
 2152/ 2( ج64( العدد )51كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )جامعة تكريت/ 

 

532 

 استراتيجية المحيط األزرق ومدى توافر مؤشراتها  

دوية والمستلزمات ألدراسة تحليله آلراء عينة من القيادات في الشركة العامة لصناعة ا 

 الطبية في سامراء
 

 م.م. زاهد محمد صالح

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 جامعة تكريت

Zahid.mohammed1973@gmail.com 

 

 :المستخلص

تمثل استراتيجية المحيط األزرق للشركات عامة والشركة المبحوثة توجها إداريا معاصرا   

وقد هدف البحث الى معرفة مدى توفر مؤشرات استراتيجية  ،م في تحديد أهدافها االستراتيجيةيسه

وقد تمثل مجتمع  ،ة والمستلزمات الطبية سامراءدويالمحيط األزرق في الشركة العامة لصناعة اال

فردا ( 61( فرد من قيادات اإلدارة العليا وقد اختيرت عينة عشوائية متمثلة في )11البحث في )

( ضمن Cluster analysisوقد تم اختيار التحليل العنقودي ) ،ليمثلوا المجتمع تمثيل صحيح

تتوافر  :احث الى جملة من االستنتاجات أهمهاوقد توصل الب ،حليل البيانات( لتSPSSبرنامج )

حيث كانت االبعاد  ،في الشركة المبحوثة بنسب متفاوتةمؤشرات استراتيجية المحيط األزرق 

 ،راتيجية المحيط األزرق في الشركةاألكثر قيمة هي الزيادة واالبتكار والتي مثلت أساس بناء است

ها زيادة االهتمام واالستمرار في بعد االبتكار وبالتالي قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهم

 .استراتيجية المحيط األزرق هم عليباعتباره األساس الذي تقو

 .ابتكار القيمة استراتيجية المحيط األزرق، :الكلمات المفتاحية
 

Blue Ocean Strategy and Range to Reach its Indicators 
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Abstract: 

  The blue ocean strategy of the public companies and company represents a 

modern management approach that contributes to the definition of their strategic 

objectives. The objective of the research was to know the availability of Blue Ocean 

strategy indicators in the general company for the manufacture of medicines and 

medical supplies Samarra. The research community represented (50) senior 

management a random sample of (40) individuals was chosen to represent the society 

correctly. The (cluster analysis) was selected within the (SPSS) program to analyze the 

data. The researcher reached a number of conclusions, the most important of which are: 

The availability of blue ocean strategy indicators in the company in varying proportions, 
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where the most valuable dimensions were the increase and innovation that formed the 

basis of building the blue ocean strategy in the company. Therefore, the researcher 

presented a set of recommendations including increased attention and continue 

dimension of innovation as the foundation of the Blue Ocean Strategy. 

Keywords:  Blue Ocean strategy, Innovation value. 
 

 المقدمة

انه ال توجد منظمات ممتازة على الدوام وال صناعات ممتازة على  تكشف لنا االدبيات  

، تعتمدها المنظمات يكون على أساس التحركات االستراتيجية التي وانما هناك تقدم وتراجعالدوام 

تباعها المنظمات الرائدة ال تحقق التفوق من خالل المنافسة مع منظمات أخرى وانما من خالل اف

لمنهجا استراتيجيا قائما على إيجادها ألسواق خالية من المنافسة في كل مجاالتها إضافة على 

وهذا يتطلب توفر مجموعة من الخصائص والقدرات المتميزة التي تمكن  ،قابليتها على النمو

مثل هذه  جديدة.المنظمة من ابتكار منتجات او تطوير منتجات تمكنها من اكتشاف أسواق 

ستراتيجية يطلق عليها استراتيجية المحيط األزرق حيث يقتر  القائمون على هذه االستراتيجية اال

على إنشاء "المحيطات الزرقاء" من مساحة السوق غير المتنازع عليها. وال يستخدم منشئو 

ميه يتبعون منطقًا استراتيجيًا مختلفًا نس ذلك،بدالً من  لهم.المحيطات الزرقاء المنافسة كمقياس 

ابتكار القيمة الذي هو حجر الزاوية في استراتيجية المحيط األزرق. ونحن نسميها قيمة االبتكار 

فإنك تركز على الخروج  الحالية،ألنه بدالً من التركيز على التغلب على المنافسة في مساحة السوق 

ات التي تترك من حدود السوق الحالية من خالل خلق قفزة في القيمة بالنسبة للزبائن والمنظم

 (.Kim & Muborgne, 2005: 3) المنافسة وراءه
 

 المنهجي اإلطار األول:المحور 

في بيئة االعمال ليست الحل لبقاء  المنافسةفي ظل االلفية الجديدة أصبحت أوال. مشكلة البحث: 

ات دفع الشركاالمر الذي  للجميع،ونمو الشركات خصوصا وان التكنولوجيا الحديثة أصبحت متاحة 

تقود  الى التفكير في توجهات استراتيجية جديدة قائمة على الجوانب الفكرية والمعرفية التي غالبا ما

الى ابتكار قيمة متميزة للزبون تجعل الشركة في موقع منفرد او متميز في األسواق الجديدة او 

ومن هنا  الزبون.ات مبتكرة او تطوير لمنتجات قائمة بما يفوق توقعالقائمة من خالل تقديم منتجات 

