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مدى تو افرمؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق
في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة:
دراسة تطبيقية في مدينة الرياض
محمد خالد السويد
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هدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن مــدى توافــر مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة
واملتوســطة بمدينــة الريــاض .وقــد تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي ،واســتخدمت االســتبانة فــي جمــع البيانــات مــن عينــة
ً
الدراســة ،الت ــي تضمنــت ( )80مبحوثــا مــن مالكــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بالريــاض .وأظهــرت نتائــج الدراســة توافــر
مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق (مجتمعــة) فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض بدرجــة عاليــة .كمــا
إن مؤشــر الزيــادة قــد أستأث ــر باهتمــام املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بالريــاض ،حيــث احتــل املرتبــة األولــى ،تــاه مؤشــر
االســتبعاد ،ثــم مؤشــر التقليــص ،ثــم جــاء مؤشــر االبتــكار فــي املرتبــة الرابعــة واألخي ــرة .كمــا ُوجــد ً
أيضــا عــدم وجــود فــروق
معنوية عند مستوى داللة ( )0.05بيـن املبحوثيـن حول توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة
واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى املتغي ـرات اآلتيــة( :حجــم املشــروع بحســب رأس املــال ،عــدد ســنوات تأســيس املشــروع،
نشــاط املشــروع) ،فــي حي ــن وجــدت فــروق حــول توافــر مؤشــر (التقليــص) ،ومؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق (مجتمعــة)
ُ
فقــط تعــزى إلــى متغي ــر (حجــم املشــروع بحســب العمالــة) ،ولصالــح فئــة مشــروع صغي ــر.
الكلمات املفتاحية :املحيط األزرق ،املشروعات الصغيـرة واملتوسطة ،استـراتيجية ،االبتكار ،السعودية.

املقدمة

شــهدت معظــم دول العالــم فــي نهايــة القــرن ال ـ ً 20
توجهــا واسـ ًـعا نحــو قطــاع املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة ،وقــد جــاء
هذا االهتمام نتيجة ملا توفره هذه املشروعات من فرص عمل متعددة ،وتحقيق مستويات دخل جيدة ،واستدامة متوسطة
وطويلــة األمــد ،وللمشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة أهميــة بالغــة علــى الصعيدي ــن االســتثماري والتنمــوي فــي الــدول الناميــة،
وذلــك نظـ ًـرا النتشــارها علــى مســتوى واســع جغر ً
افيــا علــى النحــو الــذي يجعلهــا مصـ ً
ـدرا للتنميــة اإلقليميــة الشــاملة ،خاصــة مــن
خــال تحسي ــن مســتويات النمــو االقتصــادي واالجتماعــي ،واملســاهمة فــي إح ـراز ت ـرابط بي ــن القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة
ً
رأسـ ًـيا
وأفقيــا (النمروطــي وصيــدم.)2012 ،
ُ
وعلى صعيد اململكة ،تعد املشروعات الصغيـرة واملتوسطة أحد الركائز املهمة التـي ُيعول عليها في االنتقال من االقتصاد
القائــم علــى النفــط إلــى االقتصــاد اإلنتاجــي ،الســيما فــي ظــل اعتمــاد رؤيــة اململكــة  2030علــى محــور االقتصــاد املزدهــر كأحــد
املحاور الثالثة األساســية لها ،واســتهدافها رفع نســبة مســاهمة املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بحلول عام 2020م في تحقيق
ما نسبته من  %35 - %20من إجمالي الناتج املحلي ،وكذلك ما نسبته من  %35 - %33من الناتج املحلي اإلجمالي غيـر النفطي
ُ
(حــاج األمي ــن وأبــو تمــة .)2018 ،وتعــرف املشــروعات الصغي ــرة فــي اململكــة العربيــة الســعودية بأنهــا تضــم عمالــة مــن  49 - 6أو
مبيعات أكثـر من  3مالييـن وأقل من  40مليون ،أما املنشآت املتوسطة فهي التـي تضم عمالة من  249 - 50أو مبيعات من 40
مليــون وأقــل مــن  200مليــون (مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغي ــرة واملتوســطة).
*
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مدى توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة ...

وتكمــن مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآلتــي :مــا مــدى توافــر مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط
األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض؟

اإلطارالنظري ومراجعة الدراسات السابقة

استـراتيجية املحيط األزرق
تعــد است ـراتيجية املحيــط األزرق « »Blue Ocean Strategyأحــد االست ـراتيجيات الحديثــة الت ــي حــازت علــى اهتمــام
واسع في اآلونة األخيـرة من قبل الباحثيـن واملختصيـن ،حيث ظهرت هذه االستـراتيجية نتيجة للتغيـر الواسع الذي طرأ على
عالم األعمال .وفي هذا السياق ،تذكر البدراني ( )2017أن است ـراتيجية املحيط األزرق تختلف عن معظم االست ـراتيجيات
الت ــي ســادت لعش ـرات الســنوات ،والت ــي تمحــورت حــول املنافســة الدمويــة املعتمــدة علــى املفاهيــم ذات الصلــة ب ـ (تقليــص
الحجــم ،وتميي ــز املنتجــات ،وتحسي ــن الجــودة ،واملقارنــة املرجعيــة باملنافسي ــن) ،إذ إن هــذه االست ـراتيجية وفــرت بظهورهــا
أطــر عمــل تطبيقيــة وأدوات تحليليــة تفيــد املنظمــات فــي إيجــاد وابتــكار أســواق جديــدة خاليــة مــن الصـراع ذي اللــون األحمــر
الدمــوي «لــون املنافســة» .وقــد توصــل الكاتبي ــن كيــم وماب ــروغن  Kim and Mauborgneإلــى أن املنظمــات ال يمكــن لهــا أن
تحقــق النجــاح عــن طريــق التصــارع مــع منافســيها فــي الســوق ،وإنمــا يمكــن لهــا تحقيــق ذلــك مــن خــال البحــث عــن محيطــات
زرقــاء ذات أســواق تخلــو مــن الص ـراع عــن طريــق اتبــاع أســلوب استـراتيج ــي جديــد يعــرف باســم «خلــق القيمــة» ،وهــو يمثــل
الضلع الرئيس لهذه االست ـراتيجية ،حيث إن خلق القيمة تعني إنشــاء قيمة غي ــر قابلة للتقليد تمنح املنظمة مي ــزة تنافســية
مســتدامة (نجــم.)2010 ،
مفهوم استـراتيجية املحيط األزرق
رغم أن استـراتيجية املحيط األزرق حظيت باهتمام كبيـر في أدبيات اإلدارة واألعمال ،إال أنه ال يوجد حتـى اآلن توافق
في اآلراء حول التوصل لتعريف شامل ملفهوم استـراتيجية املحيط األزرق .فقد عرفها ()Gunasekaran and Cheng, 2008
ً
بأنهــا« :نمــط مــن الفكــر االستـراتيج ــي لخلــق ســوق جديــدة للصناعــة متوفــر فيهــا الطلــب بــدال مــن دخــول ســوق املنافســة مــع
ً
منافسي ــن وفقــا لقواعدهــا» (ص .)522ويعرفهــا ( )Lindmark, Nilsson-Roos and Sturesson, 2009بأنهــا« :املســاحات
املجهولــة مــن الســوق الت ــي تضــم الزبائــن املتوقعي ــن وغي ــر املتوقعي ــن الــذي يمكــن أن تقــدم إليهــم الســلع والخدمــات» (ص.)20
ويعرفهــا الحورانــي ( )2017بأنهــا« :اكتشــاف املناطــق النائيــة مــن الســوق ،والت ــي لــم يتطــرق إليهــا أحــد مــن املنافسي ــن مــن خــال
ابتــكار القيمــة» (ص .)12كذلــك تعرفهــا البدرانــي ( )2017بأنهــا« :قيــام املنظمــة بتوليــد وإيجــاد زبائــن جــدد مــن خــال اخت ـراق
أســواق جديــدة ال توجــد فيهــا منافســة ،أو تكــون فيهــا املنافســة قليلــة مــع محاولتهــا املســتمرة البتــكار أســواق جديــدة بمــا يمكنهــا
مــن الســيطرة الكاملــة واملســتمرة علــى الطلــب وخلــق طلــب جديــد» (ص .)187وأخي ـ ًـرا تعرفهــا لفتــة ( )2018بأنهــا« :مدخــل
أو ســوق حديــث تلجــأ إليــه املنظمــات للبحــث عــن فــرص جديــدة لزيــادة حصتهــا الســوقية بعيـ ًـدا عــن التنافــس ،والصناعــات
القائمــة بالتـركي ــز علــى صناعــات غي ــر معروفــة أو منتجــات بديلــة تســتطيع أن تخــدم هــذا الســوق مــن خــال تقليــص الكلــف
ً
واالســتغناء عــن الصناعــات غي ــر الضروريــة ،فضــا عــن التـركي ــز علــى االبتــكار وزيــادة الصناعــات وبمســتوى عـ ٍـال مــن الجــودة»
(ص.)27
مبادئ استـراتيجية املحيط األزرق
هنــاك ســتة مبــادئ رئيســة يجــب علــى املنظمــات أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تطبيــق است ـراتيجية املحيــط األزرق ،وفيمــا يلــي
ً
وصــف لهــذه املبــادئ بشــكل مفصــل وفقــا ملــا أورده كيــم ومارب ــرغن ( ،)2006وحمــودي ( ،)2013والبدرانــي ( )2017فيمــا يلــي:
ً
أوال -مبادئ التخطيط
تنطوي مبادئ التخطيط الستـراتيجية املحيط األزرق على أربعة مبادئ أساسية هي:
 1إعــادة بنــاء حــدود الســوق :يتعلــق هــذا املبــدأ بالعمــل الجــاد للبحــث عــن أســواق جديــدة للخ ــروج مــن حــدة املنافســة،وبنـ ًـاء علــى ذلــك يظهــر مبــدأ مخاطــرة البحــث الــذي يجابهــه العديــد مــن مــدراء املنظمــات ملحاولــة التوصــل إلــى
نمــاذج تطبيقيــة فاعلــة عــن طريــق التعــرف علــى واقــع الســوق الحالــي مــن خــال طــرق واست ـراتيجيات مســتجدة منهــا
114
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است ـراتيجية الجماعــات ،واملنتجــات أو الخدمــات التكميليــة ،وذلــك بغيــة إعــادة بنــاء حــدود الســوق وعناصــره،
والتوجــه إلــى مــا أبعــد مــن الحــدود القائمــة ،ومــن ثــم تبــدأ املنظمــة االنطــاق تجــاه تطبيــق است ـراتيجية املحيــط األزرق.
 2التـركي ــزعلــى الصــورة الكاملــة :يعــد إج ـراء عمليــة التخطيــط االستـراتيج ــي الت ــي تســتند إلــى التـركي ــز علــى الصــورةالكاملة وليس على األرقام نقطة أساسية لخفض املخاطر التخطيطية؛ وذلك ألن هذا اإلجـراء من شأنه مساعدة
املنظمــة علــى تق�صــي االست ـراتيجيات املســتقبلية الت ــي يمكنهــا إتباعهــا ،وتهيئــة مســار اإلبــداع لعــدد كبي ــر مــن األفـراد
ً
العاملي ــن بهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالتـركي ــز علــى متطلبــات وتوقعــات العمــاء ،وتطوي ــر األداء وفقــا لهــذه املتطلبــات
بمــا يــؤدي إلــى تطبيــق است ـراتيجية املحيــط األزرق بفاعليــة فيمــا بعــد.
 3االمتــداد إلــى مــا وراء الطلــب الحالــي :تتطلــب ًاملنظمــات الت ــي تســتهدف انتهــاج است ـراتيجية املحيــط األزرق إتبــاعمســار مختلــف عــن املســارات التقليديــة ،فبــدال مــن التـركي ــز علــى فئــة بعينهــا مــن الزبائــن ينبغــي االمتــداد إلــى فئــات
أخ ــرى ،وتجنــب تصميــم املنتــج أو الخدمــة بنـ ًـاء علــى تقســيم الســوق إلــى مجموعــات ذات زبائــن متشــابهي الرغبــات،
أي أنــه ينبغــي علــى املنظمــة التوجــه نحــو الوصــول إلــى مــا هــو أبعــد مــن الطلــب الحالــي عــن طريــق فتــح املجــال لفئــات
جديــدة مــن الزبائــن لــم تكــن مســتهدفة فيمــا قبــل.
 4الســعي للســياق االستـراتيج ــي الص ــحيح :يختــص هــذا املبــدأ باتبــاع املنظمــة لنمــوذج عملــي ســليم يضمــن تحقيــقمنفعــة جيــدة فــي االعتمــاد علــى املعايي ــر األساســية ذات الصلــة ب ـ (منفعــة العميــل ،الســعر ،التكلفــة) .وبنـ ًـاء علــى ذلــك
ينبغــي تنفيــذ هــذه املعايي ــر بــذات الت ــرتيب املذكــور بمــا يســاهم فــي إح ـراز األهــداف املنشــودة ،وتحقيــق متطلبــات
العمــاء فــي كل مرحلــة ،حيــث إن الحفــاظ علــى منفعــة الزبــون تعــد نقطــة البدايــة لجعــل فئــات متعــددة مــن الزبائــن
تتوجــه لطلــب الســلعة أو الخدمــة ،يلــي ذلــك تحديــد ســعر مناســب يدفــع هــؤالء العمــاء للطلــب الفعلــي للســلعة
أو الخدمــة ،يعقــب ذلــك االهتمــام بتحديــد التكلفــة املســتهدفة الت ــي مــن شــأنها تأمي ــن هامــش ربــح مــن الســعر
االستـراتيج ــي مــع تفــادي أن ينســاق الســعر خلــف التكلفــة أو خفــض منفعــة املنتــج الناتــج عــن ارتفــاع التكلفــة
الناتجــة عــن عــدم قــدرة املنظمــة علــى تحقيــق الربــح مــن الســعر االست ـراتيجي.

