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 الملخص
 

 شيركة ليد   ثوريية منتجيات تقيدي  دعي   فيي األزرق المحييط اسيتراتيجية تبنيي اثر تحديد الى الدراسة تهدف     

 بيين المحتدمية المنافسية مين لليتلل  عملييا بيديال بوصيفها الثوريية المنتجيات بين  الدراسية مشكلة وتتمحور ابل،

 شياملة اسيتراتيجية وتبنيي صيياةة خيالل مين اال اليهيا التوصيل يمكين ال( القصيير المد  في كا  وا ) المنظمات

 افتراضي ملطط الدراسة اعتمدت وقد األزرق، المحيط كاستراتيجية المنظمة في العليا اإلدارة قبل من ومتكاملة

 واالسيتبانة النتياجج، بليوغ اجيل مين والتحليلي الوصفي المنهج واستلدم اهدافها لبلوغ فرضياتها خالله من حددت

 شيركة اختييار وجير  الدراسية، مين المييداني بالجانب المتعلقة والمعلومات البيانات جمع في رجيسة اداة بوصفها

 فيي ميوزعين يعمليو  ممين الشيركة فيي عاميل( 22) آراء اسيتطال  وتي  فروضيها، واختبيار للدراسية ميدانيا   ابل

 لتبني إيجابية معنوية داللة ذات وتنثير ارتباط عالقة وجود أهمها االستنتاجات من بعدد الدراسة وخرجت العراق

 دعي  في يسه  األزرق المحيط استراتيجية تبني ا  أي  ثورية منتجات تقدي  دع   في األزرق المحيط استراتيجية

 التحليل في منلفض بد  الذي التحديد معامل اظهره وكما الوحيد، ليس االسهام ذلك ا  اال ثورية، منتجات تقدي 

 قيدمت كميا بها، التنبؤ صعوبة األقل على او بها التنبؤ يمكن ال التي المنتجات تلك طبيعة يعكس وهذا االحصاجي،

 .االستنتاجات تلك ظل في المقترحات من مجموعة الدراسة
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Abstract  
 

The study aims to determine the impact of adopting the Blue Ocean strategy in supporting the provision of 

revolutionary products in Apple. The problem of the study is that revolutionary products as a practical alternative to 

eliminate the intense competition between organizations (even if it is in the short term) can only be achieved through 

the formulation and adoption of a comprehensive and integrated strategy by senior management, such as the Blue 

Ocean Strategy،The study adopted a default scheme in which it defined its hypotheses to achieve its objectives and 

used the descriptive and analytical approach to achieve the results, The questionnaire was key tool in collecting data 

and information on the field side of the study, Apple has been selected to study and test its hypotheses, and the 

opinions of 24 employees in the company who work in Iraq as Distributors, The study concluded with a number of 

conclusions, the most important of which is the existence of a significant correlation and influence relationship to the 

adoption of the Blue Ocean strategy in support of the provision of revolutionary products. The adoption of the Blue 

Ocean strategy contributes to supporting the provision of revolutionary products, But this contribution is not the only 

one, as shown by the coefficient of selection that appeared low in statistical analysis, and this reflects the nature of 

those products that are unpredictable or at least difficult to predict, and the study presented a set of proposals under 

these conclusions. 

Key Word : revolutionary products, blue ocean strategy.  
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 المقدمة

تشير مراجعة االدبيات والواقع الذي نعيشه وعشناه سابقا اليى      

ا  هنالييك منتجييات أحييدثت تجيييرات جذرييية فييي المجيياالت الكافيية 

بيووق عصير الجييل والصناعية منها على وجه اللصوص، فمنذ 

الييى يومنييا هييذا ال تييوال مثييل تلييك المنتجييات  الرابييع ميين الصييناعة

ا  المنتجات الثوريية  تجير وترس  حدود ومعال  مستقبل الصناعة.

هي تلك المنتجات التي أحدثت تجيرات جذريية فيي الصيناعة التيي 

تنتميي اليهييا، او انهييا منتجييات اوجيدت صييناعات ليي  تكيين موجييودة 

مجييات أصال، فظهور اول حاسيوب الكترونيي اوجيد صيناعة البر

، كذلك الحال مع صناعة وااللكترونيات التي ل  تكن معهودة سابقا

 . الهواتف النقالة

ا  ظهور بعض هذه المنتجيات وا  كيا  يبيدو عفوييا مين اول      

ر منهييا ليي  يكيين ليظهيير لييوال وجييود تلطيييط جييوء كبيييوهليية اال ا  

سلي  واستراتيجية محكمة جعلت من تليك المنتجيات قليب أهيدافها، 

جيياءت هييذه الدراسيية للتعييرف علييى دور تبنييي اسييتراتيجية  لييذلك

المحيط األزرق، بوصفها االستراتيجية التي تبحث عن كل ما هيو 

جديد من أسيواق ومنتجيات مبتعيدة عين المنافسية،  فيي دعي  تقيدي  

وتحقيقييا  لمييا تقييدم فقييط ترييمنت الدراسيية علييى  المنتجييات الثورييية.

منهجية الدراسة متمثلية أربعة مباحث، اشتمل المبحث األول على 

بالمشييييكلة واالهمييييية واالهييييداف وملطييييط الدراسيييية الفرضييييي 

والفرضيييات المنبثقيية عنييه باإلضييافة الييى مصييادر ووسيياجل جمييع 

البيانات واساليب تحليلها ث  خت  بنبذة تعريفية عن مييدا  الدراسية 

ومبييررات االختيييار، امييا المبحييث الثيياني فتنيياول الجانييب النظييري 

الرجيسية، الدراسية ث الجوانيب الفلسيفية لمتجييرات للدراسة من حي

وترييمن المبحييث الثالييث وصييف وتشييلي  متجيييرات الدراسيية 

واختبييييار فرضييييياتها، امييييا المبحييييث الرابييييع فقييييد عيييير  اهيييي  

 االستنتاجات والمقترحات التي توصلت اليها الدراسة .

 منهجية الدراسة الميدانية

 أوالً: مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

احتدام المنافسة بين المنظميات اليى ضيرورة البحيث عين  أد      

منتجييات جديييدة تحييدا تجيييرات جذرييية فييي الصييناعة التييي تنتمييي 

اليها المنظمة وتقلب الصناعة رأسيا عليى عقيب محدثية بيذلك نقلية 

نوعييية علييى مسييتو  تلييك الصييناعة والبشييرية اجمييع، بييل وحتييى 

نترنييت إيجيياد صييناعات جديييدة كمييا احدثييه ظهييور الحاسييوب واال

ا  ظهيور تليك المنتجيات اقليب ميوازين  والهواتف الذكية المتنقلة.

بييل ولصييالم الييدول التييي  ،القييو  لصييالم المنظمييات التييي قييدمتها

تنتمييي اليهييا تلييك المنظمييات خييالل فتييرة وجيييوة كمييا حييدا مييع 

المنتجات ل  تكن لتظهر لوال وجيود  تلك لكثير من اليابا ، اال ا  ا

تنظير الييى المينلوف بطريقيية ةيير منلوفيية  اسيتراتيجية معيدة مسييبقا

تبحييث عيين المجيياالت واألسييواق الجييير مطروقيية مسييبقا، ميين هنييا 

جياءت الدراسيية لتحديييد كيييف يمكيين دعيي  تقييدي  المنتجييات الثورييية 

كميا ونوعيا مين خيالل تبنيي اسيتراتيجية المحييط االزرق بوصيفها 

خطييية محكمييية توضيييع فيييي ظيييل نتييياجج تحلييييل البي ييية الداخليييية 

ية وما تفيرزه مين نقياط قيوة وضيعف وفيرص وتهدييدات واللارج

صييجت  اكثير بشكل والجل تعويو الفه  لمشكلة الدراسةللمنظمة، 

 بالتساؤالت االتية :

هل تتوافر استراتيجية المحيط األزرق والمنتجات الثوري فيي  .1

 المنظمة المبحوثة ؟

هيييل هناليييك عالقييية ارتبييياط وتييينثير ذات داللييية معنويييية بيييين  .2

اسييتراتيجية المحيييط األزرق والمنتجييات الثييوري فييي المنظميية 

 المبحوثة؟ 

 أهمية الدراسة

تستمد الدراسة اهميتها مين المشيكلة التيي تعالجهيا، فهيي تعيالج     

مشكلة ته  جميع المنظمات وهي كيفية دع  تقدي  منتجات ثوريية، 

لم الذي ال توال السنة جميع ميدراء الشيركات الراجيدة ذلك المصط

والييذي ليي   ،بييه فييي اةلييب اللقيياءات التييي تجيير  معهيي  اليييومتلهييج 

تتطرق له أي دراسة عربية واجنبية بشكل عنوا  رجيس لبحث او 

دراسة )على قيدر اطيال  البياحثين( ليذلك جياءت الدراسية الحاليية 

لفلسييفي الييذي يرتكييو كيينول دراسيية تنظيير لييه والتعريييف بييالمفهوم ا

علييييه ودور اسيييتراتيجية المحييييط األزرق فيييي دعميييه مييين خيييالل 

التطبيق على شركة ابل الراجدة في هيذا المجيال متمنيين ا  تسيتفيد 

المنظميييات العراقيييية مييين تجيييارب هيييذه الشيييركة واتبيييا  خططهيييا 

 وخطواتها ونقلها الى البي ة العراقية. 