ط األزرق في توفر مؤشرات استراتيجية المحي )مدىتظهر مشكلة البحث في تساؤل رئيسي مفاده 

 (المبحوثة؟الشركة 

من ان استراتيجية المحيط األزرق تعد توجها حديثا  البحث أهميتههذا  يكسبثانيا. أهمية البحث:  

ق بمؤشرات تلك االستراتيجية ذات العالقة المنظمة المستقبلية خصوصا فيما يتعل يرتبط برؤية

وصوال الى تحقيق أهدافها في البقاء  الشديد.المباشرة بمستقبل المنظمة في مواجهة ضغوط المنافسة 

ماهي  ،واالستمرار وذلك من التعرف على مفهوم تلك االستراتيجية ومفهوم مؤشراتها ومعرفة

 ؟المبحوثةوافرة على مستوى الشركة المؤشرات المت

تماشيا مع أهمية البحث فان الهدف الرئيس لهذا البحث هو التعرف على مدى ثالثا. هدف البحث: 

توافر مؤشرات استراتيجية المحيط األزرق في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية 

والتغيرات  سامراء لتكون بمثابة مدخال استراتيجيا جديدا تتبناه الشركات العراقية في ظل الظروف
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المحيطة بالمنظمات في بيئة االعمال لتحقيق األهداف المنظمية التي يكون فيها الرابح األول هو 

  بأسره.المجتمع  هالزبون ومن بعد

اعتمادا على مشكلة البحث وانسجاما مع أهميته وأهدافه فقد تم اشتقاق مخطط رابعا. مخطط البحث: 

  (:5) ة المنطقية وكما في الشكلالبحث الفرضي الذي يعكس طبيعة العالق

 

 مخطط البحث الفرضي :(5الشكل )

 .المصدر: اعداد الباحث

تتوافر )بـ تماشيا مع مخطط البحث فأن فرضية البحث الرئيسة تتمثل . فرضيات البحث: خامسا

 .ابعاد استراتيجية المحيط األزرق في الشركة المبحوثة(

قيادات العاملة في الشركة العامة لصناعة االدوية اختيرت الوعينته:  البحث مجتمع .سادسا

فردا وقد تم اختيار عينة عشوائية  (11)والمستلزمات الطبية سامراء مجتمعا للبحث والبالغ عددهم 

فردا ليمثلوا مجتمع البحث تمثيال حقيقيا  (61)قصدية شملت العاملين في اإلدارة العليا البلغ عددهم 

 الشركة.ر األساس في صنع القرار داخل خبرة ولهم الدو أكثر ألنهم

  االتي:يمكن تقسيم حدود البحث بالشكل البحث:  حدود سابع. 

 سامراء.في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية  تمثلت- المكانية:الحدود 

 .52/4/2152ولغاية  5/52/2152انحصرت في الفترة  الزمانية:الحدود 

 فردا. (61)يادات اإلدارية في الشركة المبحوثة والبالغة الق البشرية:الحدود 
 

 الجانب النظري الثاني:المحور 

 األزرق  استراتيجية المحيطمفهوم  أوال.

ان اغلب الصناعات القائمة اليوم تنطوي تحت مظلة استراتيجية المحيط األحمر، وان   

ال وأساس نجاحها هو اغلب هذه الصناعات هي صناعات موجودة ومتكررة في عالم االعم

وخفض  التمايز )استراتيجيةتعتمد بشكل مباشر على مهارات معينة منها  الشرسة والتيالمنافسة 

والسؤال التقليدي الذي يطر  نفسة  (Kim & Mauborgne, 2005: 7. )الجودة(تحسين  الكلفة،

لى المنافسين واالجابة هو كيف يمكن للمنظمات من إيجاد استراتيجية معينة يمكن اعتمادها للتفوق ع
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مفهوم جديد في اإلدارة  استراتيجية اوتعد أداة  االزرق والتيتكمن هنا في استراتيجية المحيط 

إن فكرة استراتيجية تسويق المحيط األزرق هي  جديدة.االستراتيجية موجه إلى إيجاد أعمال وقيمة 

تعتمد (. (Yang, 2012, 23ية الثانية ولم تظهر إال في السنوات التي تلت األلف نسبيًا،فكرة جديدة 

األسواق غير المتنازع عليها والتي  وللمنظمة فيهذه االستراتيجية على فكرة إنشاء قيمة للزبائن 

 (.(Parvinen & et al., 2011, 123تحمل اسم "المحيطات الزرقاء" 

لسوق من خالل وتقوم هذه االستراتيجية على مبدأ خلق الطلب وزيادته ومحاولة التفرد في ا  

الطرق لهزيمة المنافسين هي التوقف عن  أسهلان  المنافسة اذقيمة مبتكرة لمنتجاتها واالنفالت من 

 .(Kim & Mauborgne, 2006, 23منافستهم )

وقد وردت العديد من التعاريف لهذا المفهوم نستعرض بعضا منها إلعطاء المعنى المتكامل   

حيث يمكن فتح طلب  بعد،على انها أسواق لم يتم إنشاؤها  (Leavy, 2018, 10)عرفها  لها فقد

 االستراتيجية.هام جديد ال جدال فيه من قبل الشركات الراغبة والقادرة على مواصلة" التحركات 

ان مطلح استراتيجية تسويق المحيط االزرق هي نمط . (Chakrabarti, 2014, 10ويضيف )

