الحسابية واالدراسة السابؽ،  لتحقيؽ ىدؼ
 يوضح ذلؾ.( 5.4رقـ ) ، والجدوؿودرجة التقدير في بعد االنشاء النسبي

 

بعد االنشاء كأحد أبعاد إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى  (: إجابات المبحوثيف حوؿ5.4جدوؿ )
 شركات الصناعات الغذائية مرتبة تنازليًا:

 

 أبعاد إستراتيجية المحيط األزرؽ كأحد لبعد اإلنشاء أف معامؿ االختالؼ  (5.4جدوؿ )أظيرت نتائج 
%( وىذه الفروقات 18% الى 13لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية تراوحت ما بيف )

ا يؤكد الباحث أف ىناؾ ثقة كبيرة %(، ومف ىن11ليست كبيرة وكاف معامؿ االختالؼ لمدرجة الكمية )
بأقؿ معامؿ اختالؼ عف  الفقرة الثانية واألولى تحيث حظي بيذا البعد كوف معامؿ االختالؼ قميؿ،

، حيث ببعد اإلنشاء بقية الفقرات وىذا يدؿ عمى أف استجابة افراد عينة الدراسة أقؿ تشتتًا فيما يتعمؽ
خداـ التوظيؼ األمثؿ لتكنولوجيا المعمومات في أف شركات الصناعات الغذائية تحرص عمى إست

ستمالة الذوؽ الشرائي لممستيمؾ  تطوير منجاتيا الغذائية، وتعمؿ عمى دراسة السوؽ بشكؿ دقيؽ وا 

المتوسط  بعد اإلنشاء الترتيب
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

معامل 
 االختالف

مستوى 
 التقدير

1.  
تحرص الشركة عمى تجنيد التكنولوجيا الحديثة 

 في خمؽ منتجات )سيمة االختيار واالستخداـ(.
4.43 0.65 02%  كبيرة 

2.  

تحرص الشركة عمى تبني مفيـو )االبداع 
واالبتكار( في كافة عممياتيا وأقساميا مما يساعد 

مستيمؾ وأسواؽ جديدة في )خمؽ قيمة أفضؿ لم
 لمشركة(.

4.30 0.58 09%  كبيرة 

3.  
تحرص الشركة عمى إنشاء شخصيات )ذات 

 طابع ودوود وسمات فريدة( مرتبطة بالمنتج.
4.20 0.78 01%  كبيرة 

4.  
تحرص الشركة عمى مواكبة كؿ ما ىو جديد 

 لتمبية إحتياجات وطموحات المستيمؾ.
4.23 0.77 01%  كبيرة 

%00 0.51 4.37 الدرجة الكمية   كبيرة 
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بتكار اساليب  النيائي، األمر الذي يسيـ بشكؿ فاعؿ في تبني سياسات تنموية مبنية عمى االبداع وا 
 اًل لتحقيؽ ميزة تنافسية في السوؽ الفمسطيني.ووسائؿ تدعـ عممياتيا االنتاجية وصو 

 

بعد اإلنشاء كأحد ( أف الفقرة التي حظيت بأعمى متوسط حسابي في 5.4أظيرت نتائج جدوؿ )كما 
أبعاد تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية كانت 

ى تجنيد التكنولوجيا الحديثة في خمؽ منتجات )سيمة تحرص الشركة عماألولى والتي تنص )الفقرة 
، وبمغت جداً  كبيرة وبدرجة تقدير(، 4.43حيث حظيت بمتوسط حسابي قدره )(، االختيار واالستخداـ

اف افراد ذلؾ الى سبب  عزو الباحثيو  ،%(88.6وبوزف نسبي ) (0.65) لياقيمة اإلنحراؼ المعياري 
يدركوف أىمية تطبيؽ وتجنيد التكنولوجيا الحديثة يف في تمؾ الشركات مف المدراء التنفيذيعينة الدراسة 

في صناعاتيـ، حيث أف المواكب لمتطورات التكنولوجية وخاصة في المجاؿ الصناعي يدرؾ ما تقوـ 
بو مف تعدد لألنواع واألصناؼ واألشكاؿ المختمفة لممنتجات، األمر الذي يعطي رغبة مستمر ودائمة 

 اء خاصة في وجود منتج ذات جودة عالية وتصميـ مميز.لممستيميكيف لمشر 
 

تحرص الشركة عمى مواكبة كؿ ما ىو الرابعة والتي تنص )( أف الفقرة 5.4كما ونجد مف جدوؿ )
حظيت باقؿ متوسط حسابي، حيث كاف المتوسط  ( قدجديد لتمبية إحتياجات وطموحات المستيمؾ

وبوزف  (،0.77بمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري حوالي )و تقدير كبيرة، (، وبدرجة 4.23الحسابي ليا )
وقد كاف المتوسط منسجـ مع المتوسطات العامة، ويعزو الباحث ذلؾ الى  %(،84.6نسبي قدره )

حرص القائميف عمى شركات الصناعات الغذائية في توظيؼ كؿ ما ىو جديد ليمبي طموحات 
تجاىاتيـ وسياساتيـ الشرائية ليذه ال منتجات مما يشجيع القائميف عمى الشركات مف تبني المستيمكيف وا 

أي أفكار جديدة ودعميا لتشكؿ نجاحات جديدة، وتحسيف لألداء العاـ ومخرجاتو المباشرة لممستيمؾ 
 النيائي.

 

ببعد اإلنشاء كأحد ( الخاص 5.4الوارد في الجدوؿ رقـ ) البعديتضح مف إجابات المبحوثيف عمى ىذا 
أف قيمة ة المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية أبعاد تطبيؽ إستراتيجي

، كبيرة وبدرجة تقدير( 4.37قد بمغ ) البعدالحسابي العاـ إلجابات المبحوثيف عمى ىذا  المتوسط
%(، وىنا يؤكد الباحث عمى الدور 87.4، وبوزف نسبي )(0.51)بمغ وبمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري 

اص لبعد اإلنشاء في تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات الغذائية المباشر الخ
وذلؾ بتمكينيا مف اكتشاؼ موارد جديدة وخمؽ طمب جديد لجميور المستيمكيف، وبما يساعدىا عمى 
ر فتح  أسواؽ جديدة ليا مف خالؿ ما تقوـ بو مف إستخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة مف أجؿ ابتكا

تجاىات المستيمكيف في السوؽ الفمسطيني ، وىذا خدمات ومنتجات جديدة تنسجـ وحاجات ورغبات وا 
( والتي أشارت نتائجيا الى أف تطبيؽ استراتيجية المحيط Mirrahimi, 2013يتفؽ مع دراسة )
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في تسيـ في إيجاد أسواؽ جديدة وطمب جديد، وزيادة  االزرؽ كثورة في مجاؿ االدارة االستراتيجية
  معدالت النمو ومواكبة لممستجدات العممية الحديثة وزيادة حجـ الموارد وفاعمية استغالليا.

 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الكمية لدرجة تطبيق استراتيجية المحيط  :5.2.4
 االزرق لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.

 

بية واإلنحرافات المعيارية الكمية لدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط المتوسطات الحسا :(6.4) جدوؿ
 االزرؽ لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية مرتبة تنازليًا:

 

أف معامؿ االختالؼ ألبعاد تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ في  (6.4جدوؿ )أظيرت نتائج 
%( وىذه الفروقات 11% الى 9اوحت ما بيف )تر  الشركات الصناعية الغذائية في الضفة الغربية

%(، ومف ىنا يؤكد الباحث أف ىناؾ ثقة كبيرة 6ليست كبيرة وكاف معامؿ االختالؼ لمدرجة الكمية )
بأقؿ معامؿ  الذي حظي البعدحيث تبيف أف  بتطبيؽ ىذه اإلستراتيجية كوف معامؿ االختالؼ قميؿ،

وىذا يدؿ عمى أف استجابة افراد عينة الدراسة  د التقميؿبعد الرفع، وبعكاف  األبعاداختالؼ عف بقية 
 .يناالف اىتماـ وعناية مف أفراد العينة  البعديفحيث أف ىذيف  األبعادأقؿ تشتتًا مف بقية 

 

( أف بعد الرفع بمغ المتوسط الحسابي لو 6.4كما يتضح مف إجابات المبحوثيف في الجدوؿ رقـ )
اإلنشاء حيث بمغ المتوسط  (، وبدرجة تقدير كبيرة، كذلؾ بعد0.40(، وانحرافو المعياري )4.43)

بمغ المتوسط  (، وبدرجة تقدير كبيرة، ايضًا بعد التقميؿ0.51(، وانحرافو المعياري )4.30الحسابي لو )
بمغ المتوسط  (، وبدرجة تقدير كبيرة، أما بعد المحو0.38(، وانحرافو المعياري )4.30الحسابي لو )
 الكمية أف الدرجة(، وبدرجة تقدير كبيرة، ونجد أخيرًا 0.48(، وانحرافو المعياري )4.18الحسابي لو )

كانت مرتفعة لتطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ في الشركات الصناعية الغذائية في الضفة الغربية 
، (0.28معياري )ال وبمغت قيمة اإلنحراؼ، وبدرجة تقدير كبيرة (4.30)بمغ حسابي كمي بمتوسط 

ىذا يؤكد عمى أىمية تطبيؽ إستراتيجيىة المحيط األزرؽ لدى الشركات الصناعية الغذائية في الضفة و 
( 2017، وىذا يتفؽ مع دراسة الحوراني )%(86الغربية وعالقتيا باألداء المالي بنسبة مئوية بمغت )

المتوسط  االبعاد الترتيب
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف%

مستوى 
 التقدير

 كبيرة %2 0.40 4.43 بعد الرفع .1
 كبيرة %00 0.51 4.30 شاءبعد اإلن .2
 كبيرة %2 0.38 4.30 بعد التقميل .3
 كبيرة %00 0.48 4.18 بعد المحو .4

 كبيرة %8 0.28 4.30 المحور الكمي 
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المحيط حوؿ وجود اىتماـ مف قبؿ شركات الصناعات الغذائية عمى تطبيؽ مؤشرات إستراتيجية 
 األزرؽ، ووجود عالقة قوية بيف تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ والميزة التنافسية المستدامة.

 

 واقع األداء المالي بأبعاده لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية. :6.2.4
 

واقع االداء  التعرؼ الى"بتحقيؽ اليدؼ الخامس مف أىداؼ الدراسة الذي ينص عمى النتائج المتعمقة 
 المالي بأبعاده لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية".

