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امللخص 1
هدفــت الدراســة للتعــرف إلــى درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط االزرق وعالقتهــا بــاألداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات 
الغذائيــة الفلســطينية، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي، وتــم تصميــم اســتبانة تضمنــت )32( فقــرة وزعــت علــى أربعــة 
أبعــاد )املحــو، التقليــل، الرفــع، واإلنشــاء(، كذلــك املحــور الكلــي ألبعــاد األداء املالــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن شــركات 
العينــة  وبلغــت  الشــامل،  املســح  اســتخدام طريقــة  وتــم  )117( شــركة،  والبالــغ عددهــا  الفلســطينية  الغذائيــة  الصناعــات 

النهائيــة )75( اســتبانة اعتبـــرت ممثلــة للمجتمــع.

الغذائيــة  الصناعيــة  الشــركات  فــي  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  لتطبيــق  الكليــة  الدرجــة  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
الفلســطينية كانــت مرتفعــة بمتوســط حســابي كلــي )4.30(، وبدرجــة تقديـــر كبيـــرة، وبلــغ املتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة 
ألبعــاد األداء املالــي )4.08(، بدرجــة تقديـــر كبيـــرة، وتبيـــن وجــود عالقــة موجبــة بيـــن درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط االزرق 
الكليــة مجتمعــة وأبعادهــا وبيـــن األداء املالــي، كذلــك عــدم وجــود فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )α≤0.05( فــي 
اســتجابات املبحوثيـــن نحــو درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط االزرق وبيـــن األداء املالــي تعــزى ملتغيـــر عمــر الشــركة، بينمــا كان 
هنــاك فــروق بيـــن الشــركات التــي حجــم مبيعاتهــا مــن )10 مليــون إلــى أقــل مــن 20 مليــون( وبيـــن الشــركات التــي يـــزيد حجــم مبيعاتهــا 
عــن )20 مليــون(، لصالــح الشــركات التــي حجــم مبيعاتهــا )10 إلــى أقــل مــن 20 مليــون( ذات املتوســط الحســابي األعلــى )4.37(.

الكلمات املفتاحية: استـراتيجية املحيط األزرق، ابتكار القيمة، األداء املالي، شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية.

املقدمة

بـــرزت فــي املا�ضــي العديــد مــن املفاهيــم التــي تحدثــت عــن أســاليب عمــل واستـــراتيجيات عــدة، وعلــى رأس هــذه املفاهيــم 
كانــت امليـــزة التنافســية لـــ »بورتـــر« فــي الثمانينيــات، والتــي تقــوم علــى إيجــاد منفعــة للزبائــن بشــكل أفضــل مــن املنافسيـــن، وبقيــت 
منهجيــات التنافــس وتحقيــق امليـــزة التنافســية ســائدة فــي األســواق حتــى أوائــل العقــد املنصــرم مــع طــرح كتــاب استـــراتيجيات 
املحيــط األزرق للباحثيـــن كيــم وموبورنــي والــذي يتحــدث عــن مفهــوم ابتــكار القيمــة ويقــوم علــى صناعــة وتطويـــر قيمــة جديــدة 
بــدال مــن عــرض قيمــة أو منفعــة ظاهــرة لشــريحة محــددة مــن الزبائــن، وتعــد استـــراتيجية املحيــط األزرق طريقــة وأســلوب تمكــن 
الشــركات مــن التفكيـــر االستـــراتيجي وابتــكار استـــراتيجيات األعمــال والــذي يمكــن أن يســاعدها فــي تعظيــم املنافــع لديهــا وزيــادة 

.)Alam and Isla, 2017( األربــاح

تقوم استـراتيجية املحيط األزرق على إنشاء مساحة سوق جديدة خالية من املنافسة وال يمكن منافستها لفتـرة زمنية 
محــددة حتــى يســتطيع املنافســون تقليدهــا وتكــون الشــركة األولــى قــد اســتطاعت االنتقــال إلــى محيــط أزرق آخــر، وتفتـــرض أن 
الطريقــة الوحيــدة للتغلــب علــى املنافســة هــي التوقــف عــن محاولــة هزيمــة املنافســة )Kim and Mauborgne, 2005(، وقــد 

 *  تم استالم البحث في يوليو 2019، وقبل للنشر في أكتوبر 2019، وتم النشر في سبتمبـر 2021.
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الصناعــات  شــركات  لــدى  املالــي  بــاألداء  وعالقتهــا  االزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  درجــة  إلــى  للتعــرف  الدراســة  هدفــت 
فــي الشــركات الصناعيــة  الكليــة لتطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق  نتائــج الدراســة أن الدرجــة  الفلســطينية، أظهــرت  الغذائيــة 
الغذائيــة الفلســطينية كانــت مرتفعــة بمتوســط حســابي كلــي )4.30(، وبدرجــة تقديـــر كبيـــرة، وبلــغ املتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة 
ألبعــاد األداء املالــي )4.08(، بدرجــة تقديـــر كبيـــرة، وتبيـــن وجــود عالقــة موجبــة بيـــن درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط االزرق الكليــة 
مجتمعــة وأبعادهــا وبيـــن األداء املالــي، كذلــك عــدم وجــود فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )α≤0.05( فــي اســتجابات 
املبحوثيـــن نحــو درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط االزرق وبيـــن األداء املالــي تعــزى ملتغيـــر عمــر الشــركة، بينمــا كان هنــاك فــروق بيـــن 
الشــركات التــي حجــم مبيعاتهــا مــن )10 مليــون إلــى أقــل مــن 20 مليــون( وبيـــن الشــركات التــي يـــزيد حجــم مبيعاتهــا عــن )20 مليــون(، 

لصالــح الشــركات التــي حجــم مبيعاتهــا )10 إلــى أقــل مــن 20 مليــون( ذات املتوســط الحســابي األعلــى )4.37(.
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اســتخدم الباحثــان اســتعارة املحيطيـــن األحمــر واألزرق، ألن املحيــط األحمــر يعبـــر عــن الواقــع الــذي تواجهــه املؤسســات فــي 
األســواق املزدحمــة باملنافســة بينمــا يمثــل املحيــط األزرق األســواق الخاليــة مــن املنافســة النهائيــة وتتفــرد الشــركة فــي الســوق.

يشــكل قطــاع األعمــال تحدًيــا خاًصــا وال يمكــن التنبــؤ بــه نتيجــة تحــول عــدد كبيـــر مــن الصناعــات إلــى قطاعــات مزدحمــة، 
لذا أصبح على إدارة هذه الشركات أن تكون أكثـر مرونة وإبداع خالل عملها في السوق، في سبيل  تطويـر وتنفيذ استـراتيجيات 
ناجحــة موجهــة نحــو ابتــكار وتعظيــم القيمــة، والســعي للتغلــب علــى املنافسيـــن بشــكل جــذري والعمــل فــي أســواق بــدون منــازع، 
حيث تسعى الشركات للبقاء واالستقرار والنمو والتفوق في بيئة األعمال، وال يتحقق ذلك بمعزل عن وجود إدارة استـراتيجية 
تمكنها من رســم غاياتها وأهدافها وتوجهاتها املســتقبلية، وتســمح لها باكتســاب ميـــزة تنافســية مســتدامة تســاعدها على التفرد 

وتضمن تفوقها على املنافسيـــن بالسوق )عادل، 2013(.

احتلــت الصناعــات الغذائيــة أهميــة بالغــة بالنســبة لالقتصــاد الفلســطيني، فقــد ســاهمت بأكثـــر مــن 24% مــن قيمــة 
مليــون   170 الفلســطينية  الغذائيــة  الصــادرات  بلغــت  حيــث  الفلســطينية،  الصــادرات  إجمالــي  مــن   %22 وحوالــي  اإلنتــاج، 
دوالر خــالل العــام 2012 أي ثانــي قطــاع تصديـــري بعــد الحجــر والرخــام، لــذا فــإن الصناعــات الغذائيــة تحتــل أهميــة بالغــة 
نظــًرا لقدرتهــا علــى التصديـــر وســد جــزء كبيـــر مــن احتياجــات املســتهلك الفلســطيني، وتعتبـــر الصناعــات الغذائيــة مــن أقــدم 
الصناعــات املميـــزة فــي فلسطيـــن، وتعــود نشــأته الحديثــة إلــى مطلــع القــرن العشريـــن عندمــا تأسســت بعــض املصانــع الغذائيــة 
ومعامــل الحلويــات والســكاكر، والتــي اتســع نطاقهــا حتــى غــدت توفــر معظــم الســلع الغذائيــة األساســية للمجتمــع الفلســطيني، 

بحيــث توفــر اليــوم مــا يـــزيد علــى 120 ســلعة ومنتجــا غذائيــا وطنيــا )اتحــاد الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية، 2019(.

ويمتــاز قطــاع الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية بالحيويــة وقابليــة التطــور نظــًرا لكونــه صناعــة تحويليــة، تعتمــد فــي 
األســاس علــى مــوارد يتوفــر جــزء كبيـــر منهــا مــن منتجــات القطــاع الزراعــي الفلســطيني، كمــا يوفــر القطــاع الغذائــي فــرص عمــل 
 أكثـــر 15000 عامل وعاملة في مختلف التخصصات، ويشــكل 

ً
أكثـــر من أي القطاعات الصناعية األخرى، حيث يشــغل حاليا

 ضمن القطاع الصناعي 
ً
 حيويا

ً
ناتج القطاع ما نسبته 24% من الناتج املحلي، وتحتل الصناعات الغذائية الفلسطينية موقعا

الفلســطيني بشــكل عــام وضمــن قطــاع الصناعــات التحويليــة بشــكل خــاص )اتحــاد الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية، 2019(.

تعتبـــر هــذه الدراســة هــي األولــى )وفــق حــدود علــم الباحثيـــن( مــن حيــث هدفهــا الخــاص درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط 
األزرق وعالقتهــا بــاألداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية، حيــث تعتبـــر شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي 
فلسطيـــن ذات تأثيـــر مباشــر علــى االقتصــاد الفلســطيني، وفــي رفــع الناتــج املحلــي اإلجمالــي، ويعتمــد عليهــا العديــد مــن املواطنيـــن 

الفلسطينييـــن ســواء كمصــدر للدخــل مــن خــالل العمــل بهــا، أو باالســتفادة مــن منتجاتهــا وخدماتهــا املقدمــة للمواطنيـــن.

 اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة

استـراتيجية املحيط األزرق
مفهوم استـراتيجية املحيط األزرق:

استـــراتيجية املحيــط األزرق هــي نــوع مــن االستـــراتيجيات الحديثــة التــي تناولتهــا كتب اإلدارة االستـــراتيجية الحديثــة 
واملعاصــرة والتــي اســتندت علــى فكــرة العاملــان البـــروفسور »دبليــو شــان كيــم« )W. Chan Kim(، وزميلتــه البـــروفسور »رينيــة 
موبــورن« )Renee Mauborgne(، حيــث تقــوم هــذه االستـــراتيجية علــى فكــرة، انــه ليــس مــن الضــروري علــى املنظمــة التــي تـــريد 
تحقيق النجاح في مسيـرة حياتها العملية أن تحتل مركزا تنافسيا قويا، بل يمكن أن تحرز نجاحا بدون منافسة، وذلك بان 
 جديــدة تعــرض فيهــا منتجاتهــا الجديــدة، أو تقــوم بطــرح بضائــع وســلع بديلــة ال تجــذب املنافــس 

ً
تتبنــي هــذه املنظمــات أســواقا

إليهــا، وبهــذا تســتطيع املنظمــة تحقيــق أرباحــا وفيـــرة، وبذكائهــا وريادتهــا االستـــراتيجية تســتطيع أن تجــذب زبائــن ومستهلكيـــن 
جــدد، وان تجعــل الزبــون أكثـــر والء ملنتجاتهــا وخدماتهــا.

 نتيجــة لتطــور عالــم األعمــال الــذي 
ً
تعتبـــر استـــراتيجية املحيــط األزرق مــن االستـــراتيجيات الحديثــة التــي ظهــرت مؤخــرا

فــي تقديــم  فــي تحسيـــن الجــودة والتطــور  اتســم بالتغييـــر والتجديــد، ويشيـــر )De Silva, 2008( أن علــى الشــركات الراغبــة 
خدماتهــا وتحسيـــن مســتوى أدائهــا العــام، أن تتبنــي التحــركات االستـــراتيجية التــي تســاهم فــي خلــق مؤشــرات إيجابيــة وإعــادة 
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اإلنتــاج بشــكل منتظــم، مــن أجــل خلــق مســاحات جديــدة، وقــد تــم اقتبــاس مصطلــح املحيــط األزرق مــن املحيطــات الزرقــاء 
الصافيــة حيــث تــم تناولــه فــي بيئــة عالــم األعمــال تشــبيًها، حيــث إن هــذه االستـــراتيجية تتعلــق بإنشــاء خطــة للصناعــات التــي لــم 
تخــرج بعــد إلــى حيـــز الوجــود وهــي تمثــل الفــراغ أو املناطــق املجهولــة مــن الســوق أو تلــك املناطــق التــي لــم يتــم اكتشــافها بعــد، 
والتــي لــم يصــل إليهــا املنافســون ليعكــروا صفوهــا، بحيــث يتــم هنــا صناعــة الطلــب ألول مــرة، وهــي صافيــة وذات لــون أزرق 
لعــدم تلوثهــا بالصراعــات والتنافــس الدمــوي بيـــن املنظمــات )الحورانــي، 2017(، لــذا فــإن استـــراتيجية املحيــط األزرق هــي 

.)Peca, 2009( مــن التنافــس فــي الصناعــة املوجــودة 
ً
استـــراتيجية عمــل تحفــز علــى خلــق فضــاء جديــد لســوق بــدال

تـــركز استـــراتيجية املحيــط األزرق علــى الحركــة االستـــراتيجية بوصفهــا مصــدر االبتــكار، علــى خــالف النهــج االستـــراتيجي 
التقليــدي الــذي يـــركز علــى املنظمــة بوصفهــا مصــدر التميـــز، ولذلــك فــإن الحركــة االستـــراتيجية فــي ظــل استـــراتيجية املحيــط 

األزرق تمثــل مصــدر األداء املتميـــز ) جــرادات وآخــرون، 2017(.

وإنشــاء  التفكيـــر  مــن  املؤسســات  يمكــن  مفهــوم  بانهــا  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية   )Alam and Isla, 2017( يعــرف 
االبتــكار فــي أعمالهــا ويمكــن أن يســاعد فــي تنظيــم القطاعيـــن املالــي واالقتصــادي والــذي يشــكل االهتمــام الرئيــس للشــركة فــي 

تحقيــق الربــح املســتدام.

كما وعرفه )Kim and Mauborgne, 2015( بأنه كل الصناعات غيـر املوجودة اليوم وتعني فضاء السوق املجهول الذي 
لــم يكتشــف بعــد أو الــذي لــم يصــل إليــه املنافســون وتكــون املنافســة أمــًر غيـــر مطــروح، الن قواعــد املنافســة لــم توضــع بعــد.

يـــرى )Dehkordi et al., 2012( أن الركــن األسا�ضــي الستـــراتيجية املحيــط األزرق يتمثــل بإبــداع القيمــة وهــو �ضــيء أكثـــر 
مــن اإلبــداع والــذي تحــاول املنظمــات تحقيــق قيمــة مــع إضافــة قيمــة لزبائنهــا.