أسواق وصناعات جديدة حيث يتم إنشاء الطلب بدالً من  ثابت من التفكير االستراتيجي وراء إنشاء

 ((Saxtoft, 2008, 5في حين يشير  صلة.كون قاعدة المنافسة غير ذات أن يناضل من أجله وت

( بانها الية 2 ،2155 ،يليالعد)وبين  سواء.على انها خلق قيمة للمنظمة وللمشتري على حد 

مات على الرغم من المنافسة الشرسة التي تشهدها لألبداع واالبتكار في تقديم المنتجات والخد

وعرفت بانها انتقال المنظمة من مساحة السوق الحالية الى مساحة السوق  عالم اليوم.األسواق في 

( على انها استراتيجية (Yang, 2007, 12. وأشار (Sloan & Pollack, 2006, 5) الجديدة

تبر واالنعتاق من المنافسة مع المنظمات تتبناها المنظمة للحصول على فضاء سوقي غير مخ

المنظمات التي تبحر في المحيطات الزرقاء هي تلك المنظمات التي  نستنتج انومما تقدم  األخرى.

تتغلب على المنافسة من خالل التركيز على تطوير ابتكارات قيمة مقنعة للمنظمة ولزبائنها من 

من خالل المنطلقات الفكرية و .(Hollensen, 2013, 25) خالل خلق مساحة سوقية ال نزاع فيها

وفكراً حديثا يرتبط برؤى )ان استراتيجية المحيط األزرق تعد توجها  التي تم تناولها يرى الباحث

عاد عن طلب جديد وأسواق جديدة لمنتجاتها واالبت عبر قيادتها ألنشاءالمنظمة المستقبلية  وتصورات

 (.أجواء المنافسة التقليدية

 ابتكار القيمة هو حجر الزاوية في استراتيجية المحيطات الزرقاء ثانيا. 

ما كان يفصل باستمرار عن الرابحين من الخاسرين في إنشاء المحيطات الزرقاء هو   

حيث  تقليديا،نهجهم في االستراتيجية. والمنظمات التي ابحرت في المحيط األحمر اتبعت نهجا 

بناء موقع يمكن الدفاع عنه داخل الصناعة الحالية. فمن  نجحت في التغلب على المنافسة من خالل

غير المفاجئ أن مبدعي المحيطات الزرقاء لم يستخدموا المنافسة كمعيار قياسي لهم. لكن في 

   . (Lohtander, 2017, 235القيمة )اتبعوا منطقًا استراتيجيًا مختلفًا يطلق عليه "ابتكار  الواقع،

كثر اثارة وهو إضفاء مزيد من التطور في مجال االستراتيجية في ان ابتكار القيمة هو األ  

. ال يذهب االبتكار اليوم الى القتال بين المنظمات (Leavy, 2018, 10) العقدين األخيرين

المنظمات وبشكل مستمر على االستكشاف  الواقع يحثللحصول على حصة في السوق ولكنة في 

 (.Randall, 2015,12) والعمل في األسواق الجديدة
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والتي تؤدي إلى  وتنفيذها،ان ابتكار القيمة هو الطريقة الجديدة للتفكير في االستراتيجية   

إن ابتكار القيمة هو طريقة جديدة للتفكير  ذلك،إنشاء المحيط األزرق وكسر المنافسة. واألهم من 

راتيجيات القائمة في االست في االستراتيجية وتنفيذها والتي تتحدى أحد أكثر العقائد المقبولة شيوعا

. االعتقاد التقليدي هو (Wubben et al., 2012, 250) مقايضة القيمة مقابل التكلفة-على المنافسة

أن المنظمات يمكنها إما أن تخلق قيمة أعلى للزبائن بتكلفة أعلى أو أن تخلق قيمة مقبولة بتكلفة أقل. 

تسعى  المقابل،ين التمايز والتكلفة المنخفضة. في وينظر الى هذه االستراتيجية على أنها اختيار ب

فإن  وبالتالي،تلك التي تحاول خلق محيطات زرقاء إلى التمايز والتكلفة المنخفضة في وقت واحد 

ى زيادة القيمة إنشاء المحيط األزرق يكمن في انخفاض تكاليف القيادة بينما يؤدي في الوقت نفسه إل

 بالنسبة للزبائن.

ونظًرا ألن القيمة  سعره،لقيمة بالنسبة للزبائن تأتي من قيمة العرض مطروًحا منها نظًرا ألن او

فإن االبتكار في القيمة ال  التكلفة،المقدمة إلى الشركة يتم إنشاؤها من سعر العرض مطروًحا منها 

 (.Kim & Mauborgne, 2015, 4يتحقق إال عند محاذاة نظام المنفعة والسعر والتكلفة بالكامل )

ابتكار القيمة يكسر الفرضية األساسية الكامنة في المحيطات الحمراء المتمثلة في العجز   

عن التوفيق بين اعتبارات القيمة والكلفة في الوقت ذاته حيث ان االستراتيجية الحمراء المألوفة 

ة وان لزبائنها يجب ان تضحي باعتبارات التكلف مات التي تريد  تقديم قيمة اكبرتفترض ان المنظ

( التكاليف التضحية باعتبارات القيمة التي تقدمها لزبائنها الشركات التي تريد تقليل )تقليصعلى 