ً
ثانيا  -مبادئ التنفيذ
تتضمن مبادئ التنفيذ الستـراتيجية املحيط األزرق اثنيـن من املبادئ هما:
 - 1التغلــب علــى العقبــات املنظماتيــة :يواجــه تنفيــذ است ـراتيجية املحيــط األزرق أربعــة عقبــات أو تحديــات محتملــة،
وتتلخــص العقبــات األربعــة لتنفيــذ است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي اآلتــي:
 أالعقبــة املعنويــة :يتــم التغلــب علــى هــذه العقبــة ب ــزيادة وعــي العاملي ــن باملنظمــة حيــال أهميــة التغيي ــر االست ـراتيجي،وأهمية االنتقال من اتباع استـراتيجية املحيط األحمر التنافسية إلى استـراتيجية املحيط األزرق اآلمنة ،وصياغة
مســار مســتقبلي لتطبيقهــا.
 بعقبــة املــوارد :مــن املتعــارف عليــه أن الحاجــة إلــى املــوارد ت ــزداد عنــد وجــود تحــول قــوي فــي االست ـراتيجية الت ــي تتبعهــااملنظمــة ،وللتغلــب علــى هــذه العقبــة ينبغــي علــى إدارة املنظمــة العــم علــى زيــادة املــوارد بمــا يضمــن تحقيــق التغيي ــر
االستـراتيج ــي املســتهدف.
 جعقبــة الدافــع :يمكــن التغلــب علــى هــذه العقبــة مــن خــال البحــث عــن آليــة إلقنــاع األف ـراد األساسيي ــن فــي إدارةاملنظمــة بكيفيــة التح ــرك الســريع نحــو االنتقــال إلــى است ـراتيجية املحيــط األزرق ،والتخلــص مــن الوضــع املوجــود.
 دالعقبــة السياســية :تتعلــق هــذه العقبــة بمــا تواجهــه املنظمــة مــن مقاومــة للتغيي ــر ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أوالخارج ــي مــن قبــل أص ــحاب املصــاح والنفــوذ ،وهــي العقبــة األشــد واألصعــب إذ إن التغلــب عليهــا يضمــن تطبيــق
است ـراتيجية املحيــط األزرق بنجــاح.
 - 2بنــاء التنفيــذ ضمــن االست ــراتيجية مــن خــال التعــاون :يســتند هــذا املبــدأ علــى قيــام إدارة املنظمــة ب ــزرع الثقــة
وااللت ـزام فــي نفــوس مختلــف العاملي ــن ،ومنــح التقدي ــر واالهتمــام الالئــق بآرائهــم وتوصياتهــم ،وتوجيههــم للتعــاون املثمــر
مــع اإلدارة بمــا يضمــن خفــض املخاطــر الت ــي قــد تنجــم عــن فقــدان الثقــة والتعــاون .وفــي ســبيل تحقيــق هــذا املبــدأ ينبغــي
علــى املنظمــة ممارســة العدالــة التنظيميــة مــن خــال العناصــر الثالثــة اآلتيــة :الربــط (مشــاركة العاملي ــن فــي عمليــة
اتخــاذ الق ـرارات االست ـراتيجية) ،والتفسي ــر (إيضــاح املغــذى مــن الق ـرار املتخــذ) ،ووضــوح التوقعــات (بيــان القواعــد
املســتجدة الخاصــة باالست ـراتيجية وعواقــب الفشــل فــي تنفيذهــا).
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مدى توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة ...

مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق
ال يمكــن قيــاس مــدى تطبيــق أي است ـراتيجية جديــدة ،إال مــن خــال االعتمــاد علــى مجموعــة مــن املؤش ـرات القابلــة
للقيــاس .ومــن هــذا املنطلــق ي ــرى العديــد مــن الباحثي ــن أمثــال ،)Gersasp, 2006( :و( ،)Yang, 2007و(،)Choyt, 2007
و( ،)Siegemund, 2009و( )Kim and Mauborgne, 2015أن قيــاس مــدى تطبيــق است ـراتيجية املحيــط األزرق يتــم مــن
خــال قيــاس توافــر املؤش ـرات األربعــة :االســتبعاد ،التقليــص ،االبتــكار ،والزيــادة.
 - 1االستبعاد Elimination
تستهدف املنظمات الت ــي تطبق است ـراتيجية املحيط األزرق التخلي عن بعض العناصر غي ــر الضرورية من وجهة نظر
القائمي ــن علــى اتخــاذ القـرار ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى خفــض التكاليــف ،مــع مراعــاة عــدم وجــود أي تأثي ــر للعناصــر املســتبعدة
علــى معــدل املبيعــات ومســتوى الجــودة؛ بمعنــى اســتبعاد مختلــف العمليــات أو الكــوادر البشــرية أو املــواد األوليــة غي ــر النافعــة
الت ــي ال تســاهم فــي تحقيــق أي منفعــة للمنظمــة وإنتاجيتهــا (البدرانــي.)2017 ،
ويعــرف االســتبعاد فــي الدراســة الحاليــة بأنهــا :اســتبعاد العناصــر غي ــر الضروريــة فــي العمليــة اإلنتاجيــة بمــا يســاهم فــي
خفــض التكاليــف دون التأثي ــر علــى عمــل املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة ،والت ــي يمكــن أن يحــدث مــن خــال مــا يلــي:
	-االبتعاد عن البيع في موقع واحد.
	-تحديد واستبعاد العناصر غيـر الضرورية في العملية اإلنتاجية.
	-تقليص املصروفات التشغيلية من خالل استبعاد املصروفات غيـر الضرورية التـي تضـخم التكلفة النهائية.
	-استبعاد الكوادر البشرية غيـر ذات الكفاءة التـي ثبت فشلها في زيادة الطلب على خدمات أو منتجات املشروع.
	-استبعاد اآلالت واملعدات غيـر الضرورية للعملية اإلنتاجية.
 - 2التقليص Reduction
تعتمــد املنظمــات علــى اتبــاع منهجيــة التقليــص لألعمــال أو املمارســات غي ــر الهامــة ،مــع خفــض النفقــات والتكاليــف
الغي ــر الزمة ،بمعنى خفض أو تقليص اإلج ـراءات الغي ــر ضرورية لعمل املنظمة ،إلى جانب خفض الخدمات الغي ــر ضرورية
الت ــي تقــدم للزبائــن ،بمــا فــي ذلــك العمليــات الت ــي تضــر بالبيئــة ســواء الداخليــة أو الخارجيــة ،واألفــكار الت ــي يصعــب تنفيذهــا
(الطائــي والعــاق.)2009 ،
ً
ويمكــن تعريــف التقليــص وفقــا ألغـراض هــذه الدراســة بأنــه :تقليــل العمليــات غي ــر الضروريــة ذات القــدرة علــى خفــض
تكاليــف اإلنتــاج للمنتجــات أو الخدمــات املقدمــة مــن قبــل املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة ،وذلــك مــن خــال اآلتــي:
	-تقليل وقت عملية إنتاج السلع أو الخدمات لتقليص الهدر في الوقت.
	-خفض حجم التكاليف من خالل تقليص الهدر في املواد األولية إلى أق�صى قدر ممكن.
	-تخفيض النفقات غيـر الضرورية وتقليصها قدر اإلمكان بما ينعكس ً
إيجابا على حجم التكاليف الكلية.
	-بتقليص الخدمات أو املنتجات غيـر الضرورية للعمالء.
	-تقليــص األخطــاء الداخليــة والخارجيــة فــي جــودة املنتجــات أو الخدمــات املقدمــة إلــى أقــل مــا يمكــن ،بمــا يســاهم فــي
كســب ثقــة العمــاء.
 - 3الزيادة Raising
يتعلــق هــذا املؤشــر ب ــزيادة العناصــر الت ــي يحتمــل أن يكــون لهــا تأثي ــر إيجاب ــي علــى تحسي ــن جــودة الســلع أو الخدمــات
ً
املطلوبــة وفقــا ملتطلبــات الزبائــن ،بمــا فــي ذلــك زيــادة منافــذ البيــع ،وآليــات العــرض ،وتحسي ــن مســتوى الجــودة ،ومــن خــال
هــذه املمارســات يمكــن للمنظمــة تحقيــق مي ــزة تنافســية فــي الســوق مــن خــال التـركي ــز علــى مؤشــر الزيــادة (البدرانــي.)2017 ،
ويمكــن تعريــف مؤشــر الزيــادة فــي ضــوء طبيعــة الدراســة الحاليــة بأنــه :زيــادة العناصــر ذات القــدرة علــى تحسي ــن جــودة
الخدمــات أو املنتجــات املقدمــة مــن قبــل املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة ،وذلــك مــن خــال مــا يلــي:
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	-زيادة أماكن البيع لزيادة الحصة السوقية.
	-االهتمام بالعرض املتميـز للمنتجات أو الخدمات املقدمة كآلية لزيادة املبيعات.
	-التـركيـز على كسب رضا العمالء من خالل التـركيـز على جودة املنتج أو الخدمة.
	-االهتمام بالتـركيـز على أكثـر طرق التسليم مالءمة للعمالء.
	-االعتماد على استـراتيجية املزيج التسويقي (املنتج ،التسعيـر ،التوزيع ،التـرويج) لزيادة املبيعات.
- 4االبتكارCreation
ينظر إلى االبتكار بوصفه أحد أبـرز السمات املميـزة للمنظمات املتقدمة في بيئة األعمال الحالية التـي تتصف بالتغيـر
الدائــم ،ومــن ثــم فــإن املنظمــات الرائــدة هــي الت ــي تمتلــك القــدرة علــى االبتــكار والتجديــد ،وذلــك مــن خــال محاولــة البحــث عــن
أفــكار جديــدة ،والتوصــل إلــى طرائــق مبتكــرة لتقديــم وإنتــاج وعــرض الســلع والخدمــات علــى النحــو الــذي يحظــى ب ــرضا الزبــون،
إذ إن املنظمات املبتكرة تتســم بالقدرة على تحويل األفكار اإلبداعية إلى مخ ــرجات واقعية ذات نفع (الحوراني.)2017 ،
ويقصــد باالبتــكار فــي الدراســة الحاليــة :اهتمــام املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بخلــق منتجــات أو خدمــات جديــدة
تســاهم فــي خلــق أســواق جديــدة وكســب عمــاء جــدد ،وذلــك مــن خــال اآلتــي:
	-تشجيع االبتكار عند تصميم املنتجات أو الخدمات الجديدة بما ينسجم مع حاجات أفراد املجتمع.
	-التـركيـز على ابتكار منتجات أو خدمات جديدة تساهم في خلق أسواق جديدة وكسب عمالء جديد.
	-السعي إلى االبتكار املستمر في العمليات اإلنتاجية من خالل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
	-االهتمام بعمليات االبتكار في املزيج التسويقي (املنتج ،السعر ،التـرويج ،التوزيع).
	-امتالك القدرة على التكيف السريع مع التطورات واملتغيـرات البيئية املستجدة.

