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الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
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درجة تطبيق استراتيجية المحيط االزرق وعالقتها باألداء المالي لدى شركات
الصناعات الغذائية في الضفة الغربية

إعداد:

مؤيد محمد ابراهيم الغوانمة

بكالوريوس تسويق من جامعة بير زيت /فمسطين

المشرف :د .أحمد محمد حرز اهلل

قدمت هذه الدراسة استكماالً لمتطمبات درجة الماجستير في إدارة األعمال من
كمية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة القدس

 0441هـ  1109 /م

جامعة القدس

عمادة الدراسات العميا
كمية االدارة واالقتصاد

إجازة الرسالة
درجة تطبيق استراتيجية المحيط االزرق وعالقتها باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في
الضفة الغربية

اسم الطالب :مؤيد محمد ابراهيم الغوانمة
الرقم الجامعي21311974 :

المشرف :د .أحمد محمد حرز اهلل

نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 1039/05/31م من لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم وتواقيعهم:
.3

رئيس لجنة المناقشة :د .أحمد محمد حرز اهلل

التوقيع................................:

.1

ممتحنا داخميا :د .سموى البرغوثي

التوقيع................................:

.1

ممتحنا خارجيا :د .ناصر جرادات

التوقيع................................:

القدس– فمسطين
 0441هـ  1109 /م

اإلهداء
اهدي عممي وجهدي هذا إلى والدي العزيز رمز العطاء والمحبة.
ِّ
السن يا من دعائها سر توفيقي والدتي
إلى مالكي في الحياة إلى الحسناء فوق عوامل
الغالية أطال اهلل في عمرها.
إلى من عممتني معنى التواصل ،إلى رفيقة الدرب وشريكة العمر زوجتي الغالية.
إلى من عممتني حب الحياة فمذه كبدي ..صغيرتي الغالية إيمين.
إلى من أعتز وأفتخر بهم أخي وأخواتي ،إلى أصدقائي األعزاء ،أدامهم اهلل سنداً وذخ اًر.
إلى من أخط بهم غيمة حب وسماء دافئة  ...عائمتي الثانية.
إلى الشهداء األبرار ،واألسرى األحرار ،والجرحى البواسل.

الباحث :مؤيد محمد ابراهيم الغوانمة

إقرار

أقر أنا معد الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال /كمية اإلدارة
واالقتصاد  ،وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة بإستثناء ما تم اإلشارة إليو حيثما ورد ،وأن ىذة الرسالة أو

أي جزء منيا لم تقدم لنيل أي درجة عميا ألي جامعة أو معيد.
التوقيع.................... :
مؤيد محمد ابراىيم الغوانمة

التاريخ 1029/05/13 :م

أ

شكر وعرفان


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


كما ويطيب لي أن أتوجو بالشكر العميق إلى كمية اإلدارة واالقتصاد في جامعة القدس،
والى الكادر األكاديمي واإلداري في الكمية.


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


الباحث :مؤيد محمد ابراهيم الغوانمة


ب

مصطمحات الدراسة
االدارة االستراتيجية

 :عممية تشمل مجموعة من العمميات الفرعية مثل تحميل وتخطيط وصياغة
االستراتيجية وتنفيذ االستراتيجية وتقييم االستراتيجية وىي العمميات التي

تيدف بمجمميا الى مساعدة المنظمة في تحقيق أىدافيا (ميا وأخرون،

استراتيجية

االزرق

.)2007

المحيط  :مفيوم يمكن المؤسسات من التفكير وانشاء االبتكار في أعماليا ويساعدىا

اال زالة /المحو

التقميص /التقميل

الرفع /الزيادة

في تنظيم القطاعين المالي واالقتصادي والذي يشكل االىتمام الرئيسي

لمشركة في تحقيق الربح المستدام (ٍ Samsul and Mohammad,
.)2017
 :تتضمن إزالة بعض العوامل التي تكمف الشركات كمفة عالية ولكنيا ال
تعطي قيمة لموضع التنافسي لمشركة او قيمة لمزبائن ،وال توفر أي ارباح
(.)Kim and Mauborgne, 2015
 :تتضمن تقميص العوامل الى مستوى أدنى من الصناعة ،كون ىذه العوامل
تكمف الشركة تكاليف عالية لممنافسة عمييا ،وتبالغ الشركة في تقديميا