التكاليف( من خالل تقليل يمة يوفق بين اعتبارات التكلفة )على العكس من ذلك فان مفهوم ابتكار الق

يث يتعلق إيجاد ح ،( في الوقت نفسهواعتبارات القيمة )من خالل تقديم سلع وخدمات متميزة

ف الى األسفل مع دفع القيمة المقدمة للزبائن ـدفع التكاليــ( ب2المحيطات الزرقاء كما في الشكل )

ن ــالزبائة وــن المنظمــل مـة لكــالى األعلى بشكل مستمر االمر الذي ينتج عنة قفزة في القيم

والسعر بالنسبة للزبائن اما بالنسبة أي ان القيمة هنا تأتي من المنفعة  .(42، 2152، طالب والبناء)

يحدث "ابتكار القيمة" إال عندما تقوم المنظمات بموائمة  والكلفة والللمنظمة فأنها تأتي من السعر 

متقارب ومتوازن االمر الذي من شأنه تحقيق  والتكلفة بشكل والسعر،االبتكار مع المنفعة 

 .(Chan, 2010, 219األزرق )استراتيجية المحيط 
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 (Four Actions Framework طار العمل الرباعياألزرق )إ مؤشرات استراتيجية المحيط .ثالثا

لقد اقتر  كل من كيم وموبورن إطار عمل مكون من أربعة إجراءات إلعادة بناء عناصر   

قيمة الزبون في الصناعة وكسر المبادلة بين استراتيجية التميز واستراتيجية الكلفة المنخفضة من 

ة المحيط األزرق أجل صياغة منحنى قيمة جديد. هذه األطر استخدمت كمؤشرات لتنفيذ استراتيجي

تصاغ في ضوئها أربعة  ( حيث2)كما في الشكل  االبتكار( الزيادة، التقليص، )االستبعاد،وهي 

ة ينبغي طرحها لتحدي المنطق االستراتيجي المعتاد في المحيطات الحمراء ونموذج أسئلة رئيس

   .(Kim & Mauborgne, 2005, 30) العمل في الصناعة وكاالتي

 استبعادها؟ل التي تم أخذها كأمر مسلم به ويجب ما هي العوام. 5

 أقل بكثير من معيار الصناعة؟ )تقليصها(ما العوامل التي ينبغي تخفيضها . 2

 الى ما فوق مستوى الصناعة القياسي المتفق علية؟ )زيادتها(ما العوامل التي ينبغي رفعها . 3

 ة ولم تعرض ابدا؟في الصناع )ايجادها(ما هي العوامل التي ينبغي خلقها . 6

هي الركيزة األساسية والمهمة في  ( ستكون3لمؤشرات وحسب ما مؤشر في الشكل )هذه ا  

 (Saxtoft, 2008, 196: )بناء استراتيجية المحيط األزرق وهي كاالتي

 االستبعاد

كأمر  تأخذها الصناعةهي العناصر التي  ما

 مسلم ويجب استبعادها

 التقليص

الى اقل  ب تخفيضهايجهي العناصر التي  ما

 بكثير من مستوى الصناعة

 الزيادة

هي العناصر التي يجب رفعها الى ما فوق  ما

 مستوى الصناعة

 االبتكار

هي العناصر التي ينبغي خلقها والتي لم  ما

 تعرفها الصناعة ابداً 

 مؤشرات استراتيجية المحيط االزرق :(3الشكل )
Source: Saxtoft, C., (2008), Convergen Ce: User Expectation Communication Enablers 

and Business Opportunities, John Wiley and Sons, P.196. 

 :يلي توضيح لهذه المؤشرات وفيما  

يركز السؤال األول على سعي المنظمات الى استبعاد بعض العوامل التنافسية التي يرى  االستبعاد:. 5

حيث من شانها ان تخفض التكاليف فيما لو تم استبعادها وال  متخذو القرارات انها غير ضرورية

فقد تلجا بعض المنظمات الى استبعاد بعض العاملين لديها الذين  واإلنتاج.تؤثر على مستوى الجودة 

يربكون العمل فضال عن تقاضيهم ألجور عالية جدا ال تتناسب مع ما يؤدونه من اعمال كما قد تلجا 

عاد بيع منتجاتها في موقع سوقي واحد واستبعاد بعض المصاريف الضخمة منظمات أخرى الى استب

التي من شانها التقليل من تكاليف عملية اإلنتاج وال تعطي قيمة للوضع التنافسي للمنظمة او زبائنها 

وبذلك يكون هدف المنظمة هو استبعاد بعض العناصر الغير ضرورية  ،(14 ،2152 ،مشني)ال

ثير على عمل المنظمة مع احتفاظها بالحجم نفسة من المبيعات واألربا  مع والتي ليس لها اي تأ

 .(562 ،2152 ،الدوريتقليل حجم التكاليف )

: يتعلق هذا البعد بالسؤال الثاني حيث تلجا المنظمات هنا الى تقليص البعض من إجراءات التقليص. 2

التكاليف  فمثال الكثير من المنظمات العمل الغير ضرورية والتي من شانها ان تسهم في التقليل من 

كما ان األفكار  ،رفع من التكاليف دون تحقيق الربحتبالغ كثيرا في خدماتها المقدمة للزبائن مما ي

( العتبارات عديدة منها خدماتالتي يتم طرحها ليست كلها قابلة للتنفيذ )تحويلها الى سلع و