 أهداف الدراسة

جملة من االهداف، يمكين ادراجهيا كميا تسعى الدراسة الى تحقيق 

 ينتي:

تقيدي  عير  مفيياهيمي للتعرييف بالمنتجييات الثوريية واهميتهييا  .1

فيييي تحقييييق اهيييداف المنظمييية، وكيييذلك اسيييتراتيجية المحييييط 

 األزرق.

التعييرف علييى طبيعيية العالقيية واالثيير بييين اسييتراتيجية المحيييط  .2

 األزرق وتقدي  منتجات ثورية.

تقييدي  مجموعيية ميين النتيياجج والمقترحييات التييي تتوصييل اليهييا  .3

الدراسييية للمنظمييية المبحوثييية وإمكانييييية االسيييتفادة منهيييا فييييي 

 المنظمات العراقية. 

 المخطط الفرضي للدراسة

من اجل تمثيل مشكلة الدراسة بشكل مينظ  يسياعد عليى فهمهيا     

متجيراتهييا وحلهيا والتعييرف عليى عالقييات االرتبيياط  والتينثير بييين 

 (.1نوجو ذلك من خالل الشكل )
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 الفرضي الدراسة ملطط( 1) الشكل

 الدراسة فرضيات

اتسييياقا  ميييع أهيييداف الدراسييية وانسيييجاما  ميييع أنموذجهيييا، اعتميييدت 

 تين رجيستين هما:فرضي علىالدراسة 

عالقيية ارتبيياط معنوييية بييين اسييتراتيجية المحيييط األزرق توجييد  .1

 .المبحوثة والمنتج الثوري في المنظمة

تقييدي  هنييات تيينثير معنييوي السييتراتيجية المحيييط األزرق فييي  .2

 .المبحوثةالمنتج الثوري للمنظمة 

 أساليب جمع البيانات

ا  عملية الحصول على نتاجج حقيقية وواقعية عن المشكلة قييد     

تعتمد بشكل أساسي عليى األسياليب واألدوات والمصيادر  الدراسة

التييي يييت  ميين خاللهييا جمييع البيانييات والمعلومييات عيين المشييكلة او 

الظاهرة قيد البحث ولتحقيق أهداف الدراسية وبجيية الوصيول إليى 

النتييياجج المرجيييوة منهيييا يمكييين عييير  أسييياليب جميييع البيانيييات 

 والمعلومات ضمن محورين هما:

سعت الدراسة الى البحيث عين كيل ميا هيو :  االكاديمي الجانب .1

جديييد ميين مصييادر ومراجييع عربييية وأجنبييية تمثلييت بالكتييب 

والمجالت العلمية الرصينة والبحوا والتقارير التي تصيدرها 

المنظميييات الراجيييدة فيييي مجييياالت االعميييال وخاصييية مجييياالت 

التصيينيع االخريير، ووقيياجع المييؤتمرات فرييال  عيين االطيياريم 

  الحصيييول عليهيييا مييين مصيييادر متعيييددة الجامعيييية، والتيييي تييي

كالمكتبيييات الجامعيييية والرقميييية ومواقيييع الشيييبكة العنكبوتيييية 

 )االنترنيت(.

 كييينداةاعتميييدت الدراسييية عليييى االسيييتبانة :  الجانبببب الميبببداني .2

الدراسية، وقيد اشيتملت متجييرات رجيسة لجمع البيانات وقيياس 

 االستبانة في تصميمها على محورين رجيسيين هما: 

المحييط  باسيتراتيجية اللاصية المقياييس على ركو األول:المحور 

 .X1- (X15) الفقرات وشمل االزرق،

 بييالمنتج الثييوري، اللاصيية المقيياييس ركييو علييى المحييور الثيياني:

(، وقيد تي  اسيتلدام مقيياس ليكيرت X23-X16الفقرات ) ترمنو

األوزا  اللمسة بهدف الوصول إليى اإلجابيات التيي  ذواللماسي 

 تتس  بالدقة.

 البياناتوأساليب تحليل  أدوات

ا  عملية الحصول على نتاجج دقيقة عين المشيكلة قييد الدراسية     

واختبار صحة الفرضيات التي تي  صيياةتها تعتميد بشيكل أساسيي 

عليييى الوسييياجل واألدوات التيييي ييييت  مييين خاللهيييا تحلييييل البيانيييات 

والمعلومييات التييي تيي  جمعهييا عيين المشييكلة قيييد البحييث، ولتحقيييق 

أهييداف الدراسيية وبجييية الوصييول إلييى النتيياجج المرجييوة منهييا تيي  

اسيييتلدام مجموعييية مييين األدوات اإلحصييياجية باسيييتلدام البرنيييامج 

( التيييي SPSS,17( والحومييية االحصييياجية )Excelاإلحصييياجي )

، ويمكين تصينيف يعتقد انها أدوات تفي بيالجر  إلجيراء التحلييل

 هذه األدوات كما ينتي :

األدوات المستلدمة في وصف متجيرات الدراسية وتشليصيها  .1

 الحسيييابية،وتتمثييل بيييالتكرارات والنسييب الم ويييية، واألوسيياط 

 المعيارية.واالنحرافات 

اذ تي  اعتمياد عيدد  ،أدوات اختبار أنموذج الدراسة وفرضيياتها .2

ا هيو موضيم فيي من األدوات التي سياهمت فيي االختبيار وكمي

 أدناه: 

  االرتباط سبيرما معامل     . 

  اللطي البسيط.معامل االنحدار 

  نبذه تعريفية عن المنظمة المبحوثة 

طبقييت الدراسيية فييي شييركة ابييل وهييي شييركةد أمريكيييةد متعييددة      

الجنسياِت تعمل عليى تصيمي  وتصينيع اإللكترونييات االسيتهالكية 

، كييوبرت ينييوأنشيي ت الشييركة فييي  ، اذومنتجييات بييرامج الحاسييوب

، (Steven) من قبل( 1699)كاليفورنيا في األول من نيسا  عام 
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يمى شيركة  (1699 ) وأدرجت في الثالث مين ينياير لعيام ظليت ت سم

( للسينوات Apple Computer, Inc.أبيل المحيدودة ) حاسيوب

الثالثين األولى، ولكنها تللت عن لفظة "حاسوب" في التاسع مين 

، لييتعكس توسييع الشييركة المسييتمر فييي سييوق (2229)ينيياير لعييام 

االلكترونيات االستهالكية، باإلضيافة إليى تركيوهيا التقلييدي عليى 

 (350222) للشييركة مييا يقييرب ميين ،أجهييوة الحاسييوب الشلصييية

 32.29 )عاتهييا السيينوية عالمييياحييول العييال ، وكانييت مبي موظييف

ملييييار دوالر أمريكيييي فيييي السييينة الماليييية المنتهيييية فيييي التاسيييع (

وبلجت قيمية الشيركة الماليية ( 2229) والعشرين من سبتمبر، عام

لتكو  بيذلك أول شيركة أمريكيية تبلي   (2219 )ترليو  دوالر في

 ((Fortune magazineقيمتها هذا الرق ، أسمتها مجلة فورتشن 

( 2229الشركة األكثر إثارة  لإلعجاب في الوالييات المتحيدة عيام)

 ( وpopuduk & choo, 2006:305) (2226وفي العال  عام)

https://ar.wikipedia.org. 

 مبررات اختيار المنظمة المبحوثة 

ا  المتتبيييع لبي ييية االعميييال الييييوم يتبيييين ليييه ا  مجييياالت تقيييدي      

تصيييينيع تقانيييية المنتجييييات الثورييييية  اكثيييير بييييروزا فييييي مجييييال 

ا  المنتجيات الثوريية شيهدت طفيرات هاجلية فيي كميا  ،االتصاالت

 مجيييال تكنولوجييييا المعلوميييات وخاصييية فيييي مجيييال االتصييياالت

 ة ابيلوبما ا  شرك (popuduk & choo, 2006, 305المتنقلة)

هذا المجال، وتفوق العدييد مين الشيركات  الراجدة فيشركات من ال

وهي الشركة الراجدة  في العيال  حسيب تقدي  المنتجات الثورية  في

ممييا يسييه  فييي إعطيياء   www.fortune.com)) مجليية فييورت 

ا  الميدا  الحالي في المنظميات ال يلفى نتاجج اكثر واقعية، وكما 

دقيقية عين موضيو  الدراسية، اذ ال تيوال  العراقية ال يعطي نتياجج

منظماتنييا ولفسييف بعيييدة عيين تقييدي  مثييل تلييك المنتجييات، يمكيين 

 المبحوثة لتطبيقها في منظماتنا.   شركةاالستفادة من تجارب ال

 االطار النظري

   الجوانب الفلسفية الستراتيجية المحيط األزرق والمنتجات ثورية

هييذا المبحييث الرييوء علييى تسييلط المعلومييات التييي يحتويهييا      

الجوانب الفلسفية لمتجيرات الدراسة مين خيالل البحيث عين حقيقية 

الجييذور المعرفييية التييي اشييتقت منهييا متجيييرات الدراسيية، وتحقيقييا 

 لذلك ت  تقسي  المبحث الى محورين هما:

 المحيط األزرق استراتيجية اوال :

 المحييط نتعرف في هذا المحور على حقيقة مفهيوم اسيتراتيجية    

األزرق واالهمية التي تكتسبها، فريال عين المسيارات التيي تحيدد 

 توجهاتها من خالل الفقرات االتية:

تعيييود اصيييول مفهيييوم  :مفهبببوس اسبببتراتيجية المحبببيط األزرق .1

االسييتراتيجية الييى الميييادين العسييكري كمصييطلم يصييف فيين 

المعركيية وتحقيييق  إلدارةالقيييادة العسييكرية والتلطيييط المسييبق 

الييى  لإلشييارةالنصيير فيهييا، واسييتلدمه  قييادة السييفن البحرييية  

طييرق اسييتلدام  المهييارات  الشلصييية  فييي  رسيي   اللييراجط  

والمسييارات للطييرق التييي سيسييلكونها فييي رحالتهيي  ومعيياركه   

ووضع  الدالجل  واالشارات والعالمات للمواقع التي سييمرو  

وهيذه الليراجط ميع ميرور  بها  للوصول الى الهيدف المطليوب

الوقت اخذت تتطور نتيجة تراك  اللبرات المكتسبة من السيفر 

عييال   عبير تلييك الطييرق وذلييك بتصيوير الجبيياِل، والوديييا ، والمم

المهمة أالخر  مما شكل تراكما معرفيا يمكن االجييال القادمية 

 (..(Sloan,2006:4-5االستفادة منه قبل القيام بتلك الرحالت

ستراتيجية المحيط االزرق بانها منهج يسيتحوذ عليى توصف ا     

القيمية وا   بإبيدا عرو  الوبو  الصيحيحة مين خيالل عالقتهيا 

االستراتيجيتين وفق هذه االستراتيجية يعيدو  صنع حدود السيوق 

 & Alam )الحياليينمين خيالل استكشيافه  لوبياجن ةيير الوبياجن 

Tariqul,2017:2-3 )  وهييي ترتكييو علييى مبييدأ اساسييي هييو ا

الطريقية الوحييدة للتجليب عليى المنافسية هيي التوقيف عين محاولية 

التجلب عليى المنافسيين، وانميا البحيث عين اسيواق جدييدة وابتكيار 

)ايجاد( صناعات ةير معروفة، ووفقا لهذا المبدأ يت  تقسي  السوق 

 ((Lovrak , 2018:1 المحيطات:الى نوعين من 

وتمثل جميع الصناعات الموجيودة الييوم  : الحمراءيطات حالم -

عبييين فييي السييوق اذ الوسيابقا والتييي تكييو  معروفيية مين قبييل ال

يكو  عيدد المنافسيين فيهيا كبيير ويكيو  السيبيل الوحييد لوييادة 

الحصييية السيييوقية للمنظمييية العاملييية عليييى حسييياب حصييي  

المنظمات االخر  من خالل محاولة التفيوق علييه  فيي مجيال 

 .المنافسة

فهيي عليى العكيس تماميا مين المحيطيات   : الزرقاءالمحيطات  -

الحمراء اذ تبحث المنظمات عين اسيواق جدييدة ةيير مطروقية 

وبالتالي ايجاد طلب جديد وليس تقاسي  الطليب الحيالي كميا فيي 

ال يمكنييك ابييدا  ((Fuller المحيطييات الحمييراء ويقييول الباحييث

تجيير االشياء من خيالل محاربية الواقيع القياج ، لتجييير شيي ميا 

 مهميال( وانطالقيايجب بناء نموذج جديد يجعيل النميوذج القياج  

اسييتراتيجية  ميين هييذه المقوليية فييا  األسيياس الييذي تقييوم عليييه

المحييييط األزرق هيييو بنييياء نميييوذج جدييييد يلتليييف تماميييا عييين 

( األسيياس الييذي تقييوم عليييه 2النمييوذج القيياج  ويصييف الشييكل )

 .(Meysam, et al,2015:7األزرق )استراتيجية المحيط 
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 األزرق المحيط استراتيجية اساس القيمة ابدا ( 2) الشكل

Source: Meysam ,Jafari, et al,2015 "Thinking of the blue ocean strategy beyond the competitive" Asian 

Journal of Research In business Economics and Management, Vol 5,No 1.p 7.  

ويمكن ا  نالحظ كييف ا  تقلييل الكلفية ميع زييادة القيمية فيي نفيس 

الوقت يؤديا  الى تحسين في هيكل كلفة المنظمة وزيادة ما تمنحيه 

من قيمة للوبو  مع ازالة وتقليل الكلفة المهدورة مع زيادة وصينع 

عناصر جديدة ل  تكن الصناعة تعرضيها وهيي ذات قيمية متواييدة 

استراتيجية صنع القيمة تؤدي الى زييادة للمشتري ومع الوقت فا  

حج  المبيعات وظهور اقتصاديات الحج  وتنلفض الكلفة وتظهير 

فياجو للبياجع والمشيتري فيي نفيس الوقيت، هيذا المينهج  –حالة فياجو 

يصييينع اسيييتراتيجية محييييط ازرق مييين خيييالل تكاميييل النشييياطات 

يجيب الوظيفية والعملياتيه وتحقق المنظمية االسيتمرارية والبقياء. و

ا  نشير با  ابدا  القيمة ليس استراتيجية او مبادرة جديدة بل هيي 

استراتيجية تشمل جميع نظ  ونشاطات المنظمة وجهود جمييع مين 

ووجييد ، هيي  فييي المنظميية لتحقيييق ميييوة للمشييتري وللمنظميية نفسييها

عدد من الباحثين با  زيادة التركيو االستراتيجي عليى صينع قيمية 

في االدوار التقليدية اللاصة في الصناعة جديدة من خالل التحول 

وعالقتها ونماذج اعمالها لها اثر ايجابي على نمو ربحيية المنظمية 

وا  زيييادة التركيييو االسييتراتيجي علييى بيييع خبييرة المنظميية ضييمن 

شبكات االعمال  لصنع قيمية حديثية نهاجيية اليى الوبيو  لهيا اهميية 

                      واثييييييييييير ايجيييييييييييابي عليييييييييييى النميييييييييييو الربحيييييييييييي للمنظمييييييييييية

(Alam & Islam,2017:3) ( 3وكما في الشكل). 

 

 االبعاد الرجيسة لصنع منحنى القيمة (3الشكل )

 

Source: Alam Samsul & Tariq Mohammad,2017"Impact of the blue ocean strategy on Organization 

Performance, Journal business and Management, Vol 19,No,p11, 1.www.iosrjournals.org. 

 

فانييه يتطلييب صيينع القيميية وفييق اسييتراتيجية المحيييط االزرق     

تنيياول اربعيية ابعيياد )عوامييل( تحييدد ميين خاللهييا القيميية للوبييو  ، 

فالبعيد االول هييو ازاليية العواميل التييي تعتبيير كليف ةييير ضييرورية 

للمنظميية وميياهي العوامييل التييي تعتبيير دو  مسييتو  الصييناعة امييا 

ي دو  معييايير الصييناعة البعييد الثيياني فهييو تقليييل العوامييل التييي هيي

والثالث هيو زييادة العواميل التيي هيي فيوق معيايير الصيناعة ولهيا 

قيميية ومعنييى للوبييو  امييا البعييد الرابييع فهييو العوامييل التييي يجييب 

صيينعها والتييي ليي  تعرضييها الصييناعة ميين قبييل ، فعلييى القييادة ا  

الييى  ال تسيياه يويلييوا المهييام ةييير المهميية وةييير الرييرورية التييي 

هييا تتطلييب جهييد ومهييارة وا  يسييعى القييادة الييى تحقيييق القيميية ولكن
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قيمة اعلى للمنظمة ، هذه التصنيفات فيي شيبكة القييادة تتحقيق مين 