مقارنة استـراتيجية املحيط األزرق واملحيط األحمر:

لقد تم تقسيم السوق إلى محيطات زرقاء )Blue Oceans( ومحيطات حمراء )Red Oceans(، حيث يتم في املحيطات 
الحمــراء تحديــد حــدود الصناعــة وتقبلهــا ويتعــارف الجميــع علــى القواعــد التنافســية للعمــل، فتحــاول الشــركات أن تتفــوق 

مــن  لتتمكــن  املنافســة  الشــركات  علــى 
االســتحواذ علــى حصــة أكبـــر مــن مطالــب 
الســوق الحاليــة، أمــا فــي املحيطــات الزرقــاء 
بهــذه  تلخيصهــا  يمكــن  العمــل  آليــة  فــإن 
العبارة »إن الطريقة الوحيدة للتغلب على 
املنافســة هــي التوقــف عــن محاولــة هزيمــة 
 .)Kim & Mauborgne, 2015(»املنافسة
فــي  كمــا  بينهمــا  الفــرق  إجمــال  ويمكــن 

.)1( الجــدول 

ابتكار القيمة

االبتــكار يعنــي التوصــل ملــا هــو جديــد بصيغــة التطــور املنظــم والتطبيــق العلمــي لفكــرة جديــدة، أي التعامــل مــع منتــج 
أو خدمــة جديــدة لــم يســبق اختيارهــا)Stringer, 2000(، ومفهــوم االبتــكار يعنــي قــدرة الشــركة علــى التوصــل إلــى مــا هــو جديــد 
ويعمــل علــى إضافــة قيمــة أكبـــر وأســرع مــن املنافسيـــن فــي الســوق، حيــث تكــون الشــركة االبتكاريــة هــي األولــى باملقارنــة مــع 

املنافسيـــن فــي التوصــل إلــى الفكــرة الجديــدة أو املفهــوم الجديــد أو الوصــول إلــى منتــج وأســواق جديــدة )نجــم، 2015(.

إن ابتــكار القيمــة يتحقــق عبـــر اســتخدام مفاهيــم اقتصاديــة وهــي زيــادة املنفعــة الحديــة وخفــض التكلفــة الحديــة، 
واللــذان يؤكــدان التكامــل املثالــي للمنفعــة العاليــة والتكلفــة املنخفضــة، ومــن أجــل تحويــل ابتــكار القيمــة إلــى استـــراتيجية 
 Jian-Jun( دائمــة، ســتكون هنــاك حاجــة ماســة للتوفيــق بيـــن مــا تقدمــه الشــركة مــن املنفعــة والســعر والتكلفــة واملوظفيـــن

.)and Hai-Min, 2007

الجدول رقم )1( 
املقارنة بيـن استـراتيجيتي املحيط األحمر واملحيط األزرق

استـراتيجية املحيط األزرقاستـراتيجية املحيط األحمر
إنشاء مساحة سوق خالية من املنافسة.التنافس على مساحة السوق ذاتها.

إبعاد املنافسيـن عن املنافسة.التغلب على املنافسيـن.
إنشاء نوع جديد من الطلب والسيطرة عليه.استغالل الطلب الحالي.

عدم التقيد بالتبادالت القائمة على قيمة التكاليف.إنشاء التبادالت القائمة على قيمة التكاليف.
توفيق نظام أنشطة الشركة بالكامل مع 

خيار التميـز أو التكلفة املنخفضة.
توفيق نظام أنشطة الشركة بالكامل للسعي 

لتحقيق التميـز والتكلفة املنخفضة.

)Kim and Mauborgne, 2015( :املصدر
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بيـــن خلــق القيمــة والوســيلة والســعر والتكلفــة، فهــو طريقــة حديثــة  تــوازن الشــركات  ابتــكار القيمــة عندمــا  يحــدث 
فــي التفكيـــر االستـــراتيجي وتنفيذهــا بطريقــة ينتــج عنهــا إيجــاد املحيــط األزرق والتحــرر مــن املنافســة، وينتــج ابتــكار القيمــة 
عــن تحــدي واضــح للطــرق التقليديــة والشــائعة فــي االستـــراتيجيات املبنيــة علــى أســاس املنافســة وهــي البيــع بحســب كلفــة 
القيمة، وعلى الشركات التي تبحث عن قيمة أكبـــر للزبائن أن تضحي باعتبارات التكلفة، وأما الشركات التي تـــريد أن تقلص 

.)Kim and Mauborgne, 2015( التكاليــف يجــب عليهــا أن تضحــي باعتبــارات القيمــة

األدوات واألطر التحليلية لبناء استـراتيجية املحيط األزرق

شــراع االستـــراتيجية: وهــو إطــار عمــل تشــخي�ضي وإجرائــي يســاعد علــى إنشــاء استـــراتيجية محيــط أزرق إلزامــي،  1-
:)Kim and Mauborgne, 2015( حيــث يخــدم غرضيـــن وهمــا

فيــه -  يســتثمر  الــذي  الحالــي  املــكان  معرفــة  مــن  يمكنــك  ممــا  املعروفــة،  الســوق  ملســاحة  الحاليــة  الحالــة  تحديــد 
الصناعــة. فــي  التنافســية  العوامــل  وفــق  الشــركة  أداء  مســتوى  تحديــد  أي  املنافســون، 

الجوانب التي تتنافس عليها الصناعة من منتجات وخدمات وتوزيع، وما يحصل عليه العمالء من العروض التنافسية - 
الحاليــة فــي الســوق، ورســم منحنــى القيمــة الــذي يـــربط عوامــل التنافــس فــي الصناعــة الحاليــة، واألداء النســبي للشــركة 
وفــق هــذه العوامــل، فيجســد املنحنــى األفقــي مــدى العوامــل التــي تتنافــس عليهــا الصناعــة وتســتثمر فيهــا، ويمثــل املنحنــى 

الرأ�ضــي مســتوى العرض الذي يحصل عليه املشتـريـــن عبـــر جميع العوامل الرئيســة املتنافس عليها.

ومــن أجــل إنشــاء محيــط أزرق ألي مــن الصناعــات علينــا إعــادة رســم اإلطــار االستـــراتيجي العــام لتلــك الصناعــة، ومــن 
.)Four Actions Framework( أجــل تحقيــق هــذا األمــر، نتحــول لــأداة التحليليــة الثانيــة وهــي إطــار العمــل الرباعــي

نظــر  2- وجهــة  مــن  القيمــة  عوامــل  وتحديــد  اكتشــاف  إلعــادة  تســتخدم  أداة  وهــي  األربــع:  الفعاليــات  ذو  العمــل  إطــار 
 وإلعــادة رســم منحنــى قيمــة جديــد، وذلــك مــن خــالل طــرح أربعــة أســئلة رئيســة تســاعدنا فــي 

ً
املشتـريـــن والشــركة معــا

:)Kim and Mauborgne, 2015( املنخفضــة وهــي التميـــز والتكلفــة  بيـــن  املتبادلــة  العالقــة  كســر 

اإلزالــة/ االســتبعاد Elimination: تتضمــن إزالــة بعــض العوامــل التــي تكلــف الشــركات كلفــة عاليــة ولكنهــا ال تعطــي - 
قيمــة للوضــع التناف�ضــي للشــركة أو قيمــة للزبائــن، وال توفــر أي أربــاح.

التقليــص/ التقليــل Reduction:  تتضمــن تقليــص العوامــل إلــى مســتوى أدنــى مــن الصناعــة، كــون هــذه العوامــل - 
تكلــف الشــركة تكاليــف عاليــة للمنافســة عليهــا، وتبالــغ الشــركة فــي تقديمهــا بشــكل يفــوق احتياجــات الزبائــن، بينمــا 

تعــود علــى الشــركة بأربــاح قليلــة.

الرفــع/ الزيــادةRaising: حيــث يتــم رفــع بعــض العوامــل إلــى مســتوى أعلــى مــن الصناعــة، والتــي تكــون ذات قيمــة وقــدرة - 
عاليــة علــى زيــادة وتحسيـــن مســتوى جــودة املنتجــات املقدمــة للزبائــن وتشــكل أهميــة لــدى الزبائــن ولكنهــا مهملــة مــن 
 علــى 

ً
قبــل الشــركة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة مســتوى حجــم األربــاح املتحققــة وتوســعها بالشــكل الــذي ينعكــس إيجابــا
شــهرتها وســمعتها محلًيــا ودولًيــا، وزيــادة قدرتهــا علــى جــذب زبائــن جــدد وإدارييـــن ذوي كفــاءة عاليــة للعمــل فيهــا.

اإلنشــاء/ الخلــق Creation: بحيــث يتــم خلــق وبنــاء عوامــل جديــدة لــم تقدمهــا الصناعــة مــن قبــل، والتــي تســاعد - 
الشــركات علــى خلــق حاجــة جديــدة للزبائــن وفتــح أســواق جديــدة لهــا.

تــم  التــي  الجديــدة  العوامــل  علــى هيكليــة  بنــاًء  قيمــة جديــد  بـــرسم منحنــى  الشــركة  تقــوم  اإلطــار،  هــذا  تحديــد  وبعــد 
تحديدهــا كأســاس للقيمــة لــدى الزبائــن والشــركة، ويتــم العمــل علــى ابتــكار القيمــة عبـــر خفــض إجمــال التكاليــف مــن خــالل 
 إلــى تحقيــق التمايـــز وتخفيــض 

ً
عمليــات اإلزالــة والتقليــص، وبنــاء قيمــة جديــدة مــن خــالل عمليــات الرفــع والخلــق، وصــوال

التكاليــف فــي وقــت واحــد.

شــبكة املحــو والتقليــل والرفــع واإلنشــاء: وتعمــل هــذه الشــبكة كأداة تحليليــة تكميليــة إلطــار العمــل ذو الفعليــات  3-
 للفعاليــات األربعــة 

ً
األربعــة، فــال تدفــع هــذه الشــبكة الشــركات لطــرح األســئلة وحســب بــل تدفعهــا أيًضــا للعمــل وفقــا

مــن أجــل إنشــاء منحنــى قيمــة جديــد، فعبـــر اإلجابــة عــن السؤاليـــن )عــن املحــو والتقليــل( تتمكــن الشــركات مــن أن 
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تحصــل علــى رؤيــة متعمقــة عــن كيفيــة تخفيــض تكاليفهــا مقارنــة باملنافسيـــن، أمــا العامــالن اآلخــران )االبتــكار والرفــع( 
التــي يتحصــل عليهــا املشتـــري وابتــكار نوعيــة جديــدة مــن  بـــرؤية متعمقــة عــن كيفيــة رفــع القيمــة  فيمــدان الشــركة 
الطلــب. وتحمــل فعاليــات املحــو واالبتــكار أهميــة خاصــة، حيــث تدفــع الشــركات لتخطــي ممارســات تعظيــم القيمــة 
باســتخدام عوامــل املنافســة الحاليــة، وتدفــع الشــركات لتغييـــر العوامــل نفســها ممــا يق�ضــي قواعــد املنافســة الحاليــة 

.)Kim and Mauborgne, 2015(

األداء املؤس�سي

 للتقييــم، 
ً
يقت�ضــي األداء املؤس�ضــي التـركيـــز علــى العناصــر الفريــدة التــي تميـــز املؤسســة عــن غيـــرها، والتــي تكــون محــورا

ويـــرتبط مفهــوم األداء بشــكل وثيــق بــاإلدارة االستـــراتيجية ألنــه يعمــل علــى تقييــم أداء إدارة املؤسســة باســتخدام مجموعــة 
مــن املؤشــرات املاليــة وغيـــر املاليــة قصيـــرة وطويلــة األجــل، وقيــاس املوجــودات امللموســة وغيـــر امللموســة، وتشــمل الجوانــب 
العريضة لأداء املؤس�ضي على االستـراتيجية والعمليات واملوارد البشرية )عايش، 2008(. وتـرتبط كفاءة األداء باالستخدام 
األمثــل للمــوارد املاليــة والبشــرية املتوافــرة فيهــا، عــن طريــق اســتخدام األســاليب املناســبة لتحقيــق أهدافهــا وبالتالــي فهــي مبنيــة 

علــى أهــداف واضحــة وموضوعيــة قابلــة للتنفيــذ لتحقيــق أفضــل مســتوى لــأداء )العثمــان، 2003(.

يعــد مفهــوم األداء مــن املفاهيــم األساســية فــي املؤسســات الن مــن خاللــه يمكــن إعطــاء تصــور شــامل عــن سيـــر أنشــطة 
املؤسســة وأعمالهــا علــى مســتوى البيئــة الداخليــة والخارجيــة، وهنــاك دراســات عديــدة تناولــت موضــوع األداء إال إنهــا لــم تتفــق 

علــى مفهــوم موحــد لــأداء.

يعرف )عبد املحسن، 2004( األداء على أنه املخرجات واألهداف التي تسعى املنظمة إلى تحقيقها.

كما وعرفه )Wheelen & Hunger, 2008( بأنه تلك النتائج املرغوبة التي تسعى املنظمة إلى تحقيقها.

قياس األداء

قيــاس األداء هــو نشــاط يتضمــن مقارنــة النتائــج املتوقعــة مــع النتائــج الفعليــة وتق�ضــي االنحرافــات عــن الخطــط وتقويــم 
األداء الفــردي واختبــار التقــدم الحاصــل نحــو األهــداف املقــررة الســنوية والبعيــدة األمــد )الدوري، 2010(.

:)Macpherson & Pabari, 2004( هناك مجموعة من مؤشرات األداء املؤس�ضي وهي

فعالية املؤسسة: والتي تتحقق عند نجاحها في تحقيق الغاية من وجودها.- 

كفاءة املؤسسة: وهي تشمل االستخدام األمثل للموارد املالية والبشرية للوصول إلى األهداف.- 

 -.
ً
 ونوعا

ً
االرتباط واملالءمة: وتتمثل بمدى رضا املستفيديـن وذوي العالقة عن الخدمات املقدمة كما

االســتدامة: وهــي تتعلــق بقــدرة املؤسســة علــى تجنيــد األمــوال الالزمــة لتنفيــذ البـــرامج واألنشــطة املختلفــة، ومــدى - 
امتــالك املؤسســة للمــوارد املاديــة والبشــرية التــي تمكنهــا مــن االســتمرار فــي عملهــا، وتقديــم خدماتهــا للمستفيديـــن 

بكفــاءة وفعاليــة.

ويمكــن قيــاس األداء بطــرق مختلفــة فــي االعتمــاد علــى أدبيــات اإلدارة االستـــراتيجية والتســويق وإدارة العمليــات، وهنــاك 
.)Kaynak and Hartley, 2008( ثالثة أبعاد لأداء املؤس�ضــي: األداء املالي والســوقي، أداء الجودة، وأداء إدارة املخزون

األداء املالي

يتــم قيــاس األداء املالــي مــن حيــث املبيعــات الســنوية ونمــو املبيعــات والربحيــة ونمــو الحصــة الســوقية والعائــد علــى 
األصــول )Wilson and Collier, 2000;  Kaynak and Hartley, 2008(، واألداء املالــي هــو املفهــوم الضيــق ألداء األعمــال 
مــن خــالل اهتمامــه بتحقيــق املخرجــات مــن األهــداف املاليــة، ويقــاس باملؤشــرات املاليــة، ويمثــل وضــع املؤسســة املالــي، ويهتــم 

بقيــاس اإليـــرادات واملبيعــات واملوجــودات واملطلوبــات وصافــي الدخــل )فيـــروز، 2014(.
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يعــرف )ســاكر ومغــزاوي، 2016( األداء املالــي بأنــه مــدى تحقيــق املؤسســة لهامــش أمــان مــن خــالل قدرتهــا علــى تصــدي 
املخاطــر وتحــدي الصعــاب املاليــة، ممــا يـــزيل عنهــا حالــة اإلعســار املالــي.

كما يعرف )سا�ضــي وقري�ضــي، 2006( األداء املالي بأنه عملية تعظيم النتائج من خالل تحسيـــن الربحية، ويتحقق ذلك 
بتخفيــض التكاليــف وتعظيــم اإليـــرادات بصفــة مســتمرة تمتــد إلــى املــدى املتوســط والطويــل، مــن أجــل تحقيــق كل مــن الزيــادة 

فــي رأس املــال واألربــاح واالســتقرار فــي مســتوى األداء.

مؤشرات األداء املالي
يوجد العديد من مقاييس األداء املالي، ومن أهمها كما ذكرها )قري�ضي، 2011(:

املقاييــس املتعلقــة باإلنتــاج: والتــي تســاعد فــي تقييــم مخرجــات املؤسســة مــن ســلع وخدمــات لتخفيــض تكلفــة املنتــج - 
والتقيــد بمواصفــات الجــودة والوفــاء بمواعيــد التســليم وكفــاءة وســائل اإلنتــاج.