الدراسات السابقة

الدراسات العربية
دراســة ( ،)Hersh and Abusaleem, 2016وهدفــت إلــى تســليط الضــوء علــى تطبيــق است ـراتيجية املحيــط األزرق
فــي شــركات االتصــاالت الســعودية ،ودورهــا فــي تحقيــق مي ــزة تنافســية ،ومــدى اعتمــاد هــذه االست ـراتيجية مــن قبــل شــركات
االتصــاالت الســعودية .اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي ،واعتمــدت علــى االســتبانة فــي إج ـراء مســح علــى عينــة مــن العاملي ــن
ً
فــي هــذه الشــركات بلــغ قوامهــا ( )121مبحوثــا .وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج ،أهمهــا :أن تطبيــق مبــادئ
است ـراتيجية املحيــط األزرق سيســاهم بشــكل كبي ــر فــي تحقيــق مي ــزة تنافســية للشــركة علــى منافســيها فــي الســوق ،حيــث وجــد
أن هنــاك عالقــة إيجابيــة قويــة بي ــن متغي ــر املي ــزة التنافســية وكل مبــدأ مــن مبــادئ است ـراتيجية املحيــط األزرق .أن ألبعــاد
است ـراتيجية املحيط األزرق تأثي ـ ًـرا ً
قويا على جميع مؤشـرات املي ــزة التنافســية لشــركات االتصاالت الســعودية .أن هناك ميل
لــدى شــركات االتصــاالت الســعودية لقبــول مبــادئ وأبعــاد است ـراتيجية املحيــط األزرق املتمثلــة فــي( :االســتبعاد ،التقليــص،
الزيــادة ،االبتــكار) للحصــول علــى مي ــزة تنافســية تنعكــس علــى الكثي ــر مــن اإلج ـراءات املتخــذة.
دراســة (نصــور ،)2016 ،وهدفــت إلــى التعــرف علــى مــدى تطبيــق شــركات العصائــر الســورية بمحافظــة الالذقيــة ألبعــاد
است ـراتيجية املحيــط األزرق املتمثلــة فــي األبعــاد األربعــة اآلتيــة( :االســتبعاد ،التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار) ،إلــى جانــب الكشــف
عــن دور هــذه األبعــاد فــي نمــو أســواق الشــركات املبحوثــة ،وكذلــك تحديــد درجــة األهميــة النســبية الت ــي يتمتــع بهــا كل بعــد مــن
األبعــاد األربعــة الست ـراتيجية املحيــط األزرق مــن وجهــة نظــر العاملي ــن اإلداريي ــن .وقــد اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي
التحليلــي ،واســتخدمت االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات ،وتألفــت عينــة الدراســة مــن ( )35مــن العاملي ــن اإلداريي ــن بالشــركات
املبحوثــة .وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة مــا يلــي :أن تطبيــق شــركات العصائــر الســورية بمحافظــة الالذقيــة الست ـراتيجية املحيــط
األزرق (ككل) جاء بدرجة مرتفعة .أن تـرتيب تطبيق شركات العصائر السورية بمحافظة الالذقية ألبعاد استـراتيجية املحيط
األزرق جــاء تناز ًليــا كمــا يلــي :بعــد االبتــكار فــي املرتبــة األولــى ،تــاه بعــد (الزيــادة) ،تــاه بعــد (االســتبعاد) ،وأخي ـ ًـرا بعــد (التقليــص).
وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن أبعــاد است ـراتيجية املحيــط األزرق ونمــو الســوق .وقــد أوصــت الدراســة بأنــه يجــب علــى
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مدى توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة ...

ً
اإلداريي ــن فــي الشــركات املبحوثــة أن يطبقــوا است ـراتيجية املحيــط األزرق انطالقــا مــن مبــدأ أن الشــركات الناجحــة فــي ابتــكار
املحيطــات الزرقــاء ال تتصــرف اسـ ً
ـتنادا علــى املقارنــة املرجعيــة مــع املنافسي ــن لهــا فــي الســوق ،ولكــن تنتهــج مبــدأ ابتــكار القيمــة.
دراســة (البدرانــي ،)2017 ،واســتهدفت التعــرف علــى مــدى تطبيــق فلســفة است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي شــركة زي ــن
لالتصــاالت بمدينــة املوصــل العراقيــة ،إضافــة إلــى الكشــف عــن وجــود عالقــة ارتبــاط بي ــن هــذه االست ـراتيجية وتحقيــق املي ــزة
ً
التنافســية .اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتألفــت العينــة املبحوثــة مــن ( )34مبحوثــا مــن العاملي ــن بالشــركة
محــل التطبيــق ،وجمعــت البيانــات بواســطة االســتبانة .وقــد انتهــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج أب ــرزها مــا يلــي :أن االســتبعاد
احتــل املرتبــة األولــى ضمــن مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق ،تــاه مؤشــر الزيــادة ،تــاه مؤشــر االبتــكار ،وأخي ـ ًـرا مؤشــر
التقليص .وجود عالقة ارتباط معنوي بيـن مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق وأبعاد امليـزة التنافسية .وقد أوصت الدراسة
ب ــزيادة اهتمــام الشــركة املبحوثــة باست ـراتيجية املحيــط األزرق بوصفهــا أحــد الوســائل الفاعلــة فــي تحقيــق املي ــزة التنافســية.
دراســة (الحورانــي ،)2017 ،وهدفــت إلــى تحديــد مــدى تبنــي است ـراتيجية املحيــط األزرق مــن قبــل شــركات الصناعــات
الغذائيــة فــي قطــاع غــزة ،إلــى جانــب الكشــف عــن تأثي ــر تبنــي هــذه االست ـراتيجية علــى أبعــاد املي ــزة التنافســية .وقــد اتبعــت
الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي ،واســتعانت باالســتبانة لجمــع البيانــات الالزمــة مــن أفـراد عينــة الدراســة ،الذي ــن تمثلــوا فــي
ً
( )101مبحوثــا مــن مــدراء الشــركات ،ومــدراء التســويق واإلنتــاج ،ومــدراء العمليــات بعــدد ( )40شــركة للصناعــات الغذائيــة.
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن تبنــي مجــال االبتــكار والزيــادة واالســتبعاد والتقليــص لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي
قطــاع غــزة جــاءت بدرجــة كبي ــرة .أن مجــال الزيــادة جــاء فــي املرتبــة األولــى ضمــن مجــاالت است ـراتيجية املحيــط األزرق لــدى
شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة ،فيمــا احتــل مجــال االبتــكار املرتبــة األخي ــرة.
دراســة (لفتــة ،)2018 ،وســعت إلــى التعــرف علــى مــدى اســتجابة وإدراك القائمي ــن علــى الشــركة العامــة للصناعــات
اإلنشــائية فــي بغــداد ملؤش ـرات است ـراتيجية الســوق األزرق املتمثلــة فــي أربعــة مؤش ـرات رئيســة هــي( :التقليــص ،االســتبعاد،
ً
الزيــادة ،االبتــكار) ،إلــى جانــب التوصــل إلــى ت ــرتيب تلــك املؤشـرات وفقــا لدرجــة أهميتهــا ،عــاوة علــى الكشــف عــن وجــود فــروق
ذات داللة إحصائية بي ــن متوسطات استجابات أفراد العينة حيال مدى إدراك مؤشرات است ـراتيجية السوق األزرق تعزى
إلــى متغي ـرات( :التحصيــل العلمــي ،املنصــب الوظيفــي ،ســنوات الخدمــة) .وقــد اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتــم
اســتخدام االســتبانة وتكونــت العينــة مــن ( )34فـ ً
ـردا مــن املسئولي ــن بالشــركة املبحوثــة .وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن درجــة
اســتجابة وإدراك القائمي ــن على الشــركة العامة للصناعات اإلنشــائية في بغداد ملؤشـرات است ـراتيجية الســوق األزرق جاءت
إيجابية ،وبدرجة كبيـرة .أن تـرتيب إدراك القائميـن على الشركة العامة للصناعات اإلنشائية في بغداد ملؤشرات استـراتيجية
الســوق األزرق جــاءت تناز ًليــا كمــا يلــي( :الزيــادة ،التقليــص ،االبتــكار ،االســتبعاد) .وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بي ــن
متوســطات اســتجابات أفراد العينة حيال مدى إدراك مؤشـرات است ـراتيجية الســوق األزرق تعزى إلى متغي ـرات( :التحصيل
العلمــي ،املنصــب الوظيفــي ،ســنوات الخدمــة).

الدراسات األجنبية
دراســة ( ،)Bagheri et al. 2013وهدفــت إلــى الكشــف عــن إمكانيــة تطبيــق است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي شــركة
ميديكــوم لإلنتــاج والتصنيــع .ولتحقيــق هــذه األهــداف اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي فــي االعتمــاد علــى توزيــع
االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات الالزمــة مــن عينــة الدراســة الت ــي شــملت ( )25مــن مدي ــري وخب ـراء التصنيــع بشــركة ميديكــوم
لإلنتــاج والتصنيــع مــن ذوي ســنوات الخب ــرة الت ــي ت ــزيد علــى خمــس ســنوات .وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن تطبيــق شــركة
ميديكــوم لإلنتــاج والتصنيــع الست ـراتيجية املحيــط األزرق جــاء فــي املســتوى األمثــل .أن ت ــرتيب أبعــاد الدراســة حســب األوليــة
كالتالــيُ :بعــد (خلــق ســوق غي ــر تناف�ســي) ،يليــه ُبعــد (دمــج أنظمــة املنظمــة لتحقيــق التمي ــز) ،يليــه ُبعــد (خلــق احتياجــات جديــدة
للعمــاء) ،وأخي ـ ًـرا ُبعــد (اســتبدال التكلفــة ذات القيمــة) .وأوصــت الدراســة بإج ـراء دراســات حــول مــدى وجــود اســتعداد
مجتمعــي لتطبيــق است ـراتيجية املحيــط األزرق.
دراســة ( ،)Samrin and Putra, 2017والتــي ســعت إلــى التعــرف علــى كيفيــة صياغــة است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي
الصناعــات الصغي ــرة واملتوســطة فــي مدينــة «تانجونــج بــاالي» شــمال ســوماطرا بإندونيســيا .ولتحقيــق هــذا الهــدف اتبعــت
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الدراســة منهــج البحــث النوعــي الوصفــي ،وجمعــت البيانــات باســتخدام االســتبيانات واملقابلــة ،واشــتملت عينــة الدراســة علــى
( )38مســتجيب مــن أص ــحاب املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة «تانجونــج بــاالي» ،حيــث تــم اختيــار العينــة بأســلوب
أخــذ العينــات الهــادف .وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه تــم صياغــة است ـراتيجية تنافســية للصناعــات الصغي ــرة واملتوســطة
باستخدام استـراتيجية املحيط األزرق ،وأن جميع املستجيبيـن ً
تقريبا أعربوا عن أهمية هذا الجهد في صياغة استـراتيجية
املحيــط األزرق .كمــا توصلــت الدراســة إلــى ضــرورة صياغــة است ـراتيجية املحيــط األزرق للصناعــات الصغي ــرة واملتوســطة فــي
تانجونــج مــن خــال إعــادة إعمــار حــدود الســوق ومراقبــة الصناعــات البديلــة عب ــر املجموعــات االست ـراتيجية ،والتعامــل مــع
ً
املنتجــات التكميليــة والخدمــات ،والنــداء العاطفــي للمشتـري ــن ،فضــا علــى إنشــاء صــاالت املعــارض كمرافــق متكاملــة ،وت ــرويج
املنتجــات مــن خــال الشــبكات االجتماعيــة.

مشكلة الدراسة

تتمثــل مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآلتــي :مــا مــدى توافــر مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط
األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض؟
ويتفرع من السؤال الرئيس للدراسة األسئلة الفرعية اآلتية:
 1ما واقع توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة بمدينة الرياض؟ 2هــل يوجــد مؤشــر معي ــن مــن مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق قــد أستأث ــر باهتمــام املشــروعات الصغي ــرةـره مــن املؤش ـرات األخ ــرى؟
واملتوســطة بمدينــة الريــاض دون غي ـ ِ
 3هــل توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي اســتجابات املبحوثي ــن حــول توافــر مؤشـرات است ـراتيجيةاملحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى املتغي ـرات اآلتيــة( :حجــم املشــروع
بحســب العمالــة ،وحجــم املشــروع بحســب رأس املــال ،وعــدد ســنوات تأســيس املشــروع ،ونشــاط املشــروع)؟

منهجية وإجـراءات الدراسة

منهج الدراسة
تســتند الدراســة الحاليــة فــي تحقيــق أهدافهــا علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي ســواء فــي اســتكمال الجانــب النظــري أو
امليدانــي ،حيــث يعــرف املنهــج الوصفــي التحليلــي بأنــه «أحــد أشــكال التحليــل والتفسي ــر العلمــي املنظــم لوصــف ظاهــرة أو مشــكلة
محــددة وتصوي ــرها ً
كميــا عــن طريــق جمــع البيانــات ومعلومــات معينــة عــن ظاهــرة أو مشــكلة وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا
للدراســة الدقيقة» (عبد املؤمن .)287 :2010 ،وقد تم اســتخدام هذا املنهج بغرض تق�صي مدى توافر مؤشـرات است ـراتيجية
املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة مــن وجهــة نظــر عينــة مــن مالكــي تلــك املشــروعات بمدينــة الريــاض.
مجتمع الدراسة
يتألــف مجتمــع الدراســة مــن جميــع املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة ،ســواء التجاريــة أو الصناعيــة ذات األنشــطة
املختلفــة بمدينــة الريــاض.
عينة الدراسة
ً
وصعوبــة تطبيــق أداة الدراســة علــى كامــل أف ـراد املجتمــع ،فقــد تــم تحديــد عينــة
نظــرا لكب ــر حجــم مجتمــع الدراســةً ،
الدراســة امليدانيــة بحيــث تتضمــن ( )80مبحوثــا مــن مالكــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض ،مــن الذي ــن تــم
اختيارهــم بالطريقــة امليســرة.
أداة الدراسة
ُ
تعتمــد الدراســة الحاليــة علــى االســتبانة أداة لجمــع البيانــات الالزمــة مــن أفـراد عينــة الدراســة ،حيــث تعــد االســتبانة مــن
أكث ــر أدوات البحــث شـ ً
ـيوعا فــي مجــال الدراســات امليدانيــة .وقــد ج ــرى بنــاء أداة الدراســة بعــد مراجعــة األدوات البحثيــة الت ــي
اســتخدمتها الدراســات واألبحــاث الســابقة ذات الصلــة.
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مدى توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة ...

