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   امللخص:

اسرتاتيجية احمليط األزرق يف املؤسسات املصرفية بوالية برج هدفت الدراسة اىل ابراز واقع تبين ابعاد            
جنريال وكاليت   ك سوسييتج الوصفي التحليلي مع دراسة حالة بنبوعريريج، ومن اجل ذلك مت استخدام املنه

وق توصلت الدراسة اىل  برج بوعريريج ووكالة سطيف حيث مت مجع بياانت الدراسة ابستخدام االستبياانت،  
لتطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق يتوجب على البنك حمل الدراسة العمل على خفض، استبعاد  عدة نتائج أمهها:  

دة وابتكار بعض العوامل اليت من شأهنا حتقيق قفزة يف بعض العوامل يف القطاع املصريف، ويف نفس الوقت زاي
ادراك العوامل احمل ددة لتطبيق اسرتاتيجية احمليط  القيمة، وتوصي الدراسة انه يتوجب على الكوادر يف البنك 

 األزرق اذا ما ارادت الدخول اىل احمليط األزرق بنجاح . 

املؤسسة    ر القيمة، االستبعاد، االبتكار، الزايدة، التقليص،ة احمليط األزرق، ابتكااسرتاتيجيالكلمات املفتاحية:  
   املصرفية.

Abstract :  

The aim of study was to explore the application of blue ocean strategy in 

banking institutation in Bordj Bou Arreridj and setif.  

Methodology: Given the objectives the study sought to achieve, descriptive 

survey is best suites for the study, Primary data was collected using 

questionnaires. The questionnaires ware administered by the researcher to 

cadres of Société Générale Bank. Since most of the data collected in this 

study were quantitative, the data was analysed using descriptive statistics 

(Percentages, mean, and standard deviation).  

Findings : The study found that the factors that should be reduced well below 

the banking industry’s standard were internal risk, time taken on queue. The 

study also found that a number of factors were taken for granted by the 

banking industry and should be eliminated and included costly activities, It 

was aslo found that the factors which the responddents felt that needed to be 

raise above the banking standard were gain more operating efficiencies, the 

quality, and secrecy in dealings with customers. The results also showed that 

the factors which should be created in the banking industry which have not 

been offered before included new products with requirements of digitization .  
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 مقدمة :  

منافسة شديدة يف االسواق    املؤسسات تواجهحتوالت عميقة حيث اصبحت    املعاصرعرف عامل األعمال    
من اجل اعداد القرارات  الدولية واحمللية، ولكي تستمر وحتقق اهدافها عادة ما تستخدم املصفوفات االسرتاتيجية  

(BCG ,Ansoff,MC Kinsey, A.D.Little, …)    على للتغلب  اتباعها  الواجب  االسرتاتيجيات  بشأن 
تعد أيضا من اهم األدوات اليت    (Benchmarking)املنافسني، نظرايت التحليل التنافسي واملعايرة املرجعية  

ويزيد من   األداء يتحسن،  واملنافسني، وفهم ما جيعل  املنافسة  الدقيقة عن  التفاصيل  املؤسسات يف مراقبة  تساعد 
 زيد من اإلنتاجية، هذه التحسينات ترتجم يف ختفيض األسعار وانشاء مزااي تنافسية حقيقية للمؤسسة . الكفاءة وي

بعض الكتاب يف الوالايت املتحدة االمريكية اىل االعتقاد أبن هذه املقارابت صاحلة  رجح    1995منذ    
هذا  ابئن تتقلص إمكانية النمو للمؤسسة،  إلدارة احلاضر، فمع ازدحام السوق ابملنافسني والتغري السريع لتوقعات الز 

وهي مساحات السوق املعروفة، كما ان   اليوم،الصناعات املوجودة    وميثلهو احمليط األمحر الذي يصوره الباحثني  
وجود احلدود يف منطقة احمليطات احلمراء وقوانني املنافسة حمددة ومتفق عليها، وهو ما جيعل حظوظ املؤسسات  

حيث  ، من هذا الفكر االسرتاتيجي يف الستينات اىل منتصف األلفينيات التنافس.رهينة بقدرهتا على خوض معركة 
وهو ما يعرف ابسرتاتيجية احمليط األزرق، ويقوم  حديث يف اسرتاتيجية املؤسسة    اجملال اجتاهالباحثني يف هذا    أبرز

كبري يف الوصول  املنطق االسرتاتيجي اجلديد على اجتاه املؤسسة حنو تبين مضامني فلسفية جديدة تساهم اىل حد  
ف احمليط األمحر فأن احمليط األزرق فبخال، وتكسر األساليب التقليدية يف االبداع.  من املنافسةاىل حالة التحرر  

جيعل املؤسسات ال تقارن نسبة اىل منافسيها، بل تسعى اىل التميز عنهم وذلك من خالل قفزة يف القيمة، ألن 
االسرتاتيجية اجلديدة تنشأ فضاء بال منازع من خالل ابتكار القيمة. كما ان اسرتاتيجية احمليط األزرق ال تفاضل 

   واحد.لتمييز والتكلفة املنخفضة بل هتدف اىل حتقيقهما معا ويف ان بني اسرتاتيجييت ا

   الدراسة اشكالية

، نتيجة التشريعات األكثر دي قد ال يكون ذا فعالية بعد األن مع تزايد الوعي أبن النموذج املصريف التقلي  
صرامة، والتغريات السريعة واملستمرة لتوقعات الزابئن، ومع وجود تغريات يف االحتياجات املالية لألسر، وتعقد منط 

مواكبة هذه قرار الزابئن واحتدام املنافسة بني املؤسسات املصرفية على املستوى العاملي، كان لزاما على هذه األخرية 
يفرض عليها أن تبحث عن مداخل اسرتاتيجية جديدة متكنها من حتقيق التفوق والتميز مع خفض    التغيريات، مما
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الذي يعترب جوهر اسرتاتيجية احمليط   القيمة  ابتكار  والذي ميكن أن يتحقق عن طريق  التكاليف يف وقت واحد، 
   ؟صرفية زرق يف املؤسسة املابعاد اسرتاتيجية احمليط األ تبينما واقع األزرق، وبذلك تتبلور اإلشكالية يف 

 فرضيات الدراسة : 

  التاليتني:بناءا على موضوع البحث واشكاليته وتساؤالته ميكن وضع الفرضيتني   

   األزرق.املؤسسة املصرفية سوسييت جنريال ابعاد اسرتاتيجية احمليط  تتبىن األوىل:الفرضية الرئيسية 

H0:  .ال تتبىن املؤسسة املصرفية سوسييت جينرال ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق 

H1.تتبىن املؤسسة املصرفية سوسييت جنرال ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق : 

  وهي:فرضيات فرعية  أربعتندرج منها 

 .  بعد االستبعاد يف مؤسسة سوسييت جنريال  تبيندراسة واقع  -
H0:  .ال تتبىن املؤسسة املصرفية سوسييت جنرال بعد االستبعاد 
H1:   .تتبىن املؤسسة املصرفية سوسييت جنرال بعد االستبعاد 
 سوسييت جنريال . دراسة واقع تبين بعد التقليص يف مؤسسة  -

H0.ال تتبىن املؤسسة املصرفية سوسييت جنرال بعد التقليص : 
H1رال بعد التقليص. : تتبىن املؤسسة املصرفية سوسييت جن 
 مؤسسة سوسييت جنريال . دراسة واقع تبين بعد الزايدة يف  -

