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 دور استـراتيجية املحيط األزرق 
 في معالجة فجوة التنفيذ في املنظمات العامة: 

نموذج مقتـرح آللية التطبيق

د. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم

 استشاري التخطيط االستـراتيجي وقياس األداء املؤس�سي 
 أستاذ اإلدارة العامة املساعد 

 كلية املجتمع  
دولة قطر

امللخص 1

تعمــل املنظمــات اآلن فــي بيئــة متغيـــرة وســريعة التطــور ممــا أداي إلــى شــدة املنافســة ســواء فــي املؤسســات العامــة أو 
الخاصــة بهــدف البقــاء فــي الســوق وتحقيــق درجــة عاليــة مــن الرضــا للجمهــور. هــذه املتغيـــرات أدت إلــى ظهــور فكــرة استـــراتيجية 

املحيــط األزرق الــذي يـــركز علــى البعــد عــن املنافســة والبحــث عــن أســواق جديــدة تعمــل علــى ابتــكار القيمــة.

وتمثلــت مشــكلة البحــث فــي تســاؤل رئيــس وهــو مــا مــدى إمكانيــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي املنظمــات العامــة 
وإلى أي مدى يمكن أن تســاهم في ســد الفجوة االستـــراتيجية؟.

 وتـرجع أهمية البحث إلى كونه يـركز على موضوع استـراتيجية املحيط األزرق، التي تـركز على التطويـر والتحسيـن من 
منطلق اإلبداع واالبتكار والتفكيـــر خارج الصندوق ســواء في تقديم منتجات أو خدمات، وكيفية تطبيق هذه االستـــراتيجية 
فــي املنظمــات العامــة. كمــا تتمثــل أهميــة الدراســة فــي تحديــد أركان استـــراتيجية املحيــط األزرق املتمثلــة فــي التخفيــض والزيــادة 

واالبتــكار ودورهــا فــي ســد فجــوة االستـــراتيجية. كمــا يهــدف البحــث إلــى وضــع تصــور لكيفيــة بنــاء استـــراتيجية املحيــط األزرق.

واتضــح مــن هــذا البحــث أهميــة استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي تنفيــذ االستـــراتيجية وتقليــل فجــوة التنفيــذ، ألن اتبــاع 
هــذه االستـــراتيجية يســاهم بشــكل غيـــر تقليــدي فــي توفيـــر متطلبــات تنفيــذ االستـــراتيجية، وفــي نهايــة البحــث تــم التوصيــة 

بتطبيــق التصــور املقتـــرح لتطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي املنظمــات العامــة ملعالجــة فجــوة التنفيــذ.

الكلمات املفتاحية: استـراتيجية املحيط األزرق، فجوة التنفيذ، ابتكار القيمة.

املقدمة

نتيجة املتغيـــرات العاملية الحالية وزيادة املنافســة والســعي الدائم من الحكومات إلى تطويـــر وتحسيـــن الخدمات، تظهر 
الحاجــة إلــى أســاليب مبتكــرة لتحقيــق هــذا الهــدف ومــن هنــا تتجــه الحكومــات إلــى األخــذ بالنظــم واألســاليب التــي نجحــت فــي 

القطــاع الخــاص لتطبيقهــا بمــا يتناســب وطبيعــة املنظمــات العامــة لتحسيـــن األداء.

ومــن هنــا تأتــي فكــرة استـــراتيجية املحيــط األزرق والتــي تـــركز علــى البعــد عــن املنافســة والتفكيـــر خــارج الصنــدوق إليجــاد 
حلــول جديــدة مــن شــانها تحسيـــن األداء وإضافــة قيمــة للعمــاء، حيــث تـــركز هــذه االستـــراتيجية علــى التخلــص مــن األنشــطة 

غيـــر الضروريــة وتخفيــض التكاليــف والبحــث عــن األنشــطة التــي تحقــق العائــد وتشــجيع االبتــكار فــي املنتجــات والخدمــات. 

ويـــركز جوهــر »املحيــط األزرق« علــى البحــث عــن أدوات وأفــكار جديــدة تضيــف قيمــة، وال تســعى ملنافســة اآلخريـــن، فهــذه 
االستـــراتيجية تقوم على فلسفة العمل في مناطق »عدم التأكد«، وهي مناطق لم يتطرق لها أحد مثل تقديم منتجات أو خدمات 
جديــدة لــم يقدمهــا أحــد مــن قبــل، أو تطويـــر خدمــات حاليــة بمــا يســاهم فــي قبولهــا مــن الجمهــور. ويتوقــف نجــاح هــذه االستـــراتيجية 

 *  تم استام البحث في أبريل 2019، وقبل للنشر في يونيو 2019، وتم النشر في سبتمبـر 2021.
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تعمــل املنظمــات اآلن فــي بيئــة متغيـــرة وســريعة التطــور ممــا أداي إلــى شــدة املنافســة ســواء فــي املؤسســات العامــة أو الخاصــة 
بهــدف البقــاء فــي الســوق وتحقيــق درجــة عاليــة مــن الرضــا للجمهــور. هــذه املتغيـــرات أدت إلــى ظهــور فكــرة استـــراتيجية املحيــط األزرق 

الــذي يـــركز علــى البعــد عــن املنافســة والبحــث عــن أســواق جديــدة تعمــل علــى ابتــكار القيمــة.

وتمثلــت مشــكلة البحــث فــي تســاؤل رئيــس وهــو مــا مــدى إمكانيــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي املنظمــات العامــة وإلــى 
أي مــدى يمكــن أن تســاهم فــي ســد الفجــوة االستـــراتيجية؟.

وتـــرجع أهمية البحث في كونه يـــركز على موضوع استـــراتيجية املحيط األزرق، التي تـــركز على التطويـــر والتحسيـــن من منطلق 
اإلبداع واالبتكار والتفكيـــر خارج الصندوق سواء في تقديم املنتجات أو الخدمات، وكيفية تطبيق هذه االستـــراتيجية في املنظمات 
العامة. كما تتمثل أهمية الدراسة في تحديد أركان استـــراتيجية املحيط األزرق واملتمثلة في التخفيض والتخلص والزيادة واالبتكار 

ودورهــا فــي ســد فجــوة االستـــراتيجية. كمــا يهــدف البحــث إلــى وضــع تصــور لكيفيــة بنــاء استـــراتيجية املحيــط األزرق.

واتضــح مــن هــذا البحــث أهميــة استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي تنفيــذ االستـــراتيجية وتقليــل فجــوة التنفيــذ، ألن اتبــاع هــذه 
االستـــراتيجية يســاهم بشــكل غيـــر تقليــدي فــي توفيـــر متطلبــات تنفيــذ االستـــراتيجية، وفــي نهايــة البحــث تــم التوصيــة بتطبيــق التصــور 

املقتـــرح لتطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي املنظمــات العامــة ملعالجــة فجــوة التنفيــذ.
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علــى قــدرة قيــادة املنظمــة علــى تحليــل بيئتهــا والخدمــات واملنتجــات التــي تقدمهــا. فاستـــراتيجية »املحيــط األحمــر« تعمــل علــى توجيــه 
تبعيــة نظــام املنظمــة بالكامــل وأنشــطتها نحــو الخيــار االستـــراتيجي وتنــوع وتخفيــض التكلفــة، أمــا استـــراتيجية »املحيــط األزرق« 
 Kim & Mauborgne,( .فتعمــل علــى دعــم نظــام املنظمــة بالكامــل واألنشــطة املرتبطــة بهــا نحــو تنــوع فــي االبتــكار وتخفيــض التكلفــة
121-105 :2005(، ومن خال تطبيق املحيط األزرق تستطيع املؤسسة الحصول على فرص جديدة. ولكي تهزم املنافسيـن يجب 

.)Nicolas, 2011: 9( أن تتفــوق عليهــم مــن خــال توســيع مجــال الرؤيــة والخــروج مــن املحيــط األحمــر والتـركيـــز فــي املحيــط األزرق

كما إنه من املمكن أن تساعد استـــراتيجية املحيط األزرق رفع كفاءة تنفيذ االستـــراتيجية وذلك من خال تقليل الفجوة 
االستـــراتيجية مــن خــال تقليــل الفــرق بيـــن املخطــط واملنفــذ وذلــك باســتخدام أدوات استـــراتيجية املحيــط األزرق. مــن هنــا ركــزت 
هــذه الدراســة علــى عــرض وتحليــل األفــكار التــي قامــت عليهــا استـــراتيجية املحيــط األزرق ومقارنتهــا باملحيــط األحمــر )والــذي يقصــد 
العمــل فــي املجــاالت املوجــودة فــي الســوق الحاليــة وليــس ابتــكار منتجــات وخدمــات جديــدة بــل التنافــس علــى املســاحة املوجــودة فــي 

الســوق ( للوصول إلى مدى إمكانية االســتفادة منها في تحسيـــن وتطويـــر تنفيذ االستـــراتيجية ومعالجة فجوة التنفيذ.

ويتضــح مــن هــذا البحــث أهميــة استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي تنفيــذ االستـــراتيجية وتقليــل فجــوة التنفيــذ، ألن اتبــاع 
هذه االستـراتيجية يساهم بشكل غيـر تقليدي في توفيـر متطلبات تنفيذ االستـراتيجية، وفي نهاية البحث تم التوصية بتطبيق 

التصــور املقتـــرح لتطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي املنظمــات العامــة ملعالجــة فجــوة التنفيــذ.