وفــي ضــوء طبيعــة الدراســة الحاليــة ،الســيما مــا يتعلــق بماهيــة مؤش ـرات املحيــط األزرق املتمثلــة فــي (االســتبعاد،
التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار) ،وخصائــص املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة؛ فقــد قــام الباحــث فــي االعتمــاد علــى االســتبانة
ً
املســتخدمة فــي كال مــن دراســة البدرانــي ( ،)2017ودراســة الطائــي ( )2006فــي بنــاء أداة الدراســة الحاليــة ،وذلــك بعــد إدخــال
تعديــات بســيطة فــي صياغــة بعــض العبــارات.
وقد تكونت االستبانة في صورتها النهائية (ملحق رقم  )1من قسميـن على النحو اآلتي:
 - 1القسم األول :البيانات األولية
تضمن هذا القسم ( )7بيانات هي :حجم املشروع بحسب العمالة ،وحجم املشروع بحسب رأس املال ،وعدد سنوات
تأسيس املشروع ،ونشاط املشروع ،والقائم بإدارة املشروع ،وهل هناك شركاء في املشروع؟ ،وخبـرات اإلدارة السابقة.
 - 2القسم الثاني :فقرات االستبانة
انطــوى هــذا القســم علــى ( )20عبــارة تقيــس مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة
ً
ضمــن العينــة املبحوثــة ،وهــي موزعــة كمــا فــي ملحــق ( )1وتــم اســتخدام مقيــاس التــدرج الخما�ســي (ليكــرت) وفقــا للتدريــج التالــي:
تمامــا ،موافــق ،محايــد ،غي ــر موافــق ،غي ــر موافــق علــى اإلطــاق) ،ومنحــت كل اســتجابة درجــة محــددة ً
(موافــق ً
تبعــا للتدريــج
اآلتــي )1 ،2 ،3 ،4 ،5( :علــى التوالــي.

التحقق من ثبات أداة الد اسة

ر
جدول رقم ()1
للتحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة ،تــم اســتخدام ألفــا كرونبــاخ ،وذلــك بعـ ًـد معامالت الثبات ألداة الدراسة (ن=)30

توزيــع االســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا ( )30مبحوثــا
مــن مالكــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض ،ومــن ثــم إدخــال
االســتجابات عــن الب ــرنامج اإلحصائــي  ،SPSS 22.0وحســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ
لــكل مؤشــر مــن مؤش ـرات االســتبانة ،وقــد ظهــر ثبــات االداة حيــث كان أقــل
املعامــات هــو  0.737والجــدول رقــم ( )1يبي ــن ذلــك.

نتائج الدراسة

مؤشرات االستبانة عدد معامالت
العبارات الثبات
0.737
املؤشر األول :االستبعاد 5
املؤشر الثاني :التقليص 0.792 5
املؤشر الثالث :الزيادة 0.883 5
املؤشر الرابع :االبتكار 0.743 5

ثبات األداة ككل

20

0.876

خصائص أفراد عينة الدراسة
للتعــرف علــى خصائــص أفـراد عينــة الدراســة ،تــم اســتخدام التكـرارات والنســب املئويــة الســتجابات أفـراد العينــة علــى
القســم األول مــن االســتبانة املتعلــق بالبيانــات األوليــة اآلتيــة( :حجــم املشــروع بحســب العمالــة ،حجــم املشــروع بحســب رأس
املــال ،عــدد ســنوات تأســيس املشــروع ،نشــاط املشــروع ،القائــم بــإدارة املشــروع ،هــل هنــاك شــركاء فــي املشــروع ،خب ـرات اإلدارة
الســابقة) .ويوض ــح الجــدول رقــم ( )2نتائــج التحليــل اإلحصائــي:
نظـ ًـرا لصغــر حجــم أف ـراد عينــة الدراســة فــي هــذه الفئــة ،فعنــد تطبيــق اختبــار تحليــل التباي ــن االحــادي للفــروق فــي
اســتجابات املبحوثي ــن تعــزى إلــى متغي ــر عــدد ســنوات تأســيس املشــروع ،ســيتم دمــج فئــة ( 15ســنة فأكث ــر) مــع فئــة (مــن – 10
أقــل مــن  15ســنة) ،لتصبــح تحــت مســمى (مــن  -10أكث ــر مــن  15ســنة).
ً
ثانيا  -نتائج اإلجابة على السؤال األول
للحصــول علــى إجابــة علــى الســؤال األول للدراســة ،والــذي جــاء نصــه علــى النحــو اآلتــي« :مــا و اقــع تو افــرمؤشــرات
است ــراتيجية املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض؟»
بالرجــوع إلــى الجــدول رقــم (،)3فقــد تبي ــن وجــود موافقــة مــن قبــل أفـراد عينــة الدراســة بدرجــة (موافــق ً
تمامــا) علــى واقــع
توافــر هــذه املؤشـرات ،حيــث بلــغ املتوســط العــام ( ،)4.21وبانح ـراف معيــاري (.)0.851
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فيمــا يتصــل ب ــواقع توافــر مؤشــر االســتبعاد فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض كأحــد مؤش ـرات
است ـراتيجية املحيط األزرق ،فقد تبي ــن وجود موافقة
مــن قبــل أف ـراد عينــة الدراســة بدرجــة (موافــق ً
جدول رقم ()2
تمامــا)
اإلحصاء الوصفي لخصائص أفراد عينة الدراسة (ن=)80
على واقع توافر هذا املؤشر ،حيث بلغ املتوسط العام
()%
البيانات األولية
لــه ( ،)4.25وبانح ـراف معيــاري ( .)0.862وقــد حصلــت م
%71.3
مشروع صغيـر (50-6عامل)
العبــارة رقــم (« )3يتــم تقليــص املصروفــات التشــغيلية  1حجم املشروع
العمالة
بحسب
مــن خــال اســتبعاد املصروفــات غي ــر الضروريــة الت ــي
%28.8
مشروع متوسط ( 200 -51عامل)
تض ــخم التكلفــة النهائيــة» علــى أعلــى درجــة موافقــة،
حجم املشروع مشروع صغيـر (أقل من  20مليون ريال سعودي) %72.5
2
بحسب رأس املال مشروع متوسط (بيـن  50 -20مليون ريال سعودي) %27.5
فــي حي ــن حصلــت العبــارة رقــم (« )1نســعى فــي املشــروع
%15
سنة فأقل
إلــى االبتعــاد عــن البيــع فــي موقــع واحــد» علــى أقــل درجــة
%33.8
من سنة إلى سنتيـن
موافقــة وبدرجــة اســتجابة (موافــق).
%33.8
من  -2أقل من  5سنوات
فيمــا يتعلــق ب ــواقع توافــر مؤشــر التقليــص فــي  3عدد سنوات
تأسيس املشروع
%13.8
من  – 5أقل من  10سنوات
املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض
%2.5
من  – 10أقل من  15سنة
كأحــد مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق ،فقــد
%1.3
 15سنة فأكثـر*
تبي ــن وجــود موافقــة مــن قبــل أف ـراد عينــة الدراســة
خدمات الوجبات السريعة والجاهزة %15
بدرجــة (موافــق ً
تمامــا) علــى واقــع توافــر هــذا املؤشــر.
%7.5
مقاهي
وقــد حصلــت العبــارة رقــم (« )10يضــع املشــروع خطــة
تسويق العقارات
%5
مدروســة لتقليــص األخطــاء الداخليــة والخارجيــة
%1.3
خدمات النظافة املنـزلية
فــي جــودة املنتجــات أو الخدمــات املقدمــة إلــى أقــل مــا
خدمات توفيـر العمالة املنـزلية
%1.3
الوافدة
يمكــن ،بمــا يســاهم فــي كســب ثقــة العمــاء» علــى أعلــى
خدمي
درجــة موافقــة وبدرجــة اســتجابة (موافــق ً
%1.3
خدمات التوصيل
تمامــا) ،فــي
%3.7
خدمات صيانة وتصليح
حي ــن حصلت العبارة رقم (« )9يهتم املشروع بتقليص
%8.7
خدمات تفصيل مالبس
الخدمــات أو املنتجــات غي ــر الضروريــة للعمــاء» علــى
%6.2
خدمات غسل وكي املالبس
أقــل درجــة موافقــة وبدرجــة اســتجابة (موافــق).
خدمات الديكور
%2.5
فيمــا يتعلــق ب ــواقع توافــر مؤشــر الزيــادة فــي  4نشاط املشروع
%0
نشاط خدمي آخـر
املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض
%52.5
اإلجمالي
كأحــد مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق ،فقــد
%16.3
سلع غذائية
تبي ــن وجــود موافقــة مــن قبــل أف ـراد عينــة الدراســة
%2.5
سلع كيماوية
بدرجــة (موافــق ً
تمامــا) علــى واقــع توافــر هــذا املؤشــر،
%5
سلع كهربائية
حيــث بلــغ املتوســط العــام لــه ( ،)4.28وبانح ـراف
%10
سلع مكتبية
سلعي
معيــاري ( .)0.807وقــد حصلــت العبــارة رقــم ()13
سلع استهالكية (مالبس ،أحذية) %7.5
«ي ــركز املشــروع علــى كســب رضــا العمــاء مــن خــال
%6.2
سلع دوائية
سلع تجميلية (مستحضرات تجميل) %0
التـركي ــز علــى جــودة املنتــج أو الخدمــة» علــى أعلــى
درجــة موافقــة وبدرجــة اســتجابة (موافــق ً
%0
نشاط سلعي آخـر
تمامــا) ،فــي
%47.5
اإلجمالي
حي ــن حصلت العبارة رقم (« )11يعتمد املشــروع على
%82.5
مالك املشروع
تعــدد أماكــن البيــع لزيــادة حصتــه الســوقية» علــى أقــل  5القائم بإدارة
املشروع
%17.5
شخص آخـر
درجــة موافقــة وبدرجــة اســتجابة (موافــق).
%68.8
نعم
 6هل هناك شركاء
فيمــا يخــص واقــع توافــر مؤشــر االبتــكار فــي
في املشروع؟
%31.3
ال
املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض
%40
ال توجد
اإلدارة
ات
ر
ـ
ب
خ
كأحــد مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق ،فقــد
%36.3
توجد خبـرة ملدة  5سنوات فأقل
تبي ــن وجــود موافقــة مــن قبــل أف ـراد عينــة الدراســة  7السابقة
توجد خبـرة سابقة ملدة أكثـر من  5سنوات %23.8
بدرجــة (موافــق ً
تمامــا) علــى واقــع توافــر هــذا املؤشــر،
%100
اإلجمالي
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حيــث بلــغ املتوســط العــام لــه ( ،)4.16وبانح ـراف معيــاري ( .)0.865وقــد حصلــت العبــارة رقــم (« )17ي ــركز املشــروع علــى ابتــكار
منتجــات أو خدمــات جديــدة تحقــق لــه تســاهم فــي خلــق أســواق جديــدة وكســب عمــاء جديــد» علــى أعلــى درجــة موافقــة فــي
حي ــن حصلــت العبــارة رقــم (« )19تضــع إدارة املشــروع نصــب أعينهــا االهتمــام بعمليــات االبتــكار فــي املزيــج التســويقي (املنتــج،
الســعر ،الت ــرويج ،التوزيــع)» علــى أقــل درجــة موافقــة.
جدول رقم ()3
التوزيعات التكرارية واملتوسطات الحسابية واالنحـر افات املعيارية لو اقع
تو افرمؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة بمدينة الرياض
م
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العبارة
مؤشر االستبعاد
يتــم تقليــص املصروفــات التشــغيلية مــن خــال اســتبعاد املصروفــات غي ــر الضروريــة الت ــي تض ــخم
التكلفــة النهائيــة.
نقوم في املشروع بتحديد واستبعاد العناصر غيـر الضرورية في العملية اإلنتاجية.
يعمل املشروع على استبعاد اآلالت واملعدات غيـر الضرورية للعملية اإلنتاجية.
نقــوم باســتبعاد الكــوادر البشــرية غي ــر ذات الكفــاءة الت ــي ثبــت فشــلها فــي زيــادة الطلــب علــى خدمــات أو
منتجــات املشــروع.
نسعى في املشروع إلى االبتعاد عن البيع في موقع واحد.
املعدل
مؤشر التقليص
يضــع املشــروع خطــة مدروســة لتقليــص األخطــاء الداخليــة والخارجيــة فــي جــودة املنتجــات أو الخدمــات
املقدمــة إلــى أقــل مــا يمكــن ،بمــا يســاهم فــي كســب ثقــة العمــاء.
تحــاول إدارة املشــروع تخفيــض النفقــات غي ــر الضروريــة وتقليصهــا قــدر اإلمــكان بمــا ينعكــس ً
إيجابــا
علــى حجــم التكاليــف الكليــة.
يعمــل املشــروع الصغي ــر أو املتوســط الحالــي علــى خفــض حجــم التكاليــف مــن خــال تقليــص الهــدر فــي
املــواد األوليــة إلــى أق�صــى قــدر ممكــن.
نسعى إلى تقليل وقت عملية إنتاج السلع أو الخدمات لتقليص الهدر في الوقت.
يهتم املشروع بتقليص الخدمات أو املنتجات غيـر الضرورية للعمالء.