 

والوزف فقد تـ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  الدراسة السابؽ، لتحقيؽ ىدؼ
 يوضح ذلؾ.( 7.4رقـ ) ، والجدوؿودرجة التقدير ألبعاد األداء المالي النسبي

 

لدى شركات الصناعات الغذائية مرتبة  واقع األداء المالي بأبعادهمبحوثيف (: إجابات ال7.4جدوؿ )
 تنازليًا:

 

 

المتوسط  أبعاد األداء المالي الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

مستوى 
 التقدير

%02 0.69 4.37 قدرة الشركة عمى سداد التزاماتيا المالية.  .1  كبيرة 

2.  
التمويؿ لنشاطاتيا  قدرة الشركة عمى توفير

 الحالية والمستقبمية.
4.30 0.75 02%  كبيرة 

3.  
ربحية الشركة باستخداـ مقياس األرباح عمى 
المبيعات. )نسبة األرباح المئوية مف حجـ 

 الفواتير المباعة(
4.22 0.72 02%  كبيرة 

%01 0.77 4.13 النمو في مبيعات المنتجات الرئيسية.  .4  كبيرة 
%01 0.75 4.12 ؿ الخاص بالشركة.مؤشر النشاط التشغي  .5  كبيرة 
%71 0.83 4.05 معدؿ العائد عمى االصوؿ واألمواؿ المتاحة.  .6  كبيرة 
%70 0.84 4.01 مؤشر السيولة النقدية الخاص بالشركة.  .7  كبيرة 

8.  
ربحية الشركة باستخداـ مقياس األرباح 

 (ROA)االقتصادية عمى األصوؿ. 
3.94 0.85 70%  كبيرة 

9.  
وقية لممنشأة في نفس الصناعة الحصة الس

 والسوؽ.
3.82 0.94 72%  كبيرة 

10.  
ربحية الشركة باستخداـ مقياس األرباح عمى 
الموارد الخاصة. )العائد عمى حقوؽ المساىميف 

ROE ) 
3.80 1 78%  كبيرة 

%00 0.46 4.08 الدرجة الكمية   كبيرة 
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لدى شركات الصناعات الغذائية ء المالي أف معامؿ االختالؼ ألبعاد األدا (7.4جدوؿ )أظيرت نتائج 
%( وىذه الفروقات ليست كبيرة وكاف معامؿ 26% الى 15تراوحت ما بيف ) في الضفة الغربية

%(، ومف ىنا يؤكد الباحث أف ىناؾ ثقة كبيرة بيذا البعد كوف معامؿ 11االختالؼ لمدرجة الكمية )
بأقؿ معامؿ اختالؼ عف بقية الفقرات  والثالثةاألولى، والثانية، حيث حظيث الفقرة  االختالؼ قميؿ،

العمميات المتبع  بواقع األداء الماليوىذا يدؿ عمى أف استجابة افراد عينة الدراسة أقؿ تشتتًا فيما يتعمؽ 
ىذه الشركات لدييا قدرة عالية عمى تعزيز وضعيا المالي  ، حيث أففي شركات الصناعات الغذائية
زاماتيا المالية بسيولة ويسر، أضافة الى ما تقوـ بو الشركات مف القياـ وقدرة مؤسسية عمى سداد الت

بعممياتيا المالية وتوفير التمويؿ المستداـ لنشاطاتيا الحالية والمستقبمية في بيئة إستثارية جاذبة، 
بوسائؿ مالية قائمة عمى معايير دولية منسجمة مع قوانيف الشركات الناظمة ال سيما معيار الربحية 

 إستخداـ مقياس األرباح عمى المبيعات.ب
 

بعد األداء المالي ( أف الفقرة التي حظيت بأعمى متوسط حسابي في 7.4ظيرت نتائج جدوؿ )كما أ
األولى والتي تنص )قدرة الشركة عمى الفقرة لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية  كانت 

كبيرة، وبمغت  وبدرجة تقدير(، 4.37حسابي قدره ) حيث حظيت بمتوسطسداد التزاماتيا المالية(، 
 السبب في ذلؾ الى أفعزو الباحث يو  ،%(87.4وبوزف نسبي ) (0.69) لياقيمة اإلنحراؼ المعياري 

مف المدراء التنفيذييف لمشركات لدييـ مستويات مف الفيـ واالدراؾ تجاه أىمية ما افراد عينة الدراسة 
ضوء سياساتيا المالية لمواجو التزاماتيا المالية قصيرة األجؿ عند  تقوـ بو إدارة ىذه الشركات في

استحقاقيا بإستخداـ أصوليا السائمة وشبو السائمة كاألصوؿ المتداولة دوف تحقيؽ أي نوع مف الخسائر  
في إطار ما يسمى بنسبة الرفع المالي، حيث أف ىذه الشركات تمارس نشاطات تشغيمية كبيرة، األمر 

التزامات بحجـ النشاطات مما يؤدي بالشركات الى اتباع سياسات مالية قادرة عمى تغطية  الذي يحقؽ
جميع التزاماتيا المالية أواًل بأوؿ، مما يعطي انطباع جيد عمى أداء الشركات إلستدامة نشاطاتيا 

 التشغيمة والمالية.
 

باستخداـ مقياس األرباح عمى ربحية الشركة العاشرة التي تنص ) الفقرة( أف 7.4كما ونجد مف جدوؿ )
حظيت باقؿ متوسط حسابي، حيث كاف  ( قدROEالعائد عمى حقوؽ المساىميف  /الموارد الخاصة

وبوزف  (،1)وبمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري تقدير كبيرة، (، وبدرجة 3.80) لياالمتوسط الحسابي 
ال أنو جاء في فقرات البعد المالي وىذا المقياس جيد بالمستوى العاـ إ %(،76نسبي لكؿ منيما قدره )

حقوؽ كأقؿ متوسط حسابي ويعزو الباحث السبب في ذلؾ أف ىذا المؤشر خاص بالعائد عمى 
أو حقوؽ الممكية وىو معدؿ العائد عمى األمواؿ المستثمرة جراء عممياتيا التشغيمية  مف  ،المساىميف

ي شركات الصناعات الغذائية، مما يدؿ عمى قبؿ المالكيف والمساىميف لتعظيـ ارباحيـ جراء تشغييا ف
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، ونظرًا لطبيعة ىذه الشركات وطبيعة تصنيفاتيا فقد يختمؼ الكفاءة اإلدارية والتشغيمية ليذه الشركات
قياس ىذا المؤشر مف شركة الى أخرى بحسب طبيعتيا، وىذا طبيعي ومنطقي بحسب رأي المبحوثيف 

 المشموليف بالدراسة.
 

ببعد األداء ( الخاص 7.4الوارد في الجدوؿ رقـ ) المعيارمبحوثيف عمى ىذا يتضح مف إجابات ال
الحسابي العاـ إلجابات  المتوسطأف قيمة المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية 

، وبمغت قيمة اإلنحراؼ المعياري كبيرة بدرجة تقدير (4.08قد بمغت حوالي ) البعدالمبحوثيف عمى ىذا 
%(، وبناء عمى ذلؾ يؤكد الباحث أىمية األداء المالي لدى 81.6، وبوزف نسبي )(0.46) يحوال

ستمراريتيا سواء بما  شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية والتي ينعكس عمى ديمومتيا وا 
ي ظؿ مف إحداث توازنات مالية قادرة عمى بقاء العمميات التشغيمية واالستثمارية مستمرة ف وتسعى إلي

 إلى بسرعةتحويؿ األصوؿ  وقدرتيا عمى األجؿ، قصيرة التزاماتيا مواجيةوجود سيولة مالية نقدية ل
أي وقت مف العاـ، مع ضماف ربحيتيا والعائد عمى االستثمار وحقوؽ المساىميف  في متاحة أمواؿ

نعكس مالية صمبة ت األمر الذي لو تأثير مباشر عمى إتخاذ قرارات إستثمارية جديدة مقترنة عمى قواعد
عمى الجو العاـ لمشركة ويدعـ توجياتيا في تحسيف أداءىا وتطور منتجاتيا وىذا يرتبط بقدرة ىذه 
الشركات عمى ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في مختمؼ عممياتيا اإلدارية والمالية، األمر الذي يعزز 

ة والتي تستطيع مف خاللو الشركات عمى قدرتيا في الدخوؿ الى المحيطات الزرقاء الخالية مف المنافس
( حوؿ أف تطبيؽ 2011المشني ) تعظيـ أرباحيا وتقوية وضعيا التنافسي، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة

نشاء أسواؽ  إستراتيجية المحيط األزرؽ في الشركات مكنيا مف تحقيؽ الريادة وتقديـ منتجات متميزة وا 
، مرلل يتفق مع دزاسح صتيا السوقيو وأرباحياجديدة، وجذب زبائف جدد ونمو مبيعاتيا وزيادة ح

(Dehkordi et al, 2012 حوؿ أف تطبيؽ ىذه االستراتيجية يسيـ في خمؽ طمب جديد ويزيد مف )
 فرص النمو والتطور األمر الذي ينعكس عمى زيادة ىامش األرباح لدييا.
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 :النتائج المتعمقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتيا .3.4
 

 توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللةوالتي تنص عمى أنو "ال : األولى الرئيسةفرضية ال 1.3.4
(α≤1012) درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات  بيف

 .الغذائية في الضفة الغربية"
 

درجة تطبيؽ يرسوف بيف مف أجؿ فحص الفرضية الرئيسية األولى تـ استخراج معامؿ ارتباط ب
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي

 

درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي (: معامؿ ارتباط بيرسوف بيف 8.4جدوؿ )
 لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.