H0 .ال تتبىن املؤسسة املصرفية سوسييت جنرال بعد الزايدة : 
H1 .تتبىن املؤسسة املصرفية سوسييت جنرال بعد الزايدة : 
 مؤسسة سوسييت جنريال .  دراسة واقع تبين بعد االبتكار يف  -

H0: .ال تتبىن املؤسسة املصرفية سوسييت جنرال بعد االبتكار 
H1 .تتبىن املؤسسة املصرفية سوسييت جنرال بعد االبتكار : 

  العامة.توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أراء عينة الدراسة تعزى للبياانت  الثانية:الفرضية الرئيسية 
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 أمهية الدراسة:  

املوضوع املدروس يف حد ذاته، اذ يعترب موضوع تبين ابعاد اسرتاتيجية احمليط  تتمثل أمهية البحث يف أمهية    
اجياز  املؤسسات، وميكن  أداء هذه  املؤسسات، ألنه يؤثر بطريقة مباشرة على  اهلامة يف  املواضيع  األزرق من بني 

 أمهية البحث من خالل اآليت: 

 ملؤسسة املصرفية. الوقوف على دور تبين ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق يف ا -
األزرق - احمليط  اسرتاتيجية  ابعاد  تطبيق  واقع  سوسييت  معرفة  مؤسسة  قبل  املعيقات   من  على  والتعرف  جنرال 

 والعراقيل اليت تواجهها مع تبيان الفرص اليت ميكن هلا االستفادة من تطبيقها. 

 التشجيع على التفكري اإلبداعي يف املؤسسات اجلزائرية وابخلصوص يف املصارف. -

البعيد الكتشاف اسواق جد  األزرقاسرتاتيجية احمليط  - املدى  والتخلص من  تعد توجها جديدا، تعمل على  يدة 
 املنافسة يف احمليطاتً  احلمراء. 

 أهداف الدراسة:

 انطالقا مما سبق فان هذا البحث يهدف ابخلصوص إىل:   

 التعرف على خمتلف التحدايت اليت تواجه تطبيق ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق يف املؤسسة املصرفية.  -
 . حتديد مستوى تبين ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق، وممارسته من قبل مؤسسة سوسييت جنرال حمل الدراسة -
 ابراز دور ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق كأداة اللتزام املؤسسات بتحسني وتطوير املؤسسة.  -

 دوافع اختيار املوضوع: 

على جمموعة من االعتبارات منها ما يدخل ضمن املربرات املوضوعية وأخرى   مت اختيار هذا املوضوع بناءا  
 ذاتية نوجزها على النحو التايل: 

 املربرات املوضوعية:   •
االسرتاتيجية - تطبيق  لتسيري    نظرا ألمهية  املؤسسات  الطويل يف   أفضليف  املدى  على  للبقاء  اخلدمات  وتطوير 

 السوق. 
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 د اسرتاتيجية احمليط األزرق يف املؤسسة اجلزائرية. الرغبة يف معاينة واقع تطبيق ابعا -
 املربرات الذاتية: •
 يف موضوع االسرتاتيجيات املطبقة يف ادارة املؤسسات.  والبحثحب االطالع  -
 ، وابلتايل تعزيز املكتبة هبذه البحوث يف ظل النقص الذي نشهده. وحماورهحداثة املوضوع   -
 د البحث يف املوضوع. املستقبلية ملن أراتعميم الفائدة وفتح اآلفاق  -

 منهج الدراسة: 

يهتم ابلظاهرة    الذي  املنهج  وهو  الدراسة،  هذه  التحليلي ملالئمته ألغراض  الوصفي  املنهج  الدراسة  تتبع 
احلالة،    بناءا الواقع ويعمل على وصفها، وحتليلها، وربطها ابلظواهر األخرى اضافة الستخدام منهج دراسة  على 

مت   واليت  ابملوضوع،  الصلة  ذات  واملعلومات  البياانت  على  الدراسة  اعتمدت  االستبيان  حيث  طريق  عن  مجعها 
عريريج وسطيف، ونتائج حتليله ستسمح  االلكرتوين، الذي مت توزيعه على عمال مؤسسة سوسييت جنرال يف برج بو 

 لنا ابإلجابة على االشكالية املطروحة للدراسة و التأكد من صحة الفرضيات أو نفيها. 

 حدود الدراسة:

 تتحدد الدراسة من خالل األبعاد التالية:   

سسة املصرفية حيث احلدود املوضوعية: تندرج هذه الدراسة ضمن واقع تبين ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق يف املؤ  -
 هتتم هذه الدراسة بتقييم األداء االسرتاتيجي إلدارة املؤسسة. 

 يتضمن اجلانب امليداين للبحث مؤسسة سوسييت جنرال بوالييت برج بوعريريج وسطيف.احلدود املكانية:  -
احلدود الزمانية: متت الدراسة امليدانية للبحث من خالل القيام بطرح االستبيان االلكرتوين على عمال مؤسسة  -

يف مجيع مستوايت الدراسة، واحلصول على اجاابهتم مث حتليلها، لفرتة دراسة    وسطيفسوسييت جنرال برج بوعريريج  
2022 . 

 صعوابت الدراسة:
 اء اجراء هذا البحث: أهم الصعوابت اليت واجهتنا أثن  
املراجع   - وندرة  أو    واملصادرقلة  املكتبات  مستوى  على  ابلتحديد  األزرق  احمليط  اسرتاتيجية  تتناول  اليت  القيمة 

 شبكات االنرتنيت خاصة ابللغة العربية على خالف االسرتاتيجيات األخرى. 
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املؤسسة كان جد   - الكرتونيا على عمال  املتعلقة مبوضوعنا موزعة  املعلومات  السهل حيث كانت  مل يكن ابألمر 
التنقل بني فروع املؤسسات لوالية برج بوعريريج قليل ابلنسبة لعد اىل  بنا  مما اضطر  التطبيقية  الدراسة  د احملدد يف 

ابإلجابة حىت حنصل على معلومات كافية متكننا من   واقناعهمااللكرتوين عليهم    توزيع االستبيان   إلمتام  وسطيف
 اجراء الدراسة. 

 طول فرتة اجابة العمال على االستبيان االلكرتوين.  -
 عدم متكننا من حضور الرتبص على مستوى اجلامعة بسبب جائحة كوروان.  -
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 متهيد: 

منافسيها، فإن عليها   السيطرة على أكرب حصة يف السوق بني  ان هدف اي مؤسسة هو حماولة  مبا 
األمد يعتمد ابلدرجة األوىل على صياغة اسرتاتيجية خاصة هبا، كون االسرتاتيجية تتسم   طويل  تنفيذ برانمج 

وتدرس خمتلف منافسيها من  ابلسرعة والتطور والتغري الدائم، كي حتدد املؤسسة اسواقها املستهدفة من جهة،  
جهة اخرى، فانه ينبغي عليها البحث عن اسرتاتيجيات معينة تكسبها القوة و النفوذ يف السوق على حساب  

هذه   بني  ومن  من  االسرتاتيجياتمنافسيها،  للتحول  استخدامها  ميكن  وحيث  األزرق،  احمليط  اسرتاتيجية   ،
ر قيمة لدى الزابئن، وخلق مساحة سوق غري مطروقة سابقا  إىل التحرك االسرتاتيجي البتكا  التحرك التقليدي

 ومبتكرة.