 مشكلة الدراسة
تواجــه املنظمــات العامــة منافســة شــديدة ســواء أكانــت هــذه املنظمــات خدميــة أو تقــوم بجانــب اقتصــادي، فهــي تواجــه 
بنفــس املنافســة التــي يتعــرض لهــا القطــاع الخــاص، وخاصــة مــع ظهــور تصنيفــات ومؤشــرات عامليــة مثــل مؤشــر الشــفافية 
العامليــة ومؤشــر جــودة األعمــال وجــودة الخدمــات وغيـــرها، حيــث يتــم تـــرتيب الــدول ســنوًيا طبقــا لــكل تصنيــف. ومــن هــذا 
املنطلــق أصبــح مــن الضــروري أن تعمــل املنظمــات العامــة علــى ابتــكار القيمــة وإضافــة �ســيء جديــد يعكــس مــدى اهتمامهــا 
بالجمهــور وتحسيـــن جــودة الخدمــات مــن هنــا تأتــي أهميــة استـــراتيجية املحيــط األزرق والتــي تـــركز علــى أربعــة مبــادئ رئيســة 
لتحقيــق التميـــز فــي املنتــج أو الخدمــة وهــي تخفيــض العمليــات التــي ال تحقــق فائــدة كبيـــرة، والتخلــص مــن املنتجــات التــي ال 
تضيــف جديــدا للمنظمــة وعمائهــا، وفــي الوقــت نفســه زيــادة العمليــات وابتــكار منتجــات وخدمــات جديــدة لتحقيــق إضافــة.

واستـــراتيجية املحيــط األزرق تعمــل علــى تحديــد الســوق بشــكل أكثـــر وضوحــا ألن املنهــج األفضــل هــو عــدم التفكيـــر 
فــي التأثيـــرات الناتجــة عــن طلبــات املستهلكيـــن )Madden, 2009(، كمــا إن استـــراتيجية املحيــط األزرق تمكــن املــدراء مــن 
فــي  (. وبالتالــي تعتبـــر هــذه االستـــراتيجية مهمــة   Sheehan & Vaidyanathan, 2009( إلــى قيمــة مضافــة للعمــاء الوصــول 
املنظمــات العامــة حيــث يمكــن مــن خالهــا االســتغناء عــن كثيـــر مــن الخدمــات التــي ال تناســب الواقــع أو تخفيــض بعضهــا 

وتحسيـــن البعــض األخــر وابتــكار خدمــات جديــدة تتناســب مــع متغيـــرات العصــر.

هنــاك كثيـــر مــن املشــكات التــي تحــدث فــي املنظمــات العامــة نتيجــة عمليــة التنفيــذ، ويشيـــر تقريـــر معهــد املشــروعات 
األمريكي لعام 2017 لدراسة تم تنفيذها على بعض االستـراتيجيات املنفذة خال عام 2016، إلى أن الهدر في تكاليف التنفيذ 
بلــغ 97 مليــون دوالر لــكل مليــار دوالر موجهــة للتنفيــذ. وأن مــا تــم تنفيــذه مــن األولويــات االستـــراتيجية 62%، ويـــرى 47% مــن 
قــادة املؤسســات التــي تــم اســتطاع آراءهــم أن التنفيــذ جيــد، و11% مــن املــدراء يعتقــدون أنــه تــم توفيـــر املــوارد املاليــة والبشــرية 
املطلوبــة لتنفيــذ األولويــات االستـــراتيجية، ويؤكــد 30 % مــن املــدراء أن الفشــل فــي التنفيــذ يـــرجع لضعــف أو غيــاب التنســيق 
)Zook  & Allen, 2001( وتشيـــر الدراســات إلى أن 90% من املنظمات ال تدرك طموحاتها .)Rollinson, 2017( بيـــن الوحدات

كمــا تشيـــر دراســة )Mankins & Steele, 2006 ( إلــى أن املؤسســات تواجــه بمتوســط خســائر فــي األداء تصــل إلــى %37 
عنــد تنفيــذ االستـــراتيجية، وتحــدث هــذه النســبة نتيجــة عــدم وجــود مجموعــة مــن العوامــل يمثــل غيابهــا عــدم النجــاح فــي 

التنفيــذ وبالتالــي تمنــع املنظمــة مــن تحقيــق أهدافهــا.

ويمكــن تصــور املشــكلة فــي هــذا التســاؤل وهــو مــا مــدى إمكانيــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي املنظمــات العامــة 
وإلــى أي مــدى يمكــن أن تســاهم فــي ســد الفجــوة االستـــراتيجية؟.
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تساؤالت الدراسة
ما هي مفاهيم وأبعاد استـراتيجية املحيط األزرق؟1- 

ما هي أدوات ومراحل تطبيق استـراتيجية املحيط األزرق؟2- 

إلى أي مدى تساهم استـراتيجية املحيط األزرق في سد فجوة تنفيذ االستـراتيجية؟3- 

ما هي آليات تطبيق استـراتيجية املحيط األزرق في املنظمات العامة؟4- 

أهمية الدراسة
تـــركز الدراسة على موضوع استـــراتيجية املحيط األزرق، التي ظهرت مؤخًرا، والتي تـــركز على التحسيـــن والتطويـــر من 1- 

منطلــق اإلبــداع واالبتــكار والتفكيـــر خــارج الصنــدوق وتأثيـــر ذلــك فــي تطويـــر املنتجــات أو الخدمــات فــي املنظمــات العامــة. 

تتناول موضوع استـراتيجية املحيط األزرق في املنظمات العامة، حيث لم تتطرق الدراسات إلى تطبيقه في هذه املنظمات.2- 

توضح أهمية منهجية استـراتيجية املحيط األزرق في حل مشكات تنفيذ االستـراتيجية.3- 

تحديــد أثـــر تطبيــق عناصــر استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي التخفيــض والتخلــص والزيــادة واالبتــكار فــي ســد الفجــوة 4- 
االستـراتيجية وتحسيـن وتطويـر األداء.

أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة إلــى: )1( التعــرف علــى فلســفة املحيــط األزرق واملبــادئ التــي يعتمــد عليهــا. )2( تحديــد دور استـــراتيجية 
املحيــط األزرق فــي التقليــل مــن الفجــوة االستـــراتيجية وتحسيـــن وتطويـــر األداء. )3( تحديــد األســباب والعوامــل التــي تواجــه 
عمليــة تنفيــذ االستـــراتيجية فــي املنظمــات العامــة. )4( وضــع تصــور لكيفيــة بنــاء استـــراتيجية املحيــط األزرق ودوره فــي معالجــة 

مشــكات تنفيــذ االستـــراتيجية فــي املنظمــات العامــة.

منهج الدراسة
تناولــت هــذا املوضــوع،  التــي  الســابقة  فــي دراســة وتحليــل الدراســات  تعتمــد الدراســة علــى املنهــج الوصــف التحليلــي 
وكذلــك الكتابــات التــي تمــت فــي هــذا املجــال، وتحليــل بعــض تجــارب املنظمــات التــي طبقــت هــذه االستـــراتيجية بهــدف التوصــل 

إلــى إطــار مقتـــرح لكيفيــة تطبيقهــا فــي املنظمــات العامــة.

الدراسات السابقة

دراســة )Shafiq et al., 2017(، وركــزت هــذه الدراســة علــى توضيــح طبيعــة العاقــة بيـــن استـــراتيجية املحيــط األزرق 
ولكــن  األداء  فــي  واالبتــكار  املختلفــة  األعمــال  استـــراتيجيات  حــول  األبحــاث  مــن  عــددا  بالتحليــل  وتناولــت  األداء.  فــي  واالبتــكار 
علــى الرغــم مــن أن استـــراتيجية املحيــط األزرق تدافــع عــن مفهــوم قيمــة االبتــكار، لكــن تأثيـــرها ليــس كمًيــا. وناقشــت الدراســة 
مشــكلة االبتــكار فــي األداء فــي ماليـــزيا. وانطلقــت الدراســة مــن افتـــراض رئيــس وهــو أن هنــاك عاقــة إيجابيــة بيـــن استـــراتيجية 
املحيــط األزرق واالبتــكار فــي األداء، واســتخدمت الدراســة منهــج التحليــل الكمــي، وتوصلــت إلــى عــددا مــن النتائــج مــن أهمهــا أن 
استـــراتيجية املحيط األزرق تلعب دورا مهًما في االبتكار في األداء. وأوصت بضروه عمل دراسات مستقبلية حول هذا املوضوع.

دراســة )Hersh and Absualeem, 2016(، وهدفــت إلــى إلقــاء الضــوء علــى أبعــاد تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق 
فــي شــركة االتصــاالت الســعودية ودورهــا فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية، وحــددت الدراســة عــدًدا مــن الفــروض قامــت إحداهــا 
علــى وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن مبــادئ استـــراتيجية املحيــط األزرق وامليـــزة التنافســية فــي مؤسســات االتصــاالت 
الســعودية. واســتخدمت الدراســة أســلوب املســح امليدانــي باختيــار عينــة مــن العامليـــن فــي هــذه الشــركات. وتوصلــت الدراســة 
فــي تحقيــق ميـــزة تنافســية للمنظمــة علــى  إلــى عــدد مــن النتائــج منهــا أن تطبيــق مبــادئ استـــراتيجية املحيــط األزرق يســهم 
منافســيها فــي الســوق، وان هنــاك عاقــة بيـــن متغيـــرات امليـــزة التنافســية ومبــادئ استـــراتيجية املحيــط األزرق، كمــا توصلــت 
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الدراســة إلــى أن أبعــاد استـــراتيجية املحيــط األزرق كان لهــا تأثيـــر قــوي فــي إضافــة القيمــة فــي كل مؤشــرات امليـــزة التنافســية فــي 
شــركات االتصــاالت.

دراســة )Nicolas(، وهدفــت هــذه الدراســة إلــى التفسيـــر الدقيــق الستـــراتيجية املحيــط األزرق لكــي تكــون أكثـــر فهمــا 
للقــادة الذيـــن يـــرغبون فــي تطبيقهــا وملــن يـــريد أن يفهــم أبعادهــا، كمــا ركــزت علــى الوصــول إلــى إجابــات عــن هــل املنظمــات لديهــا 
معرفــة باستـــراتيجية املحيــط األزرق أم هــي تطبقهــا بــدون معرفتهــا لهــذا املفهــوم، وهــل هنــاك اهتمــام مــن االستشارييـــن بعــرض 
الفكــرة علــى املؤسســات لتطبيقهــا. اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليــل فــي جمــع وتحليــل البيانــات، اســتخدم 
الباحــث أســلوب املقابلــة الشــخصية فــي الحصــول علــى البيانــات األوليــة. ومــن أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة أن القيــادة لهــا 
دورا مهًمــا فــي توجيــه املؤسســة فــي تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وان تطبيــق هــذه االستـــراتيجية يقلــل مــن املخاطــر التــي 

تواجــه املؤسســة.