املعدل

مؤشر الزيادة
يـركز املشروع على كسب رضا العمالء من خالل التـركيـز على جودة املنتج أو الخدمة.
تهتم إدارة املشروع بالتـركيـز على أكثـر طرق التسليم مالءمة للعمالء.
تهتم إدارة املشروع بالعرض املتميـز للمنتجات أو الخدمات املقدمة كآلية لزيادة املبيعات.
يعتمد املشروع على استـراتيجية املزيج التسويقي (املنتج ،التسعيـر ،التوزيع ،التـرويج) لزيادة املبيعات.
يعتمد املشروع على تعدد أماكن البيع لزيادة حصته السوقية.
املعدل
مؤشر االبتكار
يـركز املشروع على ابتكار منتجات أو خدمات جديدة تساهم في خلق أسواق جديدة وكسب عمالء جدد.
يقــوم املشــروع بتشــجيع االبتــكار عنــد تصميــم املنتجــات أو الخدمــات الجديــدة بمــا ينســجم مــع حاجــات
أفـراد املجتمــع.
يمتلك املشروع القدرة على التكيف السريع مع التطورات واملتغيـرات البيئية املستجدة.
يسعى املشروع إلى االبتكار املستمر في العمليات اإلنتاجية من خالل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
تضــع إدارة املشــروع نصــب أعينهــا االهتمــام بعمليــات االبتــكار فــي املزيــج التســويقي (املنتــج ،الســعر،
الت ــرويج ،التوزيــع).

املعدل
املعدل العام

املتوسط االنحـراف التـرتيب
الحسابي املعياري
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4.33
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0.742

5
0.932
 0.807موافق تماماً
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جدول رقم ()4
االهتمام بمؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق
في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة بمدينة الرياض

اإلجابة على السؤال الثاني
جــاء نــص الســؤال علــى النحــو اآلتــي« :هــل يوجــد
مؤشــر معي ــن مــن مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق قــد
درجة
ـراف
ح
االن
املتوسط
أستأث ــر باهتمــام املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة
الحسابي املعياري االستجابة التـرتيب
املؤش ــر
ـره مــن املؤش ـرات األخ ــرى؟»
الريــاض دون غي ـ ِ
املؤشر الثالث :الزيادة  0.807 4.28موافق ً
تماما 1
يتض ــح مــن الجــدول ( )4أن املؤشــر الثالــث (الزيــادة) املؤشر األول :االستبعاد  0.862 4.25موافق ً
تماما 2
ضمن مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق قد احتل املرتبة املؤشر الثاني :التقليص  0.871 4.17موافق ً
تماما 3
األولــى تــاه فــي املرتبــة الثانيــة املؤشــر األول (االســتبعاد) ،تــاه املؤشر الرابع :االبتكار  0.865 4.16موافق ً
تماما 4
 0.851 4.21موافق ً
املعدل العام
تماما
فــي املرتبــة الثالثــة املؤشــر الثانــي (التقليــص) ،فــي حي ــن احتــل
املؤشــر الرابــع (االبتــكار) املرتبــة الرابعــة واألخي ــرة .كمــا ان
النســب كانــت متقاربــة لجميــع هــذه املؤشـرات وليــس هنــاك فــرق جوهــري بــل كلهــا تقــع ضمــن درجــة االســتجابة بموافــق ً
تمامــا.
اإلجابة على السؤال الثالث
جــاء نــص الســؤال علــى النحــو اآلتــي« :هــل توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي اســتجابات املبحوثي ــن
ُ
حــول توافــر مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى املتغي ـرات
اآلتيــة( :حجــم املشــروع بحســب العمالــة ،وحجــم املشــروع بحســب رأس املــال ،وعــدد ســنوات تأســيس املشــروع ،ونشــاط
املشــروع)؟»
تم اســتخدام اختبار (ت) للتحقق من وجود فروق معنوية في اســتجابات املبحوثي ــن حول توافر مؤشـرات است ـراتيجية
املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى املتغي ـرات اآلتيــة( :حجــم املشــروع بحســب
العمالــة ،وحجــم املشــروع بحســب رأس املــال ،ونشــاط املشــروع) ،إلــى جانــب اســتخدام اختبــار تحليــل التباي ــن األحــادي
( )ANOVAللتحقــق مــن وجــود فــروق معنويــة فــي اســتجابات املبحوثي ــن حــول توافــر مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي
ُ
املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى متغي ــر (عــدد ســنوات تأســيس املشــروع) .وتوض ــح الجــداول اآلتيــة
ذلــك:
الفروق ً
تبعا ملتغيـرحجم املشروع بحسب العمالة
ُيالحــظ مــن الجــدول ( )5أن قيــم (ت) غي ــر معنويــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي كل مــن املؤش ـرات (األول ،والثالــث،
والرابــع) املتعلقي ــن علــى التوالــي ب ـ (االســتبعاد ،والزيــادة ،واالبتــكار) ،ممــا يشي ــر إلــى عــدم وجــود فــروق معنويــة فــي اســتجابات
املبحوثيـن حول توافر مؤشرات (االستبعاد ،والزيادة ،واالبتكار) ضمن استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة
ُ
واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى متغي ــر (حجــم املشــروع بحســب العمالــة).
جدول رقم ()5
ُ
نتائج اختبار(ت) للفروق في استجابات املبحوثيـن تعزى إلى متغيـرحجم املشروع بحسب العمالة
املتوسطات الحسابية للمتغيـرات الفرعية
قيمة مستوى
الداللة املعنوية
املؤشر
مشروع صغيـر( 50-6عامل) مشروع متوسط (( 200 -51ت)
عامل) (ن=)23
(ن=)57
املؤشر األول :االستبعاد
 0.078 1.82غيـر معنوية
4.04
4.34
املؤشر الثاني :التقليص
 *0.02 2.41معنوية
3.91
4.27
املؤشر الثالث :الزيادة
 0.162 1.41غيـر معنوية
4.15
4.34
املؤشر الرابع :االبتكار
 0.10 1.61غيـر معنوية
3.98
4.23
 *0.02 2.28معنوية
4.02
4.29
توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق مجتمعة
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مدى توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة ...

الفروق ً
تبعا ملتغيـرحجم املشروع بحسب رأس املال
يالحــظ مــن الجــدول ( )6أن قيــم (ت) غي ــر معنويــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي كل مــن املؤش ـرات األربعــة (األول،
والثانــي ،والثالــث ،والرابــع) املتعلقي ــن علــى التوالــي ب ـ (االســتبعاد ،والتقليــص ،والزيــادة ،االبتــكار) ،وكذلــك فــي الدرجــة الكليــة
لتوافــر مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق مجتمعــة؛ ممــا يشي ــر إلــى عــدم وجــود فــروق معنويــة فــي اســتجابات املبحوثي ــن
ُ
حــول توافــر مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى متغي ــر
(حجــم املشــروع بحســب رأس املــال).
جدول رقم ()6
ُ
نتائج اختبار(ت) للفروق في استجابات املبحوثيـن تعزى إلى متغيـرحجم املشروع بحسب رأس املال

املتوسطات الحسابية للمتغيـرات الفرعية
قيمة مستوى
مشروع صغيـر (أقل من 20مشروع متوسط (( 50 -20ت) الداللة املعنوية
املؤشر
مليون ريال) (ن=)58
مليون ريال) (ن=)22
 0.08 1.77غيـر معنوية
4.03
4.33
املؤشر األول :االستبعاد
املؤشر الثاني :التقليص
 0.113 1.60غيـر معنوية
3.99
4.23
املؤشر الثالث :الزيادة
 0.363 0.916غيـر معنوية
4.20
4.32
املؤشر الرابع :االبتكار
 0.343 0.963غيـر معنوية
4.03
4.21
 0.158 1.44غيـر معنوية
4.06
4.27
توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق مجتمعة

الفروق ً
تبعا ملتغيـرعدد سنوات تأسيس املشروع
يالحــظ مــن الجــدول ( )7أن قيــم (ف) غي ــر معنويــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي كل مــن املؤش ـرات األربعــة (األول،
والثانــي ،والثالــث ،والرابــع) املتعلقي ــن علــى التوالــي ب ـ (االســتبعاد ،والتقليــص ،والزيــادة ،االبتــكار) ،وكذلــك فــي الدرجــة الكليــة
لتوافــر مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق مجتمعــة؛ ممــا يشي ــر إلــى عــدم وجــود فــروق معنويــة فــي اســتجابات املبحوثي ــن
ُ
حــول توافــر مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى متغي ــر
(عــدد ســنوات تأســيس املشــروع).
جدول رقم ()7
ُ
نتائج اختبارتحليل التبايـن االحادي ( )ANOVAللفروق في استجابات املبحوثيـن تعزى إلى متغيـرعدد سنوات تأسيس املشروع
املتوسطات الحسابية للمتغيـرات الفرعية
منإلى من  -2أقل من  – 5أقل من 15– 10
سنة
املؤشر
سنةيـن من  5سنوات من  10سنوات سنة فأكثـر
فأقل
سنت
(ن=)3
(ن=)11
(ن=( )12ن=( )27ن=)27
املؤشر األول :االستبعاد
4.26
4.12
4.20
4.32 4.31
املؤشر الثاني :التقليص
3.53
3.92
4.14
4.32 4.25
املؤشر الثالث :الزيادة
3.86
4.16
4.28
4.39 4.30
املؤشر الرابع :االبتكار
4.00
4.09
4.19
4.14 4.26
3.91
4.07
4.20
توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق مجتمعة 4.29 4.28

قيمة مستوى
الداللة املعنوية
(ف)
0.316
1.75
0.849
0.173
0.694

0.867
0.148
0.499
0.951
0.598

غيـر معنوية
غيـر معنوية
غيـر معنوية
غيـر معنوية
غيـر معنوية

الفروق ً
تبعا ملتغيـرنشاط املشروع
يالحظ من الجدول ( )8أن قيم (ت) غيـر معنوية عند مستوى داللة ( )0.05في كل من املؤشرات األربعة (األول ،والثاني،
والثالــث ،والرابــع) املتعلقي ــن علــى التوالــي ب ـ (االســتبعاد ،والتقليــص ،والزيــادة ،واالبتــكار) ،وكذلــك فــي الدرجــة الكليــة لتوافــر
مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق مجتمعــة؛ ممــا يشي ــر إلــى عــدم وجــود فــروق معنويــة فــي اســتجابات املبحوثي ــن حــول توافــر
ُ
مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى متغي ــر (نشــاط املشــروع).
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جدول رقم ()8
نتائج اختبار(ت) للفروق في استجابات املبحوثيـن
ُ
تعزى إلى متغيـرنشاط املشروع