املقاييــس املتعلقــة بالربحيــة )نقطــة التعــادل(: وهــي التــي تتســاوى فيهــا التكاليــف الكليــة مــع العائــد علــى املبيعــات أو - 
 لحجــم مبيعــات التعامــل، وعنــد زيــادة حجــم املبيعــات عــن حجــم التعــادل فــإن الفــرق 

ً
يكــون حجــم املبيعــات مســاويا

يســمى ربــح، وهــو مؤشــر علــى زيــادة مســتوى األداء، وتفيــد نقطــة التعــادل فــي تتبــع أثـــر زيــادة حجــم املبيعــات علــى 
قيمــة الربــح أو الخســارة، وكذلــك مراقبــة تأثيـــر زيــادة أو نقــص التكاليــف املتغيـــرة أو الثابتــة علــى الربــح.

املــال -  رأس  قيمــة  إلــى  الربــح  نســبة صافــي  ويمثــل   :)ROI(  Return on Investment االســتثمار  علــى  العائــد  معــدل 
االســتثمارية. القــرارات  نجــاح  مــدى  وقيــاس  األداء،  تقييــم  فــي  املســتخدمة  املؤشــرات  أهــم  مــن  وهــو  املســتثمر، 

العائد على حقوق امللكية ROE( Return on Equity(: ويقيس معدل ربحية املؤسسة في استثمار أموالها الخاصة.- 

والجديـــر بالذكــر أن دراســات عديــدة الســابقة املختصــة فــي حقــل إدارة األعمــال واالستـــراتيجيات ركــزت بشــكل مباشــر 
علــى دراســة أداء املؤسســة مــن الناحيــة املاليــة ملــا تحملــه مــن ســهولة القيــاس ودقــة النتائــج، ووفقــا لـــ )Ondoro, 2015( كان 
ينظــر لقيــاس األداء املالــي لســنوات علــى أنــه الطريقــة الوحيــدة الصحيحــة والشــرعية لتقييــم كفــاءة وفاعليــة املنظمــة، حيــث 
يحصــل املســتثمرون علــى الرضــا املنشــود مــن األداء املالــي املتفــوق، والــذي يمثلــه ثالثــة جوانــب؛ الربحيــة والنمــو والقيمــة 

الســوقية. وعلــى هــذا ســنعمل علــى دراســة األداء املالــي كمتغيـــر للدراســة.

الدراسات السابقة
یعتبـر موضوع تطبيق استـراتيجية املحيط األزرق في قطاعات إنتاجية مختلفة، واألداء املالي من املواضيع التي القت 
 مــن الباحثيـــن والدارسيـــن. وقــد الحــظ الباحثــان مــن خــالل االطــالع علــى الدراســات الســابقة انطالقهــا جميًعــا مــن 

ً
اهتماًمــا

محاولــة تســليط الضــوء علــى دراســة استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي منظمــات وقطاعــات مختلفــة، وأكــدت هــذه الدراســات 
منتجــات  وتقديــم  أهدافهــا  تحقيــق  مــن  الصناعيــة  الشــركات  تمكيـــن  فــي  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  أهميــة  علــى 
 إلــى تحسيـــن وضعهــا املالــي والتناف�ضــي فــي الســوق، وقدمــت هــذه الدراســة عرضــا لـــعدد مــن 

ً
وخدمــات بجــودة عاليــة، وصــوال

الدراســات الســابقة صممــت، وأجريــت فــي بيئــات مختلفــة، وأوقــات مختلفــة.

خرجت الدراسات السابقة بمجموعة من النتائج حيث كانت كما يلي:

وجــود اهتمــام مــن قبــل الشــركات تجــاه تطبيــق مؤشــرات استـــراتيجية املحيــط األزرق، ووجــود عالقــة قويــة بيـــن - 
استـــراتيجية املحيــط األزرق وامليـــزة التنافســية املســتدامة.

تطبيق استـــراتيجية املحيط األزرق يؤدي إلى خلق طلب جديد، ويقود إلى مساحة سوق دون منازع، كذلك تحقق - 
هــذه االستـــراتيجية ميـــزة تنافســية مســتدامة يصعــب تقليدهــا أو محاكاتهــا مــن املنافسيـــن مــن خــالل امتــالك مــوارد 

ذات قيمــة ونــادرة وغيـــر قابلــة للتقليــد أو اإلحــالل.

وجــود عالقــة بيـــن تطبيــق أبعــاد استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن زيــادة الطلــب وفتــح أســواق جديــدة، وابتــكار - 
لــكل مــن املؤسســة والزبــون. القيمــة 

مــن أهــم دوافــع الشــركات فــي تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق هــو االتجاهــات املعاصــرة فــي بيئــة األعمــال ومواكبــة - 
التطــورات التكنولوجيــة الحديثة واملتســارعة.
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أما ما يميـز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو ما يلي:

تعتبـــر هــذه الدراســة هــي األولــى )وفــق حــدود علــم الباحثــان( مــن حيــث هدفهــا الخــاص درجــة تطبيــق استـــراتيجية - 
املحيــط األزرق وعالقتهــا بــاألداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي الضفــة الغربيــة، حيــث تعتبـــر شــركات 
الصناعــات الغذائيــة فــي فلسطيـــن ذات تأثيـــر مباشــر علــى االقتصــاد الفلســطيني، وفــي رفــع الناتــج املحلــي اإلجمالــي، 
ويعتمــد عليهــا العديــد مــن املواطنيـــن الفلسطينييـــن ســواء كمصــدر للدخــل مــن خــالل العمــل بهــا، أو باالســتفادة مــن 

منتجاتهــا وخدماتهــا املقدمــة للمواطنيـــن.

كما وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في البعديـن املكاني والزماني.- 

وفيما يلي استعراض ألهم الدراسات:

الدراسات العربية

دراســة )الحورانــي، 2017( بعنــوان »مــدى تبنــي استـــراتيجية املحيــط األزرق لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي 
قطاع غزة ودورها في تعزيـــز امليـــزة التنافسية املستدامة«، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استـــراتيجية املحيط األزرق 
لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة ودورهــا فــي امليـــزة التنافســية، وذلــك مــن خــالل استكشــاف مــدى مؤشــرات 
استـــراتيجية املحيــط األزرق املتمثلــة فــي (االبتــكار -الزيــادة - التقليــص -االســتبعاد( وتأثيـــرها علــى أبعــاد امليـــزة التنافســية املتمثلــة 

فــي )جــودة املنتج/الخدمــة، االســتجابة للزبائــن، فاعليــة املنظمــة، كفــاءة املنظمــة، املرونــة، التكلفــة، اإلبــداع(.

وقــد تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي فــي وصــف وتحليــل املشــكلة، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن (120( موظــف 
)مــدراء الشــركات ومــدراء التســويق واإلنتــاج ومــدراء العمليــات( مــن عــدد )40( شــركة تعمــل فــي الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع 
غــزة، وقــد تــم اســتخدام االســتبانة كأداة رئيســة لجمــع البيانــات ضمــن أســلوب الحصــر الشــامل، وقــد تــم استـــرداد عــدد 101 

اســتبانة بنســبة %85.

الغذائيــة علــى   وموافقــة كبيـــرة مــن قبــل شــركات الصناعــات 
ً
الدراســة بأنــه يوجــد اهتمــام مالحــظ وقــد أظهــرت 

تطبيــق مؤشــرات استـــراتيجية املحيــط األزرق، كمــا توجــد عالقــة قويــة بيـــن استـــراتيجية املحيــط األزرق وامليـــزة التنافســية 
 (االبتــكار -الزيــادة – التقليــص( علــى أبعــاد امليـــزة 

ً
املســتدامة، كذلــك تؤثـــر استـــراتيجية املحيــط األزرق بمؤشــراتها منفــردة

التنافســية )جــودة املنتــج /الخدمة-اإلبــداع - املرونــة -التكلفــة -االســتجابة للزبائــن - كفــاءة املنظمــة -فاعليــة املنظمــة(، أمــا 
مؤشــر االســتبعاد فــال يوجــد لــه تأثيـــر.

للشــركات  القيمــة  خلــق  فــي  ودورهــا  األزرق  املحيــط  »استـــراتيجية  بعنــوان   )2017 وآخــرون،  )جــرادات  دراســة 
الفلســطينية العاملــة فــي مجــال تســويق الحواســيب«، هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى استـــراتيجية املحيــط األزرق 
بأبعادهــا األربعــة )االســتبعاد، التقليــص، الزيــادة، االبتــكار( ودورهــا فــي خلــق القيمــة للشــركة لــدى الشــركات العاملــة فــي مجــال 

تســويق الحواســيب فــي فلسطيـــن.

تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليـــن فــي الشــركات الســبع الكبـــرى 
عينــة  اختيــار  وتــم   ،

ً
موظفــا  533 عددهــم  والبالــغ  عامليــة،  وكاالت  علــى  والحاصلــة  الحواســيب،  تســويق  مجــال  فــي  العاملــة 

.
ً
عشــوائية بســيطة مكونــة 226 مســتجيبا

فــي مجــال تســويق الحواســيب تطبــق استـــراتيجية املحيــط  إلــى أن الشــركات الفلســطينية العاملــة  توصلــت الدراســة 
 فــي نشــاطها.

ً
األزرق بأبعادهــا األربعــة بدرجــة عاليــة جــدا

بحــث  التناف�ســي،  التميـــز  لتحقيــق  كوســيلة  األزرق  املحيــط  »استـــراتيجية  بعنــوان   )2017 )البدرانــي،  دراســة 
العالقــة  إلــى تحديــد  الدراســة  زيـــن لالتصــاالت باملوصــل«، هدفــت هــذه  فــي شــركة  مــن العامليـــن  اســتطالعي آلراء عينــة 

التناف�ضــي. التميـــز  لتحقيــق  أداة  بوصفهــا  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  فلســفة  بيـــن  والتأثيـــر  )االرتبــاط 

وتم اســتخدام املنهج الوصفي التحليلي، وألغراض جمع البيانات تم اســتخدام اســتبانة تكونت من 33 فقرة، وتكونت 
عينة الدراســة من 34 مفردة.



درجة تطبيق استراتيجية املحيط االزرق وعالقتها باألداء املالي لدى شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية

248

توصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بيـــن استـــراتيجية املحيــط األزرق وتحقيــق امليـــزة التنافســية، ووجــود 
تأثيـــر معنوي الستـــراتيجية املحيط األزرق في تحقيق امليـــزة التنافســية في الشــركة البحوثة.

املؤسســات  فــي  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  مســارات  افــر  تو »مــدى  بعنــوان   )2013 وقاســم،  )محمــد  دراســة 
الصناعيــة فــي العــراق«، هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى توفــر مســارات استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي شــركة 
الحكمــاء لصناعــة األدويــة واملســتلزمات الطبيــة كنمــوذج للمؤسســات الصناعيــة العراقيــة، كمــا وهدفــت إلــى توضيــح أبعــاد 
أبعــاد استـــراتيجية املحيــط  فــي املؤسســة املبحوثــة وتقييــم مســتوى توافــر   

ً
استـــراتيجية املحيــط األزرق وتوظيفهــا ميدانيــا

فــي املؤسســة املبحوثــة. األزرق 

تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــالل اســتخدام اســتبانة لجمــع املعلومــات، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
 مــن القيــادات اإلداريــة فــي املؤسســة املبحوثــة.

ً
33 شــخصا

توصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بيـــن تطبيــق أبعــاد استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن زيــادة الطلــب 
وفتــح أســواق جديــدة، وابتــكار القيمــة لــكل مــن املؤسســة والزبــون، كذلــك وجــود فــروق جوهريــة فــي آراء املبحوثيـــن نحــو مــدى 
توافــر مســارات استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي املؤسســة املبحوثــة تبًعــا ملتغيـــر الجنــس والدرجــة العلميــة وســنوات الخبـــرة فــي 

العمــل، فــي حيـــن ظهــر فــروق دالــة إحصائًيــا تبًعــا ملتغيـــر املســتوى لوظيفــي وفيــة املديـــر املالــي مقابــل املوظــف.

دراســة )حمــودي، 2013( بعنــوان »دور وابتــكار استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي دعــم مهــام إدارة عالقــات الزبائــن«، 
هدفــت هــذه الدراســة إلــى تقييــم دور وابتــكار استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي دعــم مهــام وإدارة عالقــات الزبائــن فــي املؤسســة 
الوطنيــة لصناعــة األثــاث املنـــزلي، وتحديــد طبيعــة العالقــة واألثـــر بيـــن مبــادئ استـــراتيجية املحيــط األزرق والكفــاءة فــي إدارة 
عالقــات الزبائــن فــي املؤسســة املبحوثــة، والتعــرف علــى مبــادئ استـــراتيجية املحيــط األزرق ودورهــا فــي تفعيــل إدارة عالقــات 

الزبائــن وتحقيــق القيمــة واملنفعــة للمؤسســة والزبائــن.

اعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــالل أســلوب دراســة الحالــة، واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات 
 فــي املؤسســة وخاصــة فــي إدارة عالقــات الزبائــن.

ً
الالزمــة، وبلغــت عينــة الدراســة 49 موظًفــا ومســئوال

توصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة وقويــة بيـــن تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق بداللــة مبادئهــا 
 فــي 

ً
الســتة كمتغيـــر مســتقل، وبيـــن فعاليــة إدارة مهــام عالقــات الزبائــن وكفاءتهــا، كذلــك عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا

 ملتغيـــر 
ً
وجهــات نظــر املبحوثيـــن نحــو دور استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي دعــم مهــام إدارة عالقــات الزبائــن فــي املؤسســة تبعــا

 ملتغيـــر ســنوات الخدمــة ولصالــح حديثــي 
ً
الجنــس واملؤهــل العلمــي، فــي حيـــن أظهــرت فــروق معنويــة فــي آراء املبحوثيـــن تبعــا

 ملتغيـــر الصفــة الوظيفيــة ولصالــح رئيــس القســم مقابــل املوظــف.
ً
الخدمــة 5 ســنوات فأقــل، وتبعــا

قطــاع  فــي  وأســواق  منتجــات  زيــادة  فــي  ودورهــا  األزرق  املحيــط  »استـــراتيجية  بعنــوان   )2011 )املشــني،  دراســة 
الصناعــات الغذائيــة فــي األردن«، هدفــت هــذه الدراســة إلــى تقييــم دور استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي تمكيـــن شــركة النبيــل 
كنمــوذج للصناعــات الغذائيــة األردنيــة فــي ريــادة منتجــات وأســواق جديــدة، والتعــرف علــى دوافــع الشــركة نحــو ابتــكار القيمــة 

وتقييــم مــدى تطبيقهــا ملبــادئ استـــراتيجية املحيــط األزرق.

اتبعــت الدراســة منهــج البحــث النوعــي مــن خــالل دراســة الحالــة، واســتخدمت املقابــالت مــع املشاركيـــن فــي الدراســة وهــم 
 مــن املعلومــات املتعلقــة بموضــوع الدراســة، وتــم اعتمــاد أيضــا املنهــج االســتقرائي فــي 

ً
 وافيــا

ً
6 مــدراء فــي الشــركة يمتلكــون قــدرا

التحليــل واســتخالص النتائــج.

تبيـــن مــن الدراســة إلــى أن مــن أهــم دوافــع الشــركة فــي تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق هــو االتجاهــات املعاصــرة فــي 
بيئة األعمال ومواكبة التطورات التكنولوجية الحدية واملتســارعة، وزيادة حدة املنافســة والتغيـــر في نمط الحياة ومتطلبات 
الزبائــن، والعوملــة واالنفــالت فــي أســواق املنافســة، وابتــكار القيمــة للشــركة والزبــون، كذلــك تطبيــق شــركة النيــل للصناعــات 
الغذائيــة املبــادئ األربعــة الرئيســة الستـــراتيجية املحيــط األزرق واملتمثلــة فــي إعــادة بنــاء حــدود الســوق والتـركيـــز علــى الصــورة 
الكليــة وليــس علــى األرقــام واالمتــداد ملــا هــو أبعــد مــن الطلــب الحالــي، والســعي نحــو الســياق االستـــراتيجي الصحيــح، حيــث إن 
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، كمــا إن تطبيــق استـــراتيجية املحيــط 
ً
تطبيــق هــذه املبــادئ يــؤدي إلــى ابتــكار القيمــة وتحقيــق القيمــة للزبائــن والشــركة معــا

الريــادة وتقديــم منتجــات متميـــزة وإنشــاء أســواق جديــدة وجــذب زبائــن جــدد ونمــو  فــي الشــركة مكنهــا مــن تحقيــق  األزرق 
املبيعــات والحصــة الســوقية وزيــادة األربــاح.