قية لذلك يمكن تقليص البعض من هذه األفكار من اعتبارات اقتصادية وفنية ومالية واعتبارات أخال

خالل عملية منطقية تحذف خاللها األفكار التي ال جدوى منها فقد تكون هذه األفكار بناءة وجيدة 

 (.521 ،2152 ،على الورق اال ان تنفيذها يكون صعبا ومستحيال ) طالب والبناء
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لثالث والذي يركز على كسب الزبون من خالل في هذا العنصر تكون اإلجابة عن السؤال ا الزيادة:. 3

زيادة بعض األشياء التي من شانها ان تؤدي الى زيادة وتحسين مستوى جودة المنتجات التي تقدم 

وطريقة عرض منتجات أخرى او زيادة مستوى  معينة،للزبائن مثل زيادة أماكن بيع منتجات 

نجا  التي تلبي احتياجات الزبائن ووفقا الجودة وكذلك زيادة مستوى عمليات البحث عن عوامل ال

لهذه العملية تسعى المنظمات الى تحقيق التفوق على منافسيها من خالل تركيزها على عنصر 

 (.26 ،2152 ،الزيادة )الحوراني

االبتكار هو االتيان باألشياء الجديدة حيث يتسم بالسبق في التفكير وهو من الصفات  االبتكار:. 6

ت التقدمية في بيئات العالم المتغير ويتمثل االبتكار بالبحث عن األفكار الجديدة المميزة للمنظما

وتحديد الطرق األنسب لتقديم السلع والخدمات بحيث ترضي الزبائن وتسعى المنظمات التي تعمل 

وفق استراتيجية المحيط األزرق الى ابتكار اعمال ومنتجات جديدة وأساليب مبتكرة في اإلنتاج 

. ان (Kim & Mauborgne, 2006, 63) وكذلك العمل على إيجاد بيئة عمل مبتكرة والتسويق

اجل االحسن من اجل األكثر( وهذا االمر يتعلق  )منالحكمة السائدة والمسيطرة يمكن ان تكون 

كل ما هو جديد الى كل ما  )الىبالمنظمات الناجحة اما فيما يتعلق بالمنظمات االبتكارية    فتكون 

 (531 ،2152 ،ءطالب والبنا). (مختلفهو 

تكتسب المنظمات  والتقليص( )االستبعادول والثاني من خالل العرض السابق ومن السؤالين األ      

يوفر العامالن  المقابل،نظرة ثاقبة حول كيفية خفض هيكل التكلفة الخاصة بها مقابل المنافسين. في 

نظرة ثاقبة لكيفية رفع قيمة الزبون وخلق طلب جديد. وعند التعامل مع الزيادة واالبتكار( ) الثانيان

هذه المؤشرات بشكل جماعي سوف تسمح باستكشاف كيفية إعادة بناء عناصر قيمة الزبون عبر 

مع الحفاظ في الوقت نفسه على  تماًما،الصناعات البديلة بشكل منهجي لتقدم للزبائن تجربة جديدة 

التحركات االستراتيجية التي يمكن ان تقوم بها  إطاريوضح  (6. والشكل )هيكل التكلفة منخفًضا

 (LAINOS & Georgopoulos, 2011, 86ذكرها: )المنظمات ضمن العوامل التي تم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحركات االستراتيجية إطار: (6الشكل )
Iasonas Lainos, George Georgopoulos, (2011), Red Ocean vs Blue Ocean Strategies, th 

1ed, University of Piraeus. 

 

يمكن تقليلها عن 

 ؟المعدل التقليدي

 التقليص

منحني قيمة 

 جديدة

 

تزويدها عن  يمكن

 المعدل التقليدي؟

 تزويد

 

من قبل في ما لم يقدم 

 السوق التقليدي؟

 لخلقا

 لتقليل التكلفة

 لتقليل التكلفة
 التسويق اليوم

 

ما العناصر التي 

 استبعادهايمكن 

 استبعاد
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 صياغة وتنفيذ استراتيجية المحيط األزرق خامسا.

المحلليط األزرق الضللوء علللى المبللادا السللتة التللي يمكللن لكللل منظمللة  تسلللط اسللتراتيجية  

اسللتخدامها للنجللا  فللي وضللع وتنفيللذ اسللتراتيجية المحلليط األزرق لتحسللين المشللاركة التسللويقية مللن 

نشللاء العمللالء. أربعلة منهللا عبللارة علن صللياغة ناجحللة السلتراتيجية المحلليط األزرق واثنللان خلالل إ

 :وهذه المبادا هي كاالتي .(Kim & Mauborgne, 2015, 45)االستراتيجية مخصصان لتنفيذ 

 االسلتراتيجية،، المجموعلة علن السلوق/المنتج البلديل البحلث :السوقإعادة بناء حدود المبدأ األول 

المبلدأ خطلر  هلذا ويعلالجالمشلترين /العلاطفي النداء الوظيفي المنافسة،التكميلية للمنظمات  المنتجات

على الفلر  التجاريلة فلي المحليط  الموجودة،من كومة اإلمكانات  بنجا ،البحث في كيفية التعرف 

 األزرق.