املناقشة

ويمكــن أن ت ــرجع هــذه النتائــج املتعلقــة
بتوافــر مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق
املتوسطات
(ككل) فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة
الحسابية للمتغيـرات
الريــاض بدرجــة (موافــق ً
قيمة مستوى
تمامــا) ،إلــى إدراك العديــد
الفرعية
(ت) الداللة املعنوية
املؤشر
مــن مالكــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة
خدمي سلعي
(ن=( )42ن=)38
ألهميــة توافــر مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط
املؤشر األول :االستبعاد
 0.509 0.663 4.21 4.29غيـر معنوية
األزرق فــي مشــروعاتهم ،الســيما فــي ضــوء مــا يت ــرتب
املؤشر الثاني :التقليص
 0.306 1.03 4.09 4.23غيـر معنوية
علــى توافرهــا مــن مــردودات إيجابيــة ،حيــث تؤكــد
املؤشر الثالث :الزيادة
 0.506 0.668 4.24 4.32غيـر معنوية
الــرؤى النظريــة ومنهــا مــا ذكــره جانديلينــي وفنان ــزي املؤشر الرابع :االبتكار
 0.182 1.34 4.06 4.25غيـر معنوية
( )Gandellini and Venanzi, 2011علــى أنــه يمكــن توافــر مؤش ـرات است ـر
اتيجية  0.265 1.12 4.15 4.27غيـر معنوية
اســتخدام است ـراتيجية املحيــط األزرق بشــكل فعــال املحيــط األزرق مجتمعــة
مــن قبــل املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة للحــد مــن
املنافســة وخلــق قفــزة فــي القيمــة لــكل مــن املشــروع وعمالئــه .كمــا أشــار ( )Samrin and Nasution, 2107إلــى أن املشــروعات
الصغي ــرة واملتوســطة علــى اختــاف مجاالتهــا ينبغــي أن تطبــق است ـراتيجية املحيــط األزرق مــن خــال وضــع قيمــة جديــدة
للمنتجــات أو الخدمــات الت ــي تقدمهــا لعمالئهــا ،وأن تضــع نفســها فــي بيئــة ســوقية غي ــر قابلــة للتنافــس.
وتتفــق النتائــج الســابقة بوجــه عــام مــع مــا أظهرتــه دراســات عديــدة ســابقة ،ومنهــا نتائــج دراســة قاســم ومحمــد ()2013
التـي انتهت إلى توافر كافة مسارات استـراتيجية املحيط األزرق في شركة الحكماء لصناعة األدوية باملوصل .كما يوجد اتفاق
بيـن النتائج سالفة الذكر ونتائج دراسة ( .)Bagheri et al.,2013التـي أظهرت أن تطبيق استـراتيجية املحيط األزرق في شركة
ميديكــوم اإلي ـرانية جــاء فــي املســتوى األمثــل .وهــي تتفــق ً
أيضــا مــع نتائــج دراســة ( )Hersh and Abusaleem, 2016الت ــي أشــارت
إلى ميل شركات االتصاالت السعودية لقبول أبعاد است ـراتيجية املحيط األزرق املتمثلة في (االستبعاد ،والتقليص ،والزيادة،
واالبتــكار) للحصــول علــى مي ــزة تنافســية .ومــن جهــة أخ ــرى تقت ــرب هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة نصــور ( )2016الت ــي أوض ــحت
أن تطبيــق شــركات العصائــر الســورية بالالذقيــة الست ـراتيجية املحيــط األزرق (ككل) جــاء بدرجــة مرتفعــة .كذلــك تتفــق تلــك
النتائــج  -إلــى حــد بعيــد  -مــع نتائــج دراســة الحورانــي ( )2017الت ــي بينــت تبنــي مصفوفــة است ـراتيجية املحيــط األزرق مــن قبــل
شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة جــة كبي ــرة .وهــي تتفــق ً
أيضــا مــع نتائــج دراســة لفتــة ( )2018الت ــي أوض ــحت وجــود
بدر
ق
ر
درجــة كبي ــرة لتطبيــق مؤشـرات است ـراتيجية الســو األز ق فــي الشــركة العامــة للصناعــات اإلنشــائية فــي بغــداد.

االستبعاد
ُ
ويمكــن أن تعــزى هــذه النتائــج املتعلقــة بتوافــر مؤشــر االســتبعاد فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض
كأحــد مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق جــاء بدرجــة (موافــق ً
تمامــا) ،إلــى حاجــة غالبيــة املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة
إلــى خفــض التكاليــف اإلجماليــة للعمليــة اإلنتاجيــة علــى النحــو الــذي يســاهم فــي زيــادة األربــاح ،حيــث يعــد مؤشــر االســتبعاد
مــن املؤشـرات الهامــة الت ــي يمكــن مــن خاللهــا تقليــص املصروفــات التشــغيلية مــن خــال اســتبعاد املصروفــات غي ــر الضروريــة
الت ــي تض ــخم التكلفــة النهائيــة ،إلــى جانــب اســتبعاد العناصــر واملعــدات غي ــر الضروريــة فــي العمليــة اإلنتاجيــة .يمكــن تفسي ــر
حصــول العبــارة رقــم ( )1علــى أقــل درجــة اســتجابة مقارنــة بباقــي عبــارات هــذا املؤشــر ،بعــدم وجــود مــوارد ماليــة كافيــة لــدى
مالكــي عــدد مــن املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة لزيــادة منافــذ البيــع املخصصــة ملشــروعاتهم.
وتنســجم النتائــج الســابقة بدرجــة كبي ــرة مــع نتائــج دراســة الطائــي ( )2006الت ــي أشــارت إلــى أن توافــر مؤشــر االســتبعاد
ضمــن است ـراتيجية املحيــط األزرق جــاء جــة (مرتفعــة) .وهــي تتفــق ً
أيضــا مــع نتائــج دراســة نصــور ( )2016الت ــي انتهــت إلــى
بدر
ر
أن تطبيــق بعــد االســتبعاد فــي شــركات العصائــر الســورية بمحافظــة الالذقيــة ضمــن أبعــاد است ـراتيجية املحيــط األز ق جــاء
بدرجــة (مرتفعــة) .كذلــك تتفــق مــع نتائــج دراســة الحورانــي ( )2017الت ــي بينــت أن تبنــي مجــال االســتبعاد ضمــن است ـراتيجية
املحيــط األزرق لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة جــاء بدرجــة كبي ــرة.
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مدى توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة ...

التقليص
وقــد ت ــرجع هــذه النتائــج املتعلقــة بتوافــر مؤشــر التقليــص فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض كأحــد
مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق بدرجــة (موافــق ً
تمامــا) ،إلــى اهتمــام غالبيــة مالكــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة
بتحقيــق أق�صــى قــدر ممكــن مــن األربــاح ،وهــو لــن يتحقــق بالتـركي ــز علــى زيــادة املبيعــات فحســب ،حيــث إن جنــي األربــاح
ي ــرتبط كذلــك بتقليــل العمليــات غي ــر الضروريــة ذات القــدرة علــى خفــض تكاليــف اإلنتــاج للمنتجــات أو الخدمــات املقدمــة،
األمــر الــذي يدفــع هــؤالء املالكي ــن إلــى التـركي ــز علــى صياغــة خطــط مدروســة لتقليــص األخطــاء الداخليــة والخارجيــة فــي جــودة
املنتجــات أو الخدمــات املقدمــة إلــى أقــل مــا يمكــن ،وتخفيــض النفقــات غي ــر الضروريــة وتقليصهــا قــدر اإلمــكان بمــا ينعكــس
ً
إيجاباعلــى حجــم التكاليــف الكليــة ،عــاوة علــى خفــض حجــم التكاليــف مــن خــال تقليــص الهــدر فــي املــواد األوليــة إلــى أق�صــى
قــدر ممكــن.
ومــن الــرؤى النظريــة الت ــي تنســجم مــع هــذا التفسي ــر ،مــا أورده الطائــي ( )2009بشــأن ضــرورة قيــام املنظمــات باتبــاع
منهجيــة التقليــص لألعمــال أو املمارســات غي ــر الهامــة مــع خفــض النفقــات والتكاليــف غي ــر الالزمــة .بينمــا يمكــن تفسي ــر
حصــول العبــارة رقــم ( )9علــى أقــل درجــة اســتجابة مقارنــة بباقــي عبــارات هــذا املؤشــر ،بضعــف قــدرة بعــض مالكــي املشــروعات
الصغي ــرة واملتوســطة مــن أفـراد عينــة الدراســة علــى تحديــد الخدمــات أو املنتجــات غي ــر الضروريــة بالنســبة للعمــاء ،أو لكــون
مشــروعاتهم ال تتضمــن خدمــات أو منتجــات غي ــر الضروريــة يمكــن تقليصهــا .وتتفــق هــذه النتائــج  -إلــى حــد بعيــد  -مــع نتائــج
دراســة الطائــي ( )2006الت ــي أشــارت إلــى أن توافــر مؤشــر التقليــص ضمــن است ـراتيجية املحيــط األزرق جــاء بدرجــة (عاليــة).
وهــي تتفــق ً
أيضــا مــع نتائــج دراســة الحورانــي ( )2017الت ــي بينــت أن تبنــي مجــال التقليــص ضمــن است ـراتيجية املحيــط األزرق
لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة جــاء بدرجــة كبي ــرة.
في حي ــن تختلف النتائج املشــار إليها أعاله مع دراســة نســور ( )2016الت ــي أظهرت أن تطبيق شــركات العصائر الســورية
بمحافظة الالذقية لبعد التقليص ضمن أبعاد است ـراتيجية املحيط األزرق جاء بدرجة (متوســطة).
الزيادة
ويمكــن تفسي ــر هــذه النتائــج الت ــي تعكــس توافــر مؤشــر الزيــادة فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض
كأحــد مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق بدرجــة (موافــق ً
تمامــا) ،بوجــود فكــرة ســائدة لــدى غالبيــة مالكــي املشــروعات
الصغي ــرة واملتوســطة تتمحــور حــول ضــرورة االهتمــام بالعناصــر أو العوامــل الت ــي مــن شــأنها تحسي ــن جــودة املنتجــات أو
الخدمــات املقدمــة بوصفهــا ركي ــزة أساســية لالســتمرارية فــي الســوق ،األمــر الــذي يدفعهــم للتـركي ــز علــى جــودة املنتــج أو
ً
الخدمــة ،واالعتمــاد علــى أكث ــر طــرق التســليم مالءمــة للعمــاء ،فضــا علــى عــرض منتجاتهــم أو خدماتهــم بطريقــة ممي ــزة بمــا
يســاهم فــي كســب رضــا العمــاء وزيــادة املبيعــات فــي آن واحــد .ومــن الــرؤى النظريــة الت ــي تنســجم مــع هــذا التفسي ــر ،مــا ذكــره
البدرانــي ( )2017حــول أن االهتمــام ب ــزيادة العناصــر الت ــي يحتمــل أن يكــون لهــا تأثي ــر إيجاب ــي علــى تحسي ــن جــودة الســلع
ً
وفقــا ملتطلبــات الزبائــن ينعكــس ً
إيجابــا علــى تحقيــق مي ــزة تنافســية فــي الســوق .بينمــا يمكــن تفسي ــر
أو الخدمــات املطلوبــة
حصــول العبــارة رقــم ( )11علــى أقــل درجــة اســتجابة مقارنــة بباقــي عبــارات هــذا املؤشــر ،إلــى حداثــة تأســيس غالبيــة املشــروعات
الصغي ــرة واملتوســطة ممــا يحــد مــن قــدرة مالكيهــا علــى تعــدد أماكــن البيــع لزيــادة الحصــة الســوقية ،الســيما أن ( )%67.8مــن
املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة عينة الدراســة تت ـراوح عدد ســنوات تأسيســها (من ســنة إلى أقل من  5ســنوات) ،وذلك كما
أوض ــحت البيانــات املبينــة بالجــدول (.)2
وتتفــق النتائــج الســابقة  -إلــى حــد بعيــد  -مــع نتائــج عــدد مــن الدراســات الســابقة ،بمــا فــي ذلــك نتائــج دراســة الطائــي
( )2006الت ــي أشــارت إلــى أن توافــر مؤشــر الزيــادة ضمــن است ـراتيجية املحيــط األزرق جــاء بدرجــة (مرتفعــة) ،ونتائــج دراســة
نصــور ( )2016الت ــي بينــت أن تطبيــق بعــد الزيــادة فــي شــركات العصائــر الســورية بمحافظــة الالذقيــة ضمــن أبعــاد است ـراتيجية
املحيــط األزرق جــاء بدرجــة (مرتفعــة) .كذلــك تقت ــرب النتائــج الســابقة مــع نتائــج دراســة الحورانــي ( )2017الت ــي بينــت أن تبنــي
مجــال الزيــادة ضمــن است ـراتيجية املحيــط األزرق لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة جــاء بدرجــة كبي ــرة.
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االبتكار
وقــد ت ــرجع هــذه النتائــج املتعلقــة بتوافــر مؤشــر االبتــكار فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض كأحــد
مؤشـرات است ـراتيجية املحيط األزرق جاء بدرجة (موافق ً
تماما) ،إلى إدراك مالكي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينة
الريــاض ألهميــة االبتــكار فــي تحقيــق االســتمرارية وجنــي األربــاح وكســب رضــا العمــاء ،األمــر الــذي دفعهــم لالهتمــام بابتــكار
منتجــات أو خدمــات مبتكــرة تســاهم فــي خلــق أســواق جديــدة وكســب عمــاء جــدد ،إضافــة إلــى تـركي ــزهم علــى تشــجيع االبتــكار
عنــد تصميــم املنتجــات أو الخدمــات الجديــدة بمــا ينســجم مــع حاجــات أفـراد املجتمــع .ومــن الــرؤى النظريــة الت ــي تنســجم مــع
هــذا التفسي ــر ،مــا أورده الحورانــي ( )2017بشــأن أن االبتــكار ُيعــد أحــد أب ــرز ســمات املنظمــات املتقدمــة الت ــي تدفــع إلــى البحــث
عــن أفــكار جديــدة ،والتوصــل إلــى طرائــق مبتكــرة لتقديــم وإنتــاج وعــرض الســلع والخدمــات علــى النحــو الــذي يحظــى ب ــرضا
الزبــون .بينمــا يمكــن تفسي ــر حصــول العبــارة رقــم ( )19علــى أقــل درجــة اســتجابة مقارنــة بباقــي عبــارات هــذا املؤشــر ،بــأن بعــض
مالكــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض مــا زالــوا يواجهــون صعوبــة فــي االهتمــام بعمليــات االبتــكار فــي املزيــج
التســويقي (املنتــج ،الســعر ،الت ــرويج ،التوزيــع)؛ نظـ ًـرا لالفتقــار للخب ــرة الكافيــة مــن جهــة ،وعــدم توافــر املــوارد املاليــة الالزمــة
لذلــك مــن جهــة أخ ــرى ،إضافــة إلــى القلــق بشــأن مــا قــد يت ــرتب علــى عمليــات االبتــكار فــي املزيــج التســويقي مــن مخاطــرة.
وتتفــق النتائــج الســابقة  -إلــى حــد بعيــد  -مــع نتائــج دراســة الطائــي ( )2006الت ــي أشــارت إلــى أن توافــر مؤشــر االبتــكار
ضمن استـراتيجية املحيط األزرق جاء بدرجة (مرتفعة) .كما تتفق مع نتائج دراسة نصور ( )2016التـي بينت أن تطبيق بعد
االبتــكار فــي شــركات العصائــر الســورية بمحافظــة الالذقيــة ضمــن أبعــاد است ـراتيجية املحيــط األزرق جــاء بدرجــة (مرتفعــة).
كذلــك تقت ــرب النتائــج الســابقة مــع نتائــج دراســة الحورانــي ( )2017الت ــي بينــت أن تبنــي مجــال االبتــكار ضمــن است ـراتيجية
املحيــط األزرق لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة جــاء بدرجــة كبي ــرة.
إجابة السؤال الثاني
قــد ت ــرجع النتائــج ذات الصلــة بمجــيء املؤشــر الثالــث (الزيــادة) فــي املرتبــة األولــى ضمــن مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط
األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة بمدينة الرياض ،إلى اقتناع عدد كبيـر من مالكي املشروعات الصغيـرة واملتوسطة
بأوليــة التـركي ــز علــى زيــادة العناصــر والعمليــات الت ــي مــن شــأنها تحسي ــن جــودة املنتــج أو الخدمــة مقارنــة بــأي مؤشــر أخ ــر .فــي
حي ــن قــد تعــزى النتائــج املتعلقــة بمجــيء املؤشــر الرابــع (االبتــكار) فــي املرتبــة األخي ــرة ضمــن مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط
األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض ،إلــى افتقــار بعــض مالكــي هــذه املشــروعات للمهــارات اإلبداعيــة،
أو نتيجــة تخوفهــم مــن وجــود متطلبــات ماليــة كبي ــرة تلــزم إلج ـراء عمليــات االبتــكار فــي املزيــج التســويقي.
وتتفق النتائج السابقة بوجه عام مع ما أظهرته نتائج دراسة قاسم ومحمد ( )2013حول تبايـن درجة توافر مسارات
است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي شــركة الحكمــاء لصناعــة األدويــة واملســتلزمات الطبيــة باملوصــل .كمــا تتفــق تلــك النتائــج – فــي
ج ــزء منهــا  -مــع مــا أســفرت عنــه نتائــج دراســة باغي ــري وآخ ــرون ( .)Bagheri et al.,2013بشــأن مجــيء ُبعــد (الزيــادة) أو (خلــق
ســوق غي ــر تناف�ســي) فــي املرتبــة األولــى ضمــن أبعــاد تطبيــق است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي شــركة ميديكــوم لإلنتــاج والتصنيــع
اإلي ـرانية .وهــي تتفــق ً
أيضــا  -ج ـ ً
ـزئيا مــع نتائــج دراســة الحورانــي ( )2017الت ــي بينــت أن مجــال الزيــادة جــاء فــي املرتبــة األولــى ضمــن
مجــاالت است ـراتيجية املحيــط األزرق لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة ،فيمــا احتــل مجــال االبتــكار املرتبــة
األخي ــرة .كذلك تتفق هذه النتائج  -ج ـ ً
ـزئيا  -مع ما أوض ــحته نتائج دراسة لفتة ( )2018حول أن مؤشر الزيادة جاء في املرتبة
األولــى ضمــن مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي الشــركة العامــة للصناعــات اإلنشــائية فــي بغــداد.
فــي حي ــن تختلــف النتائــج الســابقة مــع مــا أظهرتــه بعــض الدراســات الســابقة ،ومنهــا دراســة الطائــي ( )2006الت ــي بينــت
نتائجهــا أن االهتمــام بمؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق معمــل بيب�ســي الكوفــة جــاء تناز ًليــا كمــا يلــي( :االبتــكار ،فالزيــادة،
فالتقليــص ،فاالســتبعاد) ،ودراســة نصــور ( )2016الت ــي توصلــت إلــى أن ت ــرتيب تطبيــق شــركات العصائــر الســورية بمحافظــة
الالذقيــة ألبعــاد است ـراتيجية املحيــط األزرق جــاء تناز ًليــا كمــا يلــيُ :بعــد االبتــكار فــي املرتبــة األولــى ،تــاه ُبعــد (الزيــادة) فــي املرتبــة
الثانيــة ،تــاه ُبعــد (االســتبعاد) فــي املرتبــة الثالثــة ،فــي حي ــن جــاء ُبعــد (التقليــص) فــي املرتبــة األخي ــرة .كمــا تختلــف مــع نتائــج
دراســة البدرانــي ( )2017الت ــي بينــت أن االســتبعاد احتــل املرتبــة األولــى ضمــن مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي شــركة
زيـن لالتصاالت بمدينة املوصل العراقية ،تاله مؤشر الزيادة ،فمؤشر االبتكار ،فيما احتل مؤشر التقليص املرتبة األخيـرة.
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مدى توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة ...