بشكل يفوق احتياجات الزبائن ،بينما تعود عمى الشركة بأرباح قميمة
(.)Kim and Mauborgne, 2015
 :تتضمن رفع بعض العوامل الى مستوى أعمى من الصناعة ،والتي تكون
ذات قيمة وقدرة عالية عمى زيادة وتحسين مستوى جودة المنتجات المقدمة
لمزبائن وتشكل أىمية لدى الزبائن ولكنيا ميممة من قبل الشركة ،مما
يؤدي الى زيادة مستوى حجم االرباح المتحققة وتوسعيا بالشكل الذي

ينعكس ايجاباً عمى شيرتيا وسمعتيا محمياً ودولياً ،وزيادة قدرتيا عمى

االنشاء /الخمق

االداء

جذب زبائن جدد واداريين ذوي كفاءة عالية لمعمل فييا ( Kim and
.)Mauborgne, 2015
 :يتم خمق وبناء عوامل جديدة لم تقدميا الصناعة من قبل ،والتي تساعد
الشركاة عمى خمق حاجة جديدة لمزبائن وفتح اسواق جديدة ليا ( Kim
.)and Mauborgne, 2015
 :المخرجات واألىداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا (عبد المحسن،
.)2004


ت

قياس االداء

االداء المالي

 :نشاط يتضمن مقارنة النتائج المتوقعة مع النتائج الفعمية وتقصي
االنحرافات عن الخطط وتقويم األداء الفردي واختبار التقدم الحاصل نحو

االىداف المقررة السنوية والبعيدة االمد (الدوري.)2010 ،

 :مدى تحقيق المؤسسة ليامش أمان من خالل قدرتيا عمى تصدي
المخاطر وتحدي الصعاب المالية ،مما يزيل عنيا حالة االعسار المالي

(ساكر ومغزاوي.)2016 ،


ث

الممخص


ىدفت الدراسة لمتعرف الى درجة تطبيق استراتيجية المحيط االزرق وعالقتيا باألداء المالي لدى
شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،وتم تصميم

استبانة تضمنت ( )32فقرة وزعت عمى أربعة أبعاد(بعد المحو ،وبعد التقميل ،وبعد الرفع ،وبعد
اإلنشاء) ،كذلك المحور الكمي ألبعاد األداء المالي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع شركات

الصناعات الغذائية في (العاصمة القدس ،ومحافظة رام اهلل والبيرة ،ومحافظة الخميل) ،والبالغ عددىا

( )156شركة ،وبمغ حجم عينة الدراسة ( )90شركة ،اختيرت بالطريقة القصدية ،وبمغت العينة
النيائية ( )75استبانة اعتبرت ممثمة لممجتمع.


أظيرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكمية لتطبيق استراتيجية المحيط األزرق في الشركات الصناعية

الغذائية في الضفة الغربية كانت مرتفعة بمتوسط حسابي كمي ( ،)4.30وبدرجة تقدير كبيرة ،وبمغ

المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ألبعاد األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية (،)4.08
بدرجة تقدير كبيرة ،وتبين وجود عالقة موجبة بين درجة تطبيق استراتيجية المحيط االزرق الكمية

مجتمعة وأبعادىا وبين األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية ،كذلك عدم وجود فروق معنوية

عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )0.00≤αفي استجابات المبحوثين نحو درجة تطبيق استراتيجية
المحيط االزرق وبين األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية تعزى لمتغيرات (عمر الشركة،

عدد العاممين ،المحافظة) عدا متغير حجم المبيعات السنوي ،وكانت الفروق بين الشركات التي حجم
مبيعاتيا من ( 20مميون الى أقل من  10مميون) وبين الشركات التي يزيد حجم مبيعاتيا عن (10

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


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

السوق المحمي الفمسطيني ،باإلضافة إلى تعزيز ممارسات الشركات الصناعية في أدائيا المالي
ضمن المعايير الدولية.


ج

The degree of implementation of the blue ocean strategy and its relation
to financial performance
Prepared by: Mouayad Mohammed Ibrahim Alghawanmeh
Supervised by: Dr. Ahmad Hirzallah
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
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خمفية الدراسة وأىميتيا
 1.1المقدمة:
مع ازدياد حدة المنافسة في السوؽ العالمي بشكؿ عاـ والسوؽ الفمسطيني بشكؿ خاص ،توجب عمى
الشركات قبؿ وضع استراتيجياتيا أف تقوـ بدراسة وتقييـ استراتيجيات منافسييا لكي تتمكف مف معرفة

أنشطتيـ وتصبح قادرة عمى تبني استراتيجيات تنافسية فعالة واضحة المعالـ واعتماد طرؽ ووسائؿ

غير تقميدية مف قبؿ ادارة الشركات كأولوية لضماف استدامتيا ووصوليا لقمة اليرـ التنافسي بيف
الشركات القائمة وتفوقيا عمى باقي المنافسيف عمى المدى الطويؿ بنجاح وزيادة ربحيتيا ،حيث تعمؿ

كافة اإلدارات الناجحة عمى اتباع أساليب تمكنيـ مف تنفيذ خططيـ االستراتيجية أو إبداليا بأخرى

تماشيا مع معطيات السوؽ.