Pearson Correlation لمالياألداء ا 

 تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ 
1.290 بيرسوف ارتباطمعامؿ 

*
 

 10111 مستوى المعنوية

 22 عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

ف درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبي بيرسوف إليجاد العالقة بيف ارتباطمعامؿ  حسابتـ 
( أف قيمة 7.4، ويظير الجدوؿ رقـ )األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية"

المبدئية  الفرضية رفضمما يؤكد  (10111)ومستوى المعنوية  (10221*) تساوي االرتباطمعامؿ 
استراتيجية  تطبيؽذات داللة إحصائية بيف موجبة أي توجد عالقة طردية واالخذ بالفرضية البديمة، 

المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية، ويرى الباحث 
بسبب ما تقوـ بو شركات الصناعات الغذائية في تطبيقيا إلستراتيجية منطقية كانت ىذه النتيجة أف 

وامؿ التي تأخذىا الصناعة عمى العالذي يركز عمى  المحوالمحيط األزرؽ مف القياـ بعدة أبعاد كبعد 
بعض اإلجراءات والعمميات غير النافعة كالتخمص مف  أنيا معايير مسمـ بيا ويجب التخمص منيا

تقمميا العوامؿ التي يجب أف ، كذلؾ بعد التقميؿ الذي يركز عمى استبعاد الكوادر غير الكفؤةو  لممستيمؾ
والمستيمؾ  لتطبيقات والعناصر الضارة بالبيئةتقميؿ كافة ا كتقميؿ تحت معايير الصناعة الشركات

، فوؽ معايير الصناعة ترفعيا الشركاتالتي يجب أف  تالعىاملالنيائي، كذلؾ بعد الرفع الخاص 
العوامؿ ب الخاص اإلنشاء، كذلؾ بعد لزيادة منافذ توزيعيا بيدؼ زيادة حصتيا السوقية كسعي الشركات

بتكارىاالتي لـ تقدميا الصناعة مف قبؿ ويجب  إنشاء شخصيات ذات كما ىو الحاؿ في  إنشائيا وا 
وتجنيد تكنولوجيا حديثة في استمالة الذوؽ الشرائي  طابع ودوود وسمات فريدة مرتبطة بالمنتج

لممستيمكيف، كؿ ذلؾ لو عالقة مباشرة بواقع األداء المالي في شركات الصناعات الغذائية في الضفة 
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عالقة ارتباط معنوية بيف تطبيؽ  حوؿ وجود( 7102) البدراني، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة الغربية
 .في الشركات تعزيز القدرة التنافسيةاستراتيجية المحيط األزرؽ و 

 

 توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللةوالتي تنص عمى أنو "ال  الفرضية الفرعية األولى: 1.1.3.4
(α≤1012 )جية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى بعد المحو كأحد متغيرات تطبيؽ استراتي بيف

 ".شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
 

بعد المحو كأحد  تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف بيف األولى الفرعيةمف أجؿ فحص الفرضية 
ي متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية ف

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: الضفة الغربية
 

بعد المحو كأحد متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ (: معامؿ ارتباط بيرسوف بيف 9.4جدوؿ )
 وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.

Pearson Correlation األداء المالي 

 بعد المحو 
1.326 بيرسوف ارتباطمعامؿ 

**
 

 1.004 مستوى المعنوية

 22 عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

تطبيؽ استراتيجية المحيط بعد المحو كأحد أبعاد  بيرسوف إليجاد العالقة بيف ارتباطمعامؿ  حسابتـ 
، ويظير الجدوؿ رقـ الغذائية في الضفة الغربية"االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات 

 رفضمما يؤكد ( 10112)ومستوى المعنوية  (10978**) تساوي االرتباط( أف قيمة معامؿ 8.4)
 بيف( α≤1012) معنوية عند مستوى الداللةأي توجد عالقة طردية واالخذ بالفرضية البديمة،  الفرضية

ة المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات بعد المحو كأحد متغيرات تطبيؽ استراتيجي
بسبب ما تقوـ بو منطقية كانت ىذه النتيجة الصناعات الغذائية في الضفة الغربية، ويرى الباحث أف 

ستبداليا بموارد بشرية مؤىمة، كذلؾ التخمص  الشركات مف استبعاد الموارد البشرية غير الكفوءة، وا 
ميات أنتاجية ضارة غير نافعة لممستيمكيف، والتخمص مف خطوط ومحو أي إجراءات عمؿ معقده وعم

أنتاجية في حاؿ انخفاض الطمب عمى منتجات الصناعات الغذائية، األمر الذي ينعكس عمى األداء 
( 1152) ، وىذا يتفؽ مع دراسة محمد وقاسـالمالي لشركات الصناعات الغذائية في الصفة الغربية

بتكار حوؿ وجود عالقة ارتباطية موج بة بيف أبعاد اإلستراتيجية وزيادة الطمب وفتح أسواؽ جديدة وا 
 القيمة لكؿ مف الشركات والزبائف.
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 توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللةوالتي تنص عمى أنو "ال  الفرضية الفرعية الثانية: 2.1.3.4
(α≤1012 )وبيف األداء المالي لدى  بعد التقميؿ كأحد متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ بيف

 ".شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
 

بعد التقميؿ كأحد  تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف بيف الثانية الفرعيةمف أجؿ فحص الفرضية 
متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: ةالضفة الغربي
 

استراتيجية المحيط  بعد التقميؿ كأحد متغيرات تطبيؽ (: معامؿ ارتباط بيرسوف بيف10.4جدوؿ )
 االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.

Pearson Correlation األداء المالي 

 بعد التقميؿ 
 **0.416 بيرسوف ارتباطمعامؿ 

 0.001 مستوى المعنوية

 22 عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

تطبيؽ استراتيجية المحيط بعد التقميؿ كأحد أبعاد  بيرسوف إليجاد العالقة بيف ارتباطمعامؿ  حسابتـ 
، ويظير الجدوؿ رقـ ة في الضفة الغربية"االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائي

رفض مما يؤكد  (10110)ومستوى المعنوية  (10802) تساوي االرتباط( أف قيمة معامؿ 51.4)
 معنوية عند مستوى الداللةتوجد عالقة الصفرية واالخذ بالفرضية البديمة التي تنص انو  الفرضية

(α≤1012 )اتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى بعد التقميؿ كأحد متغيرات تطبيؽ استر  بيف
ما تقوـ بو بسبب ىذه النتيجة شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية، ويرى الباحث أف 

الشركات مف إجراءات متعمقة بتقميؿ الفرص الضائعة والمخاطر، وتقميؿ الوقت الميدور وصواًل لمكفاءة 
ي ينعكس بشكؿ طردي في تحسيف مستويات األداء المالي ليذه اإلنتاجية في ىذه الشركات األمر الذ

عالقة ارتباط موجبة وقوية بيف تطبيؽ  حوؿ وجود( 7109) حموديويتفؽ ذلؾ مع دراسة ، الشركات
  االستراتيجية بداللة مبادئيا وبيف كفائتيا المؤسسية.
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 عالقة معنوية عند مستوى الداللةتوجد والتي تنص عمى أنو "ال  الفرضية الفرعية الثالثة: 3.1.3.4
(α≤1012 )بعد الرفع كأحد متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى  بيف

 ".شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
 

بعد الرفع كأحد  األولى تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف بيف الفرعيةمف أجؿ فحص الفرضية 
تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في  متغيرات

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: الضفة الغربية
 

استراتيجية المحيط االزرؽ  بعد الرفع كأحد متغيرات تطبيؽ (: معامؿ ارتباط بيرسوف بيف11.4جدوؿ )
 ئية في الضفة الغربية.وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذا
Pearson Correlation األداء المالي 

 بعد الرفع 
1.281 بيرسوف ارتباطمعامؿ 

*
 

 1.014 مستوى المعنوية

 22 عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

تطبيؽ استراتيجية المحيط كأحد أبعاد بعد الرفع  بيرسوف إليجاد العالقة بيف ارتباطمعامؿ  حسابتـ 
، ويظير الجدوؿ رقـ االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية"

 رفضمما يؤكد  ( 10102)ومستوى المعنوية  (10710*) تساوي االرتباط( أف قيمة معامؿ 55.4)
 بيف( α≤1012) معنوية عند مستوى الداللةردية أي توجد عالقة طواالخذ بالفرضية البديمة،  الفرضية

بعد الرفع كأحد متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات 
بسبب الدور الياـ الذي تقوـ منطقية كانت ىذه النتيجة الغذائية في الضفة الغربية، ويرى الباحث أف 

ي تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ وال سيما في بعد الرفع في ظؿ ما بو شركات الصناعات الغذائية ف
لزيادة  ، كسعي الشركاتفوؽ معايير الصناعة ترفعيا الشركاتتقوـ بو مف اتباع إجراءات يجب أف 

في تغطية ترويجية مناسبة لممستيمكيف، واستقطاب كوادر  منافذ توزيعيا بيدؼ زيادة حصتيا السوقية
ؼ أقساـ الشركة لمخروج بمنتجات ذات جودة عالية األمر الذي ينعكس بشكؿ وكفاءات في مختم

 مباشر عمى األداء المالي لمشركات وفؽ المعايير المالية الدولية وصواًل لتحسيف األداء المؤسسي 
( حوؿ استخداـ ابتكار القيمة لخمؽ المزايا Lu Chaoren, 2011) ويتفؽ ذلؾ مع دراسةفييا، 

تراتيجية المحيط االزرؽ مف خالؿ إيجاد القيمة بتدرج متزايد، األمر الذي جعؿ التنافسية في اس
الشركات تصؿ الى ريادة السوؽ ووضع أىداؼ بعيدة المدى مف خالؿ انتياجيا لسياسات التفكير 

 االستراتيجي في شتى مجاالت النشاط سعيًا لمتميز وخفض التكاليؼ.  
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 توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللةلتي تنص عمى أنو "ال وا الفرضية الفرعية الرابعة: 4.1.3.4
(α≤1012 )بعد اإلنشاء كأحد متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى  بيف

 شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.
 

