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 المستخلص
 

تشهدد  األسهواق اللالميهة مهك حركهة سهريلة فهي عملياتدها التجاريهة والهدخول  في ظل ما
سريع للتكنولوجيا األمر الذي ترتب على الكثير مندا االستجابة السريلة للبيئة المحيطة بدها بكهل ال

بقيههة ب مقارنههةموقههع الصههدار   وأتبههتل منتجاتدهها بالشههكل الههذي ي  لدهها طههر جههل أجوانبدهها مههك 
األمهر الهذي تولهد عنها زيهاد  اللهر   ،وفي ظهل ذلها الصهرال المحمهوى علهى الصهدار  ،المنافسيك

إعههاد   علهى المنظمههاتلهذلا بههات لزامهها  ،السههلع او الخههدمات طهر الطلههب سهواء فههي مجههال ب اقياسه
فهي عهوء تلها الظهرو   تنافسهيى واقلدها اليالنظر في سياسهاتدا وإسهتراتيجيتدا الموعهوعة وتقيه

وتطههوير إمكانياتدهها سههليا نحههو تبنههي معههاميك فلسههيية جديههد ، ونتيجههة بههروز إسههتراتيجية المحههيط 
، جاء  ذا البحث ليوعح أ مية سمة بِاتجا  تطوير واقع المنظماتملا مك حلول حااألزرق وما تح

مهك خهالل مسهاراتدا السهتة  التهي يجهب أك تركهز عليدها  تبنيدها إستراتيجية المحيط األزرق ونتهائ 
، ولتحقيههق ذلهها شههمل البحههث ثالثههة جوانههب األول  ا طههار لمنظمههة لتصههبح مبتكههر  اسههتراتيجيا  ا

الثههاني  ا طههار النظههري الههذي استلرعههنا فيههِا الجوانههب المتللقههة بميدههوى تلهها المندجههي، وتعههمك 
مك مصهادر أكاديميهة،  يكا ستراتيجية ومعاميندا ومساراتدا الستة  ملتمديك على ما أتيح للباحث

الدراسههة االسههتطالعية التههي تههى تنييههذ ا فههي شههركة  عبههروجههاء الثالههث لياطههي الجانههب التطبيقههي 
إلهههى مجموعهههة مهههك االسهههتنتاجات  اكدويهههة فهههي نينهههوى، وقهههد توصهههل الباحثهههالحكمهههاء لصهههناعة األ

كههاك أبرز هها توجيهها الشههركة المبحوثههة نحههو مسههارات إسههتراتيجية المحههيط األزرق  ،والمقترحههات
المتوافر  لار  تلزيز ا والسلي لتهوفير المسهارات ريهر المتهوافر   سهتراتيجية المحهيط األزرق 

 فيدا .

مسارات  ،مبدأ إعادة بناء حدود السوق ،ابتكار القيمة ،راتيجية المحيط األزرقإست  الكلمات الميتاحية
 إستراتيجية المحيط األزرق

                               

Abstract  

 
In light of what the market is witnessing rapid global movement in its business 

operations together with the fast entrance, which makes most of them to response fast on 

the surrounding environment.This is in order to present its products in the form that makes 

it on top of other competitors , under the circumstances which are generated in the increase 

in the offers upon demand whether in producing the product or the  service. So it becomes 

necessary to review the point of view of the policies and the objective strategies as well as 

evaluating its institutional reality in the light of that circumstances to develop its ability to 

adopt inclusions of new philosophy , as a result of adopting the blue ocean strategy and 

what its inclusions carry of final solutions toward developing the reality of organizations  

according to that this study explain the importance of the blue ocean strategy and its results 

through the six paths which the organization should concentrate upon to become 

strategically innovative. to achieve that, this study include three phases. The first, the 

methodological frame, the second phase includes the theoretical frame which relate to the 

concept of the blue ocean strategy with its six paths depending on what is available for the 

researchers from academic resources. The third covers the applied phase through the pilot 

study which was implemented in the AlHukama'a Company for drug manufacturing in 

Nineveh. The researcher reaches to some conclusions and recommendations and 

suggestions among which directing the company under study to follow the available blue 

ocean strategy paths to enhance it and seeking the ability to obtain the unavailable paths of 

the blue ocean strategy.  

 
key words:  blue ocean strategy, Value Innovation, Principle of rebuilding the limits of the 

market, blue ocean strategy paths. 
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 المقدمة

)صوناعية  لو  المنظمواتفي ظل ما تشهده السوق العالمية من تنافس محموو  بوين م ت
كانت أ   دمية( في سعيها باتجاه تحقيق التفوق علو  المنافسوين وكسوص حصوة سووكية أكبور، 
وانطالكوووان مووون شووويول كوووانون البقووواء لركوووو  وزيوووادة العووور  علووو  الطلوووص فوووي ك يووور مووون 

، بووات فوود  المحافظووة علوو  األداء للمنظمووات الرافوودة امووران فووي  ايووة الصووعوبة، الصووناعات
لذي ترتص عليه إحجا  العديد منها عن الد ول في ميدان المنافسة المباشورة  وفوان مون األمر ا

سعيا نحو تبني مضامين فلسوفية تسوه  إلو  حود كبيور فوي ، تأ ير ذلك عل  كياناتها االكتصادية
والبحث عن حالة التفرد وكيادة السووق مسوتندةن إلو  ، الوصول إل  حالة االنعتاق من المنافسة

األمور الوذي يونعكس  ايجابيوا علو  ، فكير اإلبداعي للقوافمين علو  ت طويط األنشوطةسياكات الت
إن معطيووات السوووق الحاليووة تجعوول األبووواص مفتوحووة أمووا  ذلووك النووول موون ، أدافهووا التسووويقي

المنظموووات التوووي بامكانهوووا صووويا ة إسوووتراتيجياتها مووون دون التطووورق إلووو  مواضوووي  م ووول 
مرجعية م  المنظمات المنافسوة  وكيفيوة بنواء ميوزة تنافسوية والمقارنة ال، إستراتيجية المنافسة

وأيضا كيفية التفوق عل  المنافسين، وإنما في البحث عن المساحات التي لو  تصولها المنافسوة 
 تبني إستراتيجية المحيط األزرق بمساراتها الستة.  عبربعد ،

 أوال . ا طار المندجي 
 مشكلة البحث 

فقود أوجبوت   ،بالوض  الحالي القبول عمال المعاصرةاألظمات بالنسبة لمن ل  يعد كافيان 
ومحليوان  أن تبحوث منظموات األعموال  ان التطورات التقنية وفي م تل  األصعدة عالميان وإكليميو

في المسارات التي تمكنهوا مون تحقيوق االبتكوار االسوتراتيجي وال ورول مون المنافسوة الحاليوة 
 ةن لتقوودي  منتجاتهووا بطرافووق ابتكاريوووالمنافسوو والبحووث عوون فرا ووات فووي السوووق لوو  يصوولها

 اطووار كلة البحووث فوويمشوو عوور وألجوول ذلووك باإلمكووان جديوودة  ان متضوومنة أفكووارتجديديووة 
 :التساؤالت اآلتية