خييالل قييادة المحيييط االزرق فهييذا الميينهج القيييادي يسييمم بييالتحول 

القيادة فيي هيذه الحالية اليى تجييير  ال يحتياجباقل جهد ووقيت حييث 

عليه بل مجرد تجيير المهام  االفراد او تجيير سلوكه  الذي اعتادوا

 .(Alam & Islam,2017,10-11) المطلوبة

 استراتيجية المحيط األزرق ثانيا: أهمية

ا  عال  االعمال اليوم شديد التنافس ويرطر صانع القرار فيه ا  

يجير من استراتيجيته ليحقق االستدامة في ظل اقتصاد مستند على 

المعرفة فالمنظميات عليهيا ا  تفكير فيي طيرق بعييدة عين التنيافس 

الماضييية  25واسييتجالل فييرص النمييو والربحييية ففييي السيينوات ال 

تراتيجي مسيتند عليى االسيتراتيجيات كا  التركيو في التفكير االسي

ال التنافسية وكا  التنافس محور تطوير االنماط االستراتيجية، لذا 

ا  تييتعل  المنظمييات وبمهييارة كيفييية التنييافس مييع بعرييها  يفاج نييا

لتسييتحوذ لنفسييها موقييع اسييتراتيجي مثييل التمييايو وتقليييل الكلفيية او 

القتصيياد ، التركيييو وذلييك ميين خييالل تحليييل المبيياد  االساسييية ل

فيياليوم تتييوفر ترسييانة كبيييرة ميين االدوات واالطيير التحليلييية مثييل 

واليذي يريع التنيافس فيي   porterالنموذج التنافسي الذي وضعه 

قلب االستراتيجية وبناءا على ذليك هنيات سيؤال مهي  يطيرح نفسيه 

وهيييو انيييه وحسيييب البي ييية التنافسيييية الحاليييية ووجيييود المنافسيييين 

ا  يعده المنافس لينجم في وجوده ؟ ربما المقتدرين ما الذي يجب 

تكو  استراتيجية المحيط االزرق هيي االجابية المناسيبة عليى هيذا 

السؤال وهذه االستراتيجية من االستراتيجيات المهمة وهي ميدخل 

للتفكير االستراتيجي مع االبدا  فالتفكير االستراتيجي وفق مفهيوم 

المعنى وذليك مين  المحيط االزرق هو جعل التنافس أمر خالي من

 (Eskandari et al ,2015:2)لفعميال خالل ايجاد حيو جديد 

االسييياتراتيجي  بيييالتحرت تتمثيييل الميييربم النميييو تحلييييل وا  وحيييدة

(Strategic Moveالييييذي ) القييييرارات ميييين مجموعيييية يترييييمن 

 عييييارو  جديييييدة تقييييادي  تتييييارمن التييييي اإلدارييييية والتطبيقييييات

 خيالل من اإلستراتيجي التحرت من المنظمات لفسواق، اذ تتمكن

 علييى بييالتركيو ( وذلييكValue Innovationالقيميياة ) ابتكيياار

 ميان تبنيي الياشركات تيتمكن وبالتيالي واحيد، آ  في والقيمة الكلفة

 جدييدة قيمية للليق واحيد آ  فيي الكلفة وخفض التمايو إستراتيجية

 (25 :2211معا )المشني،  وللشركة للوبو 

 مسارات صياغة توجهات استراتيجية المحيط األزرق  ثالثا:

تصيييياغ مسييييارات اسييييتراتيجية المحيييييط األزرق ميييين خييييالل      

 الشيييامل الفهييي  بننهيييا صيييياةة الرؤيييية المسيييتقبلية والتيييي توصيييف

( والرسيييييالة التيييييي Papulova,2014:13) المسيييييتقبل لصيييييورة

 معيايير ضيمن المنظمية عملييات مجيال يمييو تقريير بانهيا توصف

 ميا المنظمية تميو التي الداجمة العبارات تمثل وهي والمنتج السوق

( ليتسنى بعد David,2011:11) األخر  المماثلة المنظمات عن

 حصيولها المرةوب النهاجية ذلك وضع األهداف التي تمثل النتاجج

(Glazer, 2012 :109وهنا تظهير )  العدييد مين المسيارات التيي

صييياةة توجهييات اسييتراتيجية ينبجييي اخييذها بنظيير االعتبييار عنييد 

 Lovrak,2018)المحيط األزرق نوجوها باالتي: )

النظييير مييين خيييالل الصيييناعات البديلييية: المسيييار االول فيييي  .1

صييياةة اسييتراتيجية المحيييط االزرق هييو ايجيياد الصييناعات 

البديلة اللاصية بالمنظمية مين خيالل تولييد البيداجل للمنتجيات 

تؤدي نفس الوظيفية اي القاجمة التي لها اشكال ملتلفة ولكنها 

 نفس الجر  االساسي الذي صنع المنتج ألجله 

فييي الصييناعة: تعييرف  االسييتراتيجيةالنظيير عبيير المجيياميع  .2

المجيياميع االسييتراتيجية داخييل الصييناعة بانهييا مجموعيية ميين 

المنظمييات داخييل الصييناعة تتبييع اسييتراتيجية مماثليية اذ تنبييع 

كبعيد  أكثيراو هذه المجاميع ترتيبا هرمييا يسيتند عليى بعيدين 

 السعر واالداء وتواز  فيما بينها 

النظير عبيير سلسييلة المشييترين: يركييو معظيي  المصيينعين فقييط  .3

علييى الوبييو  الييذي يقييوم بعملييية الشييراء دو  التركيييو علييى 

االشييلاص الييذين يييؤثرو  علييى قييرار الشييراء بصييورة ةييير 

 المنيييتج،كالوبييياجن اليييذين يقوميييو  باليييدفع مقابيييل مباشيييرة، 

لفعليين اليذين يسيتلدمو  المنتجيات والوسيطاء المستلدمين ا

لييذلك تحيياول اسييتراتيجية المحيييط االزرق تحويييل  والتجييار،

 التركيو على هؤالء

النظيير عبيير المعييروف ميين المنتجييات واللييدمات التكميلييية:  .2

اال فييي حييدود المنتجييات التييي  ال يتعيياملو معظيي  المصيينعين 

المنيتج ومياذا اال ا  فه  السيياق اليذي يسيتلدم فييه  يقدمونها،

يحدا قبل واثناء وبعد االستلدام يمكن ا  ييؤدي اليى تحدييد 

القييود المفروضيية علييى الوبيياجن وبالتيالي القريياء عليهييا ميين 

 خالل تقدي  المنتجات واللدمات التكميلية 

 للوبييو :النظيير ميين زاوييية الجاذبييية العاطفييية او الوظيفييية  .5

تشييير الجاذبييية العاطفييية للوبيياجن الييى السييلع العاطفييية التييي 

وفقييا  اخيير ،يسييتلدمها الوبييو  السييتلدام منييتج او خدميية 

السيييتراتيجية المحييييط االزرق يكيييو  التركييييو عنيييد تصيييمي  

المنييتج بشيييكل اساسيييي عليييى الجوانيييب العاطفيييية والوظيفيييية 

 للوبو  

النظييير عبييير اليييومن: عليييى اليييرة  مييين ا  جمييييع تحيييديات  .9

الصييناعات تلرييع لالتجاهييات اللارجييية التييي تييؤثر علييى 

اعمالهيييا المسيييتقبلية اال ا  اليييرؤ  االساسيييية السيييتراتيجية 

 االزرق.المحيط 

  الثورية المنتجات رابعا:

الثوريييية  المنتجيييات مفهيييوم عليييى المحيييور هيييذا فيييي نتعيييرف    

دورة الحياة التي تمر بهيا واهي   عن فرال تكتسبها، التي واالهمية

 :االتية الفقرات خالل عملية انتاجها من المساو  التي ترافقها
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 مفهوس المنتجات الثورية -

ميييدراء منظميييات االعميييال الناجحييية الييييوم  كيييالما  المتتبيييع ل     

سيالحظ تردد مصطلم المنتجات الثورية على السنته  وفي العديد 

من المحافيل واللقياءات التيي تجيري معهي ، فميا هيو مفهيوم المنيتج 

 الثوري؟ 

رة  شحة الدراسات واالدبيات االكاديمية التي كتبيت عين هيذا     

ه الدراسييية العربيييية المفهيييوم )بقيييدر اطيييال  البييياحثين( ولعيييل هيييذ

واالجنبية األولى التي تنظر له كعنيوا  رجييس، فيا  اإلجابية عليى 

هذا السؤال تتطلب العودة الى الوراء والتعرف على معنيى المنيتج 

ومعنييى ثييوري بشييكل عييام لإلحاطيية الجيييدة بييالمفهوم، اذ يوصييف 

المنييتج بانييه هييو كييل مييا يشييبع لإلنسييا  حاجيية، فالشييل  عنييدما 

نيية فهييو ال ينظيير إال إلييى اإلشييبا  الييذي يحصييل يشييتري سييلعة معي

علييييه مييين اسيييتعماله لهيييذه السيييلعة والتيييي تحتيييوي عليييى جيييودة 

ومواصفات معينة وحج  معيين، والمنيتج قيد يكيو  سيلعة ملموسية 

)جهيياز راديييو مييثال( أو خدميية )خييدمات المهيين الحييرة كاألطبيياء 

(، اميييا 23 :1669)الجعفيييري، والمحيييامين( أو شلصيييا  أو فكيييرة

ي فوفيق مياورد ب)المعجي  الوسييط ، المعياني الجيامع( بانيه الثور

شييل  يييدعو الييى الثييورة او يلطييط لهييا او شييل  يحييدا تجيييرا 

 جذريا وشامال في المجتمع.