بعد اإلنشاء كأحد  بيف تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف الثانية الفرعيةمف أجؿ فحص الفرضية 
متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: الضفة الغربية
 

بعد اإلنشاء كأحد متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط  (: معامؿ ارتباط بيرسوف بيف12.4جدوؿ )
 المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.االزرؽ وبيف األداء 

Pearson Correlation األداء المالي 

 بعد اإلنشاء 
 **1.234 بيرسوف ارتباطمعامؿ 

 1.111 مستوى المعنوية

 22 عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

تطبيؽ استراتيجية المحيط بعد اإلنشاء كأحد أبعاد  رسوف إليجاد العالقة بيفبي ارتباطمعامؿ  حسابتـ 
، ويظير الجدوؿ رقـ االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية"

رفض مما يؤكد  (10720)ومستوى المعنوية  (10092) تساوي االرتباط( أف قيمة معامؿ 0702)
 معنوية عند مستوى الداللةتوجد عالقة ة واألخذ بالفرضية البديمة التي تنص انو الصفري الفرضية

(α≤1012 )بعد اإلنشاء كأحد متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى  بيف
بسبب ما تحرص عميو ىذه النتيجة شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية، ويرى الباحث أف 

شركات مف تبني مفيوـ اإلبداع واالبتكار لخمؽ منتجات ذات جودة عالية وتأثر بشكؿ مباشر عمى ال
الذوؽ الشرائي لممستيمكيف ومواكبة كؿ جديد لتمبية احتياجات المستيمؾ المتغيرة بإستمرار، وتمكينيا 

، وىذا يتفؽ طينيمف اتباع استراتيجيات تنافسية تعزز مف مركزىا المالي في السوؽ االستيالكي الفمس
( حوؿ وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف أبعاد اإلستراتيجية وزيادة 7109) مع دراسة محمد وقاسـ

بتكار القيمة لكؿ مف الشركات والزبائف.  الطمب وفتح أسواؽ جديدة وا 
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اللة الد مستوى عند معنوية فروؽ توجد الالرئيسة الثانية: والتي تنص عمى أنو "الفرضية .  2.3.4
في متوسط إستجابات المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ  (α≤1012)االحصائية 

تعزى لمتغيرات )عمر  وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
 ، حجـ المبيعات السنوي، المحافظة(".الشركة، عدد العامميف

 

 تـ فحص الفرضيات الفرعية كما يمي: ولفحص الفرضية أعاله 
 

 

 مستوى عند معنوية فروؽ توجدال "أنو  عمى تنص والتي :األولى الفرعية . الفرضية1.2.3.4 
في متوسط إستجابات المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط  (α≤1012)الداللة االحصائية 

تعزى لمتغير عمر       الغذائية في الضفة الغربية االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات
 ."الشركة

 

، فقد تـ إجراء إختبار تحميؿ التبايف األحادي عمر الشركةلفحص ىذه الفرضية الخاصة بمتغير 
(One way- ANOVA )مستوى داللة الفروؽ بيف إستجابات أفراد عينة الدراسة، والجداوؿ  إلختبار

 تبار:  التالية توضح نتائج ىذا اإلخ
 

: المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروؽ بيف (13.4) جدوؿ
بدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ 

 .كةمتغير عمر الشر بحسب  المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 المتوسطات الحسابية المحاور
سنوات8-4من سنة12-9من  سنة فأكثر 13   

 4.25 4.37 4.33  تطبيق استراتيجية المحيط االزرقالمحور الكمي ل

 4.06 4.11 4.06  المحور الكمي لألداء المالي

الخاصة بدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط ( المتوسطات الحسابية 13.4أظيرت بيانات جدوؿ )
عمر حسب متغير  الزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربيةا

 .، حيث يالحظ مف ىذه القيـ بأف معظـ المتوسطات الحسابية درجاتيا مرتفعةالشركة
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ر ( في إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغيANOVA: نتائج إختبارات تحميؿ التبايف )(14.4) جدوؿ
 عمر الشركة.

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

تطبيق استراتيجية المحور الكمي ل
  المحيط االزرق

 1.12 093. 2 1.185 بين المجموعات

  082. 72 5.939 داخل المجموعات 0.990

   74 6.124 المجموع

  الكمي لألداء المالي المحور
 1.10 023. 2 1.046 بين المجموعات

  219. 72 15.774 داخل المجموعات 0.210

   74 15.820 المجموع

         والتي تنص  األولىنتائج إختبار الفرضية الفرعية ( 14.4يالحظ مف خالؿ استعراض الجدوؿ )
في متوسط إستجابات  (α≤1012)صائية الداللة االح مستوى عند معنوية فروؽ توجدال انو "

المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات 
، وعميو تـ الدراسة محاورفي جميع  "تعزى لمتغير عمر الشركة الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 قبوؿ الفرضية.
 

لممحور الكمي لتطبيؽ إستراتيجية المحيط األرزؽ حصائية الداللة اإلوتشير نتائج التحميؿ اف 
 المفترضةاالحصائية مف قيمة الداللة  أكبر ةوىذه القيم عمر الشركة (، عند متغير0.331)
(α≤1012) ، ركات شويعزو الباحث السبب في ذلؾ الى أفراد عينة الدراسة مف المدراء التنفيذييف في

عمى  لدييـ وعي بأىمية تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ بيةفي الضفة الغر  الصناعات الغذائية
اختالؼ سنوات التأسيس لمشركات وأعمارىا لما ليذه االستراتيجية مف ميزة في إحداث نفع حقيقي لنمو 

وعميو تقوـ شركات الصناعات سواء بالمحو، أو التقميؿ، او الرفع، أو اإلنشاء، الشركات وتطورىا 
ستبعاد بعض الموارد البشرية غير الكفؤة والتي ال تحقؽ نقمة نوعية مستقبمية ليذه الغذائية بإجراءات إ

الشركات مقرونًا بذلؾ بالتخمص مف اإلجراءات والعمميات التي ال تخدـ تمؾ الشركات وال تؤدي بالنفع 
البيئة عمى المستيمؾ النيائي لمنتجات تمؾ الشركات، في ظؿ تقميؿ كافة التطبيقات والعناصر الضارة ب

والمستيمؾ عمى حد سواء، حيث أف غاية ىذه الشركات ىو رضا الجميور الفمسطيني عف المنتجات 
في سعي الشركات لتحسيف جودة الخدمات المقدمة لممستيميكف وزيادة منافذ التوزيع في حرصيا عمى 

ؽ الشرائية ذواإنشاء انطباعات فكرية لدى المستيميكيف إرتباطيـ بمنتجات الشركات واستمالة األ
 وعميو تـ قبوؿ الفرضية.لجميور المستيميكف، 

 

 (، عند متغير0.901)لممحور الكمي لبعد األداء المالي الداللة اإلحصائية تشير نتائج التحميؿ اف كما 
  عزو الباحثيو ، (α≤1012) المفترضةاالحصائية مف قيمة الداللة  أكبر ةوىذه القيم عمر الشركة
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المدراء التنفيذييف لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية تقـو السبب في ذلؾ الى أف 
بالعمؿ عمى االلتزاـ بسياسات مالية تطويرية موائمة لنشاطاتيا التسويقية فيي تحرص عمى أتباع 

( وىو المؤشر المالي الذي يكشؼ قدرة شركات الصناعات الغذائية عمى قياس ROAمؤشر الربحية )
كس كفاءة وقدرة تمؾ الشركات في تشغيؿ واستثمار وتسويؽ موجوداتيا ويعطييا الثقة ارباحيا مما يع

العائد عمى حقوؽ بإدارتيا لألمواؿ وسالمة قراراتيا التشغيمية المتخذه، كذلؾ استخداميا لمؤشر 
( أو حقوؽ الممكية وىو معدؿ العائد عمى األمواؿ المستثمرة جراء عممياتيا ROE) المساىميف

يا في شركات الصناعات الغذائية، مية مف قبؿ المالكيف والمساىميف لتعظيـ ارباحيـ جراء تشغيالتشغيم
 ، وعميو تـ قبوؿ الفرضية.إلدارية والتشغيمية ليذه الشركاتمما يدؿ عمى الكفاءة ا

 

الداللة  مستوى عند معنوية فروؽ توجدال "أنو  عمى تنص والتي :الثانية الفرعية . الفرضية2.2.3.4
في متوسط إستجابات المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ  (α≤1012)الحصائية ا

تعزى لمتغير عدد العامميف  وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
 ".بالشركة

 

إختبار تحميؿ التبايف  ، فقد تـ إجراءعدد العامميف بالشركةلفحص ىذه الفرضية الخاصة بمتغير 
مستوى داللة الفروؽ بيف إستجابات أفراد عينة الدراسة،  إلختبار( One way- ANOVAاألحادي )

 والجداوؿ التالية توضح نتائج ىذا اإلختبار:  
 

: المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروؽ بيف (15.4) جدوؿ
بدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء العينة فيما يتعمؽ متوسطات إجابات أفراد 

 .متغير عدد العامميف بالشركةبحسب  المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 المتوسطات الحسابية المحاور
موظف 50اقل من    موظف 100-50من   موظف 100أكثر من    

 4.01 4.30 4.33  استراتيجية المحيط االزرقتطبيق المحور الكمي ل

 4.06 4.18 4.04  المحور الكمي لألداء المالي

الخاصة بدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط ( المتوسطات الحسابية 15.4أظيرت بيانات جدوؿ )
 عددحسب متغير  االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 .، حيث يالحظ مف ىذه القيـ بأف معظـ المتوسطات الحسابية درجاتيا مرتفعةالعامميف بالشركة
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( في إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير ANOVA: نتائج إختبارات تحميؿ التبايف )(16.4) جدوؿ
 عدد العامميف بالشركة.

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 لمربعاتا

 قيمة
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

تطبيق استراتيجية المحور الكمي ل
  المحيط االزرق

 7.13 245. 2 490. بين المجموعات

  078. 72 5.634 داخل المجموعات 0.181

   74 6.124 المجموع

  المحور الكمي لألداء المالي
 65. 141. 2 282. بين المجموعات

  216. 72 15.538 عاتداخل المجمو  0.279

   74 15.820 المجموع

         والتي تنص  الثانيةنتائج إختبار الفرضية الفرعية ( 16.4يالحظ مف خالؿ استعراض الجدوؿ )
في متوسط إستجابات  (α≤1012)الداللة االحصائية  مستوى عند معنوية فروؽ توجدال انو "

حيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية الم
، الدراسة محاورفي جميع  "تعزى لمتغير عدد العامميف بالشركة الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 وعميو تـ قبوؿ الفرضية.
 