 عن  إستراتيجية المحيط األزرق؟ اتفل تمتلك كيادات الشركة المبحو ة تصور .1

 المبحو ة؟ مد  توافر مسارات إستراتيجية المحيط األزرق في الشركةما  .2

فل فناك مسار معين من مسارات إستراتيجية المحيط األزرق كد أستأ ر بحالة االفتموا   .3
 دون  يرِه من المسارات؟

مووا فووو المطلوووص موون الشووركة المبحو ووة القيووا  بووِه لتعزيووز مسووارات إسووتراتيجية المحوويط  .4
 عيلها؟وتف معتمدة منهاالمنها والعمل عل  تنشيط المسارات  ير المعتمدة األزرق 
 أ مية البحث 

هووان جديوودان يوورتبط  تعوود أن إسووتراتيجية المحوويط األزرق فووي ظهوور أفميووة البحووثت   توج 
 بالمنظمة وبرؤيتها المستقبلية والمد  الوذي يمكون أن تتفووق بوه المنظموة  وب اصوة مسوارات

لمواجهوووة الضوووتوط التنافسوووية الشوووديدة  ذات العالكوووة المباشووورة بمسوووتقبلها تلوووك االسوووتراتيجية
 ووالل التعوور  علوو  مفهووو   نواالسووتمرار مووتحقيووق أفوودافها بالبقوواء  وبالتووالي، والمتسووارعة

 عل  مستو  الشركة المبحو ة.ومعرفة المتوافر منها مسارات إستراتيجية المحيط األزرقو
 أ دا  البحث 
مموا جواء فوي أفميووة البحوث سويت  توضوي  مجموعووة مون المفوافي  التوي توورتبط  ان انطالكو
  هاإل  جانص ذلوك توضوي  مسواراتومساراتها المحيط األزرق وبع  مضامينها  باستراتيجية
عليوِه يمكون تحديود ، المبحو وة الشوركةعينة البحث ومعرفة المتوافر منهوا فوي اء رآمن  الل 

   عل  وفق المؤشرات اآلتية :أفدا  فذا البحث 
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بيقه   ميودانيان ومحاولة تط مساراتتلك المن  الل ما ك تص حول  توظي  اإلطار النظري .1
 .المبحو ة الشركةعل  

المتوووافر موون مسووارات إسووتراتيجية المحوويط األزرق فووي الشووركة مسووتو  التعوور  علوو   .2
 المبحو ة .

   .  دارة الشركة بالمقترحات التي تنسج  م  االستنتاجات التي يت  الوصل اليهاإتزويد  .3

 أنموذج البحث
علوو    تصوومي  أنموووذل البحووث فووي ضوووء مشووكلة الدراسووة وبتيووة تحقيووق أفوودافها جوور

 تي:آلاالنحو
 

 
 1الشكل 
 دراسةالأنموذل 

 من اعداد الباح ينالمصدر   

 
 فرعيات البحث 

تماشويان مو  أفوودا  البحوث ومشووكلته  فقود تو  تبنووي الت مينوات اآلتيووة بوصوفها فرضوويات 
 بح ية وفي :

 ة المحيط األزرق.الشركة المبحو ة تصوران عن إستراتيجيفي تمتلك القيادات اإلدارية  .1

 تتوافر مسارات إستراتيجية المحيط األزرق في الشركة المبحو ة . .2

بوووين مسوووارات إسوووتراتيجية المحووويط األزرق فوووي الشوووركة  أفميوووة المسوووارتتبوواين درجوووة  .3
 المبحو ة.
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 توجد عالكة ارتباط معنوية بين مسارات اإلستراتيجية المذكورة في الشركة المبحو ة. .4

 مجتمع البحث وعينتِا 
يم ل مجتم  البحث شركة الحكماء لصناعة األدويوة والمسوتلزمات الطبيوة فيموا تم لوت 

بتوزيو  االسوتبانة علو  أفوراد عينوة  انوكوا  الباح و ،العينة بالقيادات اإلدارية فوي فوذه الشوركة
 جيبان.ستم 33ذ بلغ عددف  إ ،البحث

 أدا  البحث 
 اسووتبانهاعتموواد اسووتمارة حيووث توو   ،تبلووورت أداة البحووث موون  ووالل الجانووص النظووري

وكوود صووممت االسووتبانة وفقووان ألفوودا  الدراسووة  ،وسوويلة رفيسووة فووي جموو  البيانووات بوصووفها
هاتها متضمنةن  تضومن الجوزء األول المعلوموات التعريفيوة ، رفيسوين ينءجزوفرضياتها وتوج 

بمسوارات  أما الجزء ال اني فقد ِاشوتمل علو  أبعواد الدراسوة والمتم لوة، ال اصة بعينة الدراسة
ديد اإلجابوة علو  فقورات ، وِاست د  مقياس ليكرت  ماسي في تحاألزرق إستراتيجية المحيط

 .االستبانة
 صدق أدا  البحث وثباتدا 

بوصوفه   صاشو أ *(4عل  ) هاكياس صدق االستبانة: للتأكد من صدق االستبانة ت  عرض -أ

مالحظووات ومقترحووات محكمووين و بووراء موون م تصووين فووي العلووو  اإلداريووة ِاذ توو  األ ووذ ب
 لتصوب  أك ور وضووحان  عدد مون المقترحوات او ازالتهوا او تعوديلها فؤالء المحكمين باضافة

 .وتحقيقان لرفدا  المرجوة منه  

كرونبوا     –: بتية إ بات صالحية االستبانة ت  است دا  ا تبار )ألفا ستبانةاال تمقياس  با -ب
Alph-Cronbach رونبوووا  علووو  المسوووتو  اإلجموووالي ك –( وأتضووو  أن كيموووة معامووول ألفوووا

فووي حووين بلتووت كيمووة ألفووا كرونبووا  علوو   ،(0.943لمسووارات إسووتراتيجية المحوويط األزرق )
( o.8232()o.8563()o.8296مسووووووتو  كوووووول مسووووووار موووووون المسووووووارات علوووووو  التوووووووالي )

يجابيوووة علووو   بوووات االسوووتبانة إ( وت عووود فوووذِه القوووي  مؤشووورات 0.8719()0.8321()0.8418)
 (.0.67ن النسبة المقبولة )إ ذإعلو  اإلدارية في ال السيماو

 أساليب التحليل ا حصائي  
بهوود  الوصووول إلوو  النتووافب المطلوبووة موون الدراسووة جوور  االعتموواد علوو  الحزمووة 

أداة رفيسة للتحليل اإلحصافي مو  التركيوز علو  بوصفها ( SPSS-ver.13) البرمجية الجافزة
 األساليص اإلحصافية اآلتية .

 وذلررر  المعي ايررر  واالنحاافررر   الحسررر  ي  والمتوسررر    المئويررر  والنسررر  التكررراااا  .1
 .وتشخيصه  الدااس  متغياا  وصف في الستخدامه 

 مسر اا   ري  االات ر   عالقر   إيجر د فري اسرتخد الذي  ال سي  الخ ي االات    مع مل .2
 . األزاق المحي  إستااتيجي 

 تحديرد فري  عرد لكرل الحسر  ي وسر المت مق ان   هدف وذل  ،الموزو  الحس  ي المتوس  .3
 كمر  المروزو  الحسر  ي المتوسر  احتسر   ويرت  الم حوث ، الشاك  في عدمه م  توافاه
 :(47 ،9191 الااوي،) يأتي

                                                           
 اسماء السادة المحكمين حسص اللقص العلمي: * 

 أ.د. درمان سليمان صادق  -1

 أ. .د. معن وعد هللا المعاضيدي -2

 أ. .د. سلطان احمد  لي  -3

  .د. جالل سعد الملوك  -4
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iw  :بعد لكل المستقلة المتتيرات مجمول . 

iy  :دبع لكل الحسابي المتوسط . 

 iw  :األبعاد لكافة المستقلة المتتيرات مجمول . 