 يتضمن هذا الفصل كال من املبحثني التاليني: 

 املبحث األول: األدبيات النظرية. 

   .املبحث الثاين: األدبيات التطبيقية
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 ماهية اسرتاتيجية احمليط األزرق  األول:املبحث 

وهذا  يف وضع االسرتاتيجيات العامة أشار بورتر اىل أن االسرتاتيجية توضع اساسا للتكيف مع البيئة،  
ما جيعل املؤسسات تركز على التهديدات بدال من الرتكيز على الفرص املتاحة يف السوق، يف حني أنه ميكن 

املهارات،   و  املوارد  اىل  استنادا  االسرتاتيجية  إىل  ووضع  استخدامها توض  ابإلضافة  ميكن  اليت  االدوات  يح 
 للولوج اىل الفضاء األزرق. 

 مفهوم اسرتاتيجية احمليط األزرق :األولاملطلب 

 تطرقنا من خالل هذا املطلب اىل تعريف، خصائص وأمهية اسرتاتيجية احمليط األزرق. 

 اوال: تعريف اسرتاتيجية احمليط األزرق

كل الصناعات غري املوجودة اليوم، وتعين فضاء السوق اجملهول  "  :  أهناعرفت اسرتاتيجية احمليط األزرق على  
الذي مل يكتشف اىل حد اآلن أو الذي مل يصل اليه املنافسون، و تكون املنافسة امرا غري مطروح  ألن قواعد  

 1لعبة املنافسة مل توضع بعد". 

" اسلوب ومنط اثبت من التفكري االسرتاتيجي القائم حول انشاء اسواق، وصناعات    :كما عرفت على أهنا
 2جديدة وطلب جديد بدال من الصراع بني املؤسسات املنافسة يف األسواق احلالية". 

و االبتكار يف املنتجات واخلدمات ويف األسواق    ابإلبداع " تلك االسرتاتيجية اليت ترتبط  :أبهنا  وعرفت كذلك
 .3مل يتم اكتشافها من قبل" 

األزرق احمليط  اسرتاتيجية  نعرف  السابقة  التعاريف  حتدد  : من  الذي  الطريق  هي  فتح "  خالله كيفية  من 
مساحة سوق غري مطروقة سابقا وخلق الطلب، وفرض النمو و تبين اسرتاتيجية تضمن ابتكار الطلب وليس 

  4بحث عنه وحماولة تلبيته، وهي بذلك تسيري ابجتاه التفرد عن املنافسني وليس مزامحتهم." ال

 
قاسمي، أ. حسينة دخان، " متطلبات تطبيق استراتيجية المحيط األزرق في المؤسسات المصرفية"، مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانية،   د.كمال  

   1   عدد 129، جامعة زيان عاشور بالجلفة، ص6.
2 Ibrahim ravvabdelh and others  , blue ocean strategy as a tool for Improving A Company ‘S Marketing 
function(the case of jordan). 

دور التفكير االستراتيجي في تحقيق ابعاد استراتيجية المحيط األزرق، أطروحة مقدمة  لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  صدوق فتيحة،   : 3

 . 57، ص2018/2019الجلفة، سنة المناقشة ادارة المنظمات، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة زيان عاشور  
   .57مرجع سابق،ص صدوق فتيحة،     :4
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 اثنيا: خصائص احمليط األزرق : 
 1يتميز احمليط األزرق خبصائص كالتايل:  

تغريات  يرى اصحاب اسرتاتيجية احمليط األزرق انه على املؤسسة أن تتجرأ على ادخال  قابلية الصناعة للتغري:  
تشجعه  بل  التطوير  و  االبداع  ابواب  األزرق  احمليط  اسرتاتيجية  تغلق  ال  حيث  هلا،  جناح  عامل  قطاعها  يف 

 ابستمرار.
يتيح احمليط األزرق الفرصة للمؤسسة ان تسيطر على سوقها بسهولة، وأن حتافظ على   السيطرة على السوق:

 . هذه السوق من املنافسة إبقصاء هذه األخرية ولو لفرتة
يتجلى خلق طلب جديد من طرف املؤسسة من خالل اسرتاتيجية احمليط األزرق خبلق فضاءات   خلق الطلب:

 جديدة وأسواق جديدة.

القيمة: مما    خلق  ابعد  واىل  قطاعها،  تطور  من مستوى  ابعد  اىل  الذهاب  على  املؤسسة  األزرق  احمليط  حيث 
يدها القيمة ليست مفيدة يف هذه احلالة، وال ميكن تقيوصلت اليه صناعتها لتبدع حيث، مل يبدع قبلها غريها ف

 وهو عكس منطق احمليط األمحر. 

 :: امهية اسرتاتيجية احمليط األزرقاثلثا

القوى   قائمة هذه  الزرقاء، وجاء على راس  انشاء احمليطات  امهية  القوى احملركة ملدى  الكثري من  كانت هناك 
مل ختتلف هذه    احلالية اصبحت تزداد حدة وضغطا على النفقات واألرابح،حقيقة ان املنافسة يف الصناعات  

القوى بل ظلت وقويت، ولكن بعيدا عن كل هذا وعلى مدار السنوات العشر املاضية ، دخلت الكثري من  
ت  النزاعات العاملية اجلديدة إىل اجملاالت بسرعة مل يتمكن اال القليل من ختيلها، نعتقد أن هذه النزاعات جعل

من انشاء احمليطات الزرقاء مهمة اسرتاتيجية اكثر امهية يف املستقبل، نعرض فيما يلي بعضا منها دون ان نغطي  
 2  :حمتواها بشكل شامل 

 
:الياس سالم، " استخدام استراتيجية المحيط األزرق في التوزيع تجربة  شركة  وول  مارت للتوزيع  بالتجزئة"، مجلة التنمية واالقتصاد   1

  .72/82، ص15/04/2020(، جامعة مسيلة ، سنة النشر2020)01/ العدد 04التطبيقي،  المجلد:
جدوى التسويقية وفق استراتيجية المحيط األزرق في مد حدود السوق، مذكرة مكملة لنيل  :بوعبدهللا حسناء، بلعطار ياسمينة، دور دراسة ال 2

بوالصوف   شهادة الماستر في علوم التسيير، تخصص ادارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة عبد الحفيظ
 . 40-39، ص2019/2020ميلة،سنة
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ألق نظرة على قطاع عريض من اجملاالت اليت هتتم بصورة اساسية   دعوة متزايدة للحلول االبداعية اجلديدة :
، حيث تفوق  التعليم األساسي، اجلامعات، اخلدمات املالية، الطاقة، البيئة واحلكومة هبويتنا، الرعاية الصحية،  

املتطلبات السيولة املالية وامليزانية، على مدار السنوات العشر املاضية، دعي كل جمال من هذه اجملاالت للعمل،  
ري من اجملاالت والقطاعات فلم يكن هناك ابلكاد وقت من التاريخ احتاجت فيها اسرتاتيجيات العاملني يف كث

إىل اعادة تفكري، لكي تظل داخل اطار املوضوع، زادت الدعوة جلميع هؤالء العاملني من أجل اعادة ختيل  
 اسرتاتيجياهتم من اجل حتقيق القيمة االبتكارية بتكلفة حمدودة.