الداللة اإلحصائية لممحور الكمي لتطبيؽ إستراتيجية المحيط األرزؽ تشير نتائج التحميؿ اف 
ند متغير عمر الشركة وىذه القيمة أكبر مف قيمة الداللة االحصائية المفترضة (، ع0.060)
(α≤0.05 ويعزو الباحث السبب في ذلؾ الى أفراد عينة الدراسة مف المدراء التنفيذييف في ،)ركات ش

تخدـ الصناعات الغذائية لدييـ وعي بأىمية تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ وما لدييا مف متغيرات 
سواء بالمحو، أو  التسويقية والبيعية ـونشاطاتي ـإستثماراتيوتطوير يـ في تمكيف ؾ الشركات وتستم

بالتخمص مف العمميات اإلنتاجية التي  حيث تسعى ىذه الشركاتالتقميؿ، او الرفع، أو اإلنشاء، 
ال ستتحوؿ الى خساره حقيقية، كذلؾ تقتتجاوز تكمفتيا قيمة المنفعة المتحققة منيا ميؿ كافة ، وا 

التطبيقات والعناصر الضارة بالمستيمؾ، ألف طبيعة النشاط المستخدـ لمخرجات الشركات االنتاجية 
الصناعية تعود عمى المستيمكيف الطبيعييف، وما تقـو بو الشركات مف سياسات لزيادة قنوات االتصاؿ 

ستخدمات النشاطات النسويقي ة والترويجية، إضافة الى مع المستيميكيف مف خالؿ مندوبي المبيعات، وا 
إستقطاب لمكفاءات لرفع أداء األقساـ وتجنيد كؿ الوسائؿ ال سيما التكنولوجية منيا لخمؽ قياميا ب

 ، وعميو تـ قبوؿ الفرضية.ؿ عمى شرائيا وطمبيا بشكؿ مستداـمنتجات تدفع المستيميكيف لالقبا
 

 (، عند متغير0.523)مي لبعد األداء المالي لممحور الكالداللة اإلحصائية تشير نتائج التحميؿ اف كما 
عزو يو ، (α≤1012) المفترضةاالحصائية مف قيمة الداللة  أكبر ةوىذه القيم عدد العامميف بالشركة

السبب في ذلؾ الى أف افراد عينة الدراسة مف المدراء التنفيذييف لشركات الصناعات الغذائية الباحث 
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داء المالي جيد ويحقؽ األىداؼ المرجوة مف وجود تمؾ يؤكدوف حرص شركاتيـ عمى أف يكوف األ
الشركات، فتقوـ الشركات بالتركيز عمى الحصة السوقية لمنتجاتيا في األسواؽ مف خالؿ طبيعة 
العروض المقدمة مف المنافسيف والقياـ باألبحاث التسويقية لمساعدة إدارة التسويؽ في وضع خططيا 

يجية، كذلؾ النمو في مبيعاتيا لممنتجات الرئيسية التي تبدأ في االرتفاع البيعية لتحقيؽ أىدافيا االسترات
 وعميو تـ قبوؿ الفرضية. ،التدريجي لممنتجات وصواًل لمنافسة المنتجات لمشركات األخرى

 

الداللة  مستوى عند معنوية فروؽ توجدال "أنو  عمى تنص والتي :الثالثة الفرعية . الفرضية3.2.3.4
في متوسط إستجابات المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ  (α≤1012)االحصائية 

تعزى لمتغير حجـ  وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
 ".المبيعات السنوي

 

لتبايف ، فقد تـ إجراء إختبار تحميؿ احجـ المبيعات السنويلفحص ىذه الفرضية الخاصة بمتغير 
مستوى داللة الفروؽ بيف إستجابات أفراد عينة الدراسة،  إلختبار( One way- ANOVAاألحادي )

 والجداوؿ التالية توضح نتائج ىذا اإلختبار:  
 

: المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروؽ بيف (17.4) جدوؿ
بدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء مؽ متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتع

 .متغير حجـ المبيعات السنويبحسب  المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 
 المتوسطات الحسابية

 10أقل من -1من  اقل من مليون دينار

 مليون 

مليون الى  10من 

مليون  20أقل من   

 20أكثر من 

 مليون 

تطبيق استراتيجية المحيط المحور الكمي ل
 4.01 4.37 4.19 4.38  االزرق

 3.90 4.22 3.99 4.11  المحور الكمي لألداء المالي

الخاصة بدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط ( المتوسطات الحسابية 17.4أظيرت بيانات جدوؿ )
حجـ حسب متغير  في الضفة الغربيةاالزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية 

، حيث يالحظ مف ىذه القيـ بأف معظـ المتوسطات الحسابية المبيعات السنوي بالدينار األردني
 .درجاتيا مرتفعة
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( في إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير ANOVA: نتائج إختبارات تحميؿ التبايف )(18.4) جدوؿ
 ردني.حجـ المبيعات السنوي بالدينار األ

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

تطبيق استراتيجية المحور الكمي ل
  المحيط االزرق

 3.39 256. 3 1.769 بين المجموعات

  075. 71 5.355 داخل المجموعات 0.177*

   74 6.124 المجموع

  لألداء الماليالمحور الكمي 
 1.77 167. 3 1.502 بين المجموعات

  216. 71 15.318 داخل المجموعات 0.200

   74 15.820 المجموع

         والتي تنص  الثالثةنتائج إختبار الفرضية الفرعية ( 18.4يالحظ مف خالؿ استعراض الجدوؿ )
في متوسط إستجابات  (α≤1012)الداللة االحصائية  مستوى عند معنوية فروؽ توجدال انو "

المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات 
 محور األداء المالي.في  "تعزى لمتغير حجـ المبيعات السنوي الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 

لتطبيؽ إستراتيجية المحيط األرزؽ  لممحور الكميالداللة اإلحصائية وتشير نتائج التحميؿ اف 
 المفترضةاالحصائية مف قيمة الداللة  أقؿ ةوىذه القيم حجـ المبيعات السنوي (، عند متغير0.022)
(α≤1012) ، العينة مف المدراء أفراد  جود فروؽ في تقييـالسبب في ذلؾ الى و  عزو الباحثيو

حجـ المبعات السنوي، نتيجة تبعا لمتغير ربية التنفيذييف في شركات الصناعات الغذائية قي الضفة الغ
وجود مستويات متابينة مف الفيـ واالدراؾ تجاه تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ في شركات 
الصناعات الغذائية في الصفة الغربية وعالقتيا بحجـ المبيعات السنوي، حيث أف ىناؾ تبايف في 

التقميؿ، أو الرفع، أو االنشاء وخطواتيا الفرعية المتمثمة  تطبيؽ متغيرات االستراتيجية سواء بالمحو، أو
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرر فيما تقوـ بو الشركات عمى تحييد ومحو بعض النشاطات التسويقية 
والترويجية في سياساتيا التسعيرية والتسويقية ذات التكمفة العالية، والقياـ في حاؿ انخفاض الطمب 

ئية عمى التخمص مف بعض خطوط االنتاج، إضافة الى تقميؿ الخدمات عمى بعض االصناؼ الغذا
اإلضافية غير الضرورية مع التركيز عمى جودة المنتج إلستمالة الذوؽ الشرائي لممستيمكيف النيائييف، 
إضافة الى إحتضاف االفكار االبداعية لخمؽ تصور نوعي لممستيميكف تجاه المنتجات الغذائية المقدمة 

في ظؿ ىذا التبايف تـ رفض الفرضية الصفرية المفترضة واألخذ بالفرضية البديمة التي ليـ، ولكف 
في متوسط إستجابات  (α≤1012)الداللة االحصائية  مستوى عند معنوية فروؽ توجدتنص عمى أنو 

المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات 
  تعزى لمتغير حجـ المبيعات السنوي. الغذائية في الضفة الغربيةالصناعات 
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لبعديو ا( لممقارنات effSccSتـ إجراء اختبار ) المحورلمكشؼ عف مواطف الفروؽ عمى مستوى و 
 الجدوؿ أدناه توضح ، وفيما يمي حجـ المبيعات السنوي بالدينار األردنيالفروؽ حسب متغير  إلظيار

 نتائج ىذا االختبار.
 

حجـ لبعديو لداللة الفروؽ بيف متوسطات متغير ا( لممقارنات effSccSنتائج اختبار ) (:02.4)جدوؿ
 .تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽالمحور الكمي لالمبيعات السنوي وفؽ 

 اقل من مليون دينار حجم الميعات السنويمتغير 

(4.38) 

 10أقل من -1من 

 (4.19) مليون 

مليون الى أقل  10من 

 (4.37)مليون  20من 

 مليون  20أكثر من 

(4.01) 

 37475. 01142. 18956. -- (4.38)اقل من مليون دينار

 18519. -17815.- -- -- (4.19)مليون  10أقل من -1من 

 مليون  20مليون الى أقل من  10من 

(4.37) 
-- -- -- -.36333-* 

 -- -- -- -- (4.01)مليون  20أكثر من 

نحو  مف المدراء التنفيذييف  ( وجود فروؽ في تقييـ أفراد عينة الدراسة02.4ؿ )يتضح مف الجدو 
، حيث تشير النتائج أف ىذه حجـ المبعات السنويتبعا لمتغير تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ 

مف المدراء الذييف يعمموف في الشركات حجـ مبيعاتيا مف الفروؽ كانت بيف استجابات أفراد العينة 
مميوف، 71مميوف( وبيف الشركات التي يزيد حجـ المبيعات فييا عف  71يوف الى أقؿ مف مم01)

مميوف( ذات المتوسط الحسابي  71الى أقؿ مف  01لصالح الشركات التي حجـ مبيعاتيا السنوي مف )
 (. 2092األعمى )

 

 (، عند متغير0.511)ي لممحور الكمي لبعد األداء المالالداللة اإلحصائية تشير نتائج التحميؿ اف كما 
عزو يو ، (α≤1012) المفترضةاالحصائية مف قيمة الداللة  أكبر ةوىذه القيمحجـ المبعات السنوي 

السبب في ذلؾ الى العامميف في شركات الصناعات الغذائية المشمولة بالدراسة يؤكدوف ما   الباحث
مف خالؿ اتباع سياسات مالية  تقوـ بو شركاتيـ مف اتباع سياسات مالية قادرة عمى تحصيف عمميا

كإتباع مؤشرات النشاط التشغيمي الذي يتـ احتساب صافي التدفقات النقدية لالنشطة التشغيمية 
لمصناعات الغذائية، والذي يعتبر مؤشر حقيقي عمى قدرة األنشطة التشغيمية لتوليد تدفقات نقدية 

التشغيمية وفقًا لألساس النقدي مرورًا بما تشغيمية لمشركات وفقًا ألساس االستحقاؽ ونتائج األنشطة 
تقوـ بو الشركات مف قياس قدرة أرباحيا آخذه بعيف االعتبار الفوائد والضرائب جراء عممياتيا المالية 

 وعميو تـ قبوؿ الفرضية. ،في السوؽ الفمسطيني
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الداللة  مستوى ندع معنوية فروؽ توجدال "أنو  عمى تنص والتي :الرابعة الفرعية . الفرضية4.2.3.4
في متوسط إستجابات المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ  (α≤1012)االحصائية 

 ".تعزى لمتغير المحافظة وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
 

 Oneر تحميؿ التبايف األحادي )، فقد تـ إجراء إختباالمحافظةلفحص ىذه الفرضية الخاصة بمتغير 

way- ANOVA )مستوى داللة الفروؽ بيف إستجابات أفراد عينة الدراسة، والجداوؿ التالية  إلختبار
 توضح نتائج ىذا اإلختبار:  

 

: المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروؽ بيف (20.4) جدوؿ
بدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء فيما يتعمؽ  متوسطات إجابات أفراد العينة

 .متغير المحافظةبحسب  المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 
 المتوسطات الحسابية

 الخليل رام هللا والبيرة القدس

 4.33 4.32 4.19  تطبيق استراتيجية المحيط االزرقالمحور الكمي ل

 4.13 4.06 3.96  محور الكمي لألداء الماليال

الخاصة بدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط ( المتوسطات الحسابية 20.4أظيرت بيانات جدوؿ )
حسب متغير  االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

 .سطات الحسابية درجاتيا مرتفعة، حيث يالحظ مف ىذه القيـ بأف معظـ المتو المحافظة
 

( في إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير ANOVA: نتائج إختبارات تحميؿ التبايف )(21.4) جدوؿ
 المحافظة.