 
 مند  البحث 

تو   ،فرضوية البحوث، ووصووالن إلو  أفدافوهلتر  اإلجابة عل  الت مينات الواردة في 
وتم ول بوالرجول إلو  المصوادر  ،االعتماد عل  المنهب الوصوفي فوي تتطيوة الجانوص النظوري

عية والبحوث وشبكة االنترنت والكتص المتعلقة بالموضول، فضوالن المتاحة من الرسافل الجام
مون  والل كيواس مود  تووافر مسوارات  عن تبنوي المونهب التحليلوي إلجوراء الدراسوة الميدانيوة

إسوووتراتيجية المحووويط األزرق فوووي الشوووركة المبحو وووة  وكيووواس عالكوووة االرتبووواط بوووين فوووذِه 
 المسارات.

 حدود البحث 
 لبحث إل  مايأتي : باإلمكان تقسي  حدود ا

 األدويوووةتتم ووول الحووودود المكانيوووة للدراسوووة فوووي شوووركة الحكمووواء لصوووناعة  :الحهههدود المكانيهههة
 والمستلزمات الطبية في نينو  .

وفوي  ،فوي المودة التوي تموت فيهوا الدراسوة ِانحصرت حدود الدراسوة الزمنيوة :الحدود الزمنية
 .2112  1   11ولتاية  2112 4   11من 

: وتتم ل ص)مدير الشركة   معاون المودير  رؤسواء األكسوا   مودراء الشوعص( يةالحدود البشر
 .ش صا 33والبالغ عددف  في الشركات المبحو ة 

 
 ا طار النظري

 المفهو  والمضامين والمسارات  –إستراتيجية المحيط األزرق 

 blue ocean strategyميدوى إستراتيجية المحيط األزرق  -أ
( ِالو  أن إسوتراتيجية المحويط األزرق Kim & Mauborgne, 2006, 23) يشير الكاتبوان

وذلوك عبور  لوق مسواحة  ،في بم ابة تحد أما  الشركات لتنتشول نفسوها مون المنافسوة الدمويوة
فبودالن مون تقسوي  الطلوص  ،من السوق ال منازل فيها بحيث تصب  المنافسة  أمران  ير مطروح

ن إستراتيجية المحيط األزرق تقوو  علو  اف، يدف الذي فو كليل أصالن ومالحقة المنافسين وتقل
( إن مصووووطل  321،2111)رؤو ، زيووووادة الطلووووص واالنفووووالت موووون المنافسووووة. يضووووي 

( مون المصوطلحات اإلسوتراتيجية الحدي وة blue ocean strategy) إستراتيجية المحويط األزرق
مواك   السوق  التوي لو   ل  الوسافل الكفيلة  باكتشا  إالتداول في األدبيات اإلدارية لإلشارة 

( علو  أنهوا إسوتراتيجية ل لوق Baxter & Lynne, 2008, 35تصولها المنظموات. ويؤكود كوالن )
 كيموووة جديووودة للمنظموووة وتكسووور كاعووودة المبادلوووة بوووين التموووايز وان فوووا  الكلفوووة. فيموووا أشوووار

(lindmark, 2009, 20) ين المتوووكعذ الزبووافن إ ،علوو  أنهووا المسوواحات المجهولووة موون السوووق
، )ناصووور لووويه  السووول  وال ووودمات. فوووي حوووين يووور امتووووكعين الوووذي يمكووون أن تقووود  الو يووور 

المنافسوة  علو  الور   مونوال ودمات  السول  تقودي  ( أنها آلية لإلبودال واالبتكوار فوي2110،2
علو  أنهوا جميو   (themaat, 2011, 53) الشرسة في عوال  اليوو  المنظوور والمتتيور. وعرفهوا
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  أنهووا  (Seidel, 2011, 11) التووي فووي  يوور موجووودة اليووو . وبووينالصووناعات واألسووواق 
البحوث عون فورص تجاريوة  تتجواوز  إمكانيوةمصطل  جديد وشامل يعطي الفرصة للشركات 

م تلفووة موون  اويمكوون أن تتطووي أنواعوو ،جوودد زبووافن فضووالن عوون اكتشووا  ،الصووناعات القافمووة
 سووواق القافمة.وأشووار)طالص،موجووودة فووي األالاألسووواق م وول المنتجووات والصووناعات  يوور 

كتوبس ا( مصوطل  جديود blue oceanالمحويط األزرق ) سوتراتيجيةإ( أن 31 ،2112 والبنواء،
إذ توو  تناولووه  فووي عووال  األعمووال تشووبيهان،. كمووا  ،موون المحيطووات وميافهووا الزركوواء الصووافية

سوووق ن إسووتراتيجية المحوويط األزرق فووي إسووتراتيجية  لووق فضوواء جديوود لللوو  أإ( picaيشووير)
 (.32، 2112 )طالص، والبناء، بدال من التنافس في الصناعة الموجودة

 معاميك إستراتيجية المحيط األزرق -ب 
تركيزفا علو   تكمن أفميتها فيالمضامين المفافيمية إلستراتيجية المحيط األزرق  نإ

 ،زيادة الطلص واالنفالت من المنافسة الشديدة والحصول عل  فرص جديودة فوي سووق العمول
 فضالن عن  لق أسواق جديدة  ير مكتشفة سابقان .

 
  اليلاليات األربع يإطار اللمل ذ - 1

من  الل فذِه العوامل أو موا يطلوق عليهوا أدوات إسوتراتيجية المحويط األزرق لتكسوير 
المنطووق االسووتراتيجي المعتوواد عليووِه فووي األسووواق الحمووراء، يحفزنووا أوالن التفكيوور باسووتبعاد 

تتنافس حولها الشركات طويالن في مجال الصناعة، ويحفزنوا  انيوان الت واذ كورار العوامل التي 
حول ما إذا كنت كد بالتت في تصوامي  المنتجوات وال ودمات فوي سوياق المنافسوة، وفنوا تبوالغ 

دون ربوو ، ويحفزنووا ال الووث  موون ممووا يرفوو  بيفووة التكووالي  ،الشووركات فووي ال وودمات المقدمووة
يسواعدنا علو  اكتشوا   ، وأ يوران بهواالتي تدف  المستهلكين للقيوا  لكش  وِاستبعاد المساومات 

موارد جديدة كليان لقيمة المستهلك، وعلو   لوق طلوص جديود وتعوديل إسوتراتيجية األسوعار فوي 
ن المنظموات عليهوا أن تأ وذ بنظور االعتبوار العوامول إو،(Burn, 2006, 26مجوال الصوناعة )

  .(Baik et  al., 2008, 30) االتية
 ؟تعتمدفا الصناعة ويجص استبعاده   العوامل التي أي .1