دراســة )Sharma ; Seth & Niyazi, 2010(، واهتمــت بمعرفــة أثـــر الريــادة فــي التنميــة االقتصاديــة للمجتمــع املحلــي 
مــن منظــور استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي مختلــف األســواق الريفيــة فــي الهنــد. وشــملت عينــة الدراســة مجموعــة الشــركات 
التــي تعمــل فــي أســواق ريفيــة ال منافســة، وتوصلــت إلــى مجموعــة نتائــج، مــن أهمهــا وجــود عاقــة ارتبــاط بيـــن مفهــوم الريــادة 
وفلســفة ومبــادئ استـــراتيجية املحيــط األزرق، كمــا أوضحــت أن روح الريــادة يمكــن تحقيقهــا مــن خــال االســتخدام الفعــال 
الستـــراتيجية املحيــط األزرق، وأوصــت الدراســة بضــرورة التـركيـــز علــى حجــم الســوق وليــس القــوة الشــرائية فــي حالــة الســوق 
املزدحمــة، كمــا ركــزت علــى تحسيـــن حالــة الســوق مــن حيــث تحسيـــن املعامــات املاليــة مــن خــال توفيـــر أفضــل الخدمــات 

للقــرى الريفيــة.

دراســة )Zhao, Jinwei,2010(، وركــزت علــى تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق علــى الهواتــف املحمولــة الصينيــة، 
الجيــل الثالــث، حيــث تــم اســتخدام نمــوذج القــوى الخماســية لبورتـــر فــي تحليــل البيئــة التنافســية للشــركة وتــم تحديــد عــدد 
)11( عنصــرا مــن العناصــر املؤثـــرة علــى امليـــزة التنافســية وهــي جــودة الشــبكة، تغطيــة الشــبكة، خدمــات الشــبكة األخــرى، 
ماءمــة بـــرامج الشــبكة، املاءمــة ألجهــزة الشــبكة، معــدل األجــور للجــودة املعطــاة، ســهولة االســتخدام وغيـــرها، تــم اســتخدام 
قائمــة اســتبيان لتحليــل العوامــل األكثـــر تأثيـــرا وأهميــة بالنســبة للمشتـركيـــن، وتوصلــت الدراســة إلــى ضــرورة إجــراء تعديــات 
على الخدمات التي تقدمها الشبكة حتى تلبي طلبات املحيط األزرق وأوصت الشركات الصينية بتطبيق هذه االستـــراتيجية.

دراســة ) النســور، 2016(، وهدفــت إلــى معرفــة تأثيـــر تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق علــى تعزيـــز امليـــزة التنافســية 
للمصــارف التجاريــة الســعودية ، وركــزت الدراســة علــى اختيــار عينــة مــن 322 مــن مــدراء هــذه البنــوك فــي مدينــة الريــاض 
وتوصلــت إلــى أن هنــاك أثـــر لتطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق علــى تعزيـــز امليـــزة التنافســية، وأوصــت الدراســة بأهميــة 
تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي قطاعــات اقتصاديــة مثــل قطــاع املــواد الغذائيــة وصناعــة األلبــان وقطاعــات أخــرى 

خدميــة مثــل االتصــاالت والفنــادق.

واســتخدمت  التنافســية،  وامليـــزة  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  بيـــن  العاقــة  ملعرفــة  وهدفــت   ،)2014 )عديلــة،  دراســة 
الدراســة اســتبيان لجمــع البيانــات تــم توزيعــه علــى 50 مفــردة مــن موظفــي شــركة اتصــاالت الجزائــر- بســكرة مــن اإلدارييـــن، وأظهــرت 
النتائج أن استـــراتيجية املحيط األزرق موجودة باملؤسســة بدرجة مرتفعة وكذلك امليـــزة التنافســية. كما توصلت الدراســة إلى أن 
الخــروج مــن املحيطــات الحمــراء إلــى املحيطــات الزرقــاء ال يتطلــب كثيـــر مــن التكنولوجيــا بقــدر مــا يتطلــب ابتــكار القيمــة، وأوصــت 

الدراســة بضــرورة اهتمــام املؤسســة باالبتــكار وتشــجيع األفــكار الجديــدة بيـــن العامليـــن، وتفعيــل قســم البحــث والتطويـــر.

فــي تحقيــق تفــوق  الطائــي، 2008(، وركــزت علــى معرفــة مــدى تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق ودورهــا  دراســة ) 
تناف�ســي. مــن خــال توزيــع اســتبيان علــى عينــة مــن العامليـــن فــي شــركة بيب�ســي الكوفــة، وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج 
منهــا أن هنــاك ارتبــاط بيـــن استـــراتيجية املحيــط األزرق والتفــوق التناف�ســي. كمــا تــم بحــث العاقــة بيـــن استـــراتيجية املحيــط 
األزرق ومؤشــرات التفــوق التناف�ســي وتوصلــت الدراســة إلــى أن الشــركة لديهــا إملــام بممارســة استـــراتيجية املحيــط األزرق 
ولكــن بأســلوب نظــري، وقــد قلصــت الشــركة إهــدار الوقــت ممــا خفــض التكاليــف وســاعدها علــى التفــوق التناف�ســي. وأوصــت 

الدراســة بضــرورة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي املنظمــات التــي تســعى إلــى التفــوق التناف�ســي.
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مــن تحليــل الدراســات الســابقة التــي توصــل إليهــا الباحــث والتــي جــاء بعــض منهــا فــي هــذه الدراســة، يتضــح أن معظــم 
هــذه الدراســات ركــزت بشــكل أسا�ســي علــى عاقــة استـــراتيجية املحيــط األزرق بامليـــزة التنافســية، وبعضهــا تنــاول عاقــة 
استـــراتيجية املحيــط األزرق باالبتــكار واإلبــداع. كمــا إن الدراســات الســابقة ركــزت علــى تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق 
فــي املؤسســات الخاصــة فقــط واملؤسســات، ولــم تتطــرق إلــى تطبيقهــا فــي املنظمــات العامــة. كمــا إن هــذه الدراســات لــم تقــدم 

تصــورا مقتـــرحا يمكــن االســتفادة منــه فــي كيفيــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق ولكنهــا أنهــت فقــط بتوصيــات عامــة.

تطبيــق  إمكانيــة  مــدى  وتحليــل  علــى دراســة  تـــركز  كونهــا  فــي  الســابقة  الدراســات  عــن  الدراســة  هــذه  تختلــف  وبالتالــي 
استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي املنظمــات العامــة مــن خــال الربــط بيـــن استـــراتيجية املحيــط األزرق ودورهــا تغييـــر ثقافــة 

فــي املنظمــات العامــة. تـــركز علــى تقديــم تصــور مقتـــرح لكيفيــة التطبيــق هــذه االستـــراتيجية  األداء، كمــا 

مفهوم استـراتيجية املحيط األزرق

بدأت فكرة املحيطات الزرقاء عام 2005 في انسياد INSEAD في فرنسا في فرنت بلو وذلك من خال كتاب استـراتيجية 
 W.Chan Kim املحيــط األزرق: كيــف تبــدع ســوقا جديــدا وتكــون خــارج املنافســة، مــن تأليــف دبليــو شــان كيــم ورينيــة مونونــي
150 شــركة مــن الشــركات التــي  تــم فيهــا دراســة  21 عامــا  and Renee Maubborge جــاء الكتــاب نتيجــة دراســة اســتمرت 
ظهــرت فــي املائــة عــام األخيـــرة ملعرفــة كيــف اســتطاعت هــذه املؤسســات ابتــكار القيمــة مــن خــال اكتشــاف أســواق جديــدة. 
اعتمــدت األبحــاث التــي قــام بهــا مؤلفــا الكتــاب علــى أن استـــراتيجية املحيــط األزرق تعمــل علــى تشــجيع املؤسســات املتنافســة 
علــى كســر قيــود املنافســة وذلــك مــن خــال خلــق مســاحة ســوقية بعيــدة عــن املنافســة، فبــدال مــن أن تعتمــد املؤسســات علــى 
تقســيم الســوق الحاليــة، يجــب أن تـــركز علــى أفــكار جديــدة وبالتالــي زيــادة الفــرص وتقليــل مخاطــر املنافســة. وتـــركز فلســفة 
املحيطــات الزرقــاء علــى فكــرة ابتــكار ســوقا جديــدة، فهــي تـــرى أن الســوق عبــارة عــن محيطيـــن محيــط أحمــر وهــو الصغيـــر ولــه 
حــدود وقوانيـــن واضحــة وفيــه يقــوم كل متنافــس بمحاولــة الحصــول علــى أكبـــر حصــة مــن الســوق وفــي ظــل هــذا املحيــط تبــدو 
املؤسســات وكأنهــا جيــوش تتنافــس علــى قطعــة أرض، فــي املقابــل املحيطــات الزرقــاء يقصــد بهــا الســوق البكــر واملناطــق غيـــر 

.)Kim and Renee, 2005( املأهولــة التــي لــم تكتشــف بعــد والتــي بهــا فــرص كبيـــرة للنمــو

فــي بنــاء استـــراتيجية املحيــط األزرق هــو القيــم املتحققــة للعميــل ولألعمــال. واملحيــط  والعامــل الرئيــس الــذي يؤثـــر 
األزرق يحقــق طلــب جديــد ويســتثني املنافسيـــن مــن لعبــة املنافســة )Stverková, 2012: 2(. ,تصــف استـــراتيجية املحيــط 
األزرق عوامــل نجــاح املنظمــة بأنهــا تجعــل املنافســة غيـــر ماءمــة، فالرؤيــة فــي هــذا املوضــوع تنطلــق مــن نظريــات التنافســية 