الدراسات األجنبية:

دراسة )Mirrahimi, 2013( بعنوان »استـراتيجية املحيط األزرق كثورة في مجال اإلدارة االستـراتيجية«، هدفت 
هــذه الدراســة إلــى إظهــار أهميــة استـــراتيجية املحيــط األزرق وفعاليتهــا، باعتبارهــا ثــورة فــي مجــال اإلدارة االستـــراتيجية، كذلــك 

توضيح املبادئ التي تـرتكز عليها استـراتيجية املحيط األزرق والفوائد املتوقع إحرازها جراء تطبيق هذه االستـراتيجية.

خلصت الدراسة إلى أن هذه االستـراتيجية صالحة للتطبيق في شتى أنواع املؤسسات في شتى القطاعات االقتصادية 
والخدماتية، كما إنها قابلة للتطبيق في شــتى املؤسســات وعلى اختالف أحجامها.

وبينــت أن املبــادئ الســتة األساســية فيهــا وهــي إعــادة بنــاء حــدود الســوق لالنفــالت مــن املنافســة والتـركيـــز علــى الصــورة 
الكليــة للوصــول إلــى التـــرتيب االستـــراتيجي الصحيــح وعــدم االعتمــاد علــى األرقــام فقــط، وابتــكار املنتجــات التــي قــد يحتــاج إليهــا 
السوق في املستقبل بحيث تـر�ضي رغبات الزبائن وأذواقهم، ثم الوصول إلى السياق االستـراتيجي والتـرتيب الصحيح، وتوظيف 
الخبـــرات للوصــول إلــى متطلبــات الزبائــن فــي كل مرحلــة، ثــم مبــدأ تخطــي الحواجــز الرئيســة للمؤسســات وتفــادي أي مشــكالت 
 مبــدا الســعي لتقليــل مخاطــر اإلدارة وبــذل جهــد إضافــي كفريــق عمــل واحــد داخــل 

ً
يتوقــع حدوثهــا فــي البيئــة املحيطــة وأخيـــرا

املؤسســة لتطبيــق االستـــراتيجية املوضوعــة. كمــا وأشــارت الدراســة إلــى أن تطبيــق هــذه االستـــراتيجية يســاهم فــي إيجــاد أســواق 
جديــدة وطلــب جديــد وزيــادة معــدالت النمــو ومواكبــة املســتجدات العلميــة الحديثــة وزيــادة حجــم املــوارد وفعاليــة اســتغاللها.

تســاعد  التــي  االستـــراتيجيات  أكثـــر  األزرق  املحيــط  »استـــراتيجية  بعنــوان   )Dehkordi et al., 2012( دراســة 
الشــركة علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي البيئــة التنافســية«، هدفــت هــذه الدراســة إلــى تقييــم دور استـــراتيجية املحيــط 
األزرق كأكثـــر االستـــراتيجيات التــي تمكــن الشــركة مــن مواجهــة التحديــات فــي البيئــة التنافســية وزيــادة قدرتهــا علــى البقــاء 

فــي ظــل العوملــة واألســواق وتقنيــة املعلومــات. واالســتمرار 

اســتخدمت هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، وطبقــت علــى 18 شــركة فــي ماليـــزيا، حيــث وزعــت االســتبانة علــى 
 في هذه الشــركات، وشــملت االســتبانة أبعاد استـــراتيجية املحيط األزرق كمتغيـــر مســتقل والقدرة 

ً
 ومســئوال

ً
عينة 120 مديـــرا

علــى املنافســة والبقــاء فــي البيئــة التنافســية كمتغيـــر تابــع.

توصلــت الدراســة إلــى أن تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق يســاهم فــي خلــق طلــب جديــد، ويـــزيد مــن فــرص النمــو 
والتطــور وحركــة متســارعة للمنتجــات والخدمــات وزيــادة هامــش الربــح، كذلــك إلــى أن ابتــكار القيمــة للشــركة وللزبــون هــو 
حجــر الزاويــة فــي استـــراتيجية املحيــط األزرق مــن خــالل املوازنــة بيـــن الوســيلة والســعر والتكلفــة والتخلــص مــن املنافســة 

الدمويــة.

دراســة )Lu Chaoren, 2011( بعنوان »اســتخدام ابتكار القيمة لخلق املزايا التنافســية في استـــراتيجية املحيط 
األزرق: دراســة حالــة لشــركة »إيــكا« فــي الصيـــن«، هدفــت هــذه الدراســة إلــى وصــف أهميــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط 

األزرق البتــكار القيمــة وخلــق مزايــا تنافســية.

تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وشملت عينة الدراسة 150 مفردة من الزبائن والعامليـن واملدراء في الشركة، 
باإلضافة إلى اســتخدام بعض املقابالت مع كبار املدراء في الشــركة.

تطبيقاتهــا  مــن  واالســتفادة  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  مــن   
ً
نابعــا الشــركة  نجــاح  أن  إلــى  الدراســة  توصلــت 

فــي شــراكات عمالقــة، كمــا إن الشــركة بعــد تطبيــق هــذه االستـــراتيجية اتجهــت نحــو ابتــكار القيمــة مــن خــالل قفــزة نوعيــة 
، كمــا وازنــت الشــركة بيـــن القيمــة والقــدرة 

ً
وابتكارهــا بالنســبة للزبائــن، ومــن ثــم فتــح أســواق جديــدة غيـــر  مطروقــة أيضــا

علــى خلــق القيمــة مــن خــالل التـركيـــز علــى إيجــاد القيمــة بتــدرج متـــزايد، كمــا إن تبنــي االستـــراتيجية جعــل الشــركة تصــل إلــى 
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ريــادة الســوق والقفــز للمســتقبل ووضــع أهــداف بعيــدة املــدى، كمــا إن إدارة الشــركة انتهجــت سياســة التفكيـــر والتخطيــط 
 خلــف التميـــز وتخفيــض التكلفــة فــي آن واحــد.

ً
االستـــراتيجي فــي شــتى مجــاالت نشــاطاتها ســعيا

دراسة )Chang, 2010( بعنوان »تطبيق استـراتيجية املحيط األزرق في شركة بانديت لصناعة الهواتف الخلوية«، 
فــي شــركة بانديــت لصناعــة الهواتــف الخلويــة فــي  إلــى دراســة حالــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق  هدفــت هــذه الدراســة 

الصيـــن، حيــث تعــد بانديــت عالمــة تجاريــة غيـــر معروفــة أمــام الشــركات العامليــة الســائدة فــي قطــاع صناعــة الهواتــف الخلويــة.

وقــد أوضحــت هــذه الدراســة أن شــركة ميدياتــك وهــي الشــركة املــوردة لشــرائح الهواتــف الخلويــة قــد تمكنــت مــن تحقيــق 
القيمــة العاليــة للزبائــن وخفــض التكلفــة فــي آن واحــد مــن خــالل تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق املتمثلــة فــي ابتــكار قيمــة 
جديــدة فــي إنتــاج الهواتــف الخلويــة، وبالتالــي أصبحــت ميدياتــك أكبـــر مــورد لشــرائح الهواتــف الخلويــة بانديــت فــي الصيـــن مــن 
خــالل تحقيــق املنافــع الثــالث املتمثلــة فــي تقليــل وقــت وصــول التصميمــات الجديــدة إلــى الســوق، وخفــض التكلفــة مــن خــالل 
 مــن اإلعالنــات املكلفــة، وتقديــم املنتجــات املتنوعــة التــي تلبــي الحاجــات املختلفــة 

ً
اقتصــادات الحجــم وإعالنــات اإلنتـــرنت بــدال

للزبائــن بأفضــل األســعار.

توصلــت الدراســة إلــى أن تـركيـــز املنظمــة علــى األنشــطة التــي تـــركز علــى خفــض التكاليــف وافتـــراضات القيمــة املدركــة 
لدى الزبائن يؤدي إلى ابتكار القيمة، وبالتالي منع املنافسيـن من تقليد هذه االستـراتيجية من خالل بناء العوائق املتمثلة في 
خفــض التكلفــة، وتحقيــق املنفعــة والســعر األمثــل للزبائــن فــي آن واحــد، وقــد أكــدت هــذه الدراســة فاعليــة تطبيــق استـــراتيجية 

املحيــط األزرق فــي قطــاع صناعــة الهواتــف الخلويــة وقطــاع التكنولوجيــا.

مشكلة الدراسة

تواجه شــركات صناعة األغذية الفلســطينية اليوم تحديات مختلفة تتـــراوح بيـــن الحاجة إلى تعظيم الحصة الســوقية 
الداخــل  مــن  الشــركات  هــذه  تواجههــا  التــي  الشرســة  املنافســة  عــن  ناتــج  وهــذا  واملوظفيـــن،  الزبائــن  ورضــا  الربحيــة  وزيــادة 

الفلســطيني ومــن الخــارج متمثلــة باملنتجــات اإلســرائيلية واألجنبيــة علــى حــد ســواء.

وفــي ظــل هــذه التحديــات وعــدم وجــود استـــراتيجيات واضحــة عوضــا عــن عــدم إدراك أهميــة وتأثيـــر اإلدارة االستـــراتيجية 
علــى أداء املؤسســة لــدى طاقــم العمــل، وعلــى الشــركات اتبــاع استـــراتيجيات تعمــل علــى زيــادة القيمــة املقدمــة للزبائــن لتحمــي 
الشــركات مــن املنافســة وتضمــن اســتدامة نموهــا وزيــادة وتعظيــم أرباحهــا، لــذا علــى هــذه تبنــي استـــراتيجيات جديــدة وخاصــة 
استـــراتيجية املحيــط األزرق، وتبنــي مفهــوم ابتــكار القيمــة، حيــث يوجــد دراســات عديــدة التــي أكــدت فعاليــة هــذه االستـــراتيجية 
فــي العالــم املتقــدم، لــذا كان مــن املهــم التوجــه نحــو نشــر هــذا الفكــر ودراســة درجــة تطبيقــه لــدى صنــاع القــرار، ومــدى تأثيـــره 
على صناعات األغذية في الســوق الفلســطينية ، وبناء عليه فإن مشــكلة الدراســة تتمثل في اإلجابة عن الســؤال الرئيس التالي: 
مــا هــي درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وعالقتهــا بــاألداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية ؟

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة من أهمية املوضوع نفسه حيث تبـرز من خالل: 

تعــد هــذه الدراســة مســاهمة متواضعــة لتنــاول موضــوع لــم يحظــى باهتمــام كبيـــر علــى مســتوى البحــوث والدراســات - 
فــي فلسطيـــن بحســب اطــالع الباحثيـــن ليشــكل إضافــة جديــدة للمكتبــة الفلســطينية. وتعتبـــر مــن أوائــل الدراســات 
التــي تبحــث ارتبــاط استـــراتيجية املحيــط األزرق بــاألداء املالــي، وإمكانيــة تطبيقهــا علــى جميــع القطاعــات التجاريــة، 

عوضــا عــن معرفــة عقبــات تطبيــق هــذه االستـــراتيجية.

تظهــر أهميــة الدراســة العمليــة مــن خــالل تـركيـــزها علــى قطــاع هــام فــي فلسطيـــن فــي أنهــا تتنــاول شــركات الصناعــات - 
الغذائيــة حيــث إن هــذه الشــركات تلقــى اهتمــام واســع ملنتجاتهــا لــدى املستهلكيـــن الفلسطينييـــن.

تأتــي أهميــة الدراســة مــن الناحيــة العلميــة فــي محاولــة ربــط األفــكار االستـــراتيجية الــواردة فــي استـــراتيجية املحيــط - 
األزرق فــي هــذا املجــال بالواقــع العملــي والتطبيقــي علــى شــركاتنا الفلســطينية.
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أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة بشــكل رئيــس إلــى التعــرف علــى درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وعالقتهــا بــاألداء املالــي لــدى 
شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية. ويتفــرع عنهــا:

التعــرف علــى درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق بأبعــاده )املحــو، التقليــل، الرفــع، اإلنشــاء( لــدى شــركات - 
الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية.

التعرف على واقع األداء املالي بأبعاده لدى شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية.- 

التعــرف علــى وجــود عالقــة معنويــة عنــد مســتوى الداللــة )α≥0.05( بيـــن درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق - 
وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية.

التعــرف علــى وجــود فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )α≥0.05( فــي متوســط اســتجابات املبحوثيـــن - 
نحو درجة تطبيق استـراتيجية املحيط األزرق وعالقتها باألداء املالي لدى شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية 

تعزى ملتغيـــرات )عمر الشــركة، حجم املبيعات الســنوي(.

فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى

والتــي تنــص علــى أنــه »ال توجــد عالقــة معنويــة عنــد مســتوى الداللــة )α≥0.05( بيـــن درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط 
األزرق وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية«. ويتفــرع عنهــا أربــع فرضيــات فرعيــة كمــا يلــي:

ُبعــد املحــو كأحــد متغيـــرات تطبيــق استـــراتيجية -  بيـــن   )0.05≤α( ال توجــد عالقــة معنويــة عنــد مســتوى الداللــة
الفلســطينية. الغذائيــة  الصناعــات  لــدى شــركات  املالــي  األداء  وبيـــن  األزرق  املحيــط 

»ال توجــد عالقــة معنويــة عنــد مســتوى الداللــة )α≥0.05( بيـــن ُبعــد التقليــل كأحــد متغيـــرات تطبيــق استـــراتيجية - 
املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية.

»ال توجــد عالقــة معنويــة عنــد مســتوى الداللــة )α≥0.05( بيـــن ُبعــد الرفــع كأحــد متغيـــرات تطبيــق استـــراتيجية - 
املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية.

»ال توجــد عالقــة معنويــة عنــد مســتوى الداللــة )α≥0.05( بيـــن ُبعــد اإلنشــاء كأحــد متغيـــرات تطبيــق استـــراتيجية - 
املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية.

الفرضية الرئيسة الثانية

والتــي تنــص علــى أنــه »ال توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )α≥0.05( فــي متوســط اســتجابات 
الغذائيــة  الصناعــات  شــركات  لــدى  املالــي  بــاألداء  وعالقتهــا  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  درجــة  نحــو  املبحوثيـــن 

الســنوي(«. املبيعــات  وحجــم  الشــركة،  )عمــر  ملتغيـــرات  تعــزى  الفلســطينية 

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة

لــدى شــركات  املالــي  بــاألداء  إلــى درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وعالقتهــا  للتعــرف  املنهــج الوصفــي  اتبــاع  تــم 
الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية كــون هــذا املنهــج يقــوم علــى وصــف خصائــص ظاهــرة معينــة، وجمــع املعلومــات الخاصــة بهــا، 
حيــث يتطلــب ذلــك عــدم التحيـــز فــي وصــف الظاهــرة أو الحالــة، كونــه أســلوب يعتمــد علــى وصــف الظاهــرة بشــكل دقيــق مــن 
.)Saunders et al., 2012( خــالل دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا هــي علــى أرض الواقــع ويعبـــر عنهــا تعبيـــًرا كيفًيــا أو تعبيـــًرا كمًيــا

مجتمع وعينة الدراسة

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية األعضــاء فــي اتحــاد الصناعــات الغذائيــة، 
والبالــغ عددهــم )117( شــركة )اتحــاد الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية، 2019(.