اما مفهوم المنيتج الثيوري فهيو يعيد  كاحيد افيرازات الجييل الرابيع 

 Internet ofللثورة الصناعية التي ترتكيو عليى انتيرت األشيياء 

Things (IoT)  ميييييين خييييييالل الييييييربط بييييييين األشييييييياء المادييييييية

(، وهيو وفقيا اراء الكتياب Lee, et. al.,2018:4واالفتراضيية )

والملتصين يوصف بانه منتج جديد ذو قفيوة إبداعيية كبييرة حقيق 

كمييية مبيعييات هاجليية، اذ انييه اصييبم مطلييوب ومرةوبييا ميين اةلييب 

 (.(Thomond & Lettice,2002:1المستهلكين في العال  

منتج قاجمة شهد تجيرات اساسية في مجال التقانية فهيو يمثيل  او انه

 & popudukخييييروج واضييييم عيييين الممارسييييات القاجميييية 

choo,2006:305))  فهييو حصيييلة التصيينيع المتقييدم الييذي يتمثييل

باسيتلدام التقانية المبتكيرة لتحسيين العملييات االنتاجيية والمنتجيات 

 Henry) ( ووصييييييفه2219)التقرييييييير االقتصييييييادي العييييييالمي،

(Juszkiewicz's  المييدير التنفييييذي لشييركةGibson  فيييي العيييام

والحاصييل علييى درجيية الماجسييتير فييي إدارة األعمييال ميين  2219

جامعة هارفارد بانه المنتج اليذي يجيير الطريقية التيي يتصيرف او 

يعميييييل بهيييييا النييييياس وهيييييذا حقيييييا مييييين الصيييييعب القييييييام بيييييه. 

http://www.mylespaul.com.   

يظهيير ممييا سييبق ا  المنييتج الثييوري ذلييك المنييتج الييذي احييدا     

تجيرات جذرية في الصناعة التي ينتميي اليهيا، او انيه ذليك المنيتج 

الذي اوجد صناعات جديدة ل  تكن معروفية سيابقا، فهيو مين حييث 

كونه منتج يمثل مجموعة من اللصاج  والمواصفات حاله حيال 

ج تقليييدي يريي  مجموعيية ميين اللصيياج  والمواصييفات أي منييت

الفنية، اال ا  تليك اللصياج  والموصيفات وا  كانيت تتينلف مين 

الميينلوف ميين المييواد فييا  تركيبتهييا فريييدة أي ا  التركيبيية الفنييية 

Bell of Material (BOM لهيا لي  تكين معهيوده فيي السييابق )

الييى انهييا قييد بسييبب تطييور التقانيية وظهييور تقانيية النييانو، باإلضييافة 

تر  ميواد جدييدة تي  اكتشيافها الحقيا، كاكتشياف البالزميية الحالية 

 الرابعة للمادة.

 اهمية المنتجات  الثورية -

في بي ة االعمال العالمية التي تتصف بشدة  المنافسية والديناميكيية 

فا  تطوير نماذج جديدة من المنتجات والليدمات التجاريية القابلية 

 & Thomondيييية للمنافسييية )لالسيييتجالل هيييي نقطييية محور

Lettice,2002:2)  وخاصييية للمنظميييات العاملييية فيييي االسيييواق

الناضجة والناش ة بسبب التطيور العلميي وتواييد اعيداد المنظميات 

التييي تسييتثمر فييي مجييال صييناعة التقانيية للحصييول علييى افرييل 

التقيييات واسييتلدامها فييي تقييدي  منتجييات ثورييية جديييدة، ذلييك ا  

لمنتجيات الثوريية هيي التيي سيتحدد المعيايير المنظمات التي تقيدم ا

الجدييييدة المقبولييية فيييي الصيييناعة مييين خيييالل تليييك المنتجيييات، اميييا 

المنظمات التي تقدم منتجات تقليدية نجد انها تيدور حيول المعيايير 

الساجدة فيي الصيناعة وهيذا حيال المنظميات الصيجيرة والمتوسيطة 

ي  منتجيات الحج  التي تحاول تحقييق مييوة تنافسيية مين خيالل تقيد

( لييذلك نجييد (Zhang,2018:40ذات سييعر ميينلفض واداء عييالي

قيد ادركيت هيذا االمير وجعليت المنيتج الثييوري  Appleا  شيركة 

فييي قلييب توجهاتهييا االسييتراتيجية المتمثليية برؤيتهييا االستشييرافية 

ورسييالتها وأهييدافها ميين اجييل كسييب اذواق الوبيياجن وتحقيييق ميييوة 

البييداعات الراجييدة ولهييذا يقييول تنافسييية مسييتدامة ميين خييالل تقييدي  ا

فيي مقابلية معيه  Apple (Tim Cook) المدير التنفييذي لشيركة 

ا  فلسييفة شييركتنا االساسييية هييي تقييدي  منتجييات ثورييية )عظيميية( 

وليس اجراء تجييرات طفيفة على المنتجات القديمة، اذ نحن نركو 

بالشييكل االساسييي علييى االبتكييار ونشييارت فقييط فييي االسييواق التييي 

ا  نقدم مساهمة هامة نوعية فيهيا، اذ نيؤمن بالمقولية ال اليى يمكن 

االف المشيياريع ولكيين نركييو علييى المهيي  منهييا )الثييوري( لنرييع 

 ((Hettiarachchi.,2017:1-2بصمتنا فيها 

 ثالثا: دورة حياة المنتج الثوري

ا  دورة حياة المنتج الثوري تمر بالمراحل األربعية التيي  رة     

يمر بها المنتج التقليدي، اذ تبدا من مرحلة تقدي  المنيتج ألول ميرة 

في السوق، ث  تليها مرحلة النمو وزيادة الطلب والمبيعات، لتصل 

الى مرحلية النريوج، ووصيول كميية المبيعيات اليى اوجهيا، لتبيدا 

حيياة المنيتج هيي مرحلية االنحيدار فيي  المرحلة األخيرة مين دورة

كمية المبيعات، اذ تنلفض الكمية ويستمر ذلك االنلفيا  اليى ا  

، اذ ال تتحقييق أي او منطقيية اللسييارة يصييل الصييفر او قريبييا منييه

جدو  من العمليية اإلنتاجيية ليذلك المنيتج وتيوداد خسيارة الشيركة 

، او قييد المنتجيية لييه، ممييا يرييطرها الييى إيقيياف العملييية اإلنتاجييية

تحاول اجراء بعض التعديالت عليه كمحاولة منها النعاش الطليب 

والعود بيالمنتج اليى دورة حيياة جدييدة او التحيول اليى انتياج منيتج 

 جديد.

http://www.mylespaul.com/
http://www.mylespaul.com/
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ا  عمليية تحليييل دورة حيياة المنييتج الثييوري بشيكل واقعييي تتطلييب 

عر  صورة واقعية من الميدا  العملي لدورة حياة منيتج ثيوري 

وق، لذلك تسلط هذه الدراسية الريوء عليى دورة ت  طرحه في الس

الذي تنتجه شركة ابل ( اايفو )الهاتف النقال  حياة المنتج الثوري

الراجدة في مجال المنتجات الثورية من خالل عر  نبيذة مبسيطة 

عن حج  المبيعات التيي حققهيا خيالل دورة حياتيه وكميا هيو مبيين 

عييات التييي حققهييا ( اذ يظهيير ميين الشييكل كمييية المبي2فييي الشييكل )

( وحتييى العييام 2229خييالل عشييرة سيينوات والتييي تبييدا ميين العييام )

(2219.) 

 

 (2) الشكل

لمنيتج الثيوري تتسي  ا احيل دورة حيياةيظهر من الشيكل ا  مر     

االنتقييال والتحييول منييذ لحظيية تقديمييه الييى السييوق مييرورا بسييرعة 

بمرحليية النمييو ثيي  االزدهييار، وهنييا سيينتوقف قليييال عيين عيير  

مرحليية االنحييدار، اذ ال زال المنييتج اليييوم يشييهد زيييادة فييي كمييية 

المبيعات واليى يومنيا هيذا، ليذلك ال يمكين ا  نكميل تحلييل مرحلية 

ق ولعلنا او مين بعيدنا دورة الحياة هذه حتى يلتفي المنتج من السو

يقييوم بهييذه المهميية الحقييا، اال اننييا هنييا نييود ا  نؤشيير هنييا ا  كمييية 

(اضييعافها خييالل السيينة 12المبيعييات للمنييتج الثييوري قييد ازدادت )

( ضعف خالل السنة 15( بعد سنة التقدي  تقريبا و)2229األولى )

رنية ( عند المقارنة مع سنة التقدي  تقريبا وعنيد المقا2226الثانية )

( مييع سيينة التقييدي  نجييد ا  كمييية 2219مييع مبيعييات اخيير سيينة  )

( ضييعف، وهييذه هييي 152المبيعييات قييد تريياعفة الييى اكثيير ميين )

الميوة المذهلة التي تميو دورة حيات المنتج الثوري عن ةيره من 

 المنتجات االخر .