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

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

مفيوـ ابتكار القيمة ويقوـ عمى صناعة وتطوير قيمة جديدة بدال مف عرض قيمة أو منفعة ظاىرة

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

وزيادة االرباح (سامسؿ و محمد.)7102 ،

تقوـ ىذه االستراتيجية عمى إنشاء مساحة سوؽ جديدة خالية مف المنافسة وال يمكف منافستيا لفترة

زمنية محددة حتى يستطيع المنافسوف تقميدىا وتكوف الشركة االولى قد استطاعت االنتتقاؿ الى محيط
1

أزرؽ آخر ،وتفترض أف الطريقة الوحيدة لمتغمب عمى المنافسة ىي التوقؼ عف محاولة ىزيمة

المنافسة ( ،)Kim and Mauborgne, 2005وقد استخدـ الباحثاف استعارة المحيطيف األحمر
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.

خاصا وال يمكف التنبؤ بو نتيجة تحوؿ عدد كبير مف الصناعات
تحديا
أصبح يشكؿ قطاع األعماؿ
ً
ً
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

لمتغمب عمى المنافسيف بشكؿ جذري والعمؿ في أسواؽ بدوف منازع ،حيث تسعى الشركات لمبقاء
واالستقرار والنمو والتفوؽ في بيئة االعماؿ ،وال يتحقؽ ذلؾ بمعزؿ عف وجود إدارة إستراتيجية تمكنيا

مف رسـ غاياتيا وأىدافيا وتوجياتيا المستقبمية ،وتسمح ليا باكتساب ميزة تنافسية مستدامة تساعدىا

عمى التفرد وتضمف تفوقيا عمى المنافسيف بالسوؽ )عادؿ.(2013،

وبالنظر الى قطاعاتنا االنتاجية الوطنية في فمسطيف سوؼ نجد أف مف أىـ ىذه القطاعات ،قطاع

صناعات األغذية الذي كاف لو أىمية بالغة بالنسبة لالقتصاد الفمسطيني ،فقد أسيـ بأكثر مف %24

مف النتاج المحمي ،وحوالي  %22مف إجمالي الصادرات الفمسطينية ،حيث بمغت الصادرات الغذائية

الفمسطينية  170مميوف دوالر خالؿ العاـ  2012أي ثاني قطاع تصديري بعد الحجر والرخاـ (اتحاد
الصناعات الغذائية الفمسطينية.)2018 ،
وبالرجوع لما تقدـ فاف الباحث وجد ضرورة بدراسة درجة تطبيؽ مفيوـ استراتيجية المحيط األزرؽ
القائـ عمى ابتكار القيمة وتأثير ىذه االستراتيجية عمى شركات قطاع الصناعات الغذائية مف الناحية

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

 .2.1مشكمة الدراسة:
تواجو شركات صناعة األغذية الفمسطينية اليوـ تحديات مختمفة تتراوح بيف الحاجة إلى تعظيـ الحصة

السوقية وزيادة الربحية ورضا الزبائف والموظفيف ،وىذا ناتج عف المنافسة الشرسة التي تواجييا ىذه
الشركات مف الداخؿ الفمسطيني ومف الخارج متمثمة بالمنتجات اإلسرائيمية واألجنبية عمى حد سواء.
وفي ظؿ ىذه التحديات وعدـ وجود استراتيجيات واضحة عوضا عف عدـ إدراؾ أىمية وتأثير اإلدارة

االستراتيجية عمى أداء المؤسسة لدى طاقـ العمؿ ،وعمى الشركات اتباع استراتيجيات تعمؿ عمى زيادة
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القيمة المقدمة لمزبائف لتحمي الشركات مف المنافسة وتضمف استدامتو نموىا وزيادة وتعظيـ أرباحيا،
ىذا كمو ساىـ في ظيور مفيوـ ابتكار القيمة ( ،)7112ويوجد العديد مف الدراسات التي أكدت فعالية

ىذه االستراتيجية في العالـ المتقدـ ،لذا كاف مف الميـ التوجو نحو نشر ىذا الفكر ودراسة درجة