درجة تطبيق استراتيجية املحيط االزرق وعالقتها باألداء املالي لدى شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية

252

الشــامل  املســح  طريقــة  أخــذ  تــم  الدراســة  إجــراء  بهــدف 
لجميــع مجتمــع الدراســة. وقــد ســعى الباحثــون إلــى توزيــع االســتبانة 
علــى جميــع أفــراد مجتمــع الدراســة والبالــغ )117( مديـــًرا تنفيذًيــا 
ًلهذه الشركات بأسلوب املسح الشامل، حيث تم تـزويد كل مديـر 
أفــراد املجتمــع باســتبانة وطلــب منــه اإلجابــة عنهــا،  تنفيــذي مــن 
وضغــط  للخــارج،  املــدراء  بعــض  ســفر  منهــا  عــدة  لظــروف   

ً
ونظــرا

العمــل لــدى البعــض اآلخــر تــم استـــرداد )80( اســتبانة تــم اإلجابــة 
عنهــا، تــم اســتبعاد )5( منهــا لعــدم صالحيتهــا للتحليــل اإلحصائــي، 
 )75( اإلحصائــي  للتحليــل  الصالحــة  االســتبانات  بلغــت  وعليــه 
خصائــص  يلــي  وفيمــا  للمجتمــع،  ممثلــة  عينــة  اعتبـــرت  اســتبانة 

هــذه العينــة كمــا موضــح فــي جــدول )2(:

أداة الدراسـة

تكونت هذه الدراســة من مصدر رئيس وهي االســتبانة امليدانية، حيث تم اســتخدامها لغرض تنفيذ الدراســة املتعلقة 
بدرجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وعالقتهــا بــاألداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي الفلســطينية، حيــث 
تــم إعــداد )االســتبانة( وتطويـــره باالســتعانة باألدبيــات الســابقة، وتكونــت االســتبانة بصورتهــا النهائيــة مــن )32( فقــرة موزعــة 

علــى خمــس مجــاالت أساســية حــددت أوزانهــا حســب ســلم ليكــرت الخما�ضــي مــن )5-1(.

صدق األداة وثباتها

تــم عــرض أداة الدراســة فــي صورتهــا األوليــة علــى مجموعــة مــن املحكميـــن املختصيـــن، وبنــاًء علــى مالحظاتهــم تــم إجــراء 
التعديــل الالزمــة، وأصبحــت األداة مكونــة مــن )32( فقــرة.

تــم حســاب معامــالت االســتخراج باســتخدام أســلوب التحليــل العاملــي )Factor Analysis( املبنــي علــى طريقــة املكونــات 
األساســية )Principal Components( والتــي توضــح قيــم معامــالت االســتخراج لــكل فقــرة مــن فقــرات محــاور أداة الدراســة 
وأبعادها حســب كل محور مع الدرجة الكلية لذلك املحور الذي تنتمي إليه الفقرة، وتعتبـــر أداة الدراســة بأنها تتمتع بدرجة 
صــدق عاليــة عندمــا تـــزيد جميــع أو معظــم معامــالت االســتخراج عــن القيمــة )0.5(، وتبيـــن مــن خــالل التحليــل ارتفــاع جميــع 
هــذه القيــم عــن 0.5 فيمــا يتعلــق بــأداة الدراســة املســتخدمة ممــا يــدل علــى تمتــع أداة الدراســة بصــدق عالــي وأن أداة الدراســة 

املســتخدمة قــادرة بدرجــة مرتفعــة علــى تحقيــق األهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا.

 
ً
تــم حســاب معامــل الثبــات كرونباخ–ألفــا (Cronbach-Alpha( باعتبــاره مؤشــرا وللتحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة، 

 )32( علــى  األداة  واســتقرت   ،)Consistency( الداخلــي  التجانــس  علــى 
استـــراتيجية  متغيـــر  ألبعــاد  الكليــة  لــأداة  الثبــات  معامــل  بلــغ  إذ  فقــرة، 
املحيــط األزرق علــى الشــركات الغذائيــة بعــد هــذه العمليــة )0.97(، كمــا 
بلــغ معامــل الثبــات لــأداة الكليــة ألبعــاد األداء املالــي للشــركات الغذائيــة 
بعــد هــذه العمليــة )0.97( وجــدول )3( يوضــح معامــل الثبــات لــكل محــور 

مــن محــاور الدراســة وللمحــور الكلــي.

تـــراوحت بيـــن  بــأن قيــم معامــالت الثبــات  يتضــح مــن الجــدول )3( 
(0.82-0.73( عنــد محــاور الدراســة بأبعــاد استـــراتيجية املحيــط األزرق، 
كذلــك بلغــت قيمــة املحــور الكلــي لبعــد األداء املالــي)0.85(، وهــذه القيــم 

تعتبـــر مناســبة ألغــراض الدراســة.

جدول رقم )2( 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيـرات الدراسة

النسبة العدداملستوىاملتغيـر
املئوية

عمر 
الشركة

1621.4من4-8 سنوات
2229.3من 9-12 سنة
133749.3سنة فأكثـر

حجم 
املبيعات

3749.3أقل من مليون دينار
2634.7من مليون-أقل من 10 مليون دينار

1013.3من 10 مليون – أقل من 20 مليون دينار
22.7أكثـر من 20 مليون دينار

جدول رقم )3(
معامالت الثبات كرونباخ ألفا

عدد املحاور
الفقرات

معامل الثبات 
ألفا كرونباخ

50.824ُبعد املحو
60.759ُبعد التقليل
70.735ُبعد الرفع

40.804ُبعد اإلنشاء
املحور الكلي ألبعاد متغيـر 
220.840استـراتيجية املحيط األزرق

املحور الكلي أبعاد األداء 
100.857املالي للشركات الغذائية
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متغيـرات الدراسة

ضمت الــدراســة عــدة متغيـرات كما موضح 
في أنموذج الدراسة وهي:

ــلـــة: تـــشـــمـــل أبــــعــــاد -  ــقـ ــتـ املـــتـــغـــيـــــــرات املـــسـ
عـــلـــى  األزرق  املـــــحـــــيـــــط  اســــتـــــــــراتــــيــــجــــيــــة 
الشركات الغذائية وهي: ُبعد املحو، وُبعد 

التقليل، وُبعد الرفع، وُبعد اإلنشاء.

املالي -  األداء  أبــعــاد  الــتــابــعــة:  املتغيـرات 
للشركات الغذائية.

ــــرات الـــــضـــــابـــــطـــــة: وهــــــــــــي: عـــمـــر -  ــــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ املـ
الشركة، حجم املبيعات. 

أساليب املعالجة اإلحصائية

بهــدف الحصــول علــى معالجــات إحصائيــة   )Statistical Package for the Social Sciences( بـــرنامج تــم اســتخدام 
دقيقــة للبيانــات املتوافــرة. وتمــت املعالجــة اإلحصائيــة الالزمــة للبيانــات باســتخراج اإلعــداد والنســب املئويــة واملتوســطات 
الحســابية واالنحرافــات املعياريــة، كمــا تــم اســتخدام معادلــة الثبــات كرونبــاخ ألفــا لفحــص ثبــات أداة الدراســة ومعامــالت 
االســتخراج بطريقــة التحليــل العاملــي املبنــي علــى طريقــة املكونــات األساســية )Components Principal( لفحــص صــدق أداة 
الدراســة، وفحــص فرضيــات الدراســة عنــد املســتوى )α≥0.05( عــن طريــق تحليــل االرتبــاط Pearson Correlation، كمــا تــم 
فحــص فرضيــات الدراســة عــن طريــق اســتخدام اختبــار تحليــل التبايـــن األحــادي )One Way-ANOVA( لفحــص مســتوى 
داللــة الفــروق بيـــن متوســطات إجابــات أفــراد العينــة، باإلضافــة إلــى ذلــك تــم اســتخدام نتائــج اختبــار )Scheffe( للمقارنــات 

البعديــة لداللــة الفــروق بيـــن متوســطات اســتجابات املبحوثيـــن.

عرض النتائج ومناقشتها

تتضمــن الجــداول الالحقــة عرًضــا للنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا فــي هــذه الدراســة، والتــي هدفــت للتعــرف إلــى درجــة 
تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وعالقتهــا بــاألداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية، وذلــك مــن خــالل 

اإلجابــة علــى ســؤال الدراســة الرئيــس وفحــص فرضياتهــا:

شــركات  لــدى  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  لدرجــة  الكليــة  املعياريــة  واالنحرافــات  الحســابية  املتوســطات 
الفلســطينية. الغذائيــة  الصناعــات 

ألبعــاد  االختــالف  معامــل  أن   )4( جــدول  نتائــج  أظهــرت 
الصناعيــة  الشــركات  فــي  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق 
الغذائيــة الفلســطينية تـــراوحت مــا بيـــن )9% إلــى 11%( وهــذه 
الفــروق ليســت كبيـــرة وكان معامــل االختــالف للدرجــة الكليــة 
(6%(، ومــن هنــا يؤكــد الباحــث أن هنــاك ثقــة كبيـــرة بتطبيــق 
هــذه االستـــراتيجية كــون معامــل االختــالف قليــل، حيــث تبيـــن 
أن البعــد الــذي حظــي بأقــل معامــل اختــالف عــن بقيــة األبعــاد 
يــدل علــى أن اســتجابة  كان بعــد الرفــع، وبعــد التقليــل وهــذا 
 مــن بقيــة األبعــاد حيــث إن 

ً
أقــل تشــتتا أفــراد عينــة الدراســة 

هذيـــن البعديـــن ينــاالن اهتمــام وعنايــة مــن أفــراد العينــة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عمر الشركة، حجم املبيعات 

 أبعاد األداء املالي للشركات الغذائية -
 

 بعد املحو. -
 بعد التقليل. -
 بعد الرفع. -
 بعد اإلنشاء.  -
 

شكل ) 1(: أنموذج الدراسة

جدول رقم )4( 
افات املعيارية الكلية لدرجة  املتوسطات الحسابية واالنحر
ًتطبيق استـراتيجية املحيط األزرق لدى شركات الصناعات 

الغذائية الفلسطينية مرتبة تنازليا

املتوسط األبعادالتـرتيب
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االختالف%

مستوى 
التقديـر

كبيـرة9%4.430.40ُبعد الرفع1.

كبيـرة11%4.300.51ُبعد اإلنشاء2.

كبيـرة9%4.300.38ُبعد التقليل3.

كبيـرة11%4.180.48ُبعد املحو4.
كبيـرة6%4.300.28املحور الكلي 
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كمــا يتضــح مــن إجابــات املبحوثيـــن فــي الجــدول )4( أن بعــد الرفــع بلــغ املتوســط الحســابي لــه )4.43(، وانحرافــه املعيــاري 
(0.40(، وبدرجــة تقديـــر كبيـــرة، كذلــك بعــد اإلنشــاء حيــث بلــغ املتوســط الحســابي لــه )4.30(، وانحرافــه املعيــاري )0.51(، 
وبدرجــة تقديـــر كبيـــرة، أيضــا بعــد التقليــل بلــغ املتوســط الحســابي لــه )4.30(، وانحرافــه املعيــاري )0.38(، وبدرجــة تقديـــر 
 أن 

ً
كبيـــرة، أمــا بعــد املحــو بلــغ املتوســط الحســابي لــه )4.18(، وانحرافــه املعيــاري )0.48(، وبدرجــة تقديـــر كبيـــرة، ونجــد أخيـــرا

الدرجــة الكليــة لتطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي الشــركات الصناعيــة الغذائيــة الفلســطينية كانــت مرتفعــة بمتوســط 
حســابي كلــي بلــغ )4.30( وبدرجــة تقديـــر كبيـــرة، وبلغــت قيمــة االنحــراف املعيــاري )0.28(، وهــذا يؤكــد علــى أهميــة تطبيــق 
بــاألداء املالــي بنســبة مئويــة بلغــت  لــدى الشــركات الصناعيــة الغذائيــة الفلســطينية وعالقتهــا  استـــراتيجية املحيــط األزرق 
(86%(، وهــذا يتفــق مــع دراســة الحورانــي )2017( حــول وجــود اهتمــام مــن قبــل شــركات الصناعــات الغذائيــة علــى تطبيــق 
التنافســية  وامليـــزة  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  بيـــن  قويــة  األزرق، ووجــود عالقــة  املحيــط  استـــراتيجية  مؤشــرات 

املســتدامة.

اقع األداء املالي بأبعاده لدى شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية و

الــذي ينــص علــى »التعــرف علــى واقــع األداء املالــي  النتائــج املتعلقــة بتحقيــق الهــدف الخامــس مــن أهــداف الدراســة 
الفلســطينية«. الغذائيــة  الصناعــات  شــركات  لــدى  بأبعــاده 

النســبي  والــوزن  املعياريــة  واالنحرافــات  الحســابية  املتوســطات  حســاب  تــم  فقــد  الســابق،  الدراســة  هــدف  لتحقيــق 
ذلــك. )5( يوضــح  املالــي، والجــدول  التقديـــر ألبعــاد األداء  ودرجــة 

جدول رقم )5( 
اقع األداء املالي بأبعاده لدى شركات الصناعات الغذائية مرتبة تنازلًيا إجابات املبحوثيـن و

املتوسط أبعاد األداء املاليالتـرتيب
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االختالف

مستوى 
التقديـر

كبيـرة15%4.370.69قدرة الشركة على سداد التـزاماتها املالية.
كبيـرة17%4.300.75قدرة الشركة على توفيـر التمويل ألنشطتها الحالية واملستقبلية.

ربحيــة الشــركة باســتخدام مقيــاس األربــاح علــى املبيعــات. )نســبة األربــاح املئويــة مــن حجــم 
كبيـرة17%4.220.72الفواتيـــر املباعــة(

كبيـرة18%4.130.77النمو في مبيعات املنتجات الرئيسة.
كبيـرة18%4.120.75مؤشر النشاط التشغيل الخاص بالشركة.
كبيـرة20%4.050.83معدل العائد على األصول واألموال املتاحة.

كبيـرة21%4.010.84مؤشر السيولة النقدية الخاص بالشركة.
)ROA( .كبيـرة21%3.940.85ربحية الشركة باستخدام مقياس األرباح االقتصادية على األصول

كبيـرة24%3.820.94الحصة السوقية للمنشأة في نفس الصناعة والسوق.
حقــوق  علــى  )العائــد  الخاصــة.  املــوارد  علــى  األربــاح  مقيــاس  باســتخدام  الشــركة  ربحيــة 

)ROE كبيـرة26%3.801املساهميـــن 

كبيـرة11%4.080.46الدرجة الكلية 

الفلســطينية  الغذائيــة  لــدى شــركات الصناعــات  املالــي  )5( أن معامــل االختــالف ألبعــاد األداء  نتائــج جــدول  أظهــرت 
تـــراوحت مــا بيـــن )15% إلــى 26%( وهــذه الفــروق ليســت كبيـــرة وكان معامــل االختــالف للدرجــة الكليــة )11%(، ومــن هنــا يؤكــد 
الباحــث أن هنــاك ثقــة كبيـــرة بهــذا البعــد كــون معامــل االختــالف قليــل، حيــث حظيــت الفقــرة األولــى، والثانيــة، والثالثــة بأقــل 
 فيمــا يتعلــق بواقــع األداء 

ً
معامــل اختــالف عــن بقيــة الفقــرات وهــذا يــدل علــى أن اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة أقــل تشــتتا

املالــي العمليــات املتبــع فــي شــركات الصناعــات الغذائيــة، حيــث إن هــذه الشــركات لديهــا قــدرة عاليــة علــى تعزيـــز وضعهــا املالــي 
وقــدرة مؤسســية علــى ســداد التـــزاماتها املاليــة بســهولة ويســر، إضافــة إلــى مــا تقــوم بــه الشــركات مــن القيــام بعملياتهــا املاليــة 
وتوفيـــر التمويل املســتدام ألنشــطتها الحالية واملســتقبلية في بيئة اســتثمارية جاذبة، بوســائل مالية قائمة على معاييـــر دولية 

منســجمة مــع قوانيـــن الشــركات الناظمــة الســيما معيــار الربحيــة باســتخدام مقيــاس األربــاح علــى املبيعــات.
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شــركات  لــدى  املالــي  األداء  بعــد  فــي  حســابي  متوســط  بأعلــى  حظيــت  التــي  الفقــرة  أن   )5( جــدول  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
املاليــة(، حيــث  التـــزاماتها  ســداد  علــى  الشــركة  )قــدرة  تنــص  والتــي  األولــى  الفقــرة  كانــت  الفلســطينية  الغذائيــة  الصناعــات 
حظيــت بمتوســط حســابي قــدره )4.37(، وبدرجــة تقديـــر كبيـــرة، وبلغــت قيمــة االنحــراف املعيــاري لهــا )0.69( وبــوزن نســبي 
(87.4%(، ويعــزو الباحــث الســبب فــي ذلــك إلــى أن أفــراد عينــة الدراســة مــن املــدراء التنفيذييـــن للشــركات لديهــم مســتويات مــن 
الفهم واإلدراك تجاه أهمية ما تقوم به إدارة هذه الشركات في ضوء سياساتها املالية ملواجه التـــزاماتها املالية قصيـــرة األجل 
عنــد اســتحقاقها باســتخدام أصولهــا الســائلة وشــبه الســائلة كاألصــول املتداولــة دون تحقيــق أي نــوع مــن الخســائر  فــي إطــار 
مــا يســمى بنســبة الرفــع املالــي، حيــث إن هــذه الشــركات تمــارس أنشــطة تشــغيلية كبيـــرة، األمــر الــذي يحقــق التـــزامات بحجــم 
 بــأول، ممــا يعطــي 

ً
األنشــطة ممــا يــؤدي بالشــركات إلــى اتبــاع سياســات ماليــة قــادرة علــى تغطيــة جميــع التـــزاماتها املاليــة أوال

انطبــاع جيــد علــى أداء الشــركات الســتدامة أنشــطتها التشــغيلية واملاليــة.