 رابعا: مساوئ المنتجات الثورية:

رةييي  المواييييا االيجابيييية التيييي توفرهيييا المنتجيييات الثوريييية اال ا  

البعض يعييب عليهيا انهيا تسيبب انقطيا  فيي االبيدا ، كونهيا تينتي 

بإبدا  كبير دفعة واحيدة ولييس بالتيدريج وهيذه تسيبب توقفيات فيي 

مميا يتسيبب فيي  (Zemlickiene,2011,285)التقنية المتطيورة 

ختفاء منتجات ذات قفوة إبداعيية اعاقة االبدا  التدريجي، وكذلك ا

كبيرة، كما حدا في مجيال صيناعة الحاسيوب، اذ نجيد ا  ظهيور 

الحواسيييب المكتبييية الصييجيرة الحجيي  قييد أنهييى وجييود الحواسيييب 

 (,VHS Yadavصناعة  DVDالكبيرة وكذلك عطلت صناعة 

et al ,2006:63)  

المنتجيات ا  هذه المثالب التي ال تحط او تينق  مين قيدر هيذه     

إذا ميا قورنييت بالموايييا التييي تحققهيا المنظمييات التييي تنتجهييا، ذلييك 

انهييا تفييتم امييام المنظمييات افيياق جديييدة وصييناعات واعييدة ليي  تكيين 

تحل  بها، فرال عن انها أصيبحت ضيرورة ملحية لبقياء المنظمية، 

اذ يييدل التيياريخ والحاضيير ا  البقيياء فييي المسييتقبل فقييط للمنظمييات 

 م منتجات ثورية.التي تستطيع ا  تقد
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 االطار العملي

 وصف وتشخيص متغيرات الدراسة واختبار فرضياتها

بهيييدف التحقيييق مييين تيييوافر متجييييرات الدراسييية فيييي المنظمييية     

المبحوثيية واختبييار أنمييوذج الدراسيية وفرضييياتها والتعييرف علييى 

طبيعيية عالقيية االرتبيياط والتيينثير بييين متجيييرات الدراسيية تنيياول 

 تية: المبحث الفقرات اال

 الدراسة  متغيرات: وصف وتشخيص اوال

متجيييرات الدراسيية فييي تتنيياول هييذه الفقييرة وصييف وتشييلي      

 ااتي:المنظمة المبحوثة من خالل 

 

 

 استراتيجية المحيط األزرق:وصف وتشخيص  .1

التوزيعات التكرارية واألوسياط الحسيابية  (1) يعر  الجدول    

واالنحرافييات المعيارييية لإلجابييات اللاصيية بمكونييات اسييتراتيجية 

(، اذ تشييير X15 – X1المتمثليية بييالمتجيرات ) المحيييط االزرق

فييي المنظميية المبحوثيية النتيياجج ا  هنالييك نسييبة اتفيياق جيييدة معهييا 

ميين اكثيير ميين نصييف  (50.6%) ، اذ ا  علييى المسييتو  الكليييو

( 14.7%األفييراد المبحييوثين متفقييين مييع هييذه المتجيييرات مقابييل )

كيانوا محاييدين، وجياء ذليك بوسيط ( 34.7%)ةير متفقين معهيا و

(، وهذا يعني تيوافر 1.215( وانحراف معياري )3.539حسابي )

متجيرات الدراسة في المنظمة المبحوثة مما يعطي الدراسية نتياجج 

التييي أسييهمت فييي إةنيياء  راتالفقييدقيقيية وواقعييية، وكانييت أبييرز 

بنسيييبة اتفييياق  (X11الفقيييرة ) يهيييالمحييييط األزرق اسيييتراتيجية 

( وانحيراف معيياري قيدره 3.61%( ووسط حسابي قدره )99.9)

(2.992) 

 استراتيجية المحيط األزرق استجابات عيّنة الدراسة حول (1جدول )
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  X1 0.0 0 12.5 3 50.0 12 16.7 4 20.8 5 3.458 0.977 

X2 0.0 0 29.2 7 20.8 5 29.2 7 20.8 5 3.416 1.138 

X3 4.2 1 8.3 2 45.8 11 25.0 6 16.7 4 3.416 1.017 

X4 0.0 0 20.8 5 25.0 6 33.3 8 20.8 5 3.541 1.062 

X5 4.2 1 8.3 2 41.7 10 16.7 2 29.2 9 3.583 1.138 

X6 0.0 2 12.5 3 29.2 7 41.7 10 16.7 4 3.625 0.923 

X7 4.2 1 12.5 3 25.0 6 37.5 9 20.8 5 3.583 1.100 

X8 0.0 2 8.3 2 37.5 9 37.5 9 16.7 4 3.625 0.875 

X9 0.0 2 4.2 1 37.5 9 41.7 10 16.7 4 3.708 0.806 

X10 4.2 1 16.7 4 41.7 10 25.0 6 12.5 3 3.25 1.032 

X11 0.0 0 4.2 1 29.2 7 37.5 9 29.2 7 3.91 0.880 

X12 0.0 0 16.7 4 33.3 9 33.3 9 16.7 4 3.5 0.978 

X13 4.2 1 16.7 4 25.0 9 33.3 9 20.8 5 3.5 1.142 

X14 12.5 3 16.7 4 29.2 7 20.8 5 20.8 5 3.20 1.318 
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X15 0.0 2 2 0 50.0 12 25.0 6 25.0 6 3.75 0.846 

 1.215 3.539 20.28 30.28 34.726 12.506 2.233 المعدل

 50.6% 34.7% 14.7% المجمو 

اعتميييادا  عليييى نتييياجج برنييييامج  ا المصيييدر: مييين اعيييداد الباحثيييي 

(excel)(وSPSS.) 

 الثوريالمنتج وصف وتشخيص  .2

( إلييى التوزيعييات التكرارييية والنسييب 2تشييير نتيياجج الجييدول )    

المعيارييية الم وييية لهييا ،وكييذلك األوسيياط الحسييابية واالنحرافييات 

 – X23 ل بييالفقراتلإلجابييات اللاصيية بييالمنتج الثورييية المتمثيي

X16)على المسيتو   فقرات (، ا  هنالك نسبة اتفاق جيدة مع هذه

وهييذا يشييهد ليه الواقييع، اذ يعليي  الجمييع ا  شييركة ابييل هييي  الكليي،

 اذ ا  الراجدة في مجيال تقيدي  المنتجيات الثوريية فيي هيذا العصير،

ميين األفييراد المبحييوثين متفقييين مييع هييذه  (52)% اكثيير ميين نصييف

وهييي نسييبة اعلييى ميين نسييبة االتفيياق مييع اسييتراتيجية  المتجيييرات

( 35%( ةيييير متفقيييين معهيييا و)13%مقابيييل ) المحييييط األزرق،

( وانحييراف 3.539كييانوا محايييدين ،وجيياء ذلييك بوسييط حسييابي )

فيييي  المنتجيييات الثوريييية(، وهيييذا يعنيييي تيييوافر 1.235معيييياري )

وثة مما يعطي الدراسة نتاجج دقيقة وواقعية ،وكانت المنظمة المبح

ي هييي المنييتج الثيييوريأبييرز المتجييييرات التيييي أسييهمت فيييي إةنييياء 

(X19) ( 3.99( ووسييط حسييابي قيييدره ) 92.5%بنسييبة اتفيياق )

وهيو ميا يؤشير اتفياق  (2.966قيدره )منلفض وانحراف معياري 

 .اةلب االفراد المبحوثين مع هذا المتجير

 

المنتجات الثورية   استجابات عيّنة الدراسة حول( 2جدول )
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 ال أتفق

2 

 محايد

3 

 أتفق 

2 

 أتفق بشدة 

5  

 ت % ت % ت % ت % ت %

 

 

 

المنيييييييييييييييتج 

 الثوري

X19 0.0 2 4.2 1 33.3 8 33.3 8 29.2 7 3.87 0.899 

X17 0.0 2 12.5 3 37.5 6 41.7 12 8.3 2 3.45 0.832 

X18 4.2 1 16.7 4 25.0 9 41.7 10 12.5 3 3.41 1.059 

X19 8.3 2 0 0 37.5 6 33.3 9 20.8 5 3.58 1.100 

X20 8.3 2 12.5 3 20.8 5 33.3 8 25.0 9 3.54 1.250 

X21 4.2 1 8.3 2 41.7 10 16.7 4 29.2 7 3.66 1.007 

X22 4.2 1 8.3 2 41.7 10 16.7 4 29.2 7 3.54 1.020 

X23 4.2 1 8.3 2 41.7 10 16.7 4 29.2 7 3.25 1.113 

3.53 22.925 29.175 34.9 8.85 4.175 المعدل

7 

1.035 

 52% 35% 13% المجمو  
 

 : اختبار فرضيات الدراسةياثان

آثرنا ا  ال نكثر من أدوات التحليل االحصياجي وا  ال نسيتلدم     

أداة ال تصلم او تلدم الدراسة كما يفعليه بعيض البياحثو ، اذ كميا 

نعلييي  ا  العدييييد مييين البييياحثو  يسيييتلدمو  أدوات فيييي التحلييييل 

انت حديثة اال انها ليست صحيحة االستلدام كما االحصاجي وا  ك

حاولنا ا  نتجنب التكرار أوال وللتناقض ثانية في النتاجج، اذ نعتقد 

تحليييل االنحييدار كفيييل وكييافي فييي الوصييول الييى مبتجييى الدراسيية 

 : الحالية وذلك من خالل االتي

( إليى 3تشيير نتياجج الجيدول ) :  اختبار الفرضية األوليى .1

وجيييود عالقييية ارتبييياط معنويييية موجبييية )طرديييية( بيييين 
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في المنظمية  والمنتج الثوري المحيط االزرقاستراتيجية 

البالجييية  المبحوثييية وييييدلل ليييذلك قيمييية معاميييل االرتبييياط

 قيمييية وهيييي (2.222( عنيييد مسيييتو  معنويييية )0.547)

اقييل ميين مسييتو  المعنوييية االفتراضييي للدراسيية  معنوييية

وهييييذا يعنييييي ا  تبنييييي شييييركة ابييييل  ،(2.25والبالجيييية )

الستراتيجية المحيط األزرق سيسه  في زييادة المنتجيات 

 الثورية التي تقدمها الشركة.