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

تطبيق استراتيجية المحور الكمي ل
  المحيط االزرق

 1.13 093. 2 187. بين المجموعات

  082. 72 5.937 داخل المجموعات 0.328

   74 6.124 المجموع

  المحور الكمي لألداء المالي
 62. 136. 2 271. بين المجموعات

  216. 72 15.549 داخل المجموعات 0.537

   74 15.820 المجموع

         والتي تنص  الثانيةنتائج إختبار الفرضية الفرعية ( 21.4وؿ )يالحظ مف خالؿ استعراض الجد
في متوسط إستجابات  (α≤1012)الداللة االحصائية  مستوى عند معنوية فروؽ توجدال انو "

المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات 
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، وعميو تـ الدراسة محاورفي جميع  "تعزى لمتغير المحافظة الغربية الصناعات الغذائية في الضفة
 قبوؿ الفرضية.

 

لممحور الكمي لتطبيؽ إستراتيجية المحيط األرزؽ الداللة اإلحصائية وتشير نتائج التحميؿ اف 
، (α≤1012) المفترضةاالحصائية مف قيمة الداللة  أكبر ةوىذه القيم المحافظة (، عند متغير0.328)

السبب في ذلؾ الى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في استجابة المبحوثيف مف المدراء   عزو الباحثيو 
التنفيذييف نحو تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية عمى اختالؼ أماكف شركاتيـ سواًء في القدس، أو راـ اهلل 

أو التقميؿ، أو  والبيرة، او الخميؿ فيو يؤكدوف عمى أىمية التطبيؽ بمختمؼ متغيراتيا سواء المحو،
الرفع، أو االنشاء، ولما ليذه المتغيرات مف أثر عمى سير الخطوط االنتاجية لشركات الصناعات 
الغذائية في الضفة الغربية، فيذه الشركات تحسف مف إجراءاتيا مف خالؿ التخمص مف خطوط اإلنتاج 

مى تقميؿ الفرص في حاؿ انخفاض الطمب عمييا مف قبؿ المستيمؾ، كذلؾ تعمؿ بشكؿ كبير ع
خالؿ استخداـ لممواد الخاـ الداخمة في االنتاج، في حيف تعمؿ عمى اتباع  الضائعة والمخاطر

استراتيجيات وسياسات لرفع مستوى االىتماـ بالمستيميكيف وتمقي ردود افعاليـ بكؿ موضوعية مواكبًة 
ىذه الشركات بغض النظر كؿ ما ىو جديد لتمبية إحتياجات وطموحات المستيمؾ المتمقيف لمنتجات 

 ا، وعميو تـ قبوؿ الفرضية.عف مقراتيا وأماكف عممي
 

 (، عند متغير0.537)لممحور الكمي لبعد األداء المالي الداللة اإلحصائية تشير نتائج التحميؿ اف كما 
  ثعزو الباحيو ، (α≤1012) المفترضةاالحصائية مف قيمة الداللة  أكبر ةوىذه القيم المحافظة بالشركة

السبب في ذلؾ الى أف الشركات العاممة في مجاؿ الصناعات الغذائية في الضفة الغربية تعمؿ 
لتحقيؽ أدائيا المالي مف خالؿ قدرتيا عمى تمويؿ كافة نشاطاتيا الحالية والمستقبمية في كافة 

اؿ محافظات الوطف مف خالؿ اتباع معايير عالمية ال سيما معدالت العائد عمى األصوؿ واألمو 
المتاحة، وقياس قوتيا االيرادية الناتجة عف انتاج وتسويؽ الصناعات الغذائية في ظؿ قياس أدائيا 
التشغيمي وكفاءة االستثمار األمثؿ لألمواؿ ومواكبة مجاالت التحسيف والتطوير في الكفاءة اإلنتاجية 

 وعميو تـ قبوؿ الفرضية.، والمالية وقياس معدالت دوراف األصوؿ
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 الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النتائج واالستنتاجات والتوصيات 
 

 :النتائج 1.5
 

لتطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ في الشركات الصناعية  الكمية الدرجةأظيرت نتائج الدراسة أف  70
، وبانحراؼ معياري (4.30)بمغ حسابي كمي بمتوسط كانت مرتفعة الغذائية في الضفة الغربية 

 وبدرجة تقدير كبيرة.%( 86) (، وبنسبة مئوية بمغت0.28) قدره
لبعد المحو كأحد أبعاد تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات بمغ المتوسط العاـ  90

 ، وبوزف نسبي(0.48) وبانحراؼ معياري قدره(، 4.18)الصناعات الغذائية في الضفة الغربية 
 كبيرة. %( وبدرجة تقدير83.6)

تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات بمغ المتوسط الحسابي لبعد التقميؿ كأحد أبعاد  20
، وبوزف نسبي (0.38)وبانحراؼ معياري قدره ، كبيرة وبدرجة تقدير( 4.30)الصناعات الغذائية 

 كبيرة. %( وبدرجة تقدير86)
الرفع كأحد أبعاد تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات  لبعدبمغ المتوسط العاـ  20

، وبوزف نسبي (0.40)وبانحراؼ معياري قدره (، 4.43) ضفة الغربيةالصناعات الغذائية في ال
 كبيرة. %( وبدرجة تقدير88.6)

اإلنشاء كأحد أبعاد تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات  لبعدبمغ المتوسط العاـ  80
، وبوزف نسبي (0.51)، وبانحراؼ معياري قدره (4.37)الصناعات الغذائية في الضفة الغربية 

 كبيرة. وبدرجة تقدير %(87.4)
ألبعاد األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في  الكمية الدرجةأظيرت نتائج الدراسة أف  20

، (0.46) (، وبانحراؼ معياري قدره4.08) بمغالحسابي العاـ  المتوسطأف قيمة الضفة الغربية 
 كبيرة.  %(، بدرجة تقدير81.6وبوزف نسبي )
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درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ الكمية مجتمعة، وأبعادىا  بيف موجبةتبيف وجود عالقة  10
 وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.

في استجابات المبحوثيف ( α≤1012)اإلحصائية  عند مستوى الداللةبيف عدـ وجود فروؽ معنوية ت 20
استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى  مف أفراد عينة الدراسة نحو درجة تطبيؽ

)عمر  شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية في جميع متغيرات الدراسة تعزى لمتغيرات
 بيفالفروؽ ، المحافظة( عدا متغير حجـ المبيعات السنوي حيث كانت الشركة، عدد العامميف
مميوف الى  01مموف في الشركات حجـ مبيعاتيا مف )مف المدراء الذيف يعاستجابات أفراد العينة 

مميوف، لصالح الشركات  71مميوف( وبيف الشركات التي يزيد حجـ المبيعات فييا عف  71أقؿ مف 
مميوف( ذات المتوسط الحسابي األعمى  71الى أقؿ مف  01التي حجـ مبيعاتيا السنوي مف )

(2092 .) 
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 :االستنتاجات 2.5
 

ىناؾ أىمية كبيرة لتطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ لدى الشركات الصناعية الغذائية في الضفة  .1
 الغربية وليا عالقو مباشرة بمعايير أدائيا المالية .

 الصناعات شركات لدى األزرؽ المحيط استراتيجية تطبيؽ في المحو يوجد دور مباشر لبعد .2
 واالنتشار، وابتكار لالبتكار، كمصدر االستراتيجية بالحركة متعمقة عوامؿ خالؿ مف الغذائية
 صناعة لبمورة اليادفة والحركات التصرفات مف مجموعة إطار في المتميز لألداء ومصدراً  القيمة،

 قيمو تشكؿ ال قد التي انتاجية وخطوط عمميات مف التخمص كإجراءات الغذائية المنتجات
 لممستيمكيف وعمى الشركات عمى إيجابياً  سينعكس يرالمتغ ىذا فإف وبالتالي النيائي، لممستيمؾ

 متوازف. بشكؿ
يوجد دور مباشر لبعد التقميؿ في تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات  .3

الغذائية، مف خالؿ قياـ الشركات بإعادة النظر في منتجاتيا المقدمة في السموؾ االستيالكي 
عمى السوؽ وتحقيؽ ميزة تنافسية ال يمكف ألحد اختراقيا، وذلؾ بشكؿ يجعميا قادرة عمى السيطرة 

بتقميص عوامؿ الصناعية ألدنى مستوى سعيًا منيا لخفض التكاليؼ ورفع قيمو المنتجات، بما 
يعود عمييا مف ارباح عالية، مما ينعكس عمى القيمة التي تحصؿ عمييا الشركة في تسعير وتكمفة 

ا، وىنا ال بد مف موازاه سميمة بيف الفائدة التي يحصؿ عمييا المنتجات التي تقدميا لعمالئي
 العمالء وسعر المنتجات وىيكؿ التكاليؼ وسر النجاح ىنا في ىذا النظاـ المتكامؿ والشامؿ.

يوجد دور مباشر لبعد الرفع في تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات  .4
ات مف رفع بعض العوامؿ الى اعمى مستوياتيا في الغذائية مف خالؿ ما تسعى إليو الشرك

الصناعة، والتي تكوف ذات قيمو وقدره عالية عمى تحسيف مستوى الجودة المقدمة لممستيمكيف، 
مما يعزز مف زيادة في االستيالؾ وتعظيـ مستويات األرباح وبشكؿ ينعكس ايجابا عمى شيرة 

سيع نطاؽ االسواؽ بشكؿ يحقؽ أعمى وسمعة الشركات عمى المستوييف المحمي والدولي وتو 
 درجات مف الميزة التنافسية ليذه الشركات.