العوامل  التوي يجوص ت فيضوها إلو  موا تحوت المسوتو  القياسوي المتفوق عليوِه فوي من  أي .2
 مجال الصناعة؟

العوامل التي يجص رفعها إل  ما فوق المستو  القياسوي المتفوق عليوِه فوي مجوال   من إي .3
 الصناعة؟

 كر الصناعة فيها من كبل؟ما العوامل التي يجص إيجادفا ول  تف .4
 

 ابتكار القيمة حجر الزاوية في إستراتيجية المحيط األزرق  -4
ِاسوتبعاد العديود ك عرو  السيرشركات استطاعت الك ير من الشركات  ومن ضمنها 

بوووذلك التميوووز والكلووو   قوووةن حيوووث  فضوووت الك يووور مووون التكوووالي  محق ،مووون العناصووور المكلفوووة
وبوذلك تتحقوق المنفعوة  ،ة فوو كلوص إسوتراتيجية المحويط األزرقابتكار القيمو نإذ إ ،المن فضة

المزيود مون  )ابتكار( ضرورية وتحسين كيمة المشتري وتوليدالمن  الل استبعاد الكل   ير 
فنوواك  أن لو إ (Blegvad, 2010, 10) ويشوير (.kim & maouborng, 2005, 2) الوظواف 
 Novo)شوركة  تقدمها لزبافنها م ال ذلك القيمة في منتجاتها التيتبتكر  أن استطاعتشركات 

Nordisk) التي أوجدت محيطان أزرق فوي صوناعة األنسوولين الوذي  م نتجة األنسولين األلمانية
يست د  من كبل مرض  السكر لتنظوي  مسوتو  السوكر فوي الود  . ركوزت صوناعة األنسوولين 

األطبواء . جعلوت أفميوة  تاري يان كتالبية الصوناعات الدوافيوة علو  الموؤ رين األساسويين وفو 
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األطباء في التأ ير عل  كورار مشوتري األنسوولين مون مرضو  السوكر مون األطبواء مجموعوة 
مستهدفة من كبل فذِه الصناعة . ومن    وجهت الصناعة كل افتماماتها عل  إنتوال أنسوولين 
ت أك ر نقاوة بحسص طلص األطباء لتوفير كدرة عالجيوة أعلو  .بنتيجوة فوذا الموضوول تطوور

ات م  بقواء نقواء األنسوولين مقياسوان أساسويان تتنوافس نتقنيات التنقية بشكل كبير في بداية ال ماني
رأت  وكوود، لوو  يعوود موون الممكوون إحووراز أي تقوود  ملحوووظ فووي فووذا االتجوواه، حولووه  الشووركات

(novo )أن تنفلت مون المنافسوة وان توجود محويط ازرق بتتييور ِاتجواه التركيوز الوذي  بامكانها
حيوث   صوممت ابتكوار كيموة ، طويلة عل  األطباء وتوجيهه  إلو  المرضو  أنفسوه  مدةمر ِاست

يسوم  ، ( كل  حقن يحتوي عل  عبوة األنسولينnovo penجديدة في مجال صناعتها الدوافية )
 .للمري  حمله  بسهولة في عبوة واحدة تحتوي حاجة أسبول تقريبان 

( إن  لق المحيطوات الزركواء يتحقوق 38 ،2111 موربورن،و ،)كي  كما يبين كل من
لرعلوو  بِاسووتمرار، يووت  بهووذِه  للزبووافنموون  ووالل دفوو  الكلفووة لرسووفل موو  دفوو  القيمووة المقدمووة 

توأتي مون  المتحققوةن القيموة ألو، الطريقة تحقيق كفزة في القيمة بالنسبة للشوركة والمسوتهلكين
قيموة بالنسوبة ِالو  الشوركة تتولود مون وألن ال، للزبوافنالمنفعة والسعر اللذين تقودمهما الشوركة 

السووعر وبنيووة الكلفووة ،يتحقووق ابتكووار القيمووة فقووط عنوودما توونظ  الشووركة بووين المنفعووة  والسووعر 
مناسووص.فذِه المقاربووة للنظووا  ككوول فووي التووي تجعوول موون  لووق المحيطووات  علوو  نحووووالكلفووة 

لتكاموول بووين نطوواق الزركوواء إسووتراتيجية مسووتدامة . تسوواعد إسووتراتيجية المحوويط األزرق فووي ا
 أن لو إ (Vermeer, 2008, 17) كموا أشوار .نشاطات الشوركة الوظيفيوة  ونشواطاتها العملياتيوة

طريق جديد في التفكيور االسوتراتيجي وتنفيوذفا، بحيوث ينوتب عون فوذا إيجواد فو ابتكار القيمة 
 .المحيطات الزركاء واالنفالت من المنافسة 

  قمسارات إستراتيجية المحيط األزر –ل 
الوذي يتم ل الهد  الرفيس إلستراتيجية المحويط األزرق فوي إعوادة بنواء حودود السووق 

أن المنظمات الساعية إل  تبني إستراتيجية المحيط األزرق عليها إعادة بنواء حودود  ل إيشير 
والتوي أطلوق عليهوا  )المحويط  الشوديدةأسواكها بالشكل الذي يجعلها ت رل من دافرة المنافسوة 

صوالن إل  مساحات  ير معروفة للمنافسين لتمارس أنشطتها بكل حريوة وبطريقوة األحمر( و
 عبور فوذِه اإلسوتراتيجية  المتم لوة (المحويط األزرق)ومون  و  إيجواد  ، الكوة ةإبداعية ابتكاريو

 Duzon &  Inc, 2006, 10)تي )آلبا مساراتها
 الشبيدةالنظر إلى الصناعات  -1

تفورد أن تتمتو  بمنطوق أك ور شومولية مون  والل ينبتي عل  المنظمة التي تبحث عون ال
تووؤدي ، إمعووان النظوور ومتابعووة عموول نظيراتهووا التووي تنووتب سوولعان أو  وودمات بديلووة أو مشووابهة

التوور  ذاتووِه الووذي تقدمووه  منتجاتهووا كمووا فووي اسووت دا  القلوو  والوركووة أو توظيوو  محاسووص أو 
دافل ذات أشوكال م تلفوة فجميعها بو، است دا  بع  البرمجيات لترتيص المصاري  الش صية

وفوووي تمكوووين النووواس مووون إدارة أموووورف  الماليوووة )رؤو   ،يمكنهوووا أن توووؤدي التووور  ذاتوووهِ 
كما تعد المنتجات التي تنفق في طريقة عملها وفوافدفا التي تقودمها لزبافنهوا  (.2111،323،

تها ن المنظمة ال تتنافس فقط م  المنظموات األ ور  فوي مجوال صوناعإحيث  ،"بدافل متما لة
بوول تتنووافس أيضووان موو  منظمووات تعموول فووي مجوواالت صووناعات أ وور  تنووتب منتجووات بديلووة 

لكنهوا ت ود  الوظيفوة نفسوها أو المنفعوة األساسوية فوي عووادة  ،بالمنتجوات ذات الشوكل الم تلو 
تتضمن البدافل منتجات و دمات ذات وظواف  وأشوكال م تلفوة لكون  ذإبديلة لبعضها البع  
 (.61، 2112والبناء ،، تاية نفسها )طالصلها الهد  نفسه  أو ال