إجابة السؤال الثالث
قــد ت ــرجع النتائــج ذات الصلــة بعــدم وجــود فــروق معنويــة فــي اســتجابات املبحوثي ــن حــول توافــر مؤشـرات (االســتبعاد،
الزيــادة ،االبتــكار) ضمــن است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى متغي ــر
(حجــم املشــروع بحســب العمالــة) ،إلــى أن أف ـراد العينــة مــن مالكــي املشــروعات الصغي ــرة مــن حيــث حجــم العمالــة (50-6
عامــل) ،أو أف ـراد العينــة مــن مالكــي املشــروعات املتوســطة ( 200 -51عامــل) يدركــون علــى حــد ســواء أهميــة العمــل علــى
اســتبعاد العناصر غي ــر الضرورية في العملية اإلنتاجية بما يســاهم في خفض التكاليف دون التأثي ــر على عمل مشــروعاتهم،
وضــرورة زيــادة العناصــر ذات القــدرة علــى تحسي ــن جــودة الخدمــات أو املنتجــات املقدمــة مــن قبــل مشــروعاتهم ،عــاوة علــى
أهميــة االهتمــام بخلــق منتجــات أو خدمــات جديــدة تســاهم فــي خلــق أســواق جديــدة وكســب عمــاء جــدد ،وذلــك بصــرف
النظــر عــن حجــم املشــروع بحســب العمالــة.
كمــا يتبي ــن مــن الجــدول الســابق أن قيــم (ت) معنويــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي كل مــن املؤشــر(الثاني) املتعلــق ب ـ
(التقليــص) ،وكذلــك فــي الدرجــة الكليــة لتوافــر مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق مجتمعــة؛ ممــا يشي ــر إلــى وجــود فــروق
معنويــة فــي اســتجابات املبحوثي ــن حــول توافــر مؤشــر (التقليــص) ،ومؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق مجتمعــة فــي
ُ
املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى متغي ــر (حجــم املشــروع بحســب العمالــة) ،ولصالــح فئــة مشــروع
صغي ــر ( 50-6عامــل).
ُ
يمكــن أن تعــزى النتائــج املتعلقــة بوجــود فــروق معنويــة فــي اســتجابات املبحوثي ــن حــول توافــر مؤشــر (التقليــص) فــي
املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض إلــى متغي ــر (حجــم املشــروع بحســب العمالــة) ،ولصالــح فئــة مشــروع
صغي ــر ،إلــى أن املشــروعات الصغي ــرة الت ــي تتضمــن عــدد محــدود مــن العمالــة تتســم بانخفــاض األربــاح املتحصــل عليهــا ،وذلــك
نتيجــة لصغــر حجــم اإلنتــاج ،األمــر الــذي يدفعهــا إلــى التـركي ــز علــى خفــض الخدمــات غي ــر الضروريــة الت ــي تقــدم للزبائــن،
إضافــة إلــى تقليــل العمليــات غي ــر الضروريــة ذات القــدرة علــى خفــض تكاليــف اإلنتــاج للمنتجــات أو الخدمــات املقدمــة مقارنــة
باملشــروعات متوســطة الحجــم مــن حيــث عــدد العمالــة ،وذلــك علــى النحــو الــذي يســاهم فــي زيــادة نوعيــة فــي معــدل الربحيــة.
ومــن جهــة أخ ــرى ،يمكــن تفسي ــر النتائــج إلــى أن مالكــي املشــروعات الصغي ــرة ذات العــدد املحــدود مــن العمالــة
يستشــعرون بوجــود خطــورة كبي ــرة علــى اســتمرارية مشــروعاتهم فــي ظــال العمــل فــي بيئــة تتســم بالصـراع التناف�ســي ،خاصــة فــي
ظــل محدوديــة معــدل اإلنتــاج املرتبــط بصغــر حجــم العمالــة ،األمــر الــذي يدفعهــم إلــى التـركي ــز علــى تحقيــق النجــاح مــن خــال
تطبيــق مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق الت ــي تحــد مــن املنافســة وتحقــق قفــزة فــي القيمــة لــكل مــن املشــروع وعمالئــه،
ووضــع نفســها فــي بيئــة ســوقية غي ــر قابلــة للتنافــس ،وذلــك مقارنــة بمالكــي املشــروعات املتوســطة الت ــي تتســم بحجــم أكب ــر مــن
العمالــة.
الفروق ً
تبعا ملتغيـرحجم املشروع بحسب رأس املال
قــد ت ــرجع النتائــج ذات الصلــة بعــدم وجــود فــروق معنويــة فــي اســتجابات املبحوثي ــن حــول توافــر مؤشـرات است ـراتيجية
ُ
املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض تعــزى إلــى متغي ــر (حجــم املشــروع بحســب رأس املــال)،
إلــى أن أفـراد العينــة مــن مالكــي املشــروعات الصغي ــرة مــن حيــث حجــم رأس املــال (أقــل مــن  20مليــون ريــال ســعودي) ،أو أفـراد
العينــة مــن مالكــي املشــروعات املتوســطة ( 50 -20مليــون ريــال ســعودي) يدركــون علــى حــد ســواء أهميــة العمــل علــى اســتبعاد
العناصــر غي ــر الضروريــة فــي العمليــة اإلنتاجيــة بمــا يســاهم فــي خفــض التكاليــف دون التأثي ــر علــى عمــل مشــروعاتهم ،وتقليــل
العمليــات غي ــر الضروريــة ذات القــدرة علــى خفــض تكاليــف اإلنتــاج للمنتجــات أو الخدمــات املقدمــة ،إلــى جانــب ضــرورة زيــادة
العناصــر ذات القــدرة علــى تحسي ــن جــودة الخدمــات أو املنتجــات املقدمــة مــن قبــل مشــروعاتهم ،عــاوة علــى أهميــة االهتمــام
بخلــق منتجــات أو خدمــات جديــدة تســاهم فــي خلــق أســواق جديــدة وكســب عمــاء جــدد ،وذلــك بصــرف النظــر عــن حجــم
املشــروع بحســب رأس املــال.
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الفروق ً
تبعا ملتغيـرعدد سنوات تأسيس املشروع
يمكــن أن تعــزى النتائــج ذات الصلــة بعــدم وجــود فــروق معنويــة فــي اســتجابات املبحوثي ــن حــول توافــر مؤش ـرات
استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة بمدينة الرياض إلى متغيـر (عدد سنوات تأسيس املشروع)،
إلــى أن أف ـراد العينــة مــن مالكــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة ســواء الت ــي حديثــة أو قديمــة التأســيس يدركــون علــى حــد
ســواء أهميــة العمــل علــى اســتبعاد العناصــر غي ــر الضروريــة فــي العمليــة اإلنتاجيــة بمــا يســاهم فــي خفــض التكاليــف دون
التأثي ــر علــى عمــل مشــروعاتهم ،وتقليــل العمليــات غي ــر الضروريــة ذات القــدرة علــى خفــض تكاليــف اإلنتــاج للمنتجــات أو
الخدمــات املقدمــة ،إلــى جانــب ضــرورة زيــادة العناصــر ذات القــدرة علــى تحسي ــن جــودة الخدمــات أو املنتجــات املقدمــة مــن
قبــل مشــروعاتهم ،عــاوة علــى أهميــة االهتمــام بخلــق منتجــات أو خدمــات جديــدة تســاهم فــي خلــق أســواق جديــدة وكســب
عمــاء جــدد ،وذلــك بصــرف النظــر عــن عــدد ســنوات تأســيس مشــروعاتهم.
تتفــق النتائــج الســابقة مــع مــا جــاءت بــه نتائــج دراســة الحورانــي ( )2017الت ــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بي ــن متوســطات درجــات تقدي ــر أف ـراد عينــة الدراســة حــول مــدى تبنــي است ـراتيجية املحيــط األزرق لــدى شــركات
الصناعــات الغائيــة فــي قطــاع غــزة تعــزى إلــى متغي ــر عمــر الشــركة.
الفروق ً
تبعا ملتغيـرنشاط املشروع
يمكــن أن تعــزى النتائــج ذات الصلــة بعــدم وجــود فــروق معنويــة فــي اســتجابات املبحوثي ــن حــول توافــر مؤش ـرات
است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة بمدينــة الريــاض إلــى متغي ــر (نشــاط املشــروع) ،إلــى أن
أف ـراد العينــة مــن مالكــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة ســواء الخدميــة منهــا أو الســلعية يدركــون علــى حــد ســواء أهميــة
العمــل علــى اســتبعاد العناصــر غي ــر الضروريــة فــي العمليــة اإلنتاجيــة بمــا يســاهم فــي خفــض التكاليــف دون التأثي ــر علــى عمــل
مشــروعاتهم ،وتقليــل العمليــات غي ــر الضروريــة ذات القــدرة علــى خفــض تكاليــف اإلنتــاج للمنتجــات أو الخدمــات املقدمــة،
إلــى جانــب ضــرورة زيــادة العناصــر ذات القــدرة علــى تحسي ــن جــودة الخدمــات أو املنتجــات املقدمــة مــن قبــل مشــروعاتهم،
عــاوة علــى أهميــة االهتمــام بخلــق منتجــات أو خدمــات جديــدة تســاهم فــي خلــق أســواق جديــدة وكســب عمــاء جــدد ،وذلــك
بصــرف النظــر عــن نشــاط مشــروعاتهم.