:  التأثري الضخمة  العامة  األبواق  واستخدام  االمر،    املتزايد  هذا  تصديق  الصعب  عشر  من  منذ  ولكن 
وخدماهتا   منتجاهتا  عرب  للعامة  تصل  اليت  املعلومات  اغلب  يف  تتحكم  تزال  ال  املؤسسات  سنوات، كانت 

املنوال هذا  على  احلال  تعد  ومل  شبكات    وعروضها،  مواقع  يف  السائدة  املوجة  فقد حولت  احلايل  الوقت  يف 
لفيديو واحملتوى الذي يديره املستخدمون  التواصل االجتماعي و املدوانت الصغرية وخدمات مشرتكة مقاطع ا

اليت اصبحت متواجدة يف كل مكان على سطح األرض من قوة ومصداقية الصوت من    وتصنيفات اإلنرتنت
حوزة املؤسسات اىل حوزة األفراد، ولكي تتجنب أن تكون ضحية و لكي تنتصر يف هذا الواقع اجلديد، جيب 

ما سيجعل الناس تتحدث عنك إبطراء ال ان تستعرض عيوبك،  ان تتميز عروضك اكثر من ذي قبل فهذا هو
   و ان يعطوك تقييمات عالية للغاية وان تبالغ يف تسويقها عندما ميتلك مجيع من يف العامل األبواق ذاهتا.

عندما يتحدث الناس حول العامل عن منو األسواق يف املستقبل، فال يتم  حتول املتطلبات والنمو يف املستقبل :
على الرغم من كوهنا اقوى اقتصاد اورواب والياابن اال ابلكاد هذه األايم حىت ان الوالايت املتحدة األمريكية  ذكر

يف العامل اصبحت تلعب دورا اثنواي فيما يتعلق بتوقعات النمو يف املستقبل، واصبحت دول اخرى على غرار 
انهيك عن دول أخرى مثل الربازيل، وهي من تلعب األدوار الرئيسية على مدار السنوات العشر    الصني واهلند،

املاضية اصبحت تلك الدول الثالث من اقوى عشر االقتصادايت الكربى اليت كان العامل يتبعها و يعتمد عليها 
ض من االقتصادايت املتقدمة يف  على مدار التاريخ، الستهالك السلع واخلدمات اليت ينتجها العامل، فعلى النقي

العامل اليت تتميز بدخل فرد عال، تتميز هذه األسواق البازغة الكبرية ابهنا انتج دخل فرد متواضع، ولكنه يتزايد  
ذات لعدد كبري جدا من املواطنني األمر الذي جعل عروض املؤسسات رخيصة الثمن وذات التكلفة املتواضعة  

 تنخدع حيث ان التكلفة املنخفضة وحدها ال تكفي حيث ان هذا العدد الكبري  امهية اكرب مما سبق، ولكن ال
من السكان يدخل ايضا اىل شبكة االنرتنيت، وحيصل على اهلواتف احملمولة واجهزة التلفاز اليت تعرض قنوات  
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ستحواذ على  من خمتلف احناء العامل، األمور اليت سرتفع من سقف طموحاهتم ومتطلباهتم، ورغباهتم من اجل اال
 1خميلة هؤالء العمالء األذكياء وامواهلم ستكون هناك حاجة لكل من التميز والتكلفة املنخفضة. 

على مدار التاريخ، كانت الشركات  املني يف  جمالك يف العامل أبسره:  سرعة وسهولة حتول اىل احد كبار الع
يتغري  اصبح  هذا  أن  اال  والياابن،  واورواب  األمريكية  املتحدة  الوالايت  اساسية يف  تنشأ بصورة  الكربى  العاملية 
بسرع كبرية على مدار اخلمسة عشر عاما املاضية تضاعف عدد الشركات الصينية اليت دخلت قائمة فورتشن  

ال   500 عدد  وتضاعف  مرة  اهلندية  بعشرين  امريكا  شركات  شركات  عدد  وتضاعف  مرات،  مثانية  مبقدار 
الالتينية مرتني يشي هذا األمر اىل ان هذه االقتصادايت الكبرية الناشئة ال متثل حميطات من املتطلبات اجلديدة  

ت  فحسب بل متثل حميطات من املنافسني احملتملني اجلدد ذوي الطموحات العاملية اليت ال ختتلف عن طموحا
شركة تويوات او جنرال الكرتيك، أو يونيليفر ولكن ال نعترب هذه الشركات جمرد شركات تعمل يف هذه األسواق 
الكبرية الناشئة، حيث اهنا تعترب قمة جبل اجلليد ملا حيمله املستقبل فحسب خالل العقد املاضي، حدث حتول  

لى مستوى العامل، ويعترب هذا األمر من األمور كبري يف تكلفة وسهولة ان تصبح من كبار العاملني يف جمالك ع
املواقع   انشاء  تكلفة  وقلة  سهولة  مع  احلقائق  من  حفنة  يف  فكر  تتجاهله،  ان  شركة  ألي  ميكن  ال  اليت  

الناس يف   إبمكان اي شركة ان تنشئ لنفسها متجرا على شبكة اإلنرتنيت، واصبح    إبمكان االلكرتونية اصبح  
ان   احلايل  ترب العصر  غرارجيمعوا  على  خدمات  وجود  فمع  اجلماعي  التمويل  عرب  امواال  أو   Gmailعات 

وسكايب اخنفضت تكلفة االتصاالت بصورة كبرية واصبح م املمكن حتقيق الثقة يف التعامالت اليت تتم بسرعة  
تقوم   Alibaba.comكبرية عرب استخدام على غرار ابي ابل، يف حني اصبحت الشركات على غرار شركة 

املكافئة ألدلة   البحث  ان هناك حمركات  العامل بسرعة كما  احناء  فيهم يف مجيع  والتدقيق  املوردين  ابلبحث عن 
تويرت  موقعا  فهناك  العاملية  للدعاية  ابلنسبة  اما  ابلكامل،  جماان  استخدامها  ميكنك  واليت  العاملية  الشركات 

ا قلة  مع  ابجملان،  عروضك  تسوق  ان  ميكنك  حيث  من كبار ويوتيوب  تكون  لكي  اليها  حتتاج  اليت  لتكلفة 
ان يشاركوا يف األسواق العاملية   العاملني يف العامل يف جمالك، اصبح مبقدور العاملني اجلدد من مجيع احناء العامل

وعرض منتجاهتم بسهولة على الرغم من ان هذه االساليب ال تتخطى مجيع العوائق اليت قد تواجهك لتصبح 
ني يف العامل، اال اهنا وال شك تزيد من حدة املنافسة العاملية من اجل ان تتميز يف هذه األسواق من كبار الالعب

 شديدة االزدحام ستكون حباجة ألن تكون مبدعا فيما يتعلق بقيمة االبتكار.
 