املــوارد  باســتخدام مقيــاس األربــاح علــى  الشــركة  تنــص )ربحيــة  التــي  العاشــرة  الفقــرة  )5( أن  مــن جــدول  كمــا ونجــد 
لهــا  الحســابي  املتوســط  كان  باقــل متوســط حســابي، حيــث  قــد حظيــت   )ROE املساهميـــن علــى حقــوق  العائــد  الخاصــة/ 
(3.80(، وبدرجــة تقديـــر كبيـــرة، وبلغــت قيمــة االنحــراف املعيــاري )1(، وبــوزن نســبي لــكل منهمــا قــدره )76%(، وهــذا املقيــاس 
جيــد باملســتوى العــام إال أنــه جــاء فــي فقــرات البعــد املالــي كأقــل متوســط حســابي ويعــزو الباحــث الســبب فــي ذلــك أن هــذا 
املؤشــر خــاص بالعائــد علــى حقــوق املساهميـــن، أو حقــوق امللكيــة وهــو معــدل العائــد علــى األمــوال املســتثمرة جــراء عملياتهــا 
التشــغيلية  مــن قبــل املالكيـــن واملساهميـــن لتعظيــم أرباحهــم جــراء تشــغيلها فــي شــركات الصناعــات الغذائيــة، ممــا يــدل علــى 
الكفــاءة اإلداريــة والتشــغيلية لهــذه الشــركات، ونظــًرا لطبيعــة هــذه الشــركات وطبيعــة تصنيفاتهــا فقــد يختلــف قيــاس هــذا 

املؤشــر مــن شــركة إلــى أخــرى بحســب طبيعتهــا، وهــذا طبيعــي ومنطقــي بحســب رأي املبحوثيـــن املشموليـــن بالدراســة.

يتضح من إجابات املبحوثيـن على هذا املعيار الوارد في الجدول )5( الخاص ببعد األداء املالي لدى شركات الصناعات 
الغذائيــة الفلســطينية أن قيمــة املتوســط الحســابي العــام إلجابــات املبحوثيـــن علــى هــذا البعــد قــد بلغــت حوالــي )4.08( بدرجــة 
تقديـــر كبيـــرة، وبلغــت قيمــة االنحــراف املعيــاري حوالــي )0.46(، وبــوزن نســبي )81.6%(، وبنــاء علــى ذلــك يؤكــد الباحــث أهميــة 
األداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية والتــي ينعكــس علــى ديمومتهــا واســتمراريتها ســواء بمــا تســعى إليــه 
مــن إحــداث توازنــات ماليــة قــادرة علــى بقــاء العمليــات التشــغيلية واالســتثمارية مســتمرة فــي ظــل وجــود ســيولة ماليــة نقديــة 
ملواجهــة التـــزاماتها قصيـــرة األجــل، وقدرتهــا علــى تحويــل األصــول بســرعة إلــى أمــوال متاحــة فــي أي وقــت مــن العــام، مــع ضمــان 
ربحيتها والعائد على االستثمار وحقوق املساهميـــن األمر الذي له تأثيـــر مباشر على اتخاذ قرارات استثمارية جديدة مقتـــرنة 
علــى قواعــد ماليــة صلبــة تنعكــس علــى الجــو العــام للشــركة ويدعــم توجهاتهــا فــي تحسيـــن أداءهــا وتطــور منتجاتهــا وهــذا يـــرتبط 
بقــدرة هــذه الشــركات علــى ممارســة اإلدارة االستـــراتيجية فــي مختلــف عملياتهــا اإلداريــة واملاليــة، األمــر الــذي يعــزز قدرتهــا فــي 
الدخــول إلــى املحيطــات الزرقــاء الخاليــة مــن املنافســة والتــي تســتطيع مــن خاللــه الشــركات علــى تعظيــم أرباحهــا وتقويــة وضعهــا 
مــن  الشــركات مكنهــا  فــي  مــع دراســة املشــني )2011( حــول أن تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق  التناف�ضــي، ويتفــق ذلــك 
تحقيــق الريــادة وتقديــم منتجــات متميـــزة وإنشــاء أســواق جديــدة، وجــذب زبائــن جــدد ونمــو مبيعاتهــا وزيــادة حصتهــا الســوقية 
وأرباحها، كذلك يتفق مع دراسة )Dehkordi et al., 2012( حول أن تطبيق هذه االستـراتيجية يساهم في خلق طلب جديد 

ويـــزيد مــن فــرص النمــو والتطــور األمــر الــذي ينعكــس علــى زيــادة هامــش األربــاح لديهــا.

النتائج املتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها
الفرضية الرئيسة األولى

والتــي تنــص علــى أنــه »ال توجــد عالقــة معنويــة عنــد مســتوى الداللــة 
(α≥0.05( بيـــن درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي 

لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية«.

مــن أجــل فحــص الفرضيــة الرئيســة األولــى تــم اســتخراج معامــل ارتبــاط 
بيـــرسون بيـــن درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي 

والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:

جدول رقم )6(
معامل ارتباط بيـرسون بيـن درجة تطبيق 

استـراتيجية املحيط األزرق وبيـن األداء املالي 
لدى شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية

Pearson Correlationاألداء املالي

تطبيق 
استـراتيجية 

املحيط األزرق 

0.590*معامل ارتباط بيـرسون
0.000مستوى املعنوية
75عدد أفراد العينة

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



تــم حســاب معامــل ارتبــاط بيـــرسون إليجــاد العالقــة بيـــن درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي 
لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية«، ويظهــر الجــدول )6( أن قيمــة معامــل االرتبــاط تســاوي )*0.590( ومســتوى 
املعنويــة )0.000( ممــا يؤكــد رفــض الفرضيــة املبدئيــة واألخــذ بالفرضيــة البديلــة، أي توجــد عالقــة طرديــة موجبــة ذات داللــة 
إحصائيــة بيـــن تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية، ويـــرى 
الباحــث أن هــذه النتيجــة كانــت منطقيــة بســبب مــا تقــوم بــه شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي تطبيقهــا الستـــراتيجية املحيــط 
يـــركز علــى العوامــل التــي تأخذهــا الصناعــة علــى أنهــا معاييـــر مســلم بهــا  األزرق مــن القيــام بعــدة أبعــاد كبعــد املحــو الــذي 
ويجــب التخلــص منهــا كالتخلــص مــن بعــض اإلجــراءات والعمليــات غيـــر النافعــة للمســتهلك واســتبعاد الكــوادر غيـــر الكفــؤة، 
كذلــك بعــد التقليــل الــذي يـــركز علــى العوامــل التــي يجــب أن تقللهــا الشــركات تحــت معاييـــر الصناعــة كتقليــل تقليــل كافــة 
التطبيقــات والعناصــر الضــارة بالبيئــة واملســتهلك النهائــي، كذلــك بعــد الرفــع الخــاص بالعوامــل التــي يجــب أن تـــرفعها الشــركات 
فــوق معاييـــر الصناعــة، كســعي الشــركات لزيــادة منافــذ توزيعهــا بهــدف زيــادة حصتهــا الســوقية، كذلــك بعــد اإلنشــاء الخــاص 
بالعوامــل التــي لــم تقدمهــا الصناعــة مــن قبــل ويجــب إنشــائها وابتكارهــا كمــا هــو الحــال فــي إنشــاء شــخصيات ذات طابــع ودوود 
وســمات فريــدة مرتبطــة باملنتــج وتجنيــد تكنولوجيــا حديثــة فــي اســتمالة الــذوق الشــرائي للمستهلكيـــن، كل ذلــك لــه عالقــة 
مباشــرة بواقــع األداء املالــي فــي شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية، ويتفــق ذلــك مــع دراســة البدرانــي )2017( حــول 

وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بيـــن تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وتعزيـــز القــدرة التنافســية فــي الشــركات.

الفرضية الفرعية األولى

الداللــة  مســتوى  عنــد  معنويــة  عالقــة  توجــد  »ال  أنــه  علــى  تنــص  والتــي 
(α≥0.05( بيـــن بعــد املحــو كأحــد متغيـــرات تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق 

الفلســطينية«. الغذائيــة  الصناعــات  لــدى شــركات  املالــي  األداء  وبيـــن 

مــن أجــل فحــص الفرضيــة الفرعيــة األولــى تــم اســتخراج معامــل ارتبــاط 
بيـــرسون بيـــن بعــد املحــو كأحــد متغيـــرات تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق 
والجــدول  الفلســطينية  الغذائيــة  الصناعــات  شــركات  لــدى  املالــي  األداء  وبيـــن 

التالــي يوضــح ذلــك:

املحــو  بعــد  بيـــن  العالقــة  إليجــاد  بيـــرسون  ارتبــاط  معامــل  حســاب  تــم 
كأحــد أبعــاد تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات 

الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية«، ويظهــر الجــدول )7( أن قيمــة معامــل االرتبــاط تســاوي )**0.326( ومســتوى املعنويــة 
الداللــة  مســتوى  عنــد  معنويــة  طرديــة  عالقــة  توجــد  أي  البديلــة،  بالفرضيــة  واألخــذ  الفرضيــة  رفــض  يؤكــد  ممــا   )0.004)
(α≥0.05( بيـــن بعــد املحــو كأحــد متغيـــرات تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات 
الغذائيــة الفلســطينية، ويـــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة كانــت منطقيــة بســبب مــا تقــوم بــه الشــركات مــن اســتبعاد املــوارد 
وعمليــات  معقــده  عمــل  إجــراءات  أي  ومحــو  التخلــص  كذلــك  مؤهلــة،  بشــرية  بمــوارد  واســتبدالها  الكفــؤة،  غيـــر  البشــرية 
إنتاجيــة ضــارة غيـــر نافعــة للمستهلكيـــن، والتخلــص مــن خطــوط إنتاجيــة فــي حــال انخفــاض الطلــب علــى منتجــات الصناعــات 
الغذائيــة، األمــر الــذي ينعكــس علــى األداء املالــي لشــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية، وهــذا يتفــق مــع دراســة محمــد 
وقاســم )2013( حــول وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بيـــن أبعــاد االستـــراتيجية وزيــادة الطلــب وفتــح أســواق جديــدة وابتــكار 

القيمــة لــكل مــن الشــركات والزبائــن.

الفرضية الفرعية الثانية

والتــي تنــص علــى أنــه »ال توجــد عالقــة معنويــة عنــد مســتوى الداللــة )α≥0.05( بيـــن بعــد التقليــل كأحــد متغيـــرات 
الفلســطينية«. الغذائيــة  الصناعــات  شــركات  لــدى  املالــي  األداء  وبيـــن  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق 

من أجل فحص الفرضية الفرعية الثانية تم استخراج معامل ارتباط بيـرسون بيـن بعد التقليل كأحد متغيـرات تطبيق 
استـراتيجية املحيط األزرق وبيـن األداء املالي لدى شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم )7( 
معامل ارتباط بيـرسون بيـن بعد املحو 

كأحد متغيـرات تطبيق استـراتيجية 
املحيط األزرق وبيـن األداء املالي لدى 

شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية.
Pearson Correlationاألداء املالي

بعد 
املحو 

0.326**معامل ارتباط بيـرسون
0.004مستوى املعنوية
75عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level )2-tailed(
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التقليــل  بعــد  بيـــن  العالقــة  بيـــرسون إليجــاد  ارتبــاط  تــم حســاب معامــل 
لــدى  املالــي  األداء  وبيـــن  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  أبعــاد  كأحــد 
قيمــة  أن   )8( الجــدول  ويظهــر  الفلســطينية«،  الغذائيــة  الصناعــات  شــركات 
معامــل االرتبــاط تســاوي )0.614( ومســتوى املعنويــة )0.001( ممــا يؤكــد رفــض 
عالقــة  توجــد  انــه  تنــص  التــي  البديلــة  بالفرضيــة  واألخــذ  الصفريــة  الفرضيــة 
متغيـــرات  كأحــد  التقليــل  بعــد  بيـــن   )0.05≤α( الداللــة  مســتوى  عنــد  معنويــة 
تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات 
بــه  تقــوم  مــا  بســبب  النتيجــة  هــذه  أن  الباحــث  ويـــرى  الفلســطينية،  الغذائيــة 
الشــركات مــن إجــراءات متعلقــة بتقليــل الفــرص الضائعــة واملخاطــر، وتقليــل 
 للكفــاءة اإلنتاجيــة فــي هــذه الشــركات األمــر الــذي ينعكــس 

ً
الوقــت املهــدور وصــوال

بشــكل طــردي فــي تحسيـــن مســتويات األداء املالــي لهــذه الشــركات، ويتفــق ذلــك مــع دراســة حمــودي )2013( حــول وجــود عالقــة 
ارتبــاط موجبــة وقويــة بيـــن تطبيــق االستـــراتيجية بداللــة مبادئهــا وبيـــن كفاءتهــا املؤسســية.