توصيات الدراسة
فــي ضــل النتائــج الســابقة الت ــي تظهــر توافــر مؤش ـرات ايجابيــة حــول توافــر مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط االزرق فــي
املشروعات الصغي ــرة واملتوسطة في مدينة الرياض يتعي ــن على هيئة املؤسسات الصغي ــرة واملتوسطة دعم هذه املشروعات
ملســاعدتها فــي النمــو والتوســع خصوصــا عنــد رغبتهــا فــي ذلــك لتوافــر البيئــة املناســبة فــي هــذه املشــروعات وكذلــك نقــل التج ــربة
إلــى املشــروعات فــي املــدن األخ ــرى لالســتفادة مــن االيجابيــات وتالفــي الســلبيات الت ــي قــد تظهــر.

مقتـرحات الدراسات املستقبلية
يقتـرح الباحثان إجـراء الدراسات واألبحاث التالية:
 1إج ـراء دراســة للكشــف عــن واقــع توافــر مؤشـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطةبمناطــق مختلفــة مــن اململكــة.
 2إج ـراء دراســة للكشــف عــن العالقــة بي ــن توافــر مؤش ـرات است ـراتيجية املحيــط األزرق ودرجــة تحقيــق املي ــزةالتنافســية فــي املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة.

129
17

Published by Arab Journals Platform, 2020

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 40 [2020], No. 3, Art. 6

مدى توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة ...

قائمة املراجع

ً
أوال  -مراجع باللغة العربية:
	-البدرانــي ،إيمــان عبــد محمــد« .)2017( .است ـراتيجية املحيــط األزرق كوســيلة لتحقيــق التمي ــز التناف�ســي بحــث
اســتطالعي آلراء عينــة مــن العاملي ــن فــي شــركة زي ــن لالتصــاالت باملوصــل» ،مجلــة اإلدارة واالقتصــاد،)110( 40 ،
.199 -183
	-الحورانــي ،يوســف مو�ســى« .)2017( .مــدى تبنــي است ـراتيجية املحيــط األزرق لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي
قطاع غزة ودورها في تعزي ــز املي ــزة التنافسية املستدامة» ،رسالة ماجستي ــرغي ــرمنشورة ،كلية التجارة ،الجامعة
اإلســامية ،غــزة.
	-الطائي ،حميد عبد النبي؛ والعالق ،بشيـر عباس .)2009( .تسويق الخدمات .األردن :دار اليازوري للنشر.
	-الطائــي ،يوســف حجيــم« .)2006( .است ـراتيجية الســوق األزرق ودورهــا فــي تحقيــق التفــوق التناف�ســي :دراســة
تطبيقيــة فــي معمــل بيب�ســي الكوفــة» ،القادســية للعلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة ،كليــة اإلدارة واالقتصــاد ،العـراق،
.53-9 ،)4( 8
	-النمروطــي ،خليــل؛ وأحمــد صيــدم« .)2012( .بطالــة الخـريجي ــن ودور املشــروعات الصغي ــرة فــي عالجهــا» ،مؤتمــر
الشــباب والتنميــة فــي فلسطي ــن :مشــكالت وحلــول ،كليــة التجــارة ،الجامعــة اإلســامية غــزة ،فلسطي ــن.469-448 ،
	-الهيئة العامة لإلحصاء .)2017( .مســح املنشــآت الصغي ــرة واملتوســطة .اململكة العربية الســعودية :الهيئة العامة
لإلحصاء.
	-حــاج األمي ــن ،إدريــس؛ ومو�ســى أبــو تمــة« .)2018( .مــدى مســاهمة التعليــم املحاسب ــي بالجامعــات الســعودية فــي
تطوي ــر وريــادة األعمــال واملشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة فــي ضــوء رؤيــة اململكــة  2030بالتطبيــق علــى جامعــة امللــك
خالــد» ،مجلــة األكاديميــة األمريكيــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا (أمارابــاك) ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة9 ،
(.170-151 ،)29
	-حمــودي ،وجــدان حســن« .)2013( .دور است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي دعــم مهــام إدارة عالقــات الزبائــن :دراســة
اســتطالعية فــي الشــركة الوطنيــة لصناعــة األثــاث املن ــزلي باملوصــل» ،مجلــة كليــة الحدبــاء الجامعــة ،مركــز
الدراســات املســتقبلية ،بحــوث مســتقبلية.120-89 ،)41( ،
	-طالــب ،عــاء؛ وزينــب البنــاء .)2012( .است ــراتيجية املحيــط األزرق والخب ــرة التنافســية املســتدامة .األردن :دار
الحامــد للنشــر والتوزيــع.
	-عبــد املؤمــن ،علــي معمــر .)2010( .مناهــج البحــث فــي العلــوم االجتماعيــة :الوجي ــز فــي األساســيات والتقنيــات
واألســاليب( .ط ،)2القاهــرة :املجموعــة العربيــة للتدريــب والنشــر.
	-قاســم ،ســعد؛ وســعيد محمد« .)2013( .مدى توافر مســارات است ـراتيجية املحيط األزرق في املنظمات الصناعية
دراســة اســتطالعية فــي شــركة الحكمــاء لصناعــة األدويــة واملســتلزمات الطبيــة ،املوصــل» ،مجلــة تنميــة الر افدي ــن،
العـراق( 35 ،ملحــق).55 -39 ،
	-كيم ،تشان؛ ورينيه ماوبـرغن .)2006( .استـراتيجية املحيط األزرق ،تـرجمة :جابنوت حافظ ،سوريا :دار الفكر.
	-لفتــة ،بيــداء ســتار« .)2018( .مــدى اســتجابة الشــركة الصناعيــة ملؤش ـرات است ـراتيجية الســوق األزرق» ،مجلــة
دراســات محاســبية وماليــة.37 -22 ،)42( 13 ،
	-نجم ،نجم عبود .)2010( .إدارة الالملموسات .األردن :دار اليازوري.
	-نصــور ،ري ـزان« .)2016( .دور أبعــاد است ـراتيجية املحيــط األزرق فــي نمــو الســوق دراســة ميدانيــة علــى شــركات
العصائــر فــي مدينــة الالذقيــة» ،مجلــة جامعــة البعــث.63 -43 ،)28(38 ،
	-وزارة االقتصاد والتخطيط ( .)2010خطة التنمية التاسعة ( .)2014 -2010اململكة العربية السعودية.
	-وزارة التجــارة والصناعــة ( )2009االست ــراتيجية الصناعيــة الوطنيــة ،تقري ــر مؤقــت معــدل .اململكــة العربيــة
الســعودية.
130
18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol40/iss3/6

Alswied and Alqarni: The Availability of Blue Ocean Strategy Indicators

2020 ) سبتمبر (أيلول- 3  ع،40  مج،املجلة العربية لإلدارة

-

ً
: مراجع باللغة األجنبية- ثانيا
Bagheri, R.; Eslami, S.; Yarjanli, M. and Ghafoorifard, N. (2013). «Factors Affecting the Implementation of the Blue Ocean Strategy: A Case Study of Medicom Production Manufacturing Company»,
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(4): 213-222.
Choyt, Marc. (2007). My Application of Blue Ocean Strategy to Jewlery. Fair Jewelry Action.
Gandellini, G. and Venanzi, D. (2011). «Purple Ocean Strategy: How to Support SMEs’ Recovery.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, (24), 1-15.
Gunasekaran, A. and Cheng, E. (2008). «Special Issue on Logistics: New perspective and challenges»,
Omega, 36 (4), 505-664.
Hersh, A. and Abusaleem, K. (2016). «Blue Ocean Strategy in Saudi Arabia Telecommunication
Companies and Its Impact on the Competitive Advantage», Journal of Accounting & Marketing,
1-8 ,)3(5.
Kim, C. and Mauborgne, R. (2015). Blue Ocean Strategy. Boston, Massachusetts: Harvard Business school Press.
Lindmark, A.; Nilsson-Roos, M and Sturesson, E. (2009). «Difficulties of Collaboration for Innovation: A Study in the Öresund Regio», Unpublished Master Thesis, School of Economics and
Management، Lund University، Sweden.
Samrin, A. and Nasution, M. (2017). «The Formulation of Blue Ocean Strategy for Small and Medium Industry in Tanjung Balal City North Sumatra, Indonesia». International Journal of Economics، Commerce and Management, Vol. (12), 956-978.
Yang, K. (2007). Voice of the Customers: Capture and Analysis. Prentice Hall.

131
Published by Arab Journals Platform, 2020

19

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 40 [2020], No. 3, Art. 6

... مدى توافر مؤشرات استـراتيجية املحيط األزرق في املشروعات الصغيـرة واملتوسطة

The Availability of Blue Ocean Strategy Indicators
In the Small and Medium Enterprises in Riyadh: Applied Study
Mohammed K. Alswied
Postgraduate Researcher
Business Administration Department
Arab East Colleges, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
Email: j1f@hotmail.com

Dr. Ahmed M. Alqarni
Assistant Professor
Business Administration Department
Arab East Colleges, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
E-mail: amalqarni@arabeast.edu.sa

ABSTRACT
The study aims to identify the availability of blue ocean strategy indicators in the small and medium
enterprises in Riyadh. In order to achieve these objectives, the analytical descriptive method was used, and
the questionnaire was used to collect data from the study sample, which included (80) respondents of the
owners of small and medium enterprises in Riyadh city.
The study results showed that the availability of blue ocean strategy indicators (combined) in the
small and medium enterprises in Riyadh was with a high degree. Also, the study results showed that the
(Raising) indicator has attracted the interest of the small and medium enterprises in the city of Riyadh,
where it ranked first, followed by the (Elimination) indicator, followed by the (Reduction) indicator, then
the (Creation) indicator came in the last.
The researcher also found that there were no significant differences at the level of significance (0.05)
in respondents’ responses to the availability of blue ocean strategy indicators in the small and medium
enterprises in Riyadh city due to the following variables: (project size depending on capital, years of establishment, project activity), while differences were found in the availability of the (Reduction) indicator, and
in the blue ocean strategy indicators (combined) due to a variable of (project size depending on labor), and
in favor of a small project category (the number of employees ranges between 6 to 50 workers).
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