 
 . 11-9، ص2017استراتيجية المحيط األزرق، مكتبة جرير،   ، ريني ماوبرغن،تشان كيم  1
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 تطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق ومبادئاملطلب الثاين: خطوات 
 يط األزرق، وكذا خطوات تنفيذها ات ومبادئ اسرتاتيجية احملمت التطرق من خالل هذا املطلب اىل خطو 

 اوال: خطوات تطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق
يف كتاب اسرتاتيجية احمليط األزرق انه لكي تضع اسرتاتيجية جيدة، وحتدد بدائل    طبقا ملا ذكره كيم وماوبرغن

 1  السوق وتطور اسرتاتيجية احمليط األزرق جيب على املؤسسات ان تتبع اخلطوات الست التالية: 
عنداخلطوة األوىل:   الفرص سوف ختلق  أن  الواقع  الصناعة يف  بدائل  بني  يتم  القيمة  ابتكار  ان  اىل  ما  تشري 

 تكون املنتجات واخلدمات متنوعة ولكنها ختدم هدف مشرتك.
تقرتح ان بناء احمليط األزرق ممكن وذلك من خالل اقرتاح عامل اساسي من كل اجملموعات   اخلطوة الثانية:

 االسرتاتيجية وجتنب األخرى. 
الثالثة: ان يتحقق من خالل حتد  اخلطوة  ان احمليط األزرق ميكن  الراسخة تشري اىل حقيقة وهي  األفكار  ي 

 حول من هم املشرتون، ومن هم املستخدمون. 
الرابعة: املثال   اخلطوة  على سبيل  وخدماهتا،  ملنتجاهتا  ان جتد حل كامل  املؤسسات يف  وهي حتديد حاجة 

 مؤسسة ميكن ان تفتح دار حضانة ألطفال موظفيها. 
 زايدة اجلاذبية.  تقرتح اضافة املشاعر اىل اخلدمة وهذه تعمل على اخلطوة اخلامسة:
توصي بتحديد القضااي واملشكالت والعمل على وضع حلول والتنبؤ هبا، ومن هنا جيب ان   اخلطوة السادسة:
 يبدأ احمليط األزرق.

وبصفة عامة صياغة اسرتاتيجية احمليط األزرق تتطلب تفكري خارج الصندوق ووضع رؤية واضحة ومشاركتها  
 مع اجلميع. 

 رتاتيجية احمليط األزرق اثنيا: مبادئ تطبيق اس
 2تتمحور املبادئ اليت ترتكز عليها صياغة اسرتاتيجية احمليط األزرق يف أربعة حماور رئيسية هي: 

من خالل هذا املبدأ يتم العمل على اجياد سوق جديدة لالنفالت من  السوق:اعادة بناء حدود املبدأ األول: 
املنافسة، ويظهر هنا مبدأ خماطرة البحث الذي يكافح ضده الكثريون من املدراء إلجياد مناذج تطبيقية انجحة  

 
ة،  :عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، " دور استراتيجية المحيط األزرق في معالجة فجوة التنفيذ في المنظمات العامة"، المجلة العربية لإلدار  1

 .54،ص2021كان النشر(، سنة النشر، سبتمبر ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، )دون م 3، عدد41مج
منصور محمد علي األيوبي، "استراتيجية المحيط األزرق كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية"، مجلة جامعة العين لألعمال والقانون ،دون بلد     :2

 . 13، ص2020النشر، سنة النشر
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السوق  عناصر  بناء  اعادة  يهدف  وبشكل جذري  جديدة،  بطريقة  السوق  حقائق  على  التعرف  من خالل 
وا ابجتاه  احلالية  واالنطالق  التحرر  ابإلمكان  سيكون  عندها  للسوق  احلالية  احلدود  وراء  ما  اىل  لذهاب 

 اسرتاتيجية احمليط األزرق.  
الثاين:   على املبدأ  الرتكيز  خالل  من  االسرتاتيجي  التخطيط  بعملية  القيام  ان  الكاملة:  الصورة  على  الرتكيز 

الصورة الكاملة يعترب املفتاح يف ختفيض خماطر التخطيط الستثمار كم كبري من اجلهد والوقت لكونه ال يعكس 
اسرتاتيج استكشاف  يف  يساعدها  بل  فقط  للمنظمة  املايل  االسرتاتيجي  الوضع  وتفتح صورة  املستقبلية،  يتها 

ابب اإلبداع لنطاق واسع من األفراد ضمن املنظمة وتفتح عيوهنا على احمليط األزرق لتسهيل الفهم، وااليصال 
 لألخرين حبيث تؤدي للتنفيذ الفعال.  

رق اىل اختاذ  االمتداد اىل ما وراء الطلب احلايل : حتتاج املنظمة املتبنية السرتاتيجية احمليط  األز املبدأ الثالث:  
النظر اىل غري   الزابئن عليها  معينة من  فئة  الرتكيز على  فبدال من  التقليدية  مغاير ملسار االسرتاتيجيات  مسار 
الزابئن، وبدال من الرتكيز على االختالفات بني تفضيالت الزابئن، وتقسيم السوق خبلق سوق مستهدفة ضيقة  

ة جمموعات كل جمموعة تشمل زابئن ذات رغبات متشاهبة، جدا، اذ يقوم املسوقني عادة بتقسيم السوق لعد
وعندها يقومون بتصميم السلعة اليت تليب ذلك القسم من السوق لذلك فإن عمل املنظمة جيب ان يقوم على 
احلايل   الطلب  من  للمنظمة ابالمتداد ألبعد  مما يسمح  الزابئن  اىل  ابلنسبة  القيمة  القوية يف  املشرتكة  القواسم 

 ال امام كتلة جديدة من الزابئن مل تكن موجودة من قبل. بفتح اجمل
املرتبطة  املخاطرة  من كفة  املقاربة  هذه  ختفف  القيمة، حيث  ابتكار  لتحقيق  اساسيا  مكوان  املبدأ  هذا  يعترب 

حجم من الطلب على العرض اجلديد، لتحقيق حتدي ممارستني    أكربإبجياد سوق جديدة من خالل جتميعها  
السوق اىل شرائح    تقليديتني ومها: النزعة اىل تقسيم  احلاليني، واألخرى:  الزابئن  الرتكيز على  دقة   أكثراألوىل 

 وتفصيال للتكيف مع االختالفات الدقيقة بني الزابئن يف السوق. 
على   لإلبقاء  وتكافح  السوق،  من  حصتها  لزايدة  سعيا  جتاهد  األمحر  احمليط  اسرتاتيجية  ذات  الشركات  ان 

احلاليني شرائح  زابئنها  اىل  السوق  تقسيم  اىل  الغالب  يف  هذا  ويقود  وزايدهتم  اىل   أكثر  يقود  تفصيال، كما 
العروض لتلبية تفضيالت الزابئن بشكل افضل، وكلما زادت حدة املنافسة زادت ابملتوسط شدة   أكربتكييف  

يم الدقيق للسوق ختصيص العروض املقدمة، وخالل تنافس الشركات ملالقاة تفضيالت الزبون ومن خالل التقس
 ختاطر هذه الشركات يف خلقها سوقا مستهدفة ضيقة جدا. 
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لتنفيذ االسرتاتيجية ابلرتتيب  املبدأ الرابع:   السعي  الصحيح لالسرتاتيجيات ويعين ذلك  الرتتيب  اىل  الوصول 
 الذي يساعد على حتقيق األهداف، وتوظيف اخلربات للوصول اىل متطلبات العمالء يف كل مرحلة. 

ختطي احلواجز الرئيسية للمؤسسات حيث يتطلب النجاح اخلارجي يف املنافسة ان يتم حتقيق  أ اخلامس:  املبد
اية مشكالت   لتفادي  الداخلية للمؤسسة  األقسام  املؤسسة، حبل اخلالفات بني  الداخلي يف جوانب  النجاح 

األ الزرقاء، نتيجة اعادة توزيع  مياه احمليطات  التوسعات  متوقع ظهورها بعد اخلروج اىل  يتناسب مع  فيما  دوار 
 اجلديدة، ولتجاوز هذه الفرتة االنتقالية يف اتريخ املؤسسة. 