 

التصنيع األخرر في المنظمة قيد الدراسةنتاجج تحليل عالقات االرتباط بين استراتيجية العمليات ومفاتيم  (3الجدول )
 

 عتمدالمتجير الم           

 مستقلالمتجير ال

 P-Value  المنتج الثوري

 0.024 0.547 الستراتيجية المحيط االزرقالمؤشر الكلي 

                          N=24                                                                                

 ( ا 2: تشيييييير نتييييياجج الجيييييدول ) اختبيييييار الفرضيييييية الثانيييييية .2

تنثيرا  ذا داللة معنوية  موجبة فيي  المحيط االزرقالستراتيجية 

عليى المسيتو   فيي المنظمية المبحوثية تقدي  المنتجات الثوريية

 (6.395)( المحسوبة البالجة F،ويؤكد هذا التنثير قيمة )الكلي 

البالجيية ( (P-Valueوهييي اكبيير ميين قيمتهييا الجدولييية بدالليية 

ومستو  معنويية اقيل او  (1023)عند درجتي حرية  (2.229)

( بلجييييت 1،كمييييا ا  قيميييية معامييييل بيتييييا ) (0.05)يسيييياوي 

المحسيييوبة  (t)قيمييية وهيييي  قيمييية  معنويييية بداللييية  (0.547)

-P) ، وهي أكبر من قيمتها  الجدوليية  بداللية(3.062)البالجة 

Value( البالجييييية )( 1023)( عنيييييد درجتيييييي حريييييية 0.006)

وهييي تييدل علييى ا   (0.05)ومسييتو  معنوييية اقييل او يسيياوي 

بمقييدار وحييدة واحييدة تييؤدي  المحيييط االزرقاسييتراتيجية  تبنييي

( 2.529بمقييدار) دعيي  تقييدي  المنتجييات الثوريييةالييى زيييادة فييي 

Rا  معامل التحديد )كما ،
2

( 2.266) قيمتيه تبلجلالنموذج  ( 

( مييييين 29.9%تفسيييير ) المحييييييط االزرقأي أ  اسييييتراتيجية 

( 70.1%وا  ) ييةرالمنتجات الثوتقدي  التجيرات الحاصلة في 

مييين التجييييرات تعيييود إليييى متجييييرات عشيييواجية لييي  يتريييمنها 

، وهييذا يعنييي ا  هنالييك العديييد ميين المتجيييرات التييي األنمييوذج

 مييين تيييتحك  وتفسييير تقيييدي  المنتجيييات الثوريييية، أي ا  العدييييد

 فيي لتقيود اليبعض بعريها ميع جميعهيا وتلتلط تمتوج العوامل

 ميين فريييد خليييط وليييد فهييو الثييوري، منييتجال إيجيياد الييى النهاجييية

، كما يعني ا  هيذه المنتجيات منتجيات  عنها ينتج التي العوامل

عبثية )ا  صم التعبير( كالثور الهاجج ال يمكن السيطرة عليهيا 

واليييتحك  بهيييا مييين خييييالل التلطييييط المسيييبق لهيييا وصييييياةة 

استراتيجية محكمة لها اال في حدود ضيقة جدا وهذا يشبه حال 

الثورات االنقالبية التي تحدا في اةليب البليدا  والتيي تحيدا 

بصفة عشيواجية فيي اةلبهيا وتكيو  ةيير متوقعية اال ا  النتياجج 

 الفرضييية تتحقييق تكييو  مذهليية وةييير متوقعيية ايرييا.  وبييذلك

 . للدراسة الثانية

 

 جية المحيط االزرق في المنتج الثوري في المنظمة المبحوثةنتاجج تحليل تنثير استراتي( 2الجدول )

 المتجير    

 المستقل               

 المتجير المعتمد

  استراتيجية المحيط االزرق

R
2

 

F 

 المحسوبة

P-Value 

0 1 

المؤشيييير الكلييييي للمنييييتج 

 الثوري

1.229  

(2.231 [،*)

2.255 ] 

2.529 

(3.062 [،*)

2.229 ] 

2.266 6.395 0.006 

 

 توصياتاالستنتاجات وال

تمثيل االسييتنتاجات والمقترحييات الثميرة التييي تتوصييل اليهييا أي     

دراسيييية لييييذلك واسييييتكماال  لمنهجييييية الدراسيييية واألطيييير الفكرييييية 

سييييتنتاجات اللمتجيراتهييييا خصيييي  المبحييييث السييييتعرا  أهيييي  ا

 : الدراسة، ومن خالل ااتيالتي توصلت اليها مقترحات الو

 االستنتاجات

 لتبنيي إيجابيية معنويية داللية ذات وتينثير ارتبياط عالقية وجود .1

 ، ثوريية منتجيات تقيدي  فيي دعي  األزرق المحيط استراتيجية

 يسيه  األزرق في شيركة ابيل المحيط استراتيجية تبني ا  أي
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ثورية، وهيذا يعنيي إمكانيية تقيدي  عيدد  منتجات تقدي  دع  في

 اكبر من المنتجات الثورية.

ا  المنتج الثوري يمكن وصفه بانيه المنيتج القاتيل اليذي يقتيل  .2

ويقري على المنتجات األخر  البديلة له والتي ظهرت قبليه 

ليحل محلها، او يحج  من ويقلل الطليب عليهيا، فعنيدما ظهير 

لييى الهيياتف المنولييي، ولهييذا الهيياتف المتنقييل الييذكي قرييى ع

يوصييف بصييفة الثورييية فالرجييل الثييوري الييذي يقييود الثييورة 

يحاول القراء على من بالمقدمة اماميه )مين بالسيلطة( ليحيل 

محليييه وكيييذلك جمييييع مييين يشيييعر انيييه ممكييين ا  ينافسيييه فيييي 

 ( االتية:5الشكل ) ويمكن التعبير عنه من خالل المستقبل

 

 ( مشهد للمنتج الثوري وهو يقتل المنتجات البديلة ويحل محلها5الشكل )

 (2المنتج البديل )           المنتج الثوري  )االيفو (                       (              1المنتج البديل )                         

أظهييرت نتيياجج الوصييف التشييلي  اهتمييام شييركة ابييل بجميييع  .3

متجيرات الدراسة وخاصة المنتج الثيوري، اذ أظهيرت النتياجج 

اتفاق اةلب االفيراد المبحيوثين ميع فقيرات هيذا المتجيير والتيي 

 ة بالمنتج الثوري.تصف مد  اهتمام الشرك

البحيث فيي  المينلوف ةيير اليى المينلوف شركة ابل من خروج .2

المسييتمر عيين تقييدي  منتجييات ثورييية تحييدا انقالبييا وتجيييرا 

جذريا في الصناعة التي تنتمي لها وليس البحث عن منتجات 

 طفيفة.ذات طفرات تدريجية 

هو خروجها من المنلوف الى ةير  أبلسر النجاح الذي حققته  .5

المنلوف من خالل تقدي  منتجات ثورية ةيرت معيال  وحيدود 

الصناعة التيي تنتميي اليهيا وهيي اا  فيي طيور تقيدي  سياعة 

جدييييدة )منيييتج ثيييوري جدييييد( ميييوودة بحساسيييات استشيييعار 

تستشعر كمية االشعة فوق البنفسجية وتحت الحميراء وتطليق 

ا مين اجيل تنبيهيه عين اللطير تحذيرات للشل  الذي يتقلده

الذي يتعير  ليه لكيي ينخيذ احتياطاتيه، وهيذه وظيفية جدييدة 

عيين  الميينلوفللمنيتج الجديييد )السياعة الجديييدة( وخييروج عين 

الوظيفة االساسية التقليدية التي يقدمها المنتج )الساعة( سيابقا 

 وهو معرفة الوقت.

ا  صييياةة اسييتراتيجية المحيييط األزرق وا  كانييت تسييه  فييي  .9

زيادة تقدي  منتجات ثورية في شركة ابل، اال ا  ذلك االسهام 

ليس الوحيد، وكما اظهره معامل التحديد الذي بيد  مينلفض 

فييي التحليييل االحصيياجي، وهييذا يعكييس طبيعيية تلييك المنتجييات 

التييي ال يمكيين التنبييؤ بهييا او علييى األقييل صييعوبة التنبييؤ بهييا، 

نيادي بإلجياء ولذلك نلحظ العديد مين الدراسيات الييوم اخيذت ت

 التلطيط االستراتيجي.