يوجد دور مباشر لبعد اإلنشاء في تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات  .5
الغذائية وذلؾ بتمكينيا مف اكتشاؼ موارد جديدة، وخمؽ طمب جديد لجميور المستيمكيف، وبما 

اؽ جديدة ليا مف خالؿ ما تقـو بو مف استخداـ التقنيات التكنولوجية يساعدىا عمى فتح أسو 
الحديثة مف أجؿ ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تنسجـ وحاجات ورغبات واتجاىات المستيمكيف 

 في السوؽ الفمسطيني. 
تتمتع شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية بمعايير أداء مالي متقدمة، مما انعكس ذلؾ   .6

مى ديمومتيا واستمراريتيا سواء بما تسعى إلية مف إحداث توازنات مالية قادرة عمى بقاء ع
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 قصيرة التزاماتيا مواجيةالعمميات التشغيمية واالستثمارية مستمرة في ظؿ وجود سيولة مالية نقدية ل
 أي وقت مف العاـ، مع ضماف في متاحة أمواؿ إلى بسرعةتحويؿ األصوؿ  وقدرتيا عمى األجؿ،

ربحيتيا والعائد عمى االستثمار وحقوؽ المساىميف األمر الذي لو تأثير مباشر عمى اتخاذ قرارات 
نعكس عمى الجو العاـ لمشركة ويدعـ توجياتيا استثمارية جديدة مقترنة عمى قواعد مالية صمبة ت

في تحسيف أداءىا وتطور منتجاتيا وىذا يرتبط بقدرة ىذه الشركات عمى ممارسة اإلدارة 
االستراتيجية في مختمؼ عممياتيا اإلدارية والمالية، األمر الذي يعزز قدرتيا في الدخوؿ الى 
المحيطات الزرقاء الخالية مف المنافسة والتي تستطيع مف خاللو الشركات عمى تعظيـ أرباحيا 

 وتقوية وضعيا التنافسي.
ستراتيجية المحيط األزرؽ ىناؾ عالقات ارتباطية موجبة ذات دالالت معنوية في تطبيؽ أبعاد ا .7

 وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.
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  :التوصيات 3.5
 

، ومف أجؿ أف تؤدي ىذه الدراسة دورىا الباحث تأسيسًا عمى النتائج واالستنتاجات التي توصؿ إلييا
 كما يمي: وىي  بعض التوصيات وتنجز أىدافيا عمى خير وجو، ال بد مف تقديـ

 

، ناعات الغذائية في الضفة الغربيةتعزيز ممارسات تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية في شركات الص .1
 مف خالؿ عمميات التطوير واالبتكار.

دعـ شركات الصناعات الغذائية نحو التوجو لتطبيؽ إستراتيجية المحيطات الزرقاء في السوؽ  .2
  .المحمي الفمسطيني

 .ممارسات الشركات الصناعية في أدائيا المالي ضمف المعايير الدولية الخاصة بذلؾ تعزيز .3
العمؿ عمى تدريب الموظفيف لتطبيؽ اإلدارة االستراتيجية لما ليا مف أىمية في اإلسياـ ببروز  .4

 المحيطات الزرقاء والتي يمكف مف خالليا تحقيؽ القيمة التنافسية في األسواؽ الفمسطينية.
ات الفمسطينية عامة وشركات الصناعات الغذائية خاصة لتقميص المنتجات غير حث الشرك .5

 لألبعاد الخاصة بإستراتيجية المحيط األزرؽ. طبقاً الضرورية لممستيمكيف 
ضرورة تركيز الشركات عمى إمتالؾ موارد نادرة يصعب تقميدىا مف قبؿ الشركات المنافسة  .6

 مة والعالمية.واغتناـ الفرص المتاحة في األسواؽ المحمي
حث الشركات عمى التركيز عمى نماذج العمؿ ذات الكمفة المنخفضة وطرقيا وأساليبيا مف أجؿ  .7

 تمكيف ىذه الشركات عمى ابتكار الكمفو وخفضيا في آف واحد .
ضرورة سعي الشركات المحمية عمى إستيداؼ أسواؽ جديدة وزبائف جدد، واستخداـ وسائؿ متطورة  .8

لذلؾ مف دور في استمالة الذوؽ الشرائي لممستيمكيف وزيادة األرباح لعرض المنتجات، لما 
 والحصص السوقية لمشركات.

تعزيز ممارسات الشركات لألفكار االبداعية والريادية القادرة مف خالليا طرح منتجات جديدة  .9
 والدخوؿ الى عالـ المحيطات الزرقاء.
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 المقترحات البحثية: 4.5
 

  تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات الغذائية.  قاتمعو اجراء دراسة حوؿ  .1
تطبيؽ إستراتيجيات المحيطات الزرقاء في تحقيؽ الميزة التنافسية لدى تأثير اجراء دراسة حوؿ  .2

 شركات الصناعات الغذائية.
ى المصارؼ دور تطبيؽ إستراتيجية المحيط األزرؽ وعالقاتيا باألداء المالي لد اجراء دراسة حوؿ .3

 العاممة في فمسطيف.
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 االستبانة بصورتيا النيائية: 5ممحؽ

 القدس –جامعة القدس 
 عمادة الدراسات العميا
 كمية االدارة واالقتصاد

 أخي الكريم اختي الكريمة
 تحية طيبو وبعد،،،

 
 يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:

 

زرق وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات )درجة تطبيق استراتيجية المحيط اال 
 الصناعات الغذائية في الضفة الغربية(

 

حيث أف استراتيجية المحيط األزرؽ ىي استراتيجية تسويقية تسعى لتحقيؽ التمايز والتكمفة المنخفضة 
في نفس الوقت لفتح مساحة سوؽ جديدة وخمؽ طمب جديد، وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى 

الماجستير في األعماؿ في جامعة القدس، وبناًء عميو يرجى اإلجابة عمى فقرات االستبانة درجة 
 بإىتماـ وموضوعية، عممًا باف إجاباتكـ ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 شاكرًا ومقدرًا لكم حسن تعاونكم
 

 يؤيذ يحًذ ابزاهيى انغىاًَت  الباحث/

                                 اشزاف انذكتىر/ أحًذ حزسهللا
                                                               

 تعميمات لممبحوثين:
 .يرجى قراءة العناوين والشرح 
 ( أمام الخيار األكثر مالئمة بك حسب خبرتك في مجاالت الدراسة.√يرجى وضع إشارة ) 
 .يرجى مراعاة الدقة في قراءة بنود االستبانة 
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 القسم األول: البيانات األساسية
 

يحتوى ىذا القسم عمى البيانات والخصائص االجتماعية والوظيفية لشركات صناعة االغذية في سوق الضفة 
 ( في الخانة التي تالئمك:√الغربية، يرجى وضع إشارة )

 عمر الشركة: .1

 سنوات 8-4من □
 سنة 21-9من  □ 

 

 سنة فأكثر21 □
    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عدد العاممين بالشركة:3

 موظف 05أقل من  □
 موظف 255 – 05من  □ 

 

 موظف 255أكثر من  □
    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  .حجم المبيعات:3

 أقل من مليون دينار □
 مليون دينار 25 أقل من-2من  □ 

 

 مليون دينار 15أقل من  –مليون  25من  □
 مليون دينار 15أكثر من  □ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المحافظة:4

 القدس □
 رام هللا والبيرة □ 

 

 الخليل □
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                                القسم الثاني: مجاالت الدراسة           
درجة تطبيؽ يرجى قراءة كؿ عبارة في ىذا القسـ، وتحديد إلى أي درجة توافؽ عمى ما جاء فييا استنادًا إلى 

في المكاف  (√)وذلؾ بوضع إشارة  ،الشركاة الستراتيجية المحيط االزرؽ وأثرىا عمى االداء المالي
 -ت اآلتية:المناسب الذي يمثؿ إجابتؾ عمى المجاال

 

المحور األول: متغيرات إستراتيجية المحيط األزرق: والتي تعرف بأنيا استراتيجية تسويقية تسعى 
 لتحقيق التمايز والتكمفة المنخفضة في نفس الوقت لفتح مساحة سوق جديدة وخمق طمب جديد.

 أبعاد يتغيز إطتزاتيجيت انًحيط األسرق وعباراث انقياص

 درجة الموافقة

فق
أت

 
اما
تم

 
فق
 أت

ايد
مح

 
فق
ال أت

 
الًقا

 إط
فق
ال أت

 

متغير المحو: ما ىي العوامل التي تأخذىا الصناعة عمى أنيا معايير مسمم بيا ويجب التخمص 
 منيا؟

      تقـو الشركة بالتخمص مف بعض اإلجراءات والعمميات غير النافعة لممستيمؾ.  .1
      تقـو الشركة باستبعاد الكوادر غير الكفؤة.  .2
تقـو الشركة بالتخمص مف العمميات اإلنتاجية التي تتجاوز تكمفتيا قيمة المنفعة   .3

 .المتحققة منيا
     

تقـو الشركة باستبعاد األنشطة )التسويقية والترويجية( باىظة الثمف والتي تضخـ   .4
 التكمفة النيائية .

     

عمييا مف  تقـو الشركة بالتخمص مف خطوط اإلنتاج في حاؿ انخفاض الطمب  .5
 قبؿ المستيمؾ بشكؿ كبير

     

 متغير التقميل: ما ىي العوامل التي يجب أن نقمميا تحت معايير الصناعة؟
      تعمؿ الشركة عمى تقميؿ كافة التطبيقات والعناصر الضارة بالبيئة.  .6
      تعمؿ الشركة عمى تقميؿ كافة التطبيقات والعناصر الضارة بالمستيمؾ.  .7
      شركة عمى تقميؿ الوقت الميدور مف اجؿ رفع الكفاءة اإلنتاجية.تعمؿ ال  .8
      )الخدمات واالضافات( غير الضرورية. تعمؿ الشركة عمى تقميؿ  .9

تعمؿ الشركة عمى تقميؿ )الفرص الضائعة والمخاطر( عند توريد المواد الخاـ   .10
 وخالؿ استخداميا.

     

ئعة والمخاطر( خالؿ استخداـ المواد تعمؿ الشركة عمى تقميؿ )الفرص الضا  .11
 الخاـ
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 الفقرة

 درجة الموافقة
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 تم

فق
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فق
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فق 
ال أت
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 إط

فق
ال أت

 

 متغير الرفع : ما ىي العوامل التي يجب أن نرفعيا فوق معايير الصناعة؟
      تسعى الشركة لزيادة منافذ توزيعيا بيدؼ زيادة حصتيا السوقية.  .12
      تسعى الشركة لزيادة جودة الخدمة  لممستيمؾ.  .13
      تسعى الشركة لزيادة قنوات االتصاؿ مع المستيمؾ.  .14
      تسعى الشركة الستقطاب كوادر ذات كفائة عالية في مختمؼ االقساـ.  .15
      تسعى الشركة لزيادة جودة المنتجات بشكؿ مستمر لكسب ثقة المستيمؾ.  .16
      لرفع مستوى تفاعؿ المستيمؾ بالمنتج .تسعى الشركة   .17
      تسعى الشركة لرفع مستوى االىتماـ في ردود فعؿ المستيمؾ.  .18

بتكارىا؟  متغير اإلنشاء: ما ىي العوامل التي لم تقدميا الصناعة من قبل ويجب إنشائيا وا 
تحرص الشركة عمى إنشاء شخصيات )ذات طابع ودوود وسمات فريدة(   .19

 منتج.مرتبطة بال
     

تحرص الشركة عمى تجنيد التكنولوجيا الحديثة في خمؽ منتجات )سيمة   .20
 االختيار واالستخداـ(.