الفرضية الفرعية الثالثة

الداللــة  مســتوى  عنــد  معنويــة  عالقــة  توجــد  »ال  أنــه  علــى  تنــص  والتــي 
(α≥0.05( بيـــن بعــد الرفــع كأحــد متغيـــرات تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق 

الفلســطينية«. الغذائيــة  الصناعــات  لــدى شــركات  املالــي  األداء  وبيـــن 

مــن أجــل فحــص الفرضيــة الفرعيــة األولــى تــم اســتخراج معامــل ارتبــاط 
بيـــرسون بيـــن بعــد الرفــع كأحــد متغيـــرات تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق 
والجــدول  الفلســطينية  الغذائيــة  الصناعــات  شــركات  لــدى  املالــي  األداء  وبيـــن 

التالــي يوضــح ذلــك:

الرفــع  بعــد  بيـــن  العالقــة  إليجــاد  بيـــرسون  ارتبــاط  معامــل  حســاب  تــم 
كأحــد أبعــاد تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات 

الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية«، ويظهــر الجــدول )9( أن قيمــة معامــل االرتبــاط تســاوي )*0.281( ومســتوى املعنويــة 
الداللــة  مســتوى  عنــد  معنويــة  طرديــة  عالقــة  توجــد  أي  البديلــة،  بالفرضيــة  واألخــذ  الفرضيــة  رفــض  يؤكــد  ممــا   )0.014)
(α≥0.05( بيـــن بعــد الرفــع كأحــد متغيـــرات تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات 
الغذائيــة الفلســطينية، ويـــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة كانــت منطقيــة بســبب الــدور الهــام الــذي تقــوم بــه شــركات الصناعــات 
الغذائيــة فــي تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق والســيما فــي بعــد الرفــع فــي ظــل مــا تقــوم بــه مــن اتبــاع إجــراءات يجــب أن تـــرفعها 
الشــركات فــوق معاييـــر الصناعــة، كســعي الشــركات لزيــادة منافــذ توزيعهــا بهــدف زيــادة حصتهــا الســوقية فــي تغطيــة تـــرويجية 
مناســبة للمستهلكيـــن، واســتقطاب كــوادر وكفــاءات فــي مختلــف أقســام الشــركة للخــروج بمنتجــات ذات جــودة عاليــة األمــر 
 لتحسيـــن األداء املؤس�ضــي  فيهــا، 

ً
الــذي ينعكــس بشــكل مباشــر علــى األداء املالــي للشــركات وفــق املعاييـــر املاليــة الدوليــة وصــوال

ويتفــق ذلــك مــع دراســة )Lu Chaoren, 2011( حــول اســتخدام ابتــكار القيمــة لخلــق املزايــا التنافســية فــي استـــراتيجية املحيــط 
األزرق من خالل إيجاد القيمة بتدرج متـــزايد، األمر الذي جعل الشــركات تصل إلى ريادة الســوق ووضع أهداف بعيدة املدى 

 للتميـــز وخفــض التكاليــف.
ً
مــن خــالل انتهاجهــا لسياســات التفكيـــر االستـــراتيجي فــي شــتى مجــاالت النشــاط ســعيا

الفرضية الفرعية الرابعة

والتــي تنــص علــى أنــه »ال توجــد عالقــة معنويــة عنــد مســتوى الداللــة )α≥0.05( بيـــن بعــد اإلنشــاء كأحــد متغيـــرات 
الفلســطينية. الغذائيــة  الصناعــات  لــدى شــركات  املالــي  األداء  وبيـــن  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق 

من أجل فحص الفرضية الفرعية الثانية تم استخراج معامل ارتباط بيـرسون بيـن بعد اإلنشاء كأحد متغيـرات تطبيق 
استـراتيجية املحيط األزرق وبيـن األداء املالي لدى شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم )8(
معامل ارتباط بيـرسون بيـن بعد التقليل 

كأحد متغيـرات تطبيق استـراتيجية 
املحيط األزرق وبيـن األداء املالي لدى 

شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية
Pearson Correlationاألداء املالي

بعد 
التقليل 

0.614**معامل ارتباط بيـرسون
0.001مستوى املعنوية
75عدد أفراد العينة

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

جدول رقم )9( 
معامل ارتباط بيـرسون بيـن بعد الرفع 

كأحد متغيـرات تطبيق استـراتيجية 
املحيط األزرق وبيـن األداء املالي لدى 

شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية.
Pearson Correlationاألداء املالي

بعد 
الرفع 

0.281*معامل ارتباط بيـرسون
0.014مستوى املعنوية
75عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level )2-tailed(
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بعــد اإلنشــاء  بيـــن  العالقــة  بيـــرسون إليجــاد  ارتبــاط  تــم حســاب معامــل 
لــدى  املالــي  األداء  وبيـــن  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  أبعــاد  كأحــد 
قيمــة  أن   )10( الجــدول  الفلســطينية«، ويظهــر  الغذائيــة  الصناعــات  شــركات 
معامــل االرتبــاط تســاوي )0.134( ومســتوى املعنويــة )0.251( ممــا يؤكــد رفــض 
عالقــة  توجــد  انــه  تنــص  التــي  البديلــة  بالفرضيــة  واألخــذ  الصفريــة  الفرضيــة 
متغيـــرات  كأحــد  اإلنشــاء  بعــد  بيـــن   )0.05≤α( الداللــة  مســتوى  عنــد  معنويــة 
تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وبيـــن األداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات 
الغذائيــة الفلســطينية، ويـــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة بســبب مــا تحــرص عليــه 
الشــركات مــن تبنــي مفهــوم اإلبــداع واالبتــكار لخلــق منتجــات ذات جــودة عاليــة 
جديــد  كل  ومواكبــة  للمستهلكيـــن  الشــرائي  الــذوق  علــى  مباشــر  بشــكل  وتأثـــر 

لتلبيــة احتياجــات املســتهلك املتغيـــرة باســتمرار، وتمكينهــا مــن اتبــاع استـــراتيجيات تنافســية تعــزز مــن مركزهــا املالــي فــي الســوق 
أبعــاد  بيـــن  ارتباطيــة موجبــة  مــع دراســة محمــد وقاســم )2013( حــول وجــود عالقــة  يتفــق  الفلســطيني، وهــذا  االســتهالكي 

لــكل مــن الشــركات والزبائــن. االستـــراتيجية وزيــادة الطلــب وفتــح أســواق جديــدة وابتــكار القيمــة 

الفرضية الرئيسة الثانية

والتــي تنــص علــى أنــه »ال توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )α≥0.05( فــي متوســط اســتجابات 
الغذائيــة  الصناعــات  شــركات  لــدى  املالــي  بــاألداء  وعالقتهــا  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  درجــة  نحــو  املبحوثيـــن 

الســنوي(«. املبيعــات  حجــم  العامليـــن،  عــدد  الشــركة،  )عمــر  ملتغيـــرات  تعــزى  الفلســطينية 

ولفحص الفرضية أعاله تم فحص الفرضيات الفرعية كما يلي:

الفرضية الفرعية األولى

والتــي تنــص علــى أنــه »ال توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة 
درجــة  نحــو  املبحوثيـــن  اســتجابات  متوســط  فــي   )0.05≤α( اإلحصائيــة 
لــدى شــركات  املالــي  بــاألداء  األزرق وعالقتهــا  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق 

الشــركة«. عمــر  ملتغيـــر  تعــزى  الفلســطينية  الغذائيــة  الصناعــات 

تــم  فقــد  الشــركة،  عمــر  بمتغيـــر  الخاصــة  الفرضيــة  هــذه  لفحــص 
الختبــار   )way- ANOVA  One( األحــادي  التبايـــن  تحليــل  اختبــار  إجــراء 
مســتوى داللــة الفــروق بيـــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، والجــداول 

االختبــار: هــذا  نتائــج  توضــح  التاليــة 

أظهــرت بيانــات جــدول )11( املتوســطات الحســابية الخاصــة بدرجــة 
لــدى شــركات  املالــي  بــاألداء  األزرق وعالقتهــا  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق 
حيــث  الشــركة،  عمــر  متغيـــر  حســب  الفلســطينية  الغذائيــة  الصناعــات 
يالحــظ مــن هــذه القيــم بــأن معظــم املتوســطات الحســابية درجاتهــا مرتفعــة.

يالحــظ مــن خــالل اســتعراض الجــدول )12( نتائــج اختبــار الفرضيــة 
الفرعيــة األولــى والتــي تنــص أنــه »ال توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )α≥0.05( فــي متوســط اســتجابات 
الغذائيــة  الصناعــات  شــركات  لــدى  املالــي  بــاألداء  وعالقتهــا  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  درجــة  نحــو  املبحوثيـــن 

الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر عمــر الشــركة« فــي جميــع محــاور الدراســة، وعليــه تــم قبــول الفرضيــة.

وتشيـر نتائج التحليل أن الداللة اإلحصائية للمحور الكلي لتطبيق استـراتيجية املحيط األزرق )0.331(، عند متغيـر 
عمر الشركة وهذه القيمة أكبـر من قيمة الداللة اإلحصائية املفتـرضة )α≥0.05(، ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى أفراد 
عينة الدراسة من املــدراء التنفيذييـن في شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية لديهم وعي بأهمية تطبيق استـراتيجية 

جدول رقم )10( 
معامل ارتباط بيـرسون بيـن بعد اإلنشاء 

كأحد متغيـرات تطبيق استـراتيجية 
املحيط األزرق وبيـن األداء املالي لدى 

شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية
Pearson Correlationاألداء املالي

بعد 
اإلنشاء 

0.534**معامل ارتباط بيـرسون
0.000مستوى املعنوية
75عدد أفراد العينة

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

جدول رقم )11( 
املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة 
لفحص مستوى داللة الفروق بيـن متوسطات 

إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بدرجة 
تطبيق استـراتيجية املحيط األزرق وعالقتها 

باألداء املالي لدى شركات الصناعات الغذائية 
الفلسطينية بحسب متغيـر عمر الشركة

املحاور
املتوسطات الحسابية

من8-4 
سنوات

من9-
12سنة

13 سنة 
فأكثـر

املحور الكلي لتطبيق 
4.334.374.25استـراتيجية املحيط األزرق 

4.064.114.06املحور الكلي لأداء املالي 
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املــحــيــط األزرق عــلــى اخـــتـــالف ســنــوات 
لهذه  ملــا  وأعــمــارهــا  للشركات  التأسيس 
ــــي إحــــــداث  ــــــزة فـ ــــــراتـــيـــجـــيـــة مـــــن مـــيـ ــتـ االسـ
نــفــع حــقــيــقــي لــنــمــو الـــشـــرـكــات وتــطــورهــا 
ســــواء بــاملــحــو، أو الــتــقــلــيــل، أو الــرفــع، 
تـــــقـــــوم شــــرـكـــات  أو اإلنــــــــشــــــــاء، وعــــلــــيــــه 
الصناعات الغذائية بإجراءات استبعاد 
بـــعـــض املـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة غـــيـــــــر الـــكـــفـــؤة 
مستقبلية  نوعية  نقلة  تحقق  ال  والــتــي 
 بذلك بالتخلص 

ً
لهذه الشركات مقرونا

من اإلجراءات والعمليات التي ال تخدم 
تلك الشركات وال تؤدي بالنفع على املستهلك النهائي ملنتجات تلك الشركات، في ظل تقليل كافة التطبيقات والعناصر الضارة 
بالبيئة واملستهلك على حد سواء، حيث إن غاية هذه الشركات هو رضا الجمهور الفلسطيني عن املنتجات في سعي الشركات 
لتحسيـن جودة الخدمات املقدمة للمستهلكيـن وزيادة منافذ التوزيع في حرصها على إنشاء انطباعات فكرية لدى املستهلكيـن 

ارتباطهم بمنتجات الشركات واستمالة األذواق الشرائية لجمهور املستهلكيـن، وعليه تم قبول الفرضية.

كمــا تشيـــر نتائــج التحليــل أن الداللــة اإلحصائيــة للمحــور الكلــي لبعــد األداء املالــي )0.901(، عنــد متغيـــر عمــر الشــركة 
املــدراء  إلــى أن  فــي ذلــك  الباحــث  الســبب  )α≥0.05(، ويعــزو  مــن قيمــة الداللــة اإلحصائيــة املفتـــرضة  القيمــة أكبـــر  وهــذه 
التنفيذييـــن لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية تقــوم بالعمــل علــى االلتـــزام بسياســات ماليــة تطويـــرية موائمــة 
ألنشطتها التسويقية فهي تحرص على أتباع مؤشر الربحية )ROA( وهو املؤشر املالي الذي يكشف قدرة شركات الصناعات 
الغذائية على قياس أرباحها مما يعكس كفاءة وقدرة تلك الشــركات في تشــغيل واســتثمار وتســويق موجوداتها ويعطيها الثقة 
بإدارتهــا لأمــوال وســالمة قراراتهــا التشــغيلية املتخــذة، كذلــك اســتخدامها ملؤشــر العائــد علــى حقــوق املساهميـــن )ROE( أو 
حقــوق امللكيــة وهــو معــدل العائــد علــى األمــوال املســتثمرة جــراء عملياتهــا التشــغيلية مــن قبــل املالكيـــن واملساهميـــن لتعظيــم 
أرباحهــم جــراء تشــغيلها فــي شــركات الصناعــات الغذائيــة، ممــا يــدل علــى الكفــاءة اإلداريــة والتشــغيلية لهــذه الشــركات، وعليــه 

تــم قبــول الفرضيــة.

الفرضية الفرعية الثانية 

والتــي تنــص علــى أنــه »ال توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )α≥0.05( فــي متوســط اســتجابات 
الغذائيــة  الصناعــات  شــركات  لــدى  املالــي  بــاألداء  وعالقتهــا  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  درجــة  نحــو  املبحوثيـــن 

الســنوي«. املبيعــات  حجــم  ملتغيـــر  تعــزى  الفلســطينية 

حجــم  بمتغيـــر  الخاصــة  الفرضيــة  هــذه  لفحــص 
املبيعــات الســنوي، فقــد تــم إجــراء اختبــار تحليــل التبايـــن 
األحــادي )way- ANOVA One( الختبــار مســتوى داللــة 
الفــروق بيـــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، والجــداول 

التاليــة توضــح نتائــج هــذا االختبــار:

أظهــرت بيانــات جــدول )13( املتوســطات الحســابية 
األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  تطبيــق  بدرجــة  الخاصــة 
وعالقتهــا بــاألداء املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة 
الســنوي  املبيعــات  حجــم  متغيـــر  حســب  الفلســطينية 
بالدينــار األردنــي، حيــث يالحــظ مــن هــذه القيــم بــأن معظــم 

مرتفعــة. درجاتهــا  الحســابية  املتوســطات 

جدول رقم )12( 
 نتائج اختبارات تحليل التبايـن )ANOVA( في استجابات أفراد العينة 

 ملتغيـر عمر الشركة
ً
وفقا

مجموع مصدر التبايـناملحاور
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة
F

مستوى الداللة 
اإلحصائية

املحور الكلي 
لتطبيق استـراتيجية 

املحيط األزرق 

0.1852093.1.12بيـن املجموعات
0.331 .5.93972082داخل املجموعات

6.12474املجموع

املحور الكلي لأداء 
املالي 

0.0462023.0.10بيـن املجموعات
0.901 .15.77472219داخل املجموعات

15.82074املجموع

جدول رقم )13( 
املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة لفحص مستوى 

داللة الفروق بيـن متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بدرجة 
تطبيق استـراتيجية املحيط األزرق وعالقتها باألداء املالي لدى شركات 

الصناعات الغذائية الفلسطينية بحسب متغيـر حجم املبيعات السنوي
املتوسطات الحسابية

اقل من 
مليون 
دينار

من -1أقل 
من 10 
مليون 

من 10 مليون 
إلى أقل من 
20 مليون 

أكثـر من 
20 مليون 

املحور الكلي لتطبيق 
4.384.194.374.01استـراتيجية املحيط األزرق 

4.113.994.223.90املحور الكلي لأداء املالي 
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اســتعراض  خــالل  مــن  يالحــظ 
الفرضيــة  اختبــار  نتائــج   )14( الجــدول 
الفرعيــة الثالثــة والتــي تنــص انــه »ال توجــد 
الداللــة  مســتوى  عنــد  معنويــة  فــروق 
متوســط  فــي   )0.05≤α( اإلحصائيــة 
اســتجابات املبحوثيـــن نحــو درجــة تطبيــق 
وعالقتهــا  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية 
الصناعــات  شــركات  لــدى  املالــي  بــاألداء 
الغذائيــة الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر حجــم 
املبيعــات الســنوي« فــي محــور األداء املالــي.