. )Vinayan et al., 2012( التقليديــة

تعنــي  القيمــة ال  املنافســة، وإضافــة  القائــم علــى  الســوق  فــي  القيمــة  تـــركز علــى إضافــة  املحيــط األزرق ال  واستـــراتيجية 
 .)Randall, 2015( الصــراع مــع منظمــات أخــرى فــي الســوق ولكــن اكتشــاف أســواق جديــدة وإضافــة قيــم للعمــاء واملنظمــة نفســها
ويعتبـــر االبتــكار مهًمــا فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية ونجــاح املنظمــة. فــكل املنظمــات تحتــاج إلــى االبتــكار لتعزيـــز حصتهــا فــي الســوق 
يقدمــه  لــم  �ســيء  بتقديــم  املنظمــات  قيــام  بانهــا  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  البعــض  ويعــرف   .)Johannessen et al., 2001(
اآلخــرون وإنتــاج �ســيء لــم يكــن موجــود فــي الســابق، هــذا باإلضافــة إلــى قــدرة املنظمــة علــى التكيــف مــع قيــم العمــاء وتشــكيل 

.)Yang, 2007: 111( مجموعــة جديــدة مــن القيــم

علــى  القــدرة  تمتلــك  ال  التــي  املنظمــات  عليــه  تعتمــد  التــي  الجــذري  االبتــكار  إلــى  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  وتشيـــر 
 Dumitru( منافســة املنتجــات التــي تقدمهــا املنظمــات األخــرى، حيــث تضيــف منتجــات جديــدة ال تقدمهــا املنظمــات األخــرى
Mateeşescu, 2013: 1 &(. وتـــركز استـــراتيجية املحيــط األزرق علــى النظــرة املختلفــة للســوق، فهــي ال تعتمــد علــى املنافســة 
والصــراع بيـــن املنظمــات للحصــول علــى أكبـــر نســبة مــن الحصــة الســوقية مــن املنظمــات املنافســة، ولكنهــا تـــركز علــى االبتــكار 
والبحــث عــن أفــكار جديــدة لتحقيــق قيمــة مضافــة للمنظمــة. وعندمــا تــوازن املنظمــة بيـــن إضافــة القيمــة والســعر والتكلفــة 
يمكــن أن تحقــق ابتــكار القيمــة، والتــي هــي األســاس فــي املحيــط األزرق، وابتــكار القيمــة ينتــج عــن تحــدي مــا هــو متعــارف عليــه 
فــي الوضــع الراهــن وهــو البيــع طبقــا لتكلفــة القيمــة، فالكثيـــر مــن املنظمــات تعتقــد بانهــا تســتطيع إضافــة القيمــة اعلــى مــن 
خــال الســعر املرتفــع أو قيمــة مناســبة بتكلفــة مناســبة وذلــك ألنهــا تعتمــد علــى استـــراتيجيات تتمثــل خيارتهــا بيـــن التميـــز أو 
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التكلفــة املنخفضــة، وبالتالــي املنظمــات التــي تبحــث عــن قيمــة اكبـــر لعمائهــا يجــب أن تســتبعد اعتبــارات التكلفــة، واملنظمــات 
.)Kim & Mauborgne, 2005( التــي تهــدف إلــى تخفيــض التكلفــة يجــب أن تتجاهــل اعتبــارات القيمــة

الفرق بيـن املحيط األحمر واملحيط األزرق:

املحيط األزرقاملحيط األحمر
اكتشاف أسواق جديدةاملنافسة في مجال السوق الحالي 

جعل املنافسة غيـر مطروح التغلب على املنافسيـن
توفيـر طلبات جديدة استغال الطلب املوجود
عدم التـركيـز على القيمة مقابل التكلفة القيمة مقابل التكلفة 

تبعية جميع أنشطة املنظمة لتحقيق التنوع وخفض التكلفة.تبعية أنشطة أنظمة املؤسسة لاختيار االستـراتيجي لتنويع أو تخفيض التكلفة 
)Kim and Mauborgne, 2006 ( :املصدر

The Contents of the Blue Ocean Strategy :إطار عمل استـراتيجية املحيط األزرق

تمثــل استـــراتيجية املحيــط األزرق جميــع املنظمــات والصناعــات واملؤسســات غيـــر املوجــودة فــي الســوق الحاليــة والتــي 
تخلق طلب وال توجد لها منافســة ولها فرص نمو واســعة، فهي تعمل كأداة لوصف مدى العمق املوجود في الســوق املحتملة 

التــي لــم تكتشــف بعــد ولكــي يمكــن أن تحقــق هــذه املنظمــات قيمــة يجــب عليهــا أن تبــدع وتبتكــر القيمــة وذلــك مــن خــال:

التخفيــض Reduction يحــب علــى املنظمــة التــي تـــريد أن تعمــل فــي املحيــط األزرق أن تتجنــب األنشــطة املبالــغ فيهــا 1- 
فــي جميــع مجــاالت عملهــا مثــل تصميمــات املنتــج التــي تـــزيد مــن التكلفــة. والســؤال الــذي يجــب أن يؤخــذ فــي االعتبــار، 

مــا هــي العناصــر التــي يمكــن حذفهــا والتــي تعتبـــر هــا املنظمــة ضروريــة فــي الوقــت الحالــي؟

التخلــص Eliminating يجــب علــى املنظمــة إضافــة قيمــة جديــدة والتفكيــر فــي التخلــص مــن العوامــل التــي تنافســت حولهــا 2- 
فــي فتـــرات ســابقة. والســؤال فــي هــذه الجزئيــة، مــا هــي العناصــر التــي يمكــن تخفيضهــا لتقليــل التكلفــة فــي الوقــت الحالــي؟

الزيــادة Raising تفتـــرض أن املنظمــة تســعى إلــى التـركيـــز علــى عوامــل معينــة أكثـــر مــن عوامــل أخــرى فــي مجــال 3- 
اإلنتــاج أو التســويق للوصــول إلــى حالــة فريــدة. والســؤال، مــا هــي العناصــر التــي يمكــن زيادتهــا لتحسيـــن املســتوى 

الحالــي الــذي تعمــل فيــه املنظمــة؟

اإلضافــة Creation لــو أن املنظمــة نفــذت املراحــل الســابقة، فهــذا يجعلهــا قــادرة علــى أن تكتشــف مصــادر جديــدة 4- 
تماًمــا وتضيــف طلبــا جديــدا. والســؤال الرئيــس ، مــا هــي العناصــر التــي يمكــن ابتكارهــا وغيـــر موجــودة فــي املنظمــة حاليــا؟

وبالتالــي اإلجابــة عــن الســؤال األول والثانــي املتعلــق بالتخفيــض والتخلــص يحقــق للمنظمــة القــدرة علــى أن تـــرى رســم 
خطة واضحة تساعدها في تخفيض التكلفة أكثـــر من املنافسيـــن، واإلجابة عن السؤاليـــن الثالث والرابع املتعلقيـــن بالزيادة 

واإلضافــة تمكــن املنظمــة مــن تحديــد قيمــة االبتــكار التــي تقــدم للعمــاء لكــي تجــد أو تبتكــر الطلــب فــي الســوق الجديــد.
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Source: Kim W. C. & Mauborgne R. "Blue Ocean Strategy" Harvard Business Publishing Corporation, 2005: 16.



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 3 - سبتمبر )أيلول( 2021

53

يتضــح ممــا ســبق أن عمليــة ابتــكار القيمــة التــي تـــركز عليهــا استـــراتيجية املحيــط األزرق تـــركز محوريـــن أساسيـــن املحــور 
األول هــو التكلفــة ويتــم العمــل علــى تخفيضهــا أو التخلــص مــن العناصــر التــي ال يتناســب عائدهــا مــع تكلفتهــا واملحــور الثانــي هــي 
العناصــر التــي تتميـــز فيهــا املنظمــة حيــث يتــم التـركيـــز علــى تعظيــم االســتفادة منهــا فــي تحقيــق عائــد وقيمــة للعميــل وفــي الوقــت 

نفســه العمــل علــى ابتــكار منتجــات وخدمــات جديــدة. فهــذه االستـــراتيجية تـــركز علــى ابتــكار القيمــة وليــس إضافــة القيمــة.

The Principles of Blue Ocean Strategy مبادئ استـراتيجية املحيط األزرق

هنــاك ســتة مبــادئ رئيســة تســتخدمها املؤسســات عنــد صياغــة وتنفيــذ استـــراتيجية املحيــط األزرق بطريقــة منظمــة 
)Siegemund, 2009( :لتقليــل املخاطــر. أول أربعــة مبــادئ تتعلــق بصياغــة استـــراتيجية املحيــط األزرق وهــي

-1 Reconstruct Market Boundaries إعادة بناء حدود السوق

يحــدد هــذا املبــدأ حــدود الســوق واملســارات التــي يجــب ان يتبعهــا املــدراء بشــكل منهجــي لخلــق مســاحة ســوقية غيـــر 
قابلــة للمنافســة فــي مجــال الصناعــة التــي يعملــون بهــا. وهــذا يقلــل مــن مخاطــر البحــث عــن األســوق الجديــدة. وهــذا يســاعد 
املؤسســات فــي إدراك أن املنافســة غيـــر مناســبة مــن خــال النظــر إلــى الحــدود الســتة للمنافســة التقليديــة لفتــح محيطــات 

زرقــاء جديــدة.

-2 Focus on the Big Picture, Not the Numbers التـركيـز على الصورة الكبيـرة وليس على األرقام

هــذا املبــدأ يحــدد التخطيــط للمخاطــر، ويقــدم هــذا املبــدأ بديــا لاستـــراتيجية الحاليــة التــي تتبعهــا املنظمــة، والتــي يتــم 
انتقادهــا فــي كثيـــر مــن األحيــان علــى أنهــا مجــرد أرقــام لدخــول املؤسســات فــي تحســينات تدريجيــة. واســتخدام املنهــج التصــوري 

يمكــن املــدراء مــن التـركيـــز علــى الصــورة الكبيـــرة، وهــذا املبــدأ يمكــن املنظمــة مــن الحصــول علــى فــرص املحيــط األزرق.