     

تحرص الشركة عمى تبني مفيوـ )االبداع واالبتكار( في كافة عممياتيا وأقساميا   .21
 مما يساعد في )خمؽ قيمة أفضؿ لممستيمؾ وأسواؽ جديدة لمشركة(.

     

مى مواكبة كؿ ما ىو جديد لتمبية إحتياجات وطموحات تحرص الشركة ع  .22
 المستيمؾ.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 القسم الثالث: االداء المالي لممؤسسة                           
 (√)وذلؾ بوضع إشارة  يرجى قراءة كؿ عبارة في ىذا القسـ، وتحديد إلى أي درجة توافؽ عمى ما جاء فييا،

 -مثؿ إجابتؾ عمى ىذا المجاؿ:في المكاف المناسب الذي ي
 كيف حققت الشركة أىدافيا في مواجية منافسييا الرئيسيين في السنوات الثالث الماضية؟

 أبعاد االداء انًاني وعباراث انقياص

 درجة االستجابة
ما
ائ
د

ما
ائ
د

با    
غال

با  
غال

نا  
يا
ح
أ

نا
يا
ح
أ

را    
اد
ن

را  
اد
ن

  

دا
أب

دا
أب

  

ربحية الشركة باستخداـ مقياس األرباح االقتصادية عمى   .1
 (ROA)األصوؿ. 

     

ربحية الشركة باستخداـ مقياس األرباح عمى الموارد الخاصة.   .2
 (ROE)العائد عمى حقوؽ المساىميف 

     

ربحية الشركة باستخداـ مقياس األرباح عمى المبيعات. )نسبة   .3
 األرباح المئوية مف حجـ الفواتير المباعة(

     

      الحصة السوقية لممنشأة في نفس الصناعة والسوؽ.  .4
      النمو في مبيعات المنتجات الرئيسية.  .5
      مؤشر السيولة النقدية الخاص بالشركة.  .6
      مؤشر النشاط التشغيمي الخاص بالشركة.  .7
      قدرة الشركة عمى سداد التزاماتيا المالية.  .8
      معدؿ العائد عمى االصوؿ واألمواؿ المتاحة.  .9

      يؿ لنشاطاتيا الحالية والمستقبمية.قدرة الشركة عمى توفير التمو   .10
 

 

 

 انتيت فقرات االستبانة

 

 مؤيد الغوانمة: الباحث
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 : رسالة تحكيـ االستبانة. 1 ممحؽ

 

 حضرة الدكتور/ة ................................... المحترم /ة
 تحية طيبة وبعد،،،

 الموضوع: تحكيم استبانو لرسالة ماجستير
بأجمؿ التحيات وأتمنى لكـ موفور الصحة والعافية، وأرجو مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ  أتقدـ لحضرتكـ

 ىذه االستبانة التي سيتـ إستخداميا كأداة بحث في دراستي الحالية وىي بعنواف: 
درجة تطبيق استراتيجية المحيط االزرق وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات )

 ية(الصناعات الغذائية في الضفة الغرب
 

 احمد محمد حرز اهللإشراف: د. 
 مف كمية اإلدارة واالقتصاد / األعماؿوذلؾ استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في 

 مف جامعة القدس.
 محاور التحكيم:

مدى قياس الفقرات لمموضوع المراد قياسو، ومدى مالئمة الفقرات مف حيث الطوؿ والقصر والوضوح 
ئمة الفقرات لمفئة المستيدفة، ومدى انتماء الفقرة لمبعد الذي تقيسو، ومف حيث والغموض، ومدى مال

ضافة أي  احتماؿ الفقرة الواحدة ألكثر مف معنى، ومف حيث سالمة المغة المستخدمة في الفقرات، وا 
 فقرات ترونيا مناسبة، الفقرات المقترح حذفيا.

 وتفضموا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،
  مؤيد الغوانمةالباحث: 

 :قائمة المحكمين
 انىظيفت انعًم يكاٌ انًحكى اطى انزقى

 استاذ مساعد جامعح القدس د0 اياد خليفح  50
 استاذ مساعد جامعح القدس د0 وضال دزويش  10
 مديس معهد االدازج واالقتصاد جامعح القدس أ0د0 محمىد الجعفسي  20
 زاستاذ دمتى جامعح القدس المفتىحح أ0د0 ذياب جساز  30
 للشؤون االدازيح السئيسوائة  جامعح القدس المفتىحح د0 مسوان دزويش  40
 استاذ مساعد جامعح القدس د0 تسام تىاخ  50
 استاذ مشازك جامعح القدس د0 عفيف شيدان  60
 استاذ مساعد جامعح القدس د0 سلىي الثسغىثي  70
 استاذ مساعد جامعح فلسطيه االهليح د0 واصس جساداخ  80

 عميد مليح العلىم االدازيح جامعح القدس المفتىحح زجد0 يىسف اتى فا  510
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 فيرس المالحق 
 

 الصفحة عنوان الممحق الرقم
 100 االستبانة بصورتيا النياية................................................. .1
 105 رسالة تحكيـ االستبانة..................................................... .2
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 فيرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 21 ................................أىـ الفوارؽ بيف المحيطات الزرقاء والمحيطات .1.2

2.2. 
االختالؼ بيف المنطؽ التقميدي ومنطؽ ابتكار القيمة عمى أساس االبعاد 

 ........................................................االساسية لإلستراتيجية
23 

 54 .......................عمر الشركة...........توزيع أفراد العينة بحسب متغير  1.3
 54 عدد العامميف بالشركة.........................توزيع أفراد العينة بحسب متغير  2.3
 54 ..............حجـ المبيعات.................توزيع أفراد العينة بحسب متغير  3.3
 54 المحافظة.....................................توزيع أفراد العينة بحسب متغير  4.3

أبعاد متغير أداة الدراسة التي تقيس لفقرات  مصفوفة قيـ معامالت االستخراج 5.3
 ..............................إستراتيجية المحيط األزرؽ عمى الشركات الغذائية

56 

6.3 
أبعاد األداء أداة الدراسة التي تقيس لفقرات  مصفوفة قيـ معامالت االستخراج

 ......................................................المالي لمشركات الغذائية
56 

 57 .................................................معامالت الثبات كرونباخ ألفا 7.3
 60 .......................................لتقدير درجة االستجابة لتصحيحمفتاح ا 1.4

2.4 
بعد المحو كأحد أبعاد إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى  إجابات المبحوثيف حوؿ

 61 شركات الصناعات الغذائية مرتبة تنازليًا.......................................

د التقميؿ كأحد أبعاد إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى بع إجابات المبحوثيف حوؿ 3.4
 شركات الصناعات الغذائية مرتبة تنازليًا.......................................

63 

بعد الرفع كأحد أبعاد إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى  إجابات المبحوثيف حوؿ 4.4
 ............................شركات الصناعات الغذائية مرتبة تنازليًا...........

65 

5.4 
بعد االنشاء كأحد أبعاد إستراتيجية المحيط األزرؽ لدى  إجابات المبحوثيف حوؿ

 شركات الصناعات الغذائية مرتبة تنازليًا.......................................
68 

6.4 
استراتيجية المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الكمية لدرجة تطبيؽ 

المحيط االزرؽ الخاصة ببعد اإلنشاء لدى شركات الصناعات الغذائية في 
 الضفة الغربية مرتبة تنازليًا...................................................

70 

7.4 
لدى شركات الصناعات الغذائية  واقع األداء المالي بأبعادهإجابات المبحوثيف 
 ...........................................................مرتبة تنازليًا......

71 
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8.4 
درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء معامؿ ارتباط بيرسوف بيف 

 74 المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية......................

9.4 
كأحد متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط بعد المحو معامؿ ارتباط بيرسوف بيف 

االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة 
 الغربية.......................................................................

75 

10.4 
محيط استراتيجية ال بعد التقميؿ كأحد متغيرات تطبيؽ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف

االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة 
 الغربية.......................................................................

76 

11.4 
استراتيجية المحيط  بعد الرفع كأحد متغيرات تطبيؽ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف

 77 شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية... االزرؽ وبيف األداء المالي لدى

12.4 
بعد اإلنشاء كأحد متغيرات تطبيؽ استراتيجية المحيط  معامؿ ارتباط بيرسوف بيف

 78 االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية...

13.4 

مستوى داللة الفروؽ بيف  المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص
بدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ 

االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة 
 ............................................متغير عمر الشركةبحسب  الغربية

79 

14.3 
( في إستجابات أفراد العينة وفقًا ANOVAات تحميؿ التبايف )نتائج إختبار 

 عمر الشركة..........................................................لمتغير 
80 

15.3 

المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروؽ بيف 
تطبيؽ استراتيجية المحيط بدرجة متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ 

االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة 
 ...................................متغير عدد العامميف بالشركةبحسب  الغربية

81 

( في إستجابات أفراد العينة وفقًا ANOVAنتائج إختبارات تحميؿ التبايف ) 16.3
 لعامميف بالشركة.................................................عدد المتغير 

82 

17.3 

المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروؽ بيف 
بدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ 

صناعات الغذائية في الضفة االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات ال
 ..................................متغير حجـ المبيعات السنويبحسب  الغربية

83 
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18.3 
( في إستجابات أفراد العينة وفقًا ANOVAنتائج إختبارات تحميؿ التبايف )

 84 حجـ المبيعات السنوي بالدينار األردني...............................لمتغير 

لبعديو لداللة الفروؽ بيف متوسطات متغير ا( لممقارنات effSccSنتائج اختبار ) 19.3
 تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ...المحور الكمي لحجـ المبيعات السنوي وفؽ 

85 

20.3 

المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروؽ بيف 
بدرجة تطبيؽ استراتيجية المحيط يما يتعمؽ متوسطات إجابات أفراد العينة ف

االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة 
 ...............................................متغير المحافظةبحسب  الغربية

86 

21.3 
قًا ( في إستجابات أفراد العينة وفANOVAنتائج إختبارات تحميؿ التبايف )

 86 المحافظة.............................................................لمتغير 
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