الداللــة  أن  التحليــل  نتائــج  وتشيـــر 
اإلحصائيــة للمحــور الكلــي لتطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق )0.022(، عنــد متغيـــر حجــم املبيعــات الســنوي وهــذه القيمــة 
أقــل مــن قيمــة الداللــة اإلحصائيــة املفتـــرضة )α≥0.05(، ويعــزو الباحــث الســبب فــي ذلــك إلــى وجــود فــروق فــي تقييــم أفــراد 
العينــة مــن املــدراء التنفيذييـــن فــي شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية تبعــا ملتغيـــر حجــم املبيعــات الســنوي، نتيجــة 
وجــود مســتويات متباينــة مــن الفهــم واإلدراك تجــاه تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي 
الصفــة الغربيــة وعالقتهــا بحجــم املبيعــات الســنوي، حيــث إن هنــاك تبايـــن فــي تطبيــق متغيـــرات االستـــراتيجية ســواء باملحــو، 
أو التقليــل، أو الرفــع، أو اإلنشــاء وخطواتهــا الفرعيــة املتمثلــة علــى ســبيل املثــال ال الحصــر فيمــا تقــوم بــه الشــركات علــى 
تحييد ومحو بعض األنشــطة التســويقية والتـــرويجية في سياســاتها التسعيـــرية والتســويقية ذات التكلفة العالية، والقيام في 
حــال انخفــاض الطلــب علــى بعــض األصنــاف الغذائيــة علــى التخلــص مــن بعــض خطــوط اإلنتــاج، إضافــة إلــى تقليــل الخدمــات 
اإلضافية غيـر الضرورية مع التـركيـز على جودة املنتج الستمالة الذوق الشرائي للمستهلكيـن النهائييـن، إضافة إلى احتضان 
األفــكار اإلبداعيــة لخلــق تصــور نوعــي للمستهلكيـــن تجــاه املنتجــات الغذائيــة املقدمــة لهــم، ولكــن فــي ظــل هــذا التبايـــن تــم 
رفــض الفرضيــة الصفريــة املفتـــرضة واألخــذ بالفرضيــة البديلــة التــي تنــص علــى أنــه توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة 
اإلحصائيــة )α≥0.05( فــي متوســط اســتجابات املبحوثيـــن نحــو درجــة تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق وعالقتهــا بــاألداء 

املالــي لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر حجــم املبيعــات الســنوي.

ولــــــلــــــكــــــشــــــف عــــــــــن مـــــــواطـــــــن 
ــــحـــــور  ــتـــــوى املـ ــ ــــى مـــــسـ ــلـ ــ الــــــــفــــــــروق عـ
 )Scheffe( اخـــــتـــــبـــــار  إجـــــــــــــراء  ــــم  ــ تـ
للمقارنات البعدية إلظهار الفروق 
حــــســــب مـــتـــغـــيـــــــر حــــجــــم املـــبـــيـــعـــات 
ـــي، وفيما  الــســنــوي بــالــديــنــار األردنــ
يــلــي الــــجــــدول أدنــــــاه تـــوضـــح نــتــائــج 

هذا االختبار.

 )15( الجــدول  مــن  يتضــح 
وجــود فــروق فــي تقييــم أفــراد عينــة 

الدراســة مــن املــدراء التنفيذييـــن نحــو تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق تبعــا ملتغيـــر حجــم املبيعــات الســنوي، حيــث تشيـــر 
فــي الشــركات حجــم مبيعاتهــا مــن  النتائــج أن هــذه الفــروق كانــت بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة مــن املــدراء الذيـــن يعملــون 
(10مليــون إلــى أقــل مــن 20 مليــون( وبيـــن الشــركات التــي يـــزيد حجــم املبيعــات فيهــا عــن 20مليــون، لصالــح الشــركات التــي حجــم 

مبيعاتهــا الســنوي مــن )10 إلــى أقــل مــن 20 مليــون( ذات املتوســط الحســابي األعلــى )4.37(.

كمــا تشيـــر نتائــج التحليــل أن الداللــة اإلحصائيــة للمحــور الكلــي لبعــد األداء املالــي )0.511(، عنــد متغيـــر حجــم املبيعــات 
السنوي وهذه القيمة أكبـر من قيمة الداللة اإلحصائية املفتـرضة )α≥0.05(، ويعزو الباحث  السبب في ذلك إلى العامليـن 

جدول رقم )14( 
 
ً
نتائج اختبارات تحليل التبايـن )ANOVA( في استجابات أفراد العينة وفقا

ملتغيـر حجم املبيعات السنوي بالدينار األردني

مجموع مصدر التبايـناملحاور
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة
F

مستوى الداللة 
اإلحصائية

املحور الكلي لتطبيق 
استـراتيجية 

املحيط األزرق 

0.7693256.3.39بيـن املجموعات
0.022* .5.35571075داخل املجموعات

6.12474املجموع

املحور الكلي
لألداء املالي 

0.5023167.0.77بيـن املجموعات
0.511 .15.31871216داخل املجموعات

15.82074املجموع

جدول رقم )15( 
نتائج اختبار )Scheffe( للمقارنات البعدية لداللة الفروق بيـن متوسطات متغيـر حجم 

املبيعات السنوي وفق املحور الكلي لتطبيق استـراتيجية املحيط األزرق.

متغيـر حجم املبيعات السنوي
اقل من 

مليون دينار
)4.38(

من -1أقل 
من 10 مليون  

)4.19(

من 10 مليون 
إلى أقل من 20 
مليون )4.37(

أكثـر من 20 
مليون
)4.01(

.18956.01142.37475--أقل من مليون دينار )4.38(
.18519-.-17815----من 1 إلى أقل من 10 مليون )4.19(

-.-36333*------من 10 مليون إلى أقل من 20 مليون )4.37(
--------أكثـر من 20 مليون )4.01(
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فــي شــركات الصناعــات الغذائيــة املشــمولة بالدراســة يؤكــدون مــا تقــوم بــه شــركاتهم مــن اتبــاع سياســات ماليــة قــادرة علــى 
تحصيـــن عملهــا مــن خــالل اتبــاع سياســات ماليــة كإتبــاع مؤشــرات النشــاط التشــغيلي الــذي يتــم احتســاب صافــي التدفقــات 
النقديــة لأنشــطة التشــغيلية للصناعــات الغذائيــة، والــذي يعتبـــر مؤشــر حقيقــي علــى قــدرة األنشــطة التشــغيلية لتوليــد 
مــروًرا  النقــدي   لأســاس 

ً
التشــغيلية وفقــا  ألســاس االســتحقاق ونتائــج األنشــطة 

ً
تدفقــات نقديــة تشــغيلية للشــركات وفقــا

بمــا تقــوم بــه الشــركات مــن قيــاس قــدرة أرباحهــا آخــذه بعيـــن االعتبــار الفوائــد والضرائــب جــراء عملياتهــا املاليــة فــي الســوق 
الفلســطيني، وعليــه تــم رفــض الفرضيــة.

االستنتاجات
هنــاك أهميــة كبيـــرة لتطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق لــدى الشــركات الصناعيــة الغذائيــة الفلســطينية ولهــا 1- 

عالقــة مباشــرة بمعاييـــر أدائهــا املاليــة.

يوجــد دور مباشــر لبعــد املحــو فــي تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة مــن خــالل 2- 
لــأداء املتميـــز   

ً
عوامــل متعلقــة بالحركــة االستـــراتيجية كمصــدر لالبتــكار، واالنتشــار، وابتــكار القيمــة، ومصــدرا

فــي إطــار مجموعــة مــن التصرفــات والحــركات الهادفــة لبلــورة صناعــة املنتجــات الغذائيــة كإجــراءات التخلــص مــن 
 
ً
عمليــات وخطــوط إنتاجيــة التــي قــد ال تشــكل قيمــة للمســتهلك النهائــي، وبالتالــي فــإن هــذا املتغيـــر ســينعكس إيجابيــا

علــى الشــركات وعلــى للمستهلكيـــن بشــكل متــوازن.

يوجــد دور مباشــر لبعــد التقليــل فــي تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة، مــن 3- 
خالل قيام الشــركات بإعادة النظر في منتجاتها املقدمة في الســلوك االســتهالكي بشــكل يجعلها قادرة على الســيطرة 
علــى الســوق وتحقيــق ميـــزة تنافســية ال يمكــن ألحــد اختـــراقها، وذلــك بتقليــص عوامــل الصناعيــة ألدنــى مســتوى 
 منهــا لخفــض التكاليــف ورفــع قيمــة املنتجــات، بمــا يعــود عليهــا مــن أربــاح عاليــة، ممــا ينعكــس علــى القيمــة التــي 

ً
ســعيا

تحصــل عليهــا الشــركة فــي تسعيـــر وتكلفــة املنتجــات التــي تقدمهــا لعمالئهــا، وهنــا ال بــد مــن مــوازاه ســليمة بيـــن الفائــدة 
التــي يحصــل عليهــا العمــالء وســعر املنتجــات وهيــكل التكاليــف وســر النجــاح هنــا فــي هــذا النظــام املتكامــل والشــامل.

يوجــد دور مباشــر لبعــد الرفــع فــي تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة مــن خــالل 4- 
مــا تســعى إليــه الشــركات مــن رفــع بعــض العوامــل إلــى اعلــى مســتوياتها فــي الصناعــة، والتــي تكــون ذات قيمــة وقــدره 
عاليــة علــى تحسيـــن مســتوى الجــودة املقدمــة للمستهلكيـــن، ممــا يعــزز مــن زيــادة فــي االســتهالك وتعظيــم مســتويات 
األرباح وبشــكل ينعكس إيجاًبا على شــهرة وســمعة الشــركات على املستوييـــن املحلي والدولي وتوســيع نطاق األســواق 

بشــكل يحقــق أعلــى درجــات مــن امليـــزة التنافســية لهــذه الشــركات.

يوجــد دور مباشــر لبعــد اإلنشــاء فــي تطبيــق استـــراتيجية املحيــط األزرق لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة وذلــك 5- 
بتمكينهــا مــن اكتشــاف مــوارد جديــدة، وخلــق طلــب جديــد لجمهــور املستهلكيـــن، وبمــا يســاعدها علــى فتــح أســواق 
جديدة لها من خالل ما تقوم به من استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة من أجل ابتكار خدمات ومنتجات 

جديــدة تنســجم وحاجــات ورغبــات واتجاهــات املستهلكيـــن فــي الســوق الفلســطيني.

تتمتــع شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية بمعاييـــر أداء مالــي متقدمــة، ممــا انعكــس ذلــك  علــى ديمومتهــا 6- 
واســتمراريتها ســواء بمــا تســعى إليــة مــن إحــداث توازنــات ماليــة قــادرة علــى بقــاء العمليــات التشــغيلية واالســتثمارية 
مســتمرة فــي ظــل وجــود ســيولة ماليــة نقديــة ملواجهــة التـــزاماتها قصيـــرة األجــل، وقدرتهــا علــى تحويــل األصــول بســرعة 
إلــى أمــوال متاحــة فــي أي وقــت مــن العــام، مــع ضمــان ربحيتهــا والعائــد علــى االســتثمار وحقــوق املساهميـــن األمــر الــذي 
لــه تأثيـــر مباشــر علــى اتخــاذ قــرارات اســتثمارية جديــدة مقتـــرنة علــى قواعــد ماليــة صلبــة تنعكــس علــى الجــو العــام 
للشــركة ويدعــم توجهاتهــا فــي تحسيـــن أداءهــا وتطــور منتجاتهــا وهــذا يـــرتبط بقــدرة هــذه الشــركات علــى ممارســة 
اإلدارة االستـــراتيجية فــي مختلــف عملياتهــا اإلداريــة واملاليــة، األمــر الــذي يعــزز قدرتهــا فــي الدخــول إلــى املحيطــات 
الزرقــاء الخاليــة مــن املنافســة والتــي تســتطيع مــن خاللــه الشــركات علــى تعظيــم أرباحهــا وتقويــة وضعهــا التناف�ضــي.

هناك عالقات ارتباطية موجبة ذات دالالت معنوية في تطبيق أبعاد استـــراتيجية املحيط األزرق وبيـــن األداء املالي 7- 
لدى شــركات الصناعات الغذائية الفلســطينية.
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التوصيات

تــؤدي هــذه الدراســة دورهــا وتنجــز  إليهــا الباحثــون، ومــن أجــل أن  التــي توصــل  النتائــج واالســتنتاجات  تأسيًســا علــى 
بــد مــن تقديــم بعــض التوصيــات وهــي: أهدافهــا، ال 

تعزيـــز ممارســات تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية فــي شــركات الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية، مــن خــالل عمليــات 1- 
التطويـــر واالبتــكار.

دعم شركات الصناعات الغذائية نحو التوجه لتطبيق استـراتيجية املحيط األزرق في السوق املحلي الفلسطيني.2- 

تعزيـز ممارسات الشركات الصناعية في أدائها املالي ضمن املعاييـر الدولية الخاصة بذلك.3- 

العمــل علــى تدريــب املوظفيـــن لتطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية ملــا لهــا مــن أهميــة فــي اإلســهام ببـــروز املحيطــات الزرقــاء 4- 
والتــي يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق القيمــة التنافســية فــي األســواق الفلســطينية.

الضروريــة 5-  غيـــر  املنتجــات  لتقليــص  خاصــة  الغذائيــة  الصناعــات  وشــركات  عامــة  الفلســطينية  الشــركات  حــث 
األزرق. املحيــط  باستـــراتيجية  الخاصــة  لأبعــاد   

ً
طبقــا للمستهلكيـــن 

ــز الشــركات علــى امتــالك مــوارد نــادرة يصعــب تقليدهــا مــن قبــل الشــركات املنافســة واغتنــام الفــرص 6-  ضــرورة تـركيـ
املتاحــة فــي األســواق املحليــة والعامليــة.

حــث الشــركات علــى التـركيـــز علــى نمــاذج العمــل ذات التكلفــة املنخفضــة وطرقهــا وأســاليبها مــن أجــل تمكيـــن هــذه 7- 
الشــركات علــى ابتــكار الكلفــة وخفضهــا فــي آن واحــد.

ضــرورة ســعي الشــركات املحليــة علــى اســتهداف أســواق جديــدة وزبائــن جــدد، واســتخدام وســائل متطــورة لعــرض 8- 
املنتجــات، ملــا لذلــك مــن دور فــي اســتمالة الــذوق الشــرائي للمستهلكيـــن وزيــادة األربــاح والحصــص الســوقية للشــركات.

تعزيـــز ممارســات الشــركات لأفــكار اإلبداعيــة والرياديــة القــادرة مــن خاللهــا طــرح منتجــات جديــدة والدخــول إلــى 9- 
عالــم املحيطــات الزرقــاء.

محددات الدراسة

يوجــد بعــض املحــددات والقيــود فــي هــذه الدراســة يجــب ذكرهــا. أوال: يمكــن اعتبــار توزيــع واختيــار عينــة البحــث كواحــدة 
مــن القيــود علــى الدراســة، ففلسطيـــن تحتــوي علــى منطقتيـــن: الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. كل املشتـركيـــن فــي هــذه الدراســة 
مــن منطقــة الضفــة الغربيــة ولــم يكــن هنــاك أي مشــاركة مــن قطــاع غــزة وذلــك بســبب األوضــاع السياســية فــي فلسطيـــن 
والفاصــل الجغرافــي بيـــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ثانيــا: البيانــات التــي تــم جمعهــا فــي هــذه الدراســة اســتخرجت مــن قطــاع 

الصناعــات الغذائيــة فقــط.
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ABSTRACT 

The study was designed to identify the degree of implementation of Blue Ocean strategy and its rela-
tionship with the financial performance in the Palestinian food industry companies. The study used a de-
scriptive approach. A questionnaire was designed which included 32 items distributed on four dimensions. 
The database of the Palestinian Food Industries Union, which contains about 117 companies, was used to 
identify organizations appropriate for this study.

A total of 90 structured questionnaires with closed questions were sent to companies. Ultimately, 80 
questionnaires were completed and returned, of which 5 were excluded because they were incomplete, 
leaving 75 usable questionnaires.

Results derived from this study showed that the overall score for the implementation of Blue Ocean 
strategy in the Palestinian industrial food companies was high with a total average of 4.30 and to a large ex-
tent. The arithmetic average of the total score of the financial performance was 4.08. A positive relationship 
was found between the degree of application of the combined Blue Ocean strategy and its dimensions and 
the financial performance of the food industry companies.

Furthermore, there were no significant differences at the level of statistical significance )α≤0.05( in 
respondents’ responses to the degree of implementation of the Blue Ocean strategy according to company 
age, but there is a difference between companies according to sales volumes.

Keywords: Blue Ocean Strategy; value creation; Financial performance; Palestinian industrial food 
companies.