-3 Reach Beyond Existing Demand الوصول إلى ما أبعد من الطلب الحالي

لبنــاء ســوق عظيــم لطلــب جديــد يجــب علــى املــدراء أن يتحــدوا املمارســات التقليديــة فــي الســعي إلــى تجزئــة الســوق مــن 
أجــل تلبيــة تفضيــات العمــاء الحالييـــن، وغالبــا مــا يــؤدي هــذا إلــى أســواق مســتهدفه صغيـــرة علــى نحــو متـــزايد. وبــدال مــن 
ذلــك، يحــدد هــذا املبــدأ مخاطــر الحجــم وأهميــة تجميــع الطلــب ليــس مــن خــال التـركيـــز علــى االختافــات بيـــن العمــاء ولكــن 
مــن خــال بنــاء قواســم مشتـــركة قويــة عبـــر غيـــر العمــاء. وهــذا يتطلــب معرفــة العمــاء املحتمليـــن، والعمــاء املتوقــع رفضهــم 

ملنتجــات وخدمــات املنظمــة، والعمــاء غيـــر املعروفيـــن وكيــف يمكــن الوصــول إليهــم.

-4 Get the Strategic Sequence Right تحقيق التسلسل االستـراتيجي الصحيح

يصــف املبــدأ الرابــع التتابــع الــذي يجــب علــى املنظمــات أن تتبعــه لكــي تتأكــد أن نمــوذج األعمــال الــذي ســتقوم ببنائــه قــادر 
علــى تحقــق نمــو فــي األربــاح واملحافظــة عليهــا. عندمــا تتبــع املنظمــات هــذا التتابــع يجــب عليهــا تحديــد )1( الفائــدة العائــدة علــى 
املشتـــري، )2( ســعر املنتــج الــذي تقدمــه، )3( تكلفــة املنتــج، )4( والعقبــات املتوقعــة وكيفيــة مواجهــة مخاطــر نمــوذج األعمــال.

يتبقى املبدأيـن الخامس والسادس وهما املتعلقيـن بتحديد مخاطر تنفيذ استـراتيجية املحيط األزرق.

-5 Overcome Key Organizational Hurdles التغلب على املعوقات التنظيمية

تنفيــذ  تعرقــل  التــي  التنظيميــة  العقبــات  علــى  للتغلــب  املنظمــة  تعبئــة  فــي  القيــادة  تحــول  نقطــة  املبــدأ  هــذا  ويظهــر 
استـــراتيجية املحيــط الــزرق. هــذا املبــدأ يخفــف املخاطــر التنظيميــة ويمكــن القيــادات واملــدراء مــن التغلــب علــى العقبــات 

واملــوارد. الوقــت  ضيــق  مــن  الرغــم  علــى  السياســة  والعقبــات  والدافعيــة  واملــوارد  املعرفيــة 

-6 Build Execution Into Strategy بناء تنفيذ االستـراتيجية

يقــدم هــذا املبــدأ خطــوات واضحــة تســاعد املــدراء فــي تحديــد املخاطــر املتعلقــة باتجاهــات األفــراد وســلوكياتهم. ألن 
إلــى وضــع جديــد وهــذا يتطلــب عمليــات واضحــة لتســهيل  استـــراتيجية املحيــط األزرق تمثــل االنتقــال مــن الوضــع الراهــن 



دور استراتيجية املحيط األزرق في معالجة فجوة التنفيذ في املنظمات العامة ...

54

فــي تنفيــذ االستـــراتيجية. والتكامــل مــن خــال مشــاركة  صناعــة وتنفيــذ االستـــراتيجية مــن خــال تعبئــة األفــراد للمشــاركة 
األفــراد فــي صياغــة وتنفيــذ االستـــراتيجية ممــا يحقــق الدافعيــة لــدى األفــراد.

حاالت عملية حول تطبيق استـراتيجية املحيط األزرق:
)Kim & Mabourgne, 2005( :هناك بعض التطبيقات التي أسفرت عن نجاح استـراتيجية املحيط األزرق، منها

سيـــرك الشــمس الكنــدي، كمــا هــو معــروف أن السيـــرك يعتمــد علــى العــروض التــي تقدمهــا الحيوانــات واملهرجيـــن، - 
ويتـــرتب علــى ذلــك زيــادة فــي التكاليــف التــي ربمــا ال تتناســب مــع اإليـــرادات، ومــن هنــا كان توجــه السيـــرك الكنــدي إلــى 
تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق، حيــث اســتبعد العناصــر باهظــة التكلفــة مــن بـــرنامجه مثــل تكلفــة الحيوانــات 
وتـــرويضها، وجعــل اســتعراضات السيـــرك فــي خــط قص�ســي مســرحي، وبــدأ فــي ابتــكار عــروض جديــدة ومختلفــة عــن 
املنافسيـــن، وبهــذا اســتطاع أن يحقــق مزيــدا مــن اإليـــرادات دون اللجــوء إلــى املنافســة مــع اآلخريـــن. ويتضــح فــي هــذه 
الحالــة أن الدافــع نحــو التطبيــق هــو تقليــل التكلفــة، نظــًرا ألن اإليـــراد املتحقــق للسيـــرك قبــل اتبــاع استـــراتيجية 
املحيــط األزرق لــم يكــن يتناســب مــع التكاليــف، ولذلــك تــم التـركيـــز علــى منهجيــة التخلــص مــن العناصــر التــي لهــا 

تكلفــة ولكــن عائدهــا منخفــض.

خطوط طيـــران "ســاوث ويســت إيـرالينـــز" اســتطاعت أن تحقق معادلة غيـــر موجودة في شــركات الطيـــران األخرى - 
بتقليــص  قامــت  فقــد  املناســبة،  التكلفــة  نفســه  الوقــت  وفــي  والراحــة  الســرعة  فــي  واملتمثلــة  الطيــارة  فوائــد  وهــي 
عناصر غيـــر مهمة ال يحتاجها املسافر وجعلت بعضها اختياريا مثل الوزن واألكل وغيـــرها من التسهيات وبالتالي 
خفضــت ســعر تكلفــة الســفر، ممــا ســاهم فــي زيــادة إيـــرادات الشــركة. ويتبيـــن هنــا أن منطلــق التطبيــق هــو التخلــص 
مــن أنشــطة تعتبـــر غيـــر ضروريــة للكثيـــر مــن املسافريـــن، ولهــذا اتبعــت الشــركة مبــدأ التخلــص وتخفيــض التكلفــة.

حيــث وجــدت الشــركة ان تكلفــة الصيانــة لهــذه الســيارات عاليــة نتيجــة تصنيعهــا -  شــركة نابــي لســيارات النقــل 
مــن الحديــد الثقيــل وبالتالــي عنــد حــدوث مشــكات أو حــوادث تكلــف الشــكة الكثيـــر إلصاحهــا، ومــن هنــا فكــرت 
الشــركة فــي صناعــة األجــزاء الخارجيــة التــي دائًمــا تتعــرض للصدمــات مــن مــادة الفيبـــر جــاس وبهــذا اســتطاعت أن 
تقلــل نفقــات الصيانــة ألن هــذه املــادة غيـــر قابــل للصــدأ، أيًضــا ســهولة وســرعة تغييـــرها، كمــا إن املــادة املصنــوع منهــا 
هــذه األجــزاء خفيفــة وبالتالــي تقلــل مــن اســتهالك البتـــرول وتقليــل العــادم والحفــاظ علــى البيئــة. واتبعــت الشــركة 
منهجيــة اإلضافــة حيــث ركــزت علــى اســتخدام مــواد غيـــر مســتخدمة فــي الســابق وبالتالــي أضافــت شــيئا جديــدا لــم 

يكــون موجــودا مــن قبــل ممــا أعطاهــا ميـــزة غيـــر موجــودة لــدى اآلخريـــن.

يتضح مما سبق أن توجه هذه املؤسسات إلى تطبيق فكرة استـراتيجية املحيط األزرق يـرجع لعدة عناصر رئيسة:

تجنب الدخول في املنافسة الشرسة التي ال تحقق في النهاية إال نتائج ليست بالقدر املقبول.- 

البحث عن �سيء جديد يضيف للسمعة املؤسسية والتميـز املؤس�سي.- 

تحقيق قيمة مضافة تتمثل في تعظيم قيمة منتجات أو خدمات املؤسسة.- 

خطوات تطبيق استـراتيجية املحيط األزرق
طبقــا ملــا ذكــره )Kim and Mauborgne, 2005 ( فــي كتــاب استـــراتيجية املحيــط األزرق، انــه لكــي تضــع استـــراتيجية 
جيــدة وتحــدد بدائــل الســوق وتطــور استـــراتيجية املحيــط األزرق يجــب علــى املؤسســات أن تتبــع الخطــوات الســت التاليــة:

ــر إلــى أن ابتــكار القيمــة يتــم بيـــن بدائــل الصناعــة. فــي الواقــع أن الفــرص ســوف تخلــق عندمــا -  الخطــوة األولــى: تشيـ
تكــون املنتجــات والخدمــات متنوعــة ولكنهــا تخــدم هــدف مشتـــرك.

الخطــوة الثانيــة: تقتـــرح أن بنــاء املحيــط األزرق ممكــن وذلــك مــن خــال اقتـــراح عامــل أسا�ســي مــن كل املجموعــات - 
االستـــراتيجية وتجنــب األخــرى.

الخطــوة الثالثــة: تشيـــر إلــى حقيقــة وهــي أن املحيــط األزرق يمكــن أن يتحقــق مــن خــال تحــدي األفــكار الراســخة - 
حــول مــن هــم املشتـــرون ومــن هــم املســتخدمون.

الخطــوة الرابعــة: وهــي تحديــد حاجــة املؤسســات فــي أن تجــد حــل كامــل ملنتجاتهــا وخدماتهــا ، علــى ســبيل املثــال - 
مؤسســة يمكــن أن تفتــح دار حضانــة ألطفــال موظفيهــا.
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الخطوة الخامسة: تقتـرح إضافة املشاعر إلى الخدمة وهذه تعمل على زيادة الجاذبية.- 

الخطــوة السادســة: تو�ســي بتحديــد القضايــا واملشــكات والعمــل علــى وضــع حلــول والتنبــؤ بهــا، ومــن هنــا يجــب أن - 
يبــدأ املحيــط األزرق.

وبصفة عامة صياغة استـراتيجية املحيط األزرق تتطلب تفكيـر خارج الصندوق ووضع رؤية واضحة ومشاركتها مع الجميع.