 

 التوصيات

زييادة االهتميام بصيياةة اسيتراتيجية محييط أزرق لشيركة ابييل  .1

كونها تسه  في زيادة تقدي  منتجيات ثوريية مين خيالل صيياةة 

 الرؤ  الواضحة الستشراف المستقبل. 

المنظميات العراقيية عليى وجيه العميوم وخاصية ضرورة تبني  .2

التقانة فكرة البحث عن وتقدي  منتجيات التي تعمل في مجاالت 

 ثورية من خالل اتبا  استراتيجية المحيط األزرق.

القيييام بحمليية تثقيفييية داخييل شييركة ابييل حييول أهمييية المنتجييات  .3

الثورية، اذ ال يوال العديد من العاملين في الشركة ةير متفقين 

مييع الفقييرات التييي شلصييت واقييع المنييتج الثييوري فييي الشييركة 

نشيره في الوصف والتشيلي ، وتطبييق ذليك فيي وكما سبق ت

 المنظمات العراقية.

افتتاح قس  يعنى بدراسة سلوت المنتجات الثورية والعمل عليى  .2

ابتكارهييا يمكيين ا  يطلييق عليييه تسييمية قسيي  المنتجييات الثورييية 

لد  شركة أبل من اجل نشر الثقافة المشجعة على االبتكيارات 

 كة أبل.الثوري بين االفراد العاملين في شر

تقدي  جواجو سنوية قيمة ال صحاب األفكار والمنتجات الثورية  .5

تيييوازي فيييي أهميتهيييا أهميييية تليييك المنتجيييات فيييي شيييركة أبيييل 

 وتطبيقها في المنظمات العراقية.

 ومين واقعيية كانيت وا  الدراسية اليهيا توصلت التي النتاجج ا  .9

 تبنييي تيينثير حجيي  ا  نعتقييد اننييا اال المبحييوا، الميييدا  مجتمييع

 مميا أكبير ثورية منتجات تقدي  في األزرق المحيط استراتيجية

 مييدراء آراء علييى اجريييت مييا اذا الدراسيية، هييذه فييي عليييه هييو

 المحييط اسيتراتيجية يريعوا من ه  الذين ابل في العليا اإلدارة

 مينه  اقيل هي  مين اليى الوصيول من نتمكن ل  والذين األزرق،
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 نقترح لذلك نصله ، ا  عن فرال اإلداري البل الهرم سل  في

 .به القيام ذلك يستطيع من على

 تطبيق جميع المقترحات أعاله في المنظمات العراقية. .9

 المصادر

 : المصادر العربيةاوال

سلسيييلة الكتييياب  ،2ط ، التسيييويق (.1669 .) محميييد النييياجي الجعفيييري،

 .السودا  -ودمدني الجامعي،

المحيييييط األزرق  (.اسييييتراتيجية2211.)علييييي  داود المشييييني ،نانسييييي

ودورهيييا فيييي رييييادة منتجيييات وأسيييواق فيييي قطيييا  الصيييناعات 

شيركة النبييل للصيناعات الجذاجيية: دراسية  -الجذاجية في األرد  

 األوسط. الشرق رسالة ماجستير، جامعة " حالة

 ثانياً: المصادر األجنبية
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 جامعة تكريت

 كلية االدارة واالقتصاد

 قس  ادارة االعمال  

 (1ملحق )   

 الموضو  / استمارة استبانة

 السالم عليك  ورحمة هللا وبركاته.

نرع بين ايديك  االستبانة التي اعدت لقياس متجيرات البحث الموسوم )امكانية تقدي  منتجات ثورية من خالل تبني توجهيات اسيتراتيجية 

دراسة تحليلية لعينة من العاملين في شركة ابل ( وبما انك  المعنيو  باألمر، ولكونك  األقدر من ةييرك ، نرجيو مينك   –المحيط االزرق 

 ى فقراتها بكل دقة وموضوعية ، ونرجو التفرل بقرأة المالحظات االتية :االجابة عل

 ا  اجابتك  سوف لن تستلدم اال الةرا  البحث العلمي . -1

 رأيك  الموضوعي الدقيق هو المطلوب ، اذ ليس هنات اجابات صحيحة او خاط ة. -2

ى حد ما الاتفق ،الاتفق اطالقا ( نرجو مينك  وضيع عالمية ) ( بداجل تتراوح بين ) اتفق تماما ، اتفق ، اتفق ال5ستجد امام كل فقرة ) -3

 صم( امام واحدة منها والتي تعبر عن وجهة نظرك .

 مع خال  شكرنا وتقديرنا لتعاونك  معنا متمنين لك  دوام التوفيق ، ولمنظماتك  التنلق والنجاح

ة مييين خيييالل عالقتهيييا ابتكيييار القيمييية ليييه وا  : مييينهج يسيييتحوذ عليييى عيييرو  الوبيييو  الصيييحيح اسبببتراتيجية المحبببيط االزرقاوال: 

 االستراتيجيتين وفق هذه االستراتيجية يعيدو  صنع حدود السوق من خالل استكشافه  لوباجن ةير الوباجن الحاليين.

 ( امام العبارات التي تعبر عن وجهة نظرت فعال.√مالحظة : يرجى وضع عالمة )  

مستقبلية للمنتجات التي يمكن ا  تحدا تجيرات جذرية في الصيناعة التيي تنتميي اليهيا او توجيد ا.الرؤية : القدرة على توقع االتجاهات ال

 صناعات جديدة.

اتفيييق  الفقرات ت

 بشدة

ال  محايد اتفق

 اتفق

ال اتفييييق 

 بشدة

      لد  منظمتنا القدرة على توقع احداا المستقبل 1

      ةالبا تقع االحداا وفق ما ت  التنبؤ به 2

      منظمتنا كيف تتعامل مع االحداا الجديدة بشكل مسبقتفه   3

نمتليييك العدييييد مييين اللييييارات للتعاميييل ميييع حالييية عيييدم التاكيييد  2

 المستقبلي

     

اتلييذت منظمتنييا العديييد ميين اللطييوات االسييتباقية التييي اثبييت  5

 التاريخ نجاحها الباهر

     

 

الرسالة تقرير يميو مجال عمليات المنظمة ضيمن معيايير السيوق والمنيتج وهيي تمثيل العبيارات الداجمية التيي تمييو المنظمية ميا عين . ب

 المنظمات المماثلة االخر  

https://www.youm7.com/
http://www.fortune.com/
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اتفييييييق  الفقرات ت

 بشدة

ال  محايد اتفق

 اتفق

ال اتفيييييييييييق 

 بشدة

      نمتلك رسالة واضحة ومفهومة. 9

      تتصف رسالتنا بالشمول 9

      رسالتنا تميونا عن المنظمات االخر . 9

      تتصف رسالتنا بالثبات والمرونة في ذلك الوقت. 6

      تحدد رسالة منظمتنا مجال عمليات بدقة. 12

 

 االهداف: النتاجج النهاجية المرةوب حصولها.. ج

 ت

 

اتفيييييييييييق  الفقرات

 بشدة

ال  محايد اتفق

 اتفق

ال اتفيييييق 

 بشدة

      منظمتنا اهداف واضحة ومحددة.تمتلك  11

      يت  الوصول الى نتاجج المرجوة في اةلب االحيا . 12

      ننتج منتجات تبا  بكلف منلفرة. 13

      تتس  منتجاتنا بالتميو واالبدا . 12

      نحقق ارباح عالية مع كل منتج جديد نقدمة. 15
 

ذلك المنتج الذي احدا تجيرات جذرية في الصناعة التي ينتميي اليهيا ، او انية ذليك المنيتج اليذي اوجيد صيناعات  ثانيا: المنتج الثوري :

 جديدة ل  تكن معروفة سابقا.

  اتفق بشدة الفقرات ت

 اتفق 

ال  محايد

 اتفق

ال اتفييييق 

 بشدة

قيييدمنا العدييييد مييين المنتجيييات ذات القفيييوة االبداعيييية  61

 الكبيرة.

     

منتجات احيدا تجييرات جذريية فيي الصيناعة نصنع  19

 التي تنتمي اليها.

     

نبتكيير المنتجييات التييي تسييه  فييي ظهييور صييناعات  19

 جديدة ل  تكن معروفة سابقا.

     

      انتجنا منتجات ل  تكن معروفة سابقا . 16

طرحيييت منظمتنيييا منتجيييات ةييييرت الطريقييية التيييي  22

 يتصرف او يعمل بها الوباجن.

     

      نستلدم تقانة متقدمة في العمليات االنتاجية. 21

منتجاتنييا مرةوبيية ميين قبييل اةلييب المسييتهلكين فييي  22

 العال .
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      نقدم منتجات تحقق طفرات هاجلة في المبيعات. 23

 