السادس:   مع  املبدأ  النظرية  ويتمثلاسس  أتسيس كل   التطبيق:  طريق  عن  االدارة  خماطر  لتقليل  السعي  يف 
التطبيق،   مع  مصحوبة  تكون  واليت  األزرق  احمليط  يف  استغالهلا  اىل  هتدف  اية اسرتاتيجية  جناح  ولتحقيق 

اسرتاتيجية جيب بذل جهد اضايف من مجيع اعضاء فريق العمل، بتحديد االرتباطات، والتفسريات والتوقعات،  
 وعندها فقط ستبحر الشركة اىل تلك املياه املفتوحة وستصل اىل امليناء املنشود ابلنجاح.

 1زرق حول حمورين رئيسيان مها: وتتمحور املبادئ اليت ترتكز عليها تنفيذ اسرتاتيجية احمليط األ  
كل تنفيذ يواجه بتحدايت وتنفيذ اسرتاتيجية احمليط األزرق يواجه اربع    التغلب على العقبات املنظماتية: .1

 عقبات هي: 
 وتتعلق إبيقاظ موظفي املنظمة ليدركوا احلاجة اىل التغيري االسرتاتيجي واخلروج من احلالة القائمة. املعنوية:  •
الالزمة    املوارد:حمدودية   • املوارد  زادت  االسرتاتيجية  يف  التحول  حدة  زادت  ان كلما   { تقول  النظرية 

لتنفيذها{، غري ان ما وجده)كيم وماوبرغن( يف عدد من املنظمات اليت درست من قبلهم ان املوارد اختصرت  
 ومل تزداد. 

لتنفيذ اسرتاتيجية احمليط األزرق،    الدافع: • للتحرك  الدافع  الوضع القائم يستغرق لكي نؤمن  والتخلص من 
 األمر سنوات وليس لدي طاقم عمل كل هذا الوقت. 

وتتمثل ابملقاومة الداخلية او اخلارجية للتغيري من قبل اصحاب النفوذ واملصاحل االقوايء، ولتحقيق  السياسة: •
دة املوارد والوقت(ابستخدام  هذا األمر بفعالية ينبغي ان هتجر احلكمة التلقيدية، والقائلة)إن التغيري مرتبط بزاي

 ما مسي ب)نظرية قيادة نقطة التحول(. 

 
      منصور محمد علي األيوبي، المرجع السابق، ص15-14.  1   
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وفقا هلذا املبدأ على اإلدارة ان ختلق يف األفراد على اختالف رتبهم الثقة    بناء التنفيذ ضمن االسرتاتيجية: .2
الطاقات وروح   الطوعي بتقدمي  التعاون  وتلهمهم  املهمة آلرائهم، ومقرتحاهتم  املكانة  العميقني وتعطي  وااللتزام 

الثقة، وعدم التعاون  املبادرة أبفضل امكانياهتم مبا يسمح للمنظمة بتخفيض خماطر اإلدارة النامجة عن فقدان  
ولكي تنجح هذه االسرتاتيجية يف التنفيذ ينبغي ممارسة العدالة التنظيمية العملياتية أو العملية العادلة من خالل  

 العناصر اآلتية: 
أبفكارهم،   الربط: • واالهتمام  آرائهم  أبخذ  فيهم  تؤثر  اليت  االسرتاتيجية  القرارات  اختاذ  يف  األفراد  إبدخال 

ا يعكس احرتام االدارة لألفراد، وألفكارهم وينتج عن هذا الربط قرارات اسرتاتيجية افضل اداراي، ومقرتحاهتم مم 
 والتزام افضل من قبل كل العاملني على تنفيذ هذه القرارات. 

توضيح الفكرة من وراء اختاذ القرارات ، وجعل األفراد اكثر ثقة ألن اإلدارة أتخذ آبرائهم مبا خيدم   التفسري: •
 ة العامة للمنظمة وبتغذية عكسية. املصلح

التوقعات:  • على    وضوح  سيحاسبون  اليت  املعايري  وما  واضح  بشكل  لالسرتاتيجية  اجلديدة  القواعد  تبيان 
 اساسها، وما عواقب الفشل. 

قوية  وبناء منظمة  العناصر يضمن اساسها،  املبنية على تلك  املنظمة  نستنتج مما سبق، ان صياغة اسرتاتيجية 
الع ان  االستمرارية بعد  تكفل  واليت  املنظمات،  يف  اإلنساين  السلوك  نظرايت  اهم  احدى  هي  العادلة  ملية 

 والفعالية املنظماتية على املدى البعيد.  

    األزرق:: الشروط األساسية السرتاتيجية احمليط اثلثا
 1  تغيري املؤسسة حمليطها يفرض عليها ان تستويف شرطني اساسيني مها:   

 الشرط األول: الكف عن مواجهة املؤسسات األخرى 
على عكس املقاربة التقليدية توصي هذه املقاربة يتجاهل املنافسني ألن أفضل طريقة للقضاء على املنافسني ال  

اهلهم فعلى املؤسسة ان تعرض عن املنافسني، وان هتتم ابلزبون  تكمن يف مواجهتهم، وامنا يف االبتعاد عنهم وجت
 حمور اهتمامها.  وجتعله

 الشرط الثاين: تشجيع االبداع والتمسك ابألصالة
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إذا كان اإلبداع ميثل الطريق الذي ال مفر منه إلنشاء حميط ازرق، فإن األصالة متثل املعيار الرئيسي للنجاح يف   
احمليط   هذا  املالحظةانشاء  على    ميكن  وال  على حتسني  وال  التقدم،  على  يساعدان  ال  واملالحقة  التقليد  ان 

االبداع Appelاستكشاف فضاءات اخرى نذكر مثال) والرتكيز على  االهتمام ابملنافسني  (اليت فضلت عدم 
ا فضلت التوجه (ابداعا اصيال وقواي متاما كما كان احلال ابلنسبة للوحة أيباد أيضIphoneواألصالة إذ كان)

حنو اإلبداع األصيل فيما خيص طريقة التسويق وموضوع العرض بدال من البقاء يف الفضاء القدمي الذي كانت  
 تتنافس فيه مع غريها على آفاق ضعيفة، وضئيلة للنمو. 

 املطلب الثالث: دوافع وأبعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق
 وأبعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق. سنتطرق من خالل هذا املطلب اىل دوافع 

 أوال: الدوافع
 1  ان الدوافع وراء استخدام اسرتاتيجية احمليط األزرق يف الشركات واملؤسسات هي كما يلي: 

دوافع مرتبطة ابألسواق من خالل استهداف اسواق جديدة مل يصل اليها املنافسون، وحتديد نوعية األسواق  •
خالل االبتعاد عن األسواق ذات املنافسة القوية اليت تؤدي يف بعض األحيان اىل املناسبة ملنتجات الشركة من  

ختفيض يف مستوى األسعار اخلاصة ابملنتجات، كما تسهم اسرتاتيجية احمليط األزرق يف اخرتاق اسواق جديدة 
 واحلد من الصعوابت والعقبات التسويقية والبحث عن طلب جديد وعدم االكتفاء ابلطلب احلايل. 

جبودة  • واملتوقعني  منهم  احلاليني  واقناع  وجذهبم،  جدد  زابئن  استهداف  خالل  من  ابلزابئن  مرتبطة  دوافع 
وحتقيق   الزابئن،  احتياجات  تلبية  من  الشركات  هذه  متكني  يف  املسامهة  الشركة، كذلك  وخدمات  منتجات 

ه االسرتاتيجية الشركة اىل  رغباهتم من اجل الوصول لكسب والئهم ملنتجات الشركة وخدماهتا، كذلك تدفع هذ
 اجراء مسوحات ودراسات حول رغبات وطموحات الزابئن. 