 في مجال املنافسة
ً

حدث تحوال
ُ
الخطوات الخمس التي تجعل استـراتيجية املحيط األزرق ت

فــي كتــاب »املحيــط األزرق.. التحــول إلــى مــا بعــد املنافســة« تــم تحديــد الخطــوات التاليــة للتحــول فيمــا وراء املنافســة 
)Kim & Mauborgne, 2017(

تحديد البداية Get Start اختار املكان املناسب لكي تبدأ في بناء فريق استـراتيجية املحيط األزرق.1- 

افهم أيـن أنت اآلن Understand Where You are Now أفهم جيدا وبشكل واضح الوضع الحالي.2- 

تخيل أيـن تـريد أن تكون Imagine Where You Could Be حدد حجم مجال صناعتك أو مجال عملك واكتشف 3- 
املحيــط الــذي ال يوجــد بــه عمــاء وتســتطيع أن تدخلهــم إلــى هــذا الســوق.

كيــف تصــل إلــى هنــاك )الهــدف( Find How to Get There اعــد تصميــم حــدود الســوق بطريقــة منظمــة واعمــل علــى 4- 
تطويـر بدائل املحيط األزرق.

حدد اتجاهك Make Your Move اختار طريقك، واختبـر السوق بسرعة وصمم حركة املحيط األزرق.

تنفيذ االستـراتيجية

استـــراتيجية املنظمــة ليســت مجــرد كتابــة خطــة تنبثــق مــن أعلــى املنظمــة إلــى أســفلها تتضمــن رؤيــة ورســالة وأهــداف 
املــدراء  كل  التنفيــذ.  لعمليــة  متجانــس  عمــل  إطــار  تضــع  لكــي  بالكامــل  املنظمــة  إلدارة  طريقــة  هــي  االستـــراتيجية  وصفيــة، 
تفعلــه  تفعلــه ومــا  مــا  هــي  تنفيذهــا، االستـــراتيجية  منهــم يســتطيعون  القليــل  باســتطاعتهم أن يضعــون استـــراتيجية ولكــن 
تنفيــذ  عمليــة   )Zeleny,2008:68(  Strategy is What You Do. What You Do is Your Strategy االستـــراتيجية  هــو 
االستـــراتيجية هــي جعــل االستـــراتيجية جاهــزة للتنفيــذ، وتحويلهــا إلــى خطــط عمــل ومقاييــس تتضمــن معاييـــر ومؤشــرات، وهــي 

.)Pedersen, 2008: 27( تتضمــن عمليــة تخصيــص املــوارد وتحديــد األفــراد املسئوليـــن عــن عمليــة التنفيــذ

العناصر الستة لتنفيذ االستـراتيجية

)Pedersen, 2008: 29( :هناك ستة عناصر تستخدم في تنفيذ االستـراتيجية وهي

التحويل Translation وهي عملية تحويل األفكار والرؤى والطموحات االستـراتيجية إلى خطط عمل ومقاييس.1- 

االتصــال Communication التأكــد مــن أن املوظفيـــن األساسييـــن فــي املنظمــة علــى علــم وفهــم )مــاذا، ملــا، وكيــف 2- 
ومتــى ومــن( املســئول عــن التنفيــذ.

التنسيق Coordination تحديد املسئولية واملحاسبة لألشخاص الرئيسيـن املسئوليـن عن التنفيذ.3- 

التكيف Adaptation متابعة عملية تنفيذ االستـراتيجية وعمل التعديات املطلوبة لكي تتاءم مع الواقع الفعلي.4- 

تخصص املوارد Resource Allocation ربط االستـراتيجية باملوارد املطلوبة لتنفيذها.5- 

التنفيذ Implementation هي العملية الفعلية لتنفيذ األعمال املحددة في عمليات تنفيذ االستـراتيجية. 6- 

املشكالت التي تواجه تنفيذ الخطة االستـراتيجية

تنفيــذ االستـــراتيجية هــو عمليــة التأكــد مــن أن الخطــة االستـــراتيجية التــي تمــت صياغتهــا يتــم تنفيذهــا طبقــا ملــا هــو 
مخطــط لتحقيــق األهــداف التنظيميــة )Ngonze, 2011(. وتواجــه املؤسســات بالكثيـــر مــن األزمــات فــي تنفيــذ االستـــراتيجية، 
وهــذا ليــس راجعــا إلــى أن املــدراء ال يضعــون استـــراتيجية جيــدة. ولكــن جوهــر األزمــة يكمــن فــي التنفيــذ أو بصــورة أكثـــر تحديــدا 
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فــي ضعــف عمليــة التنفيــذ. ففــي عــام 1990 نشــرت Fortune Magazine أن 70% مــن فشــل االستـــراتيجيات يـــرجع إلــى ضعــف 
مــن   %10 مــن  أقــل  أكــدت هــذا االدعــاء، وذكــرت ان   2003 الرؤيــة واألهــداف. وفــي عــام  فــي  التنفيــذ وليــس لعيــوب  عمليــة 
االستـــراتيجيات التــي تــم إعدادهــا بطريقــة جيــدة تــم تنفيذهــا بكفــاءة. وليــس مــن املهــم أن تمتلــك املنظمــة استـــراتيجية جيــدة 

.)Miyake, 2002( ولكــن املهــم هــو قدرتهــا علــى تنفيذهــا وتحقيــق أهدافهــا

وتوضــح املواقــع املهتمــة بتنفيــذ االستـــراتيجية وطبقــا لدراســات تــم تنفيذهــا فــي عــام 2006 أن 95% مــن قــوة العمــل ليــس لديهــا 
فهــم واضــح الستـــراتيجية املؤسســة. ونســبة 90% مــن املؤسســات تفشــل فــي تنفيــذ استـــراتيجيتها. ونســبة 86% مــن فريــق العمــل 
التنفيــذي يق�ســي أقــل مــن ســاعة شــهريا فــي مناقشــة االستـــراتيجية. ونســبة 60% مــن املؤسســات ال تـــربط االستـــراتيجية باملوازنــة. 
ويعلــم املــدراء مــا الــذي يجــب ان يقومــون بــه لتحقيــق النتائــج املطلوبــة بكفــاءة وفعاليــة، ولكــن الصعوبــة تكمــن فــي كيفيــة 
توجيــه وجعــل املوظفيـــن ينفــذون هــذه النتائــج. وهــذا يشيـــر إلــى الفجــوة بيـــن الواقــع واملمارســة، ويطلــق علــى األداة التــي تســد 

.)Armitage, and Scholey, 2006( هــذه الفجــوة الخرائــط االستـــراتيجية

يشيـــر Kaplan & Norton إلــى أن أكثـــر مــن 75% مــن القيمــة الســوقية للمؤسســات يتــم الحصــول عليهــا مــن األصــول 
غيـــر امللموســة التــي ال يمكــن قياســها باملقاييــس التقليديــة. ولكــن بطاقــات األداء املتــوازن كنظــام للقيــاس يســمح للمؤسســات 
أن تقيــس األصــول غيـــر امللموســة مثــل العنصــر البشــري، واملعلومــات والثقافــة التنظيميــة. وتســاعد الخرائــط االستـــراتيجية 
املؤسسات في الربط بيـــن األصول امللموسة وغيـــر امللموسة والقيمة املتحققة لكل جوانب االستـــراتيجية. وتساعد املديـريـــن 
علــى تحقيــق التـــراصف لتحقيــق أفضــل النتائــج مــن خــال االســتثمار فــي األفــراد والتكنولوجيــا ورأس املــال التنظيمــي ومــن 
خــال إعطــاء مزيــدا مــن االهتمــام لتحسيـــن العمليــات الداخليــة مثــل إدارة عاقــات العمــاء والثقافــة واالبتــكار، واالســتثمار 
املناســب فــي األصــول غيـــر امللموســة مثــل رأس املــال البشــري ورأس املــال املعرفــي ورأس املــال التنظيمــي حيــث يعمــل علــى تنفيــذ 

.)Kaplan and Norton, 2004( خطــة تحقيــق النجــاح االستـــراتيجي

أيًضــا مــن أســباب فشــل التنفيــذ عــدم وجــود ثقافــة املســاءلة فــي عمليــة التنفيــذ، وعــدم وجــود تـــراصف بيـــن األهــداف 
االستـــراتيجية واملواهــب واملــوارد البشــرية، وضعــف فهــم أهميــة نظــم املعلومــات فــي تحقيــق التـــراصف الفعــال واملحافظــة علــى 

 .)Rollinson, 2017( .نجــاح االستـــراتيجية

وبصفــة عامــة مــن األمــور التــي تســبب فجــوة التنفيــذ الفشــل فــي دعــم الخطــة، وغيــاب مهــارة االتصــال بيـــن املوظفيـــن 
وأقســام اإلدارة، وعــدم االلتـــزام باألهــداف املوضوعــة، وعــدم القــدرة علــى إحــداث التغييـــر املطلــوب. ومــن املهــم للمــدراء ان 
يفهمــوا ويحــددوا العقبــات والتحديــات التــي تحــدث خــال عمليــة التنفيــذ لتحسيـــن فعاليــة التنفيــذ. فالتعــرف علــى العقبــات 
يمنــع وقوعهــا وبالتالــي يمكــن اســتخدام املنهــج الوقائــي فــي التعامــل مــع معوقــات التنفيــذ. ومــن الضــروري خــال عمليــة التنفيــذ 

وضــع حلــول ملواجهــة هــذه التحديــات.