ت ملن خطلواالذي يشتمل عللى أربلع  التركيز على الصورة الكلية وليس على االعداد: المبدأ الثاني

واالسلتراتيجية المرئيلة  البصلري،واالستكشلاف  البصلري،االسلتيقاظ  ،استراتيجية التمثيل البصري

والتواصل المرئي. يتعامل مع كيفية التخفيف من خطر التخطيط الستثمار الكثير ملن الجهلد  العادلة،

 ولكنه ال يقدم سوى الحركات التكتيكية في المحيط األحمر. الوقت،والكثير من 

خالل التفكير في المنتجات التي يحتاج  منالحالي: الوصول إلى ما هو أبعد من الطلب  المبدأ الثالث

ففلي الوقلت اللذي ينبغلي فيله عللى المنظملات  ،السوق اليها فعلال وترضلي اذواق الزبلائن المحتمللين

بللائن كانللت ترغللب فللي تحقيللق نمللو حقيقللي التركيللز علللى الز إذاالتركيللز علللى الزبللائن الحللاليين 

المستقبليين وتحقيق نمو يتخطى متطلباتهم الحالية ويعالج مخاطر نطاق تجميع أكبر طلب للحصلول 

 على عرض جديد.

 الحصول على التسلسل االستراتيجي الصحيح:المبدأ الرابع 

السللعي لتنفيللذ االسللتراتيجيات التللي قمنللا بتحديللدها وبالترتيللب الللذي يسللاعد علللى تحقيللق األهللداف 

أنشلئ نموذًجلا تجاريًلا لضلمان تحقيلق  الزبلائن،ات من اجلل الوصلول اللى متطلبلات وتوظيف الخبر

 تقليل مخاطر نموذج العمل. األزرق وبالتاليربح جيد في فكرة المحيط 

 فهما مبادا تنفيذالخامس والسادس  اما المبدأين األخرين

غلب على العقبات التنظيمية يتناول كيفية الت الرئيسة:التغلب على العقبات التنظيمية  المبدأ الخامس

في تنفيذ استراتيجية المحيط األزرق التي تعالج المخاطر التنظيمية.  وتخطي الحواجز الرئيسية فلي 

المنظمات فمن اجل تحقيق النجا  الخارجي في المنافسة يجب ان نحقق نجاحلا داخليلا عللى مسلتوى 

للمنظمة لغرض تفادي ايلة مشلكالت متوقلع اقسام المنظمة يتمثل بحل الخالفات بين األقسام الداخلية 

 ظهورها بعد الخروج الى المحيط األزرق.

يعللالج كيفيللة تحفيللز النللاس علللى تنفيللذ اسللتراتيجية  :تنفيددذ البندداء فددي االسددتراتيجية المبدددأ السدداد 

 والتغلب على مخاطر اإلدارة. قدراتهم،المحيط األزرق إلى أقصى حد ممكن من 

 لتطبيق استراتيجية المحيط األزرق العقبات التنظيمية .سادسا

هناك مجموعة من العقبلات التلي تعتلرض تطبيلق اسلتراتيجية المحليط األزرق والتلي يجلب   

 (Kim & Mauborgne, 2005, 147): باآلتيعلى المنظمات التغلب عليها وتتمثل هذه العقبات 

بأهمية التغيير واالنتقال من حيث يتم التغلب عليها بتوعية الموظفين  العقبة األولى عقبة معنوية:

استراتيجية المحيط األحمر والتنافسية إلى استراتيجية المحيط األزرق والحاجة لها ووضع المسار 

 المستقبلي لتطبيقها واالستفادة منها.
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كلما زادت حدة التحول في االستراتيجية زادت الموارد الالزمة  العقبة الثانية محدودية الموارد:

 على إدارة المنظمة زيادة مواردها لتحقيق التغيير االستراتيجي المطلوب.و ذلك،لتنفيذ 

وكيفية إقناع الالعبين الرئيسيين في المنظمة بالتحرك بسرعة  :لعقبة الثالثة: تتمثل بالدافعا

 للتخلص من الوضع القائم واالنتقال إلى المحيط األزرق.

عليها والتخفيف من  وكيفية التغلبمصالح قوى أصحاب ال وهي السياسية:عقبة الالعقبة الرابعة 

إلى تطبيق المخاطر الناجمة عنها وهي من أصعب العقبات وأهمها ألن التغلب عليها يقود 

 االستراتيجية الجديدة.
 

 العملي اإلطارالمحور الثالث: 

يعد الجانب العملي األساس التحليلي للقيمة المتوخاة من البحث والمسبب الرئيس   

ه وتوصياته، وبناءا على ما سوف ينتج سوف تتحقق هذه القيمة، وان االختبار الفعلي الستنتاجات

للبيانات يطلب بداية اختبار صدقها وثباتها للتحقق من مقبوليتها وقدرتها على القياس، وقد قام 

(، فضال عن Cronbach-Alphaباخ )كرون-الفا الباحث باختبار البيانات اعتمادا على اختبار

 لبيانات من خالل معامل التجزئة النصفية وكاالتي: اختبار ا

 والثباتاختبارات الصدق  :(5) جدولال

 المقيا 
 كرون باخ-الفا

(Cronbach-Alpha) 

معامل 

 االرتباط

 معامل التصحيح

(Spearman-Brown) 

معامل التجزئة 

 النصفية

(Guttman) 

 0.853 0.883 0.790 0.933 استراتيجية المحيط االزرق

 .(SPSS) اعداد الباحث اعتمادا على نتائج برنامجر: المصد

كرون باخ يعطي داللة -وتشير النتائج الظاهرة في الجدول المشار اليه الى ان معامل الفا  