لك الفوافود التوي المنتجوات التوي تتفوق فوي طريقوة عملهوا وكوذن أ لو  إ ويشير )الطافي(
ن ا تلفت في شكلها ال ارجي ،مون ناحيوة أ ور  إ)بدافل متما لة( حت  و تعد تقدمها لعمالفها
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فوي الفوافود  متفقوةنهوا المنتجات التوي ت تلو  فوي طريقوة عملهوا وفوي الشوكل ال وارجي لك تعد
)بدافل متقابلة( وعل  المنظمات أن تأ ذ فوي نظرفوا مجموعوة مون ت عد التي  تقدمها لعمالفها 

  :(21، 2110الطافي، ) تيآلاألسفلة وكا
 ما الصناعات التي تقد  بدافل متقابلة كياسان بما تقدمه  المنظمة . -1

ه  المنالزبافن لماذا ي تار  -2  ظمة .بدافل متقابلة لما تقدم 
 

 النظر في المجموعات ا ستراتيجية  عمك مجال الصناعة -2

مصطل  المجموعات اإلسوتراتيجية  أنل  إ (1، 2111يشير كالن من )كي ، موربورن،
 لوص أففوي  هة،تعمل في مجوال محودد وتتبو  إسوتراتيجية متشواب منظماتمجموعة  يوجه نحو

ناعة فووي مجموعووة المنافسووين ألساسووية للصوواالصووناعات تووتل ص اال تالفووات اإلسووتراتيجية 
 ،الرفيسين فيها كما يمكن تصني  المجموعات اإلستراتيجية تبعوان لمحوورين  السوعر والجوودة

موون  والل النظوور إلوو   للمنظمواتيمكوون و ،فكول كفووزة فوي السووعر تووؤدي إلو  كفووزة فوي الجووودة
تراتيجية وأيضان من  الل المجموعوات اإلسو، الصناعات المشابه أن ت وجد المحيطات الزركاء

اسوتطاعت الك يور مون الشوركات أن تجود  نفسوه في االتجاهو ،(01،2111موربورن ،و)كي  ،
لنفسووها محيطووات زركوواء  موون  ووالل النظوور إلوو  مجموعووات إسووتراتيجية م تلفووة فووي مجووال 

ومن  والل الجمو  بوين أك ور العوامول جاذبيوة  مون كلتوا المجمووعتين اإلسوتراتيجيتين  ،عملِها
 المنظمواتا لوص ن أ( Lindmark et al., 2009,9. يؤكود )ه ر أو ت فيضآ وِاستبعاد كل شيء

تركز عل  التنافس دا ل المجموعات اإلستراتيجية التي تنتمي إليهوا ،لكون ابتكوار المحيطوات 
الزركاء يت  بتجاوز فذا المنطق التنافسي الضيق بال رول من تلك المجموعات اإلسوتراتيجية 

المجموعوووات باال تيووار واالنتقوووال بوووين  الزبوووافن  كووورارات بعوود فهووو  العناصووور المووؤ رة علووو
   .الم تلفة المتنافسة

مفتواح إيجواد المحويط األزرق ضومن  لو  أنإ (Noreen & Wang, 2010, 17) ويشوير
ية الضيقة من  الل  فه  العوامل التي تحدد كيفيوة ؤمجموعة إستراتيجية فو ا تراق فذِه الر

 ,Themaat, 2011)يبوين وم  مجموعة إسوتراتيجية أ ور . ِات اذ كرار الشراء حول التعامل 

ضوومن  منظموواتيشووير إلوو  مجموعووة   (المجموعههات ا سههتراتيجية) إن فووذا المصووطل  (62
، كمووا ويمكوون ترتيووص المجموعووات ةمجووال صووناعة مووا تعموول علوو  تنفيووذ إسووتراتيجية متشووابه

حيوث  الكلفوة: السوعر وفموا تقريبي مبني علو  بعودين أساسويين ينحو فرمعل  اإلستراتيجية 
 الكلفة.في  ةكل كفزة في السعر تعمل عل  إحداث كفزة مشابهن إ
 إعاد  تحديد مجموعة الزبائك المستددفيك -3

الذي تستهدفه  لكن الحقيقوة إن فنواك  للزبونتتفق الشركات المتنافسة عل  معن  محدد 
شور و يور المباشور علو  تتحودد موواكعه  وفقوان لدرجوة توأ يرف  المبا ينن الوذالزبوافسلسلة مون 

فوو  أنفسووه   نأو ال دمووة كوود ال يكونووو السوولعةيوودفعون  موون  الووذين فالزبووافن ،كوورار الشووراء
وفوذه ، المست دمين الفعليين لها. وفناك ففة يطلق عليها مجموعة المؤ رين في عملية الشراء

، )طالووص يشوويرو .(323، 2111  تلوو  لووديه  معنوو  كيمووة السوولعة )رؤو ،تالففووات الوو الث 
الوذي  للزبوونعل  معن  محدد تتفق المنظمات المتنافسة أن أ لص  ل إ (68، 2112والبناء ،

الوذين تتحودد موواكعه  وفقوان لدرجوة توأ يرف   الزبوافنتستهدف ه لكن الحقيقة أن فناك سلسلة مون 
   .شر و ير المباشر عل  كرار الشراءالمبا
 متابلة السلع والخدمات المكملة  -0

ن إو،  ووورآليليوووة فوووي المنتجوووات التوووي تووورتبط بعضوووها مووو  الوووبع  االمنتجوووات التكم
موات الناجحوة ظلمنالمنظمات ت قد  تشوكيلة مون المنتجوات التكميليوة التوي تووفر كاعودة لتمييوز  ا
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وال ودمات التكميليوة أصوبحت معيواران  السول ن وأ نواء وبعود ناجحة، أي العن المنظمات  ير 
عووادةن فووي  المعروفووةواعهووا، حيووث  ت تبووم القيمووة لقيوواس فعاليووة المنظمووات علوو  ِا ووتال  أن

عنود  الزبوافنالمنتجات المكملة والمفتواح الوحيود فوو تحديود الحول اإلجموالي الوذي يبحوث عنوه  
اسوت دا   وبعود ا تيارف  لمنتب ما والطريقة المبسوطة للقيوا  بهوذا فوي التفكيور بموا يحودث كبول

 .(60،2111 والبناء، المنتجات )طالص،
( كليلوة فووي المنتجوات التوي تسوت د  فوي الفوورا  06، 2111موربوورن ، )كوي ، ويشوير

أن تحودد  المنظموةإليجادفوا علو  و، حيث فناك كيمة مبتكرة  كامنوة دا ول المنتجوات المكملوة
 كموا يشوير ،الحصوول عليهوا مو  السولعة التوي تقود  لهو  زبافنهواالحلول المتكاملوة التوي يتمنو  

لمنظمة ابتكوار محيطوات زركواء مون  والل إ وارة بعو  يجص عل  اأنه   ل إ )كي ،موربورن(
 (:2111،1 وموربورن، )كي ، أآلتيةالتساؤالت 

موواذا يحوودث كبوول اسووت دامه   .2باسووت دا  منتجووات المنظمووة ؟ الزبووافنفووي أي سووياق يقووو  .1
فول باإلمكوان توذليل  .4التعر  عل  العقبوات وتش يصوها ؟ . محاولة3؟ هوبعد هوأ ناء للمنتب
 ات بتقدي  حلول متكاملة من والمنتجات المكملة ؟العقب تلك