طبيعة مرحلة تنفيذ االستـراتيجية

 بنجاحها، ويتضح ذلك من املقارنة التالية: )أبو الجدائل، 2009: 28-27(. 
ً
إن نجاح صياغة االستـراتيجية ليس كفيا

صياغة االستـراتيجية تحدد القوى التي سيوجهها التنفيذ بينما يديـر تنفيذ االستـراتيجية تلك القوى اثناء التنفيذ.1- 

تعتبـر صياغة االستـراتيجية عملية فكرية بشكل رئيس بينما يعتبـر تنفيذ االستـراتيجية عملية تشغيلية بشكل رئيس.2- 

تتطلب صياغة االستـراتيجية مهارات حدسية وتحليلية جيدة بينما يتطلب التنفيذ مهارات تحفيـزية وقيادية خاصة.3- 

تتطلب صياغة االستـراتيجية تنسيقا بيـن عدد قليل من األفراد بينما يتطلب التنفيذ تنسيقا بيـن عدد كبيـر من األفراد.4- 

تختلف مرحلة تنفيذ االستـراتيجية من شركة إلى أخرى حسب طبيعتها وحجمها.5- 

فجوة التنفيذ

يقصــد بفجــوة التنفيــذ الفــرق بيـــن املخطــط واملنفــذ، فالخطــة االستـــراتيجية يمكــن صياغتهــا بشــكل جيــد ومميـــز ولكــن 
املشــكلة تكمــن فــي التنفيــذ، ويـــرجع الســبب فــي ذلــك لضعــف قــدرة القائميـــن علــى التنفيــذ علــى توفيـــر املتطلبــات التــي تســاهم 
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فــي تحقيــق نجــاح عمليــة التنفيــذ. إن الفجــوة بيـــن املعرفــة والتنفيــذ أكثـــر أهميــة مــن الفجــوة بيـــن الجهــل واملعرفــة، هــذه األيــام 
هنــاك الكثيـــر مــن املنظمــات تهتــم بكســب ونشــر املعرفــة وهــؤالء متخصصيـــن فــي تجميــع املعلومــات عــن املمارســات اإلداريــة 
املميـــزة وتحويلهــا إلــى معلومــات للذيـــن يحتاجونهــا لتعزيـــز األداء. ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه املبــادرات مازالــت املؤسســات 
تواجــه صعوبــة فــي تنفيــذ األفــكار الجديــدة. وذلــك ألن معظــم جهــود إدارة املعلومــات تـــركز علــى تكنولوجيــا املعلومــات وتخزينهــا 
وتنسيقها مثل الحقائق واإلحصاءات والعروض وكتابة التقاريـــر. والنظم الرسمية ال تستطيع تخزيـــن املعرفة الضمنية التي 

.)Pfeffer and Sutton: 2000 ( ال يمكــن وصفهــا أو تنســيقها

عالقة استـراتيجية املحيط األزرق بفجوة التنفيذ

مــن خــال مراجعــة األدبيــات التــي تناولــت تنفيــذ االستـــراتيجية والتــي جــاء جــزء منهــا فــي هــذه الدراســة، وتحديــد األســباب 
التي تؤدي إلى ظهور فجوة التنفيذ في العمل في مجال االستـــراتيجية ومتابعة تنفيذها يتضح أن هناك الكثيـــر من املشكات 

التــي تســبب فجــوة التنفيــذ يمكــن تحديــد أهمهــا فيمــا يلــي:

ضعف االهتمام بالتـركيـز على إضافة أو ابتكار القيمة التي تحتاجها املنظمة أو الجمهور في مرحلة صياغة االستـراتيجية.- 

تنفيذ االستـراتيجية الجديدة بنفس األدوات التي كانت مستخدمة في السابق وقد ال تتناسب مع الوضع الحالي.- 

ضعف االهتمام بمراجعة النظم واإلجراءات الحالية وعدم استبعاد غيـر املناسب منها.- 

اإلبقاء على منتجات وخدمات ال تحقق عائد مناسب انطاقا من ان املنظمة تصر على تقديمها بهذه الطريقة.- 

املحافظــة علــى كيانــات تنظيميــة ســواء إدارات أو أقســام أو وحــدات صغيـــرة انطاقــا مــن انهــا مــن اختصاصــات - 
الكيــان التنظيمــي فــي انهــا ال تتما�ســي مــع الوضــع الراهــن.

الفكــري -  املــال  فــي رأس  املاديــة واملتمثلــة  بالعناصــر غيـــر  املاديــة فقــط وضعــف االهتمــام  الجوانــب  التـركيـــز علــى 
املنظمــة. فــي  املوجــود 

نموذج مقتـرح لتطبيق استـراتيجية املحيط األزرق في املنظمات العامة:
الخطوة األولى - تقييم الوضع الراهن:

تـــركز هــذه الخطــوة علــى تقييــم بيئــة املنظمــات العامــة ملعرفــة املنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا املنظمــة وتحديــد مــدى 
جــدوى الخدمــة أو املنتــج، ومــا هــو العائــد مــن تقديمــة، ومــا هــي الفائــدة التــي يحصــل عليهــا متلقــي الخدمــة، وهــل هــذا املنتــج 
أو الخدمــة يحقــق تطلعــات العميــل أم انــه يحتــاج إلــى تطويـــر أو تعديــل أم انــه ليــس هنــاك حاجــة لتقديــم املنتــج أو الخدمــة.

في هذه املرحلة تســتطيع املنظمة أن تجيب عن األســئلة التالية: ما هو عدد ونوعية الخدمات التي تقدمها للجمهور؟، 
مــا هــي القيمــة املضافــة التــي تتحقــق مــن املنتــج أو الخدمــة؟، مــا هــي الخدمــات التــي يمكــن تخفيضهــا؟، هــل هنــاك خدمــات 
يمكــن االســتغناء عنهــا؟، هــل هنــاك خدمــات يمكــن تحســينها واالســتمرار فيهــا؟، مــا هــي الخدمــات واملنتجــات التــي يجــب علــى 

املنظمــة ان تقدمهــا ولــم تكــن موجــودة مــن قبــل؟

الخطوة الثانية- تطبيق أركان استـراتيجية املحيط األزرق:

- التخفيض:
ً
أوال

الخدمــات واملنتجــات والعمليــات التــي يمكــن تخفيضهــا: خدمــات ومنتجــات ليــس عليهــا اقبــال مــن الجمهــور. ومنتجــات 
وخدمــات ال تتصــف باســتمرارية الطلــب. ومنتجــات وخدمــات يشــكو منهــا الجمهــور بشــكل مســتمر. وإجــراءات العمــل التــي 

تحتــاج تبســيط لتقليــل التعقيــدات.

ثانًيا - التخلص

وخدمــات  العاليــة.  التكلفــة  ذات  ومنتجــات  خدمــات  منهــا:  التخلــص  يمكــن  التــي  والعمليــات  واملنتجــات  الخدمــات 
ومنتجــات يقدمهــا أو يمكــن أن تقدمهــا مؤسســات القطــاع الخــاص. وإجــراءات عمــل زائــدة يمكــن االســتغناء عنهــا أو دمجهــا مــع 

إجــراءات أخــري. والوحــدات التنظيميــة التــي ال تحقــق ســهولة فــي عمــل املنظمــة.



دور استراتيجية املحيط األزرق في معالجة فجوة التنفيذ في املنظمات العامة ...

58

ا - الزيادة
ً
ثالث

الخدمات واملنتجات والعمليات التي يمكن زيادتها: خدمات ومنتجات تحقق إضافة قيمة للعميل. وخدمات ومنتجات 
تســاهم في تحقيق عائد للمنظمة. واســتحداث وتصميم عمليات إدارية تســهل األداء. واســتحداث كيانات تنظيمية تتناســب 

واملتغيـرات التي تؤثـر على املنظمة.

رابًعا - االبتكار

تنفيــذ  عمليــات  تســهيل  شــانها  مــن  عمــل  إجــراءات  إضافــة  ابتكارهــا:  يمكــن  التــي  والعمليــات  واملنتجــات  الخدمــات 
االستـــراتيجية. وتقديــم منتجــات أو خدمــات جديــدة تحقــق رضــا الجمهــور وعائــد للمنظمــة. واســتخدام التكنولوجيــا فــي تقديــم 
الخدمــات لزيــادة الجــودة وتقليــل وقــت الحصــول علــى الخدمــة. والتحــول إلــى مؤسســة بــا ورق لتقليــل التكاليــف وزيــادة درجــة 

التأميـــن وســرعة األداء.

الخطوة الثالثة - التنفيذ

 - مراجعة استـراتيجية املنظمة
ً

أوال

وهــذا يتطلــب اإلجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤالت مــن أهمهــا: مــا مــدى اتفــاق األهــداف االستـــراتيجية مــع التوجهــات 
املســتقبلية للمنظمــة؟، ومــا مــدى التـــرابط بيـــن األهــداف االستـــراتيجية وشــبكة األهــداف الفرعيــة للمنظمــة؟، ومــا هــي درجــة 

مســاهمة االستـــراتيجية فــي تطويـــر األداء بمــا يحقــق رؤيــة املســتقبلية؟

ثانًيا - مراجعة متطلبات التنفيذ

وهــذا يتطلــب اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: هــل اإلمكانــات املتوافــرة تتناســب مــع التوجهــات االستـــراتيجية؟، وهــل تــم 
مراجعــة متطلبــات التنفيــذ وتــم اســتبعاد غيـــر املناســب منهــا؟، وهــل تــم تعظيــم االســتفادة مــن النقــاط اإليجابيــة التــي تضيــف 

القيمــة؟، وهــل تــم تحديــد النقــاط التــي تســاهم فــي ابتــكار القيمــة خــال عمليــة التنفيــذ؟

ا - مراجعة نظم القياس واملتابعة:
ً
ثالث

وهــذه تتطلــب اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: مــا مــدى مناســبة نظــم القيــاس واملتابعــة للوضــع الحالــي؟، ومــا هــي املقاييــس 
التــي يجــب اســتبعادها؟، ومــا هــي املقاييــس واملؤشــرات التــي يجــب التـركيـــز عليها؟،ومــا هــي املعاييـــر واملؤشــرات التــي يجــب 

اضافتهــا؟.

مــن خــال اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت يمكــن الحصــول علــى املعلومــات التــي تمكــن القائميـــن علــى التنفيــذ مــن تخفيــض 
واســتبعاد األهــداف واملعاييـــر واملؤشــرات والخدمــات واملنتجــات التــي ال تحقــق قيمــة للمنظمــة، وفــي الوقــت نفســه يمكــن 

ــر إيجابيــة وتوظيفهــا التوظيــف الصحيــح بمــا يســاعد املنظمــة فــي ابتــكار القيمــة. حصــر النقــاط واألهــداف والعوامــل األكثـ

النتائج والتوصيات
النتائج

يتضــح مــن مراجعــة األدبيــات التــي تناولــت موضــوع استـــراتيجية املحيــط األزرق أن معظمهــا ركــزت علــى عاقــة هــذه 1- 
االستـــراتيجية بامليـــزة التنافســية ولــم تتطــرق الدراســات التــي توصــل إليهــا الباحــث إلــى تطبيــق استـــراتيجية املحيــط 

األزرق وأثـــرها علــى تغييـــر الثقافــة التنظيميــة وتطويـــر األداء املؤس�ســي.