من زايدة   • االسرتاتيجية  هذه  تطبيق  من خالل  للشركة  والبشرية، حيث ميكن  املادية  ابملوارد  متعلقة  دوافع 
وامتالك موارد   بشرية يصعب  قيمتها ابمتالك موارد مادية وبشرية اندرة وذات كفاءة ومؤهالت علمية عالية، 

تقليدها او امتالكها، من قبل الشركات املنافسة، األمر الذي ميكن الشركة من التغلب على املنافسني وزايدة 
 مبيعاهتا وارابحها. 

 
حمد ابراهيم الغوانمة، درجة تطبيق استراتيجية المحيط األزرق وعالقتها باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة  : مؤيد م 1

 . 19م، ص2019ه/1440الغربية، رسالة ماجستير، تخصص تسويق، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القدس، سنة 
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الشركة   • متكن  تنافسية  األزرق  احمليط  اسرتاتيجية  ان جوهر  واملنافسني، حيث  ابملنافسة  عالقة  ذات  دوافع 
وال التميز  حتقيق  من  هلا  اساليب  املطبقة  ابتكار  عرب  مستدامة  تنافسية  مزااي  ومتنحها  املنافسة،  جمال  يف  تفوق 

الشركات من وضع صعوابت   ايضا  وفاعلة يصعب تقليدها، ومتكن  وتنافسية متميزة  واسرتاتيجيات تسويقية، 
 امام املنافسني يف سبيل التغلب عليهم. 

 : ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرقاثنيا

املعتاد يف األسواق تسمى بشبكة    و املنطق االسرتاتيجي  اسئلة لتضييق  االربعة وتصاغ على شكل  العمليات 
 1  احلمراء وهي:

 ما هي العناصر اليت ميكن االستغناء عنها واستبعادها من بني العناصر اليت تعد ضرورية جدا يف الصناعة؟   •
 ايل للصناعة؟ ما هي العناصر اليت ميكن ختفيضها لنقل التكاليف عن املستوى احل •
 ما هي العناصر اليت ميكن الرفع فيها لتتجاوز مستوى اجلودة احلايل للصناعة؟  •
 ما هي العناصر اليت ميكن انشاؤها و مل تلتفت اليها الصناعة القائمة من قبل؟  •
عمله،    االستبعاد: .1 يف  ضرورية  غري  القرار  متخذ  يراها  اليت  العناصر  بعض  استبعاد  اىل  املؤسسات  تسعى 

واستبعاد العوامل اليت تنافست حوهلا املؤسسات طويال يف جمال الصناعة، تعطى هذه العوامل امهية رغم فقداهنا  
املؤسسات لكن  الزبون  قيمة  يف  جوهري  تغيري  احياان  حيصل  اخنفاضها،  او  املقاربة    لقيمتها  على  تركز  اليت 

بعض   ابستبعاد  مؤسسة  قيام  مثل  به،  تشعر  او  التغيري  هذا  على  تعمل  ال  االخرى  املؤسسات  مع  املرجعية 
الذين  العاملني  األفراد  بعض  استبعاد  االنتاج،  عملية  تكاليف  لتقليل  جتنبها  ميكن  اليت  الضخمة  املصاريف 

تبعاد بيع منتجات يف موقع سوقي واحد، من خالل ذلك  يربكون عمل املؤسسة ويتقاضون اجور مرتفعة، اس
 تستطيع املؤسسة احلفاظ على حجم املبيعات و األرابح. 

هنا تقوم املؤسسة بتخفيض بعض اجراءات العمل ذات التكاليف املرتفعة و الغري الضرورية يف   التخفيض: .2
املؤسسة قد اب اذا كانت  ما  القرار حول  اختاذ  املنتجات يف سباق املؤسسة، وجيرب هذا على  لغت يف تصميم 

املنافسة، وحول ما اذا كانت ابلغت يف اخلدمات املقدمة للزابئن، والذي سيؤدي اىل زايدة هيكل التكاليف  

 
األزرق في تحسين جودة خدمة متعاملي الهاتف النقال، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في  حسينة دخان، استخدام استراتيجية المحيط   :1

الطور الثالث في علوم التسيير ، تخصص ادارة اعمال المؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف  
 . 59،60، ص 09/03/2019المسيلة، سنة المناقشة:
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من دون حتقيق مكاسب، وممكن القول ان اسرتاتيجية التخفيض تتطلب قيام املؤسسة بتخفيض استثماراهتا يف 
 ان. جمال النشاط او االستثمار قدر االمك

من خالهلا تسعى املؤسسة اىل رفع وزايدة بعض األشياء اليت ستكون هلا القدرة على رفع    الرفع)الزايدة(: .3
وحتسني مستوى اجلودة يف املنتجات اليت تقدمها للزبون، مثال على ذلك زايدة اماكن بيع منتجات املؤسسة 

ثها عن عوامل جناح لتلبية أفضل حلاجات  وطريقة العرض هلذه املنتجات، او زايدة مستوى اجلودة أو زايدة حب
 ورغبات الزبون، وهبذه احلالة تكون املؤسسة قد حققت تطورا ملموسا ابملقارنة مع منافيسيها. 

يف    اإلنشاء: .4 وجوده  يسبق  مل  جديد  شيء  بتقدمي  املؤسسة  تقوم  أن  العنصر  هبذا  وماوبرغن  يقصد كيم 
او خدمات  او  سلع  املؤسسة  تقدمي  مبعىن  ،   الصناعة،  األسواق  يف  التجاري  النجاح  حتقق  واليت  ممارسات 

وحتويل   جديد  طلب  وخلق  املشرتين،  قيمة  من  تزيد  جديدة كليا  مصادر  الكتشاف  املؤسسة  هذا  ويساعد 
التسعري االسرتاتيجي هلذه الصناعة، وطرح اصحاب املؤسسة هلذا السؤال ميكنهم من القيام ابلقفزة يف القيمة  

 احمليط األزرق.   اليت ستمكنهم من دخول
الفرق بني احمليطات الزرقاء  و   سرتاتيجية احمليط األزرقاملوجهة الاالنتقادات    جناح،عوامل  :  رابع املطلب ال
 . واحلمراء 

ككل االسرتاتيجيات تتضمن اسرتاتيجية احمليط األزرق عوامل جناح وانتقادات سيتم يف هذا العنصر تلخيص 
جناح اسرتاتيجية احمليط األزرق كما سنتناول أهم االنتقادات املوجهة هلا من مجلة من العوامل اليت تساعد يف  

 قبل الباحثني.
 أوال: عوامل جناح اسرتاتيجية احمليط األزرق

من خالل ما مت عرضه من جوانب اجيابية عن اسرتاتيجية احمليط األزرق ومن خالل جتارب ملؤسسات عاملية  
 1  ص عوامل جناح هذه االسرتاتيجية يف العناصر التالية:طبقت هذه االسرتاتيجية، ميكن ان نلخ

الرتكيز على الفاعل الرئيسي يف السوق وهو الزبون دون النظر اىل املنافسني، وحماولة مالحقتهم وذلك من   •
سيكونون  خالل احملافظة على الزابئن احلاليني ابإلضافة اىل النظر يف املستوايت الثالث لغري الزابئن وهم )الذين 

زابئن للمؤسسة قريبا الرافضون، وغري املستكشفون(، أتكيد ذلك ما قامت به نينتندو حيث ركزت يف منوذج  
 أعماهلا اجلديد على غري الزابئن، وهم األشخاص الذين ليس هلم اهتمام أبلعاب الفيديو وكبار السن. 