تطبيقو لدى صناع القرار ،ومدى تأثيره عمى صناعات األغذية في سوؽ الضفة الغربية ،وبناء عميو
فإف مشكمة الدراسة تتمثؿ في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:

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

 .3.1مبررات الدراسة:
تمحورت مبررات الدراسة حوؿ التالي:
 قمة الدراسات واألدبيات العربية بشكؿ عاـ والفمسطينية بشكؿ خاص المنجزة حوؿ ىذا الموضوع –
عمى حد عمـ الباحث– فكاف ال بد مف إجراء ىذه الدراسة ألىميتيا في الخروج بدراسة واقعية
متعمقة بتطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ وانعكاس ذلؾ عمى األداء المالي في شركات الصناعات

الغذائية الفمسطينية.

 مبررات ذاتية شخصية نابعة مف رغبة الباحث في تسميط الضوء عمى ىذه االستراتيجية ،حيث أف
الباحث يمتمؾ شركة صناعية خاصة ،ويممس واقع عمؿ ىذه الشركات في السوؽ الفمسطيني عمى
اختالؼ أعماليا وطبيعة نشاطاتيا.

 .4.1أىمية الدراسة:
تكمف اىمية الدراسة مف أىمية الموضوع نفسو حيث تبرز أىمية الدراسة مف خالؿ:
 .1.4.1األىمية النظرية:
 تناوؿ مفيوـ جديد مغاير لمفكر التقميدي المطبؽ في أسواقنا المحمية ،والعمؿ عمى نشر الوعي
الفكري لمدرسة المحيط األزرؽ وما ليا مف اطر ونماذج عمؿ وأدوات.

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

الغذائية بشكؿ خاص.

 تعد ىذه الدراسة مساىمة متواضعة لتناوؿ موضوع لـ يحظى باىتماـ كبير عمى مستوى البحوث
والدراسات في فمسطيف بحسب اطالع الباحث ليشكؿ اضافة جديدة لممكتبة الفمسطينية.

 .2.4.1األىمية العممية:
 تظير أىمية الدراسة العممية مف خالؿ تركيزىا عمى قطاع ىاـ في فمسطيف في أنيا تتناوؿ

شركات الصناعات الغذائية حيث أف ىذه الشركات تمقى اىتماـ واسع لمنتجاتيا لدى المستيمكيف

الفمسطينييف.

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

المالي ،وامكانية تطبيقيا عمى كافة القطاعات التجارية ،عوضا عف معرفة عقبات تطبيؽ ىذه

االستراتيجية.

 تعمؿ ىذه الدراسة لمتغمب عمى واقع السوؽ المحمي في ابتكار قيمة جديدة وخمؽ طمب جديد
لمخدمات والسمع المنتجة باإلضافة لمساحات مف السوؽ لـ يتطرؽ ليا أحد.

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

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

 5.1أىداف الدراسة:
يستعرض الباحث أىداؼ الدراسة مقسمة الى اليدؼ العاـ واألىداؼ الفرعية كما يمي:
 .1.5.1اليدف العام:
التعرؼ الى درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات الصناعات

الغذائية في الضفة الغربية.
 .2.5.1األىداف الفرعية:

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

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

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

 التعرؼ الى واقع األداء المالي بأبعاده لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.
 التعرؼ الى وجود عالقة معنوية عند مستوى الداللة ( )1012≤αبيف درجة تطبيؽ استراتيجية
المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.

 التعرؼ الى وجود فروؽ معنوية عند مستوى الداللة االحصائية ( )1012≤αفي متوسط إستجابات
المبحوثيف نحو درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وعالقتيا باألداء المالي لدى شركات

الصناعات الغذائية في الضفة الغربية تعزى لمتغيرات (عمر الشركة ،عدد العامميف ،حجـ
المبيعات السنوي ،المحافظة).

 6.1فرضيات الدراسة:
 -الفرضية الرئيسة األولى :والتي تنص عمى أنو "ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة

( )1012≤αبيف درجة تطبيؽ استراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات
الغذائية في الضفة الغربية"
ويتفرع عنيا اربعة فرضيات فرعية كما يمي:
 ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة ( )1012≤αبيف بعد المحو كأحد متغيرات تطبيؽاستراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.

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

 "ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة ( )1012≤αبيف بعد الرفع كأحد متغيرات تطبيؽاستراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.

 "ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة ( )1012≤αبيف بعد اإلنشاء كأحد متغيرات تطبيؽاستراتيجية المحيط االزرؽ وبيف األداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية.
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