 منظور ا رراء الوظييي واللاطيي  -  5

لنظريووة المقبولووة لمنظووور تميوول كووو  المنافسووة  فووي صووناعة مووا لاللتقوواء لوويس حووول ا
. تتنووافس إ ووراء الزبووون ودفعووِه علوو  الشووراءإنمووا علوو  واحوود أو أ نووين موون أسووس ، منتجاتهووا
 السوعر، وتعتمود بشوكل كبيور علو  حسواص المنفعوة مون  واللي بشكل أساسو المنظماتبع  

صووناعات أ وور  تتنووافس فووي مجووال  لكوون ، وفنووا يكووون اإل ووراء منطقيووان،المقدمووة للزبووون
، 2111)رؤو  ، يتفووق(. وKim, Maouborgn, 2005,70المشوواعر واإل ووراء العوواطفي )

فوالبع  يركوز علو   ،تبوين المنظموا ينبواوجه المنافسوة متأ أنمؤكدا  م  فذا التوجه (324
فووي حووين نجوود أ وور  تركووز فووي مجووال تحريووك المشوواعر وإ ووراء  ،الكلفووة وحسوواص المنفعووة

وعلو  الور   مون ذلوك فوِان موواطن جوذص معظو  السول  نوادران موا يكوون فوي  ،الزبون عاطفيوان 
 جوفرِه واحد من اال نين. 

ة الحفواظ علو  زبافنهوا ينبتوي علو  المنظمو بأنوه (Lindmark et al., 2009, 19) ويشوير       
أن  (Themaat, 2011, 65) بوينو ،ومحاولة كسص زبافن جدد لتر  تحقيق كفاءة أداء عاليوة

 :عل  النحو اآلتيفناك نوعين من المنظمات و
منظمووات تتنووافس أساسووا فووي السووعر والجووودة فتصووب  جاذبيتهووا لوود  الزبووافن موون النووول  .1

د  سوولعان ر يصووة للزبووافن و البووان مووا الوووظيفي والصووناعات ذات الجاذبيووة الوظيفيووة تقوو
 تتنافس منظماتها عل  ت في  األسعار من دون أن تهت  بالعناصر األ ر  .

منظمات تتنافس أساسا عل  أذفان ومشاعر الزبافن فتصب  جاذبيتها من النول العواطفي  .2
 والصناعات ذات الجاذبية العاطفيوة تمون  زبافنهوا  عوددان مون العناصور التوي تزيود السوعر

 مسوتمرالجوودة فوي إدراك أن ( Hill, 2000, 117) مون دون زيوادة فوي الجوودة. ويضوي 
ة لمواصفات المنتب الوذي الحتياجات الزبافن وتوكعاته  وتلبيتها من  الل تحقيق المطابق

( أنهوا وسوافل لكسوص رضوا الزبوون بواسوطة Nickels, 2002, 121) . كما يصوفهايطلبونهن 
ليات منذ بداية اإلنتال )شراء أو بي  أو  دموة( واالسوت دا  إنشاء الجودة في ت طيط العم

 فو الذي يبين مد  رضا الزبون أو العكس.
 منظور الزمك  -4

عنود تقودير  أن فناك  الث مقاربات حرجوة ل إ (Kim, Maouborgn, 2005, 76) يشير
 يجووص أن تكووون فووذهِ  ذإالنزعووات عبوور الووزمن لوضوو  األسوواس إلسووتراتيجية المحوويط األزرق 

م ل توكو  تقنيوة موا أو  ،، وان يكون لها مسار واض المنظمةاسمة بالنسبة لعمل النزعات ح
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 موربوووورن، ،ويشوووير )كوووي  .أو تتييووور فووي التشوووريعات أو المحووويطظهووور نموووط حيووواة جديووود 
( إن كل الصناعات ت ض  الِتجافات التحوالت ال ارجية التي تؤ ر فوي العمول 2111،111
ور واالنتشوار السوريعين لالنترنوت أو العالميوة لحمايوة البيفوة وعنود بوالظه والتفكيور م  الزمن

النظر إلو  م ول فوذِه التحووالت مون المنظوور الصوحي  يمكنوك أن تعور  كيو  توجود فرصوان 
( إن المتتبوو  للتتيوورات التووي تحوودث بموورور 321، 2111)رؤو   للمحوويط األزرق.ويؤكوود

اط االستهالك نتيجة انتشار الوعي البيفوي الزمن يالحظ حج  التتير الكبير  في الر بات وأنم
ألمور الوذي يم ول فرصوة حقيقيوة بِاتجواه  لوق سووق اوظهور الحركوة العالميوة لحمايوة البيفوة، 

 ,Blegvad) جديوودة موون  ووالل تحديوود فووذِه التحوووالت فووي تتييوور القيمووة لوود  الزبووافن. ويشووير

فوِان كودرة اإلدارة علو   افسويةالسوري  فوي البيفوة التنعنودما يحودث التتيور  لو  أنوهإ (11 ,2010
ن اوفذا يولد ال طوورة الناتجوة مون التتيور المتسوارل ،لوذلك فو ،صعبة جدان  م  التتيير التفاعل

موا تقود  نحون  وفوي ضووء .السابقمن البيفي المدراء يجص أن يكونوا أك ر كدرة عل  التكي  
 التووي تتضوومنها إذا أ ووذت بنظوور االعتبووار المسووارات السووتة المنظمووات المعاصوورةنوور  أن 

نها سو  تحقق ال طوات ال ابتوة والناجحوة فوي الوصوول إلو  اف ،إستراتيجية المحيط األزرق
 .الحاليين أسواق جديدة بعيدة عن المنافسين

 
 الجانب التطبيقي 

 المبحوثيك  االشخاصوص   -1

( إلوو   صووافص عينووة البحووث متم لووة بالقيووادات اإلداريووة التووي توو  1يشووير الجوودول )
 )بيانوات عاموة(. عليها من  الل إجاباته  عل  الجزء األول من استمارة االسوتبيان الحصول

أن شوركة الحكمواء تعتمود علو  الوذكور فوي  علو  وفوذا يودل ،%04حيث  بلتت نسبة الذكور 
كذلك تعتمد الشوركة ، وفذا كرار يعود لسياسة الشركة في إدارة أعمالها ،أداء م تل  أعمالها

، كووذلك موودة %81،88بلتوت  عاليووة ةلوو  شووهادة البكوالوريوس بنسووع حاصولةالكوووادر العلو  
جلت  ،ال دمة  1-3% لرشو اص التوي تتوراوح  ودمته  مون 1,11 بلتوت ةنسبة عاليوحيث س 
جل بالعمر وفيما يتعلق، سنة زيود أعموارف  عون  مسوين تنسص متساوية لرش اص الذين  تس 

ل وفوذا يودل علو  أن الشوركة تعتمود سونة فأكو 31وكذلك الذين تقل أعمارف  عن  ،سنة فأعل 
ال بورات المتراكموة  و تالمهوارا لحصوول علو  المزيود مونالعمر لفي  المتقدمةعل  الكوادر 

وما يلبي حاجوات الزبوون وكذلك الكوادر الفتية للحصول عل  االبتكار وتقدي  كل مافو جديد 
توسوطة وفوذا يودل م معودالتنسص المشاركة في الدورات والمؤتمرات  سجلتكما ، المتجددة

 عل  أن الشركة المبحو ة حدي ة العهد في نشاطها التجاري .  
 