احصائية قوية لجميع متغيرات االستبانة على المستوى الكلي، فضالً عن القوة االحصائية التي 

 باخكرون-مع االشارة الى ان قيم الفا(، 0.933) لغتيتمتع بها المقياس بشكله الكلي والتي ب

(Cronbach's-Alpha( يمكن االعتماد عليها واتسامها بالموثوقية عندما ال تقل عن )70%) 

(Hair et al., 2010, 124كما ان معامل التجزئة النصفي ،)( ةGuttman Split-Half Coefficient) 

 ما مؤشر في الجدول اذ بلغ على المستوى الكلي هو االخر قد عزز القوة االحصائية من خالل

وهي نسبة عالية وتعطي مقبولية قوية لثبات اداة القياس. وهو دليل على ان االستبانة  (،0.88)

تتميز بالثبات في القياس وتعطي الباحث الحق في اعتماد نتائجها وتعميمها على المجتمع، فضال 

 (.0.853) ( الذي بلغGuttmanعن معامل كوتمان )

اما من الناحية الثانية فان الباحث ومن أساس اختياره والبحث في تفاصيل المشكلة جعلته   

( الختبار فرضية البحث الرئيسة والتأكد Cluster analysis) يلجا الى استخدام التحليل العنقودي

من عينة  لفعلية التي جمعتعلى البيانات ا ت استراتيجية المحيط األزرق بناءً من توافر مؤشرا

 او متغيرات Cases بأنه اجراءات تهدف الى تصنيف )حاالت التحليل العنقودي يعرفو ،البحث

Variables بطرائق معينة وترتيبها داخل عناقيد، اذ تكون المتغيرات المصنفة داخل كل عنقود )

متجانسة فيما يتعلق  بخصائص محددة وتختلف عن المتغيرات االخرى الموجودة في عناقيد 

 (.512 ،2112 اخرى، )جودة،

 وبعد اجراء االختبار تبينت لنا النتائج االتية:  
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وهي مصفوفة تحدد وتقرر التشابه او عدم التشابه بين  :Proximity Matrix مصفوفة التقارب. 1

المؤشرات، والتي يعبر عنها بالمسافات المشتقة بين االهداف المحددة، فالمسافة مثال بين الزيادة 

 ( وهكذا لبقية الُمؤشرات.0.390والمسافة بين التقليص واالستبعاد كانت) 0.824))كانت ار واالبتك

 مصفوفة التقارب بين المتغيرات :(2جدول)ال

 االبتكار الزيادة التقليص االستبعاد المتغيرات

 604. 548. 390. 1.000 االستبعاد

 485. 642. 1.000 390. التقليص

 824. 1.000 642. 548. الزيادة

 1.000 824. 485. 604. االبتكار

 (.SPSS) المصدر: اعداد الباحث اعتمادا على نتائج برنامج

اذ تعطي المصفوفة مؤشرا عن قيم تقارب العناقيد المتشكلة وتظهر مثال ان العنقود االول   

( 0.824) (، من خالل ما مؤشرا ازائهما، اذ بلغت قيمة التقاربواالبتكارسوف يكون بين )الزيادة 

قيمة داخل المصفوفة، ويسري الحال على بقية المؤشرات، وان المالحظ لهذه المؤشرات  أكبروهي 

الذي بنيت من اجله االستراتيجية، اذ  الواقع االفتراضييرى منطقية العالقة البحثية وانسجامها مع 

 ان المصفوفة تعطي أسس معينة يمكن تفسيرها بشيء من التفصيل فيما بعد.

وهي جدولة توضح الكيفية التي تتكون بها  :Agglomeration Schedule ول التقاربجد. 2

 االبتكار بمعاملقود االول قد تشكل بين الزيادة و)هرمي( وتبين ان العن العناقيد بشكل تدرجي

( محققا بذلك عنقودا اوليا ومعطيا توضيحا مسبقا ان الشركة العامة في سامراء ينبغي لها 0.824)

أهمية الزيادة واالبتكار في أنشطتها للوصول الى معدومية المنافسة من خالل استخدام  ان تدرك

االبتكار كمصدر مهم لتسحين سمعة الشركة فضال عن تحسين العمليات من خالل استخدام 

التكنولوجيا الحديثة ورفع الرو  المعنوية للعاملين من خالل االبداع واالبتكار، فضال عن استخدام 

الحديثة للتكيف مع بيئتها ومن جانب اخر تطوير العاملين بواسطة التدريب والتطوير  الوسائل

واستقطاب االفراد ذوي الخبرة والمهارة واعتماد ثقافة الحوار والتفاعل بين افرادها، تنسجم هذه  

 المعطيات مع تخفيض إجراءات العمل الروتينية وتقليل وقت اإلنتاج ليتم بالتالي تقليص النفقات

الغير ضرورية مما يؤدي بالنهاية الى تقليص الهدر والضياع في مستلزمات االنتاج ليتم تشكيل 

، ما يشير الى اهمية هذا (0.576) عنقوداً ثانياً من خالل تشكل العنقود االول مع التقليص بمعامل

عة من العنقود، اذ ان الشركة المبحوثة اعطت اهتماما كافيا لهذا المؤشر من خالل وضع مجمو