الدراســات التــي تناولــت استـــراتيجية املحيــط األزرق تــم تطبيقهــا علــى املؤسســات الخاصــة ولــم تتطــرق أي مــن هــذه 2- 
الدراســات التــي توصــل إليهــا الباحــث إلــى تطبيــق هــذه االستـــراتيجية فــي املنظمــات العامــة.

يتضــح ان هنــاك حاجــة إلــى تغييـــر ثقافــة األداء املســتخدمة فــي املنظمــات العامــة بمــا يتناســب مــع املتغيـــرات البيئيــة 3- 
وضــرورة التحــول مــن ثقافــة البيـــروقراطية واملنظــور الفــردي إلــى ثقافــة اإلبــداع والعمــل املؤس�ســي.
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التوصيات

يتضح من النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

تطبيق أركان استـراتيجية املحيط األزرق األربعة كما يلي: 1-

محــور التخفيــض: يمكــن للمؤسســات العامــة ان تخفــض عــددا مــن الخدمــات واملنتجــات التــي تقدمهــا وذلــك مــن - 
خــال تـــرك هــذه املنتجــات والخدمــات إلــى القطــاع الخــاص بالكامــل أو تأجيـــرها لــه لكــي يقــوم بتقديمهــا مقابــل تكلفــة 
يحصــل عليهــا، بنــاء علــى اتفــاق وشــروط تضعهــا املؤسســة العامــة. انطاقــا مــن النظــم املعروفــة مثــل عقــود اإليجــار 

أو عقــود الخدمــات أو عقــود اإلدارة.

التخلص: يمكن للمنظمات العامة التخلص من الخدمات التي تـرى أنها أصبحت ال تتناسب مع العصر الحالي.- 

الزيــادة: يجــب علــى املنظمــات العامــة ان تـــركز جهودهــا علــى تحسيـــن جــودة الخدمــات واملنتجــات التــي ال يمكــن - 
االســتغناء عنهــا والتــي تـــرى انهــا يمكــن ان تضيــف قيمــة حقيقــة للجمهــور.

مثــل -  الحالــي  تتناســب وواقــع املؤسســات  العامــة علــى إضافــة خدمــات جديــدة  تـركيـــز املؤسســات  وهــو  اإلضافــة 
إلكتـــرونًيا. الخدمــات  تقديــم 

تطبيــق الرؤيــة املقتـــرحة التــي تــم صياغتهــا فــي هــذا البحــث، والتــي جــاءت بعنــوان: "رؤيــة مقتـــرحة لتطبيــق استـــراتيجية  2-
املحيــط األزرق فــي املنظمــات العامــة".



دور استراتيجية املحيط األزرق في معالجة فجوة التنفيذ في املنظمات العامة ...

60

املراجع
 - مراجع باللغة العربية:

ً
أوال

أبــو الجدائــل، حاتــم بــن صــاح.  )2009(. اإلدارة االستـــراتيجية فــي صناعــة النقــل الجــوي: التنفيــذ والتقويــم. - 
الجــزء الثالــث، القاهــرة: مركــز الخبـــرات املهنيــة لــإدارة – بميــك.

التناف�ســي: دراســة -  التفــوق  فــي تحقيــق  الســوق األزرق  . )2008(. »استـــراتيجية  الطائــي، يوســف حجيــم ســلطان 
الكوفــة. كليــة اإلدارة واالقتصــاد، جامعــة  مجلــة  الكوفــة«،  بيب�ســي  فــي معمــل  تطبيقيــة 

عديلــة، أحــام. )2014(. دور استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية: دراســة حالــة مؤسســة - 
اتصــاالت الجزائــر – بســكرة، جامعــة محمــد خضيـــر، الجزائــر

النســور، أيــاد. )2016(. »أثـــر تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق علــى القيمــة التنافســية للمصــارف التجاريــة فــي - 
الســعودية«، املجلــة العربيــة لالقتصــاد واألعمــال، العــدد )1(.

ثانًيا - مراجع باللغة األجنبية:
- Armitage, Howard M. and Scholey, Cam. )2006(. Strategy Mapping: Using Strategy Map to 

Drive Performance, CMA Canada Research and Innovation, Published by The Society of Management 
Accountants of Canada.

- Dumitru, Adrian and Mateeşescu, Silvi. )2013(. “The Green Ocean Innovation Model”, International 
Journal of Business, Humanities and Technology, Vol. 3, No. 6; June.

- Guillaume, Nicolas. )2011(. The Evolution of Strategic Thinking and practices: Blue Ocean 
Strategy, Master Thesis, Linnaeus University, School of Business and Economics

- Hersh, Abdullah M. and Abusaleem, Khalil S. )2016(. “Blue Ocean Strategy in Saudi Arabia 
Telecommunication Companies and Its Impact on the Competitive Advantage”, Journal of 
Accounting & Marketing, Vol. 5, Issue 3.

- Johannessen, J. A.; Olsen, B. & Lumpkin, G. T. )2001(. “Innovation as Newness: What is New, How 
New, and New to Whom?, European Journal of Innovation Management, 4 )1(, 20-31.

- Kaplan, Robert S. and Norton, David P. )2004(. The Strategy Map. Vol. 26, No. 4 )2 Parts( Part 1, 
April, Executive Book Summery, P.1. www.summery.com

- Kim, W. Chan and Mauborgne, Renee. )2005(. Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested 
Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard Business School Publishing Cor-
poration, Printed in the U. S. A.

- Kim, W. Chan and Mauborgne, Renee. )2017(. Blue Ocean Shift: Beyond Competing-Proven 
Steps to Inspire Confidence and Seize New Growth, France: Hachette Books.

- Madden, R. )2009(. Philosophical Approach to Economic Recovery. Marketing Week.
- Mankins, Michael C. &  Steele, Richard. )2006( ”Turning Great Strategy into Great Performance“,  

Harvard Business Review, July-August.
- Miyake, D. )2002(. “Implementing Strategy with the Balanced Scorecard: An Introduction to the 

Strategy-focused Organization”, Development Management Review Magazine, October.
- Ngonze, P. M. )2011(. “Factors influencing Strategy Implementation at the Co-operative  Bank of 

Kenya”, An Unpublished MBA Project, University of Nairobi, Nairobi.
- Pfeffer, J. and Sutton, R. I. )2000). The Knowing-doing Gap. Harvard Business School Press.
- Randall, R. M. )2015(. “W. Chan Kim and Renée Mauborgne Dispel Blue Ocean Myths”, Strategy 

& Leadership, 43 )2(, 11-14.



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 3 - سبتمبر )أيلول( 2021

61

- Rollinson, Randall. )2017(  . “Bridging the Gap from Strategy to Execution”, PMI Chicagoland 
Dinner Meeting, March, 14.

- Shafiq, Muhammad and others. )2018(. “Relationship of Blue Ocean Strategy and Innovation 
Performance: An Empirical Study”, City University Research Journal, Special Issue: AIC, Malaysia 
PP. 74-80.

- Sharma, V.; Seth, P. & Niyazi, S. )2010(. Blue Ocean Strategy: A Vehicle for Entrepreneurship 
Development and Economic Growth in Rural Areas, IGI Global, India.

- Sheehan, N.T. & Vaidyanathan, G. )2009(. “Using a Value Creation Compass to Discover "Blue 
Oceans", Strategy & Leadership.

- Siegemund, Carsten. )2009(. Blue Ocean Strategy for Small and Mid-sized Companies in 
Germany: Development of a Consulting Approach, Germany: Diplomica Press.

- Stverková, Hana; Cervinka, Michal and Humlova, Vlasta. )2012(. The Impact of Blue Ocean Strategy 
in Low-cost Transport, International Conference on Traffic and Transportation Engineering, 
Singapore.

- Vinayan, G.; Jayashree, S. & Marthandan, G. )2012(. “Critical Success Factors of Sustainable 
Competitive Advantage: A Study in Malaysian Manufacturing Industries”, International Journal 
of Business and Management, 7 )22(, 29.

- Yang, Kai. )2007(. Voice of the Customer: Capture and Analysis. Prentice-Hall.
- Zeleny, Milan. )2008(. Strategy and Strategic Action in the Global Era: Overcoming the 

Knowing-doing Gap”, Int. J. Technology Management, Vol. 43, No. 1-3.
- Zhao, W. & Jinwei, Y. )2010(. Application of Blue Ocean Strategy to Chinese 3G Mobile 

Telecom Industry. BTS University, China
- Zook, Chris & Allen, James. )2001(. Profit from the Core-growth Strategy in an Era of 

Turbulence. Harvard business Review Press.



The Role of Blue Ocean Strategy
In Filling the Knowing-doing Gap in Public Organizations

«Proposed Vision»

Dr. Abdelrahim Mohamed 
Strategic Planning and Institutional Performance Consultant 

Associate Professor, Community Collage of Qatar
drabdo68@yahoo.com

ABSTRACT 

Nowadays the organizations are working in fluctuated and rapid environment, these changes created 
the competition in the public and private organizations to keep his role in the market and achieve the cus-
tomer satisfaction. These changes encourage for appearing the blue ocean strategy, that focuses on avoid-
ing the competition and working to innovate the value.

The problem of the research focused on how to apply the blue ocean strategy in public organizations 
to fill the knowing-doing gap.

The importance of the research concentered on the blue ocean strategy and its role in creative thinking 
and thinking out the box to introduce products and services. In addition, the importance of the research 
focus on the application of the key corners, reduce, eliminate, rise and innovate and how to fill the execu-
tion gap. The research tends to formulate proposed vision, how to build the blue ocean strategy in public 
organizations.

This research concluded that the blue ocean strategy can playing important role in case of applying it 
in public organizations. the research recommended for applying the proposed vision that mentioned in this 
research under title “ proposed vision for applying the blue ocean strategy in public organizations.

Key words: Blue Ocean Strategy, Knowing- doing gap, Value Innovation.