 1جدول ال
 المبحو ين بحسص بع  ال صافص األش اصوص  

 المركز الوظييي

 مدير شلبة رئيس قسى ملاوك مدير المدير

 % ت % ت % ت % ت

1 3،13 1 3،13 13 30،41 18 14،14 

 الجنس

 أنثى ذكر

 % ت % ت

31 04 2 1 
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 التحصيل الدراسي

 دكتوراه ماجستير دبلو  عال بكالوريوس دبلو 

 % ت % ت % ت % ت % ت

4 12,12 26 88,81 2 11,1 - - - - 

 مد  الخدمة

 سنة فأكثر 4 سنة 5-3 سنة فأقل 4

 % ت % ت % ت

4 12,12 21 11,11 0 28,26 

 اللمر

 فأكثر 54 03 -04 سنة 33 -31 سنة فأقل 34

 % ت % ت % ت % ت

11 34,33 6 21,21 8 24,24 6 21,21 

 الدورات

 فأكثر 7 4-0 3-1 بال مشاركة

 % ت % ت % ت % ت

6 21,21 11 48,48 1 18,18 4 12,12 

 الم تمرات

 فأكثر 7 4-0 3-1 بال مشاركة

 % ت % ت % ت % ت

11 31,31 13 30,30 6 21,21 3 11,0 

 نتافب التحليل اإلحصافي من إعداد الباح ين في ضوءالمصدر  
 

 وص  متايرات البحث -4
تشوووير فوووذِه الفقووورة إلووو  وصووو  وتشووو يص مسوووارات إسوووتراتيجية المحووويط األزرق 
والمتضمنة )النظر إلو  الصوناعات الشوبيهة، االنتقوال عبور الكتول اإلسوتراتيجية ضومن مجوال 

رو  ل وودمات الصووناعة، إعووادة تحديوود مجموعووة الزبووافن المسووتهدفين، النظوور إلوو  تقوودي  عوو
منظوووور اإل وووراء الووووظيفي والعووواطفي، منظوووور الوووزمن(، وتشوووير إلووو  ، ومنتجوووات مكملوووة

المتوسووطات واالنحرافووات المعياريووة والتكوورارات والنسووص المفويووة لكوول مسووار موون مسووارات 
 .(2إستراتيجية المحيط األزرق وكما في الجدول )
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 2جدول ال

 البحث لمتتيرات المعيارية واالنحرافات التكرارية وزيعاتوالت المفوية والنسص التكرارات

 
 من إعداد الباح ين في ضوء نتافب التحليل اإلحصافي: المصدر

 

%( موون أفووراد عينووة البحووث متفقووون موو  10.36( إلوو  أن )2تشووير نتووافب الجوودول )
( موووونه   يوووور متفقووووون، %8.26تبووووين إن ) كمووووامسووووارات إسووووتراتيجية المحوووويط األزرق 

( وانحووورا  معيووواري كووودره  3.81%( كوووانوا محايووودين، وذلوووك بوسوووط حسوووابي )22.13و)
المحويط  إستراتيجية ناء إ( أن كل المسارات أسهمت في 2ويالحظ من الجدول )(، 1.810)

، 61,3، 81,3، 61,3وذلووووك بأوسوووواط حسووووابية متقاربووووة كوووودرفا علوووو  التوووووالي ) ،األزرق
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( علووو  مقيووواس ليكووورت 3فرضوووي )مووون الوسوووط ال أعلووو ( والتوووي فوووي 13,4، 63,3،61,3
  نواءإمسوار منظوور الوزمن  فوي  إلسوها ال ماسي المعتمد في البحث م  وجود تفووق نسوبي 

موون ابوورز المسووارات التووي ن إو، 4.13 ط األزرق بداللووة الوسووط الحسووابيالمحووي إسووتراتيجية
 نووواء إسوووتراتيجية المحووويط األزرق فوووي االنتقوووال عبووور الكتووول اإلسوووتراتيجية، إأسوووهمت فوووي 

ومنظووور الووزمن، ومنظووور اإل ووراء الوووظيفي، وذلووك بأوسوواط حسووابية علوو  التوووالي كوودرفا 
( علوو  مقيوواس ليكوورت 3علووي موون الوسووط الفرضووي )أ( والتووي فووي 3.61، 4.13، 3.81)

 ال ماسي المعتمد في البحث .
 اختبار اليرعيات 

 اختبار اليرعية األولى
ة المبحو وووة تصووووران عووون فوووي الشووورك اإلداريوووةالتوووي تووونص علووو  "تمتلوووك القيوووادات 

( 3.81ذ تبووين موون المؤشوور الكلووي للوسووط الحسووابي البووالغ )إاسووتراتيجيه المحوويط األزرق"، 
إن القيوادات اإلداريوة فوي الشوركة المبحو وة تمتلوك  ،(3علي من الوسوط الفرضوي )أالذي فو 

ويؤكوود ذلووك أيضووا كووي  النسووص لمؤشوورات  ،عوون إسووتراتيجية المحوويط األزرق تصوووران واضووحان 
 ( .2( الموضحة في الجدول )%8.26%(،) 10.36)اتفق وال أتفق( البالتة عل  التوالي )

 ختبار اليرعية الثانيةا
الفرضية ال انية مد  تووافر مسوارات إسوتراتيجية المحويط األزرق فوي المنظموة  تم لت

 ( إل  أي مد  تتوافر مسارات إستراتيجية المحويط3عينة البحث إذ  تشير معطيات الجدول )
األزرق في المنظمة المبحو ة والتي ت  تحديدفا من  الل مقارنة الوسط الحسابي لكل مسوار 
موو  الوسووط الحسووابي الموووزون لجميوو  المسووارات بت بيووت المتوووفر موون تلووك المسووارات فووي 
المنظمووة المبحو ووة وموون  ووالل نتووافب المقارنووة نجوود أن المنظمووة المبحو ووة تتوووافر فيهووا جميوو  

المسوارات مون عودمها مون وكد ت  االستناد في الحكو  علو  تووافر  ،اتيجيةمسارات تلك اإلستر
كانووت كيمووة الوسووط الحسووابي اعلوو  موون كيمووة المتوسووط  ذاافوو ، ووالل كيمووة الوسووط الحسووابي

مما يعني صحة الفرضوية   الحسابي الموزون فهذا يعني توافر المسار والعكس فو الصحي ،
ركة المبحو وة حدي وة النشووء تواجوه منافسوة حوادة ن الشوأ لو إ ويعود السوبص فوي ذلوك، ال انية
 الودوافي القطوال بيفوة فوي متواجودةال صناعة االدويوة والمسوتلزمات الطبيوة م  شركات وكوية

)كطوال عوا ( والشوركة العربيوة للمضوادات الحيويوة  سوامراء ونينوو  شركة)م ل  في العراق
األمر الذي حت  عل   (ات ال اصةمن الشرك و يرفاالتابعة لالتحاد العربي لصناعة االدوية 