استبعاد شراء كفوئين فضال عن  غيرالوم الشركة باستبعاد العاملين االجراءات، وبعد ذلك تق

 ضرورية ليدخل )االستبعاد( ليتحقق التكامل بين المؤشرات االربعة.الغير األجهزة والمعدات 

 Agglomeration Schedule جدول التقارب :(3) جدولال

مرحلةال  
 العناقيد المتجمعة

 معامالت
مرحلة ال مرحلة العناقيد االولى

قادمةال 1العنقود  2العنقود  1العنقود   2العنقود    

1 3 4 0.824 0 0 2 

2 1 3 0.576 0 1 3 

3 1 2 0.506 2 0 0 

 .(SPSS) : اعداد الباحث باالعتماد على برنامجالمصدر
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دة قياس، اذ يشير ( وح21) الى قياسات تمتدوهي شجرة تضم  :Dendrogram الشجرة الثنائية. 3

طول الخط الى زيادة درجات عدم التشابه بين المؤشرات والعكس صحيح وكما هو واضح في 

 (:1) الشكل

 

 الشجرة الثنائية لتشكل العناقيد :(1) الشكل

 .(SPSS) المصدر: اعداد الباحث اعتمادا على

كار النهما االكثر تشابهاً وبالتالي نالحظ من الشكل ان العنقود األول كان بين الزيادة واالبت  

جانب  والتطويري ومنوتتحقق مؤشرات استراتيجية المحيط األزرق المتعلقة بالجانب االبتكاري 

اخر يتكامل الجانب االبتكاري مع جزئية بسيطة المتمثلة بالتقليص ويتكامل بالجزيئة الثانية 

مؤشرات استراتيجية المحيط في الجانب العملي فأن  أشراعتمادا على ما سبق وما  االستبعاد.

  .العينة المبحوثةاالزرق قد توافرت جميعها واشرت أهميتها تبعا إلجابات 
 

  االستنتاجات والتوصياتالمحور الرابع: 

 :االستنتاجات أوال.

كبير بين الباحثين حول مؤشرات استراتيجية المحيط األزرق والتي اعتمدت  هناك اتفاق  

 واالستبعاد.ادة واالبتكار والتقليص في البحث والمتمثلة بالزي

تبين ان الشركة المبحوثة تمتلك مؤشرات استراتيجية المحيط األزرق من خالل ما تم تأشيرة بتوافر . 5

  االبعاد.هذه 
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وفي ضوء النتائج التي افرزها الجانب الميداني ان الشركة العامة في سامراء ينبغي لها ان تدرك . 2

ر في أنشطتها للوصول الى معدومية المنافسة من خالل استخدام االبتكار أهمية الزيادة واالبتكا

كمصدر مهم لتسحين سمعة الشركة فضال عن تحسين العمليات من خالل استخدام التكنولوجيا 

 واالبتكار.الحديثة ورفع الرو  المعنوية للعاملين من خالل االبداع 

ف مع بيئتها ومن جانب اخر تطوير العاملين بواسطة استخدام الوسائل الحديثة من قبل الشركة للتكي. 3

افة الحوار والتفاعل بين التدريب والتطوير واستقطاب االفراد ذوي الخبرة والمهارة واعتماد ثق

 افرادها بما يقود الى االبتكار. 

ي ليتم بالتالالضائع إجراءات العمل الروتينية وتقليل وقت اإلنتاج  الشركة بتخفيضضرورة قيام . 6

 في مستلزمات اإلنتاج  تقليص النفقات الغير ضرورية مما يؤدي بالنهاية الى تقليص الهدر والضياع

ء األجهزة شرااألنشطة الغير ضرورية واستبعاد استبعاد العاملين غير الكفؤين فضال عن استبعاد .1

في تقليل النفقات  لخامسةاالمر الذي من شأنه ان يتوافق مع الفقرة اوالمعدات التي ال تضيف قيمة 

  والضياع.تقليل الهدر  ضرورية وبالتاليالغير 

 :المقترحات ثانيا.

ضرورة االستمرار ملن قبلل الشلركة عللى هلذا الحلال فلي االهتملام ببعلدي االبتكلار والزيلادة ألنهملا . 5

     اعمالها.عنصران مهمان في أنشطة الشركة ومرتكز أساسي في 

زجهلم بتطوير مهارات وقدرات ومعلارف العلاملين للديها ملن خلالل  ضرورة قيام الشركة المبحوثة. 2

 المعتمدة.تدريبية حديثة بمجاالت استراتيجية المحيط األزرق ومؤشراتها  برامج ودورات في

ضرورة استبعاد كل نشاط ال يضليف قيملة للمنظملة سلواء باألنشلطة او العلاملين االملر اللذي يلؤدي . 3

 التكاليف.الى تقليص 

مواكبة التطور في تكنولوجيا المعلومات بما يسهم فلي إضلافة قيمله جديلدة للشلركة ويعلزز  ضرورة. 6

   والريادية. قدراتها االبتكارية

ضرورة إعطاء مزيد من االهتمام لجميلع المؤشلرات باعتبارهلا خطلوات مترابطلة ومتسلسللة تسلهم . 1

 . ية المحيط األزرق بشكل عامتراتيجاالخر االمر الذي يقود الى دعم اس تعزيز البعضبعضها في 

 المصادر:

 :. المصادر العربيةأوال
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