السووعي  ( مسووافمة  اصووةلصووناعة األدويووة والمسووتلزمات الطبيةالشووركة المبحو ووة )الحكموواء 
فوي مجوال   ةلتطبيق األسواليص اإلداريوة الحدي وة التوي تونعكس علو  عملياتهوا بطريقوة ابتكاريو

 .من مواكبة بيفة الصناعة لتتمكنة الصناعة الدوافي ممارسة
 

 3جدول ال
*وسط الحسابي الموزونمتالوسط الحسابي لكل مسار ومقارنته  م  ال

 

 المسارات
الوسط الحسابي 

 للمسار

المتوسط الحسابي 
 الموزوك

 رير متوافر متوافر

 - √ 18,3 61,3 النظر إلى الصناعات الشبيدة

 - √ 18,3 81,3 االنتقال عبر الكتل ا ستراتيجية

إعهههاد  تحديهههد مجموعهههة الزبهههائك 
 دفيكالمستد

61,3 18,3 √ - 

                                                           
زون في محور االطار المنهجي فقرة اساليص التحليل االحصافي ت  توضي  كيفية است رال المتوسط الحسابي المو *

 1ص
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 المسارات
الوسط الحسابي 

 للمسار

المتوسط الحسابي 
 الموزوك

 رير متوافر متوافر

النظههههههر إلههههههى تقههههههديى عههههههرو  
 لمنتجات وخدمات مكملة

63,3 18,3 √ - 

منظههههههههور األرههههههههراء الههههههههوظييي 
 واللاطيي

61,3 18,3 √ - 

 - √ 18,3 13,4 منظور الزمك

 من إعداد الباح ين في ضوء نتافب التحليل اإلحصافيالمصدر  

 
 اختبار اليرعية الثالثة

بين مسوارات إسوتراتيجية المحويط األزرق" فوي  األفمية التي تنص عل  "تتباين درجة
مسووارات إسووتراتيجية المحوويط  أفميووة( درجووة تبوواين 4ويبووين الجوودول ) الشووركة المبحو ووة،

 .ويؤكد فذا صحة الفرضية ال ال ة الشركة المبحو ة فياألزرق 
 

 4جدول ال
 مسارات إستراتيجية المحيط األزرق في الشركة المبحو ة فميةاتباين 

  ميةدرجة اال الوسط الحسابي للمسار المسارات

 1 3,4 منظور الزمك

 2 81,3 االنتقال عبر الكتل ا ستراتيجية

 3 61,3 منظور األرراء الوظييي واللاطيي

 4 61,3 النظر إلى الصناعات الشبيدة

 1 63,3 النظر إلى تقديى عرو  لمنتجات وخدمات مكملة

 1 61,3 مستددفيكإعاد  تحديد مجموعة الزبائك ال

 من إعداد الباح ين في ضوء نتافب التحليل اإلحصافيالمصدر  

 
 ختبار اليرعية الرابلةا

التووي توونص علوو  وجووود عالكووة ارتبوواط ذات  داللووة معنويووة بووين مسووارات إسووتراتيجية 
أن فنواك عالكوة ارتبواط  1المحيط األزرق في الشركة المبحو ة إذ توض  معطيوات الجودول 

ت داللوة ايجابيوة بوين مسوارات إسوتراتيجية المحويط األزرق فوي المنظموة المبحو وة معنوية ذا
 .الرابعةويؤكد فذا صحة الفرضية 

 

 1الجدول 
 عالكة االرتباط بين مسارات إستراتيجية المحيط األزرق

Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1  

     1 Y1 

    1 **828,1 Y2 

   1 **181,1 **141,1 Y3 

  1 **111,1 **111,1 **446,1 Y4 

 1 **643,1 **110,1 **143,1 **488,1 Y5 

1 **813,1 **138,1 **410,1 **111,1 **461,1 Y6 

n = 33 , p ≤0.01                                                                                         
 حصافي: من إعداد الباح ين في ضوء نتافب التحليل اإلالمصدر



 [       50]                                                                                                                                   ... توافر مسارات إسرتاتيجية مدى

 االستنتاجات والمقترحات
 االستنتاجات 

 اتن القيوووادات اإلداريوووة فوووي الشوووركة المبحو وووة تمتلوووك تصوووورأتوصووولت الدراسوووة إلووو   .1
 عن إستراتيجية المحيط األزرق ومساراتها. ةواضح

توووافر مسووارات إسووتراتيجية المحوويط تبووين موون  ووالل الواكوو  الميووداني للشووركة المبحو ووة  .2
الشوركة كواعود اللعبوة التنافسوية  إدارةدراك إيعكوس  وفوذا ،و وةاألزرق في الشركة المبح

الجديدة التي تتطلص توجها استراتيجيا مضامينه التركيز عل  ابتكار القيمة و لق الطلوص 
 زرق. ألطار فلسفة المحيط اإالعمل في  تحقيق وبالتالي يجاد زبافن جددإو

لدراسووة تبوواين درجووة افميووة فرزفووا الجانووص الميووداني لأيتضوو  موون  ووالل النتووافب التووي  .3
مسووارات اسووتراتيجية المحوويط االزرق فووي الشووركة المبحو ووة حيووث تبوووأ مسووار منظووور 

 فمية مقارنة بالمسارات اال ر .ألالزمن الدرجة االول  في ا

أشووارت نتووافب الدراسووة إلوو  وجووود عالكووة ارتبوواط  بووين مسووارات إسووتراتيجية المحوويط  .4
ألنها احول ما تكون  المساراتالمبحو ة تعتمد كل  ادارة الشركة مما يعني أن  ،األزرق
علو  تحقيوق النجواح فوي أعمالهوا  فايسواعد الوذي تبني استراتيجية المحويط االزرق اهباتج

 .في ظل المنافسة الشديدة بالقطال الدوافي
 المقترحات 

 السووووتراتيجية المحوووويط االزرق  بحو ووووةالشووووركة الم إلدارةضوووورورة االدراك المتزايوووود  .1
ن تتبنوواه لزيووادة كوودراتها فووي تطبيووق كواعوود أمنهجووا اسووتراتيجيا معاصوورا يمكوون  وصووفهاب

االبتعواد عون فلسوفة المنافسوة التقليديوة باعتمواد مبودأ دة القافموة علو  يواللعبة التنافسوية الجد
 ابتكار القيمة الذي يعتبر حجر الزاوية لفلسفة المحيط االزرق.

وفوق مسوارات وعلو   بيفيوة والمتسوارعةضرورة مواكبوة المنظموة المبحو وة للتتيورات ال .2
 إستراتيجية المحيط األزرق  وبما ي د   توجهها االستراتيجي .

 وإنمووا ،دارة الشووركة المبحو ووة عوود  التركيووز فقووط علوو  الزبووافن الحوواليينإينبتووي علوو   .3
 .  )المحتملين( والمستهدفينالتفكير في المنتجات التي يحتاجها الزبافن المرتقبين

دارة الشووركة إفميووة المسووارات ينبتووي علوو  أالوصوو  والتحليوول لدرجووة  فووي ضوووء نتووافب .4
تفعيوول كوول المسووارات موون أجوول االنتقووال إلوو  إسووتراتيجية  زيووادة أن تسووع  إلوو المبحو ووة 

   .من إعادة بناء حدود أسواكهاوالتمكن  المحيط األزرق لل رول من المنافسة الحالية
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