 
1  Made P ,Mosseby P ,Op. Cit, pp25-26. 
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مت عرضه يف ح • ما  ذلك  اثبات  السوق،  تعريف  اعادة  فكرة  على  اعادة الرتكيز  نينتيدو حيث  مؤسسة  الة 
اهنا  اعتبارها  اىل  للتسلية  اعتبارها كجهاز  من  بشأهنا  التفكري  وانتقال  الفيديو،  للعبة  األساسية  الفكرة  تعريف 

 جهاز لتكوين لياقة بدنية، وهبذا فقد جذبت حىت كبار السن القتناء اللعبة. 
اجتاه خيتلف ع  • اىل  الرتكيز يف احمليط األمحر  اجتاه  االبتكارات دافعها  تغيري  والقيام بسلسلة من  املنافسني  ن 

األساسي انشاء القيمة ورفعها ابستمرار، اثبات ذلك ما قامت به مؤسسة نوفونورديسك فباإلضافة اىل حتويل 
مسار اهتمامها من املؤثرين الرئيسيني وهم األطباء اىل الزبون، أنشأت حميط أزرق من خالل ابتكارها اجلذري  

األنسو  االبتكارات  لقلم  من  سلسلة  طرح  اىل  عمدت  ابملنافسني  انشأته  الذي  األزرق  احمليط  تلوث  وملنع  لني 
 التحسينية هدفها الرفع يف اجلودة، وهي بذلك ترفع قيمة الزبون وتضع حواجز ملنع املقلدين.

األس • من خالل ختفيض  ايباي  به  قامت  ما  ذلك  الزبون، أتكيد  قيمة  رفع  مقابل  التكاليف يف  عار تقليل 
اىل الزبون عرب البيع على شبكة األنرتنيت وتكوين جمتمع األنرتنيت،   والتوجه مباشرةابالستغناء عن الوسطاء  

اليت  األمريكية  اجلوية  واخلطوط  االنرتنيت  عرب  اهلاتفية  االتصاالت  التكاليف  ختفيض  خالل  من  وسكايب 
لوق ظلت  العناصر  هذه  التكاليف،  لتنخفض  ضرورية  غري  عناصر  وتركيز  خفضت  االنتباه  حمط  طويل  ت 

 املنافسني. 
قيمة   • ذات  العناصر  أي  مبعرفة  الذي يسمح  االسرتاتيجية  الصناعة عرب خمطط  لوضع  معمق  اعتماد حتليل 

املمنوحة حاليا للزابئن ما ميكن من إنشاء منحىن قيمة خيتلف عن املنافسني من خالل تغيري احملاور املعتمدة  
ك الشمس حيث مزج بني عناصر  عادة لتشكيل جمموعة جديدة من القيم للزابئن، أتكيد ذلك ما اعتمده سري 

 تقليدية مع عناصر جديدة لعروض السريك املقدمة وابلتايل حقق ابتكار القيمة. 
 اثنيا: أهم انتقادات املوجهة السرتاتيجية احمليط األزرق

اليت جنحت يف توجهها االسرتاتيجي حنو احمليط األزرق، وعلى   اليت عرضت للمؤسسات  من خالل احلاالت 
امل م  وأهم  الرغم  ابحثني،  طرف  من  انتقادها  مت  انه  إال  االسرتاتيجية،  هذه  هبا  تتمتع  اليت  االجيابية  يزات 

 1  االنتقادات اليت وجهت هلذه االسرتاتيجية نذكر:
انقشوا اطر التحليل املعتمدة من قبل كيم وماوبرغن إلجياد   2008ريث، والكر وستيك يف مقال هلم سنة •

و  للمؤسسات  ابلنسبة  ازرق  ملخطط  حميط  تصورمها  يف  وماوبرغن  االسرتاتيجية، كيم  خمطط  أداة  ابألخص 
االسرتاتيجية اكدوا اهنا اداة تشخيص للوضع التنافسي تسمح للمؤسسة ابكتشاف احنراف أدائها وتوجيه من 
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متعاملي السوق التقليديني اىل خلق القيمة، لذلك يبغي ان يكون احنراف اسرتاتيجية املؤسسة" حنو األفضل" 
تلك اليت ينتجها املنافسون يف الصناعة مع العلم أبن املؤسسة ينبغي أن يكو حتوهلا لتكون انجحة، أشار    من

املؤسسات الستعمال خمطط االسرتاتيجية بشكل   يوجهان  وماوبرغن  ان كيم  من  ابلرغم  انه  إىل  ووالكر  ريث 
يئة املشروع التجاري، والسبب الرئيسي  فعال، إال ان هذا ال يوفر وسيلة لعرض اسرتاتيجية أمثل نظرا ملعلمات ب

هو انه ال يوجد اي قياس للقيمة الفعلية هذا من جهة، ومن جهة اخرى خمطط االسرتاتيجية يف شكله األصلي  
 1يظهر االختالف بني االسرتاتيجيات، وقياس تلك االختالفات يتم ابملالحظة فقط. 

على معيار االختالف والذي من املفروض أن مينح املؤسسة التميز يف السوق، هذا    يؤكد كيم و ماوربرغن •
يعين أن منحىن القيمة جيب ان يكون بعيد عن مالمح اسرتاتيجية املنافسني، ومع ذلك ال ميكن احلكم أبن 

فإ وهبذا   ،" األفضل   " أبنه   " " االختالف  يبقى  املنافسني  عن  االختالف  ميثل ذلك  القيمة  معيار"  انشاء  ن 
 االختالف" ليس كافيا الختيار اسرتاتيجية امثل. 

قبل كيم و ماوبرغن   املدرجة من  األربعة  العمليات  ان ندرج مالحظة تتعلق ابطار  الدراسة ميكن  ومن خالل 
وهبذا   قياسه،  ميكن  ال  وابلتايل  غري كمي  انه  االسرتاتيجية  خمطط  عيوب  اهم  من  االسرتاتيجية،  خمطط  وكذا 

خذي القرار يف املؤسسة قياس درجات االختالف بني عروض املنافسني، واستكشاف العرض  يصعب على مت
الذي يتوجب استبعاده أو ختفيضه، أو رفعه أو إنشاؤه، ابلنسبة إلطار العمليات األربعة ميكن تكييفه حسب  

 الصناعة اليت سيتم تطبيقه عليها. 
 يط األمحر: املقارنة بني اسرتاتيجية احمليط األزرق واحملاثلثا

السوق إىل حميطات زرقاء) (،  red Oceansواىل حميطات محراء) (،  blue Oceansلقد مت تقسيم 
حيث يتم يف احمليطات احلمراء حتديد حدود الصناعة وتقبلها ويتعارف اجلميع على القواعد التنافسية للعمل،  

ع االستحواذ  من  لتتمكن  املنافسة  الشركات  على  تتفوق  ان  الشركات  مطالب  فتحاول  من  أكرب  حصة  لى 
وتتحول املنتجات السوق احلالية، ومع زايدة مساحات األسواق ازدحاما، تقل فرص حتقيق األرابح أو النمو،  

اىل سلع، وتزداد املنافسة الشرسة من محرة احمليطات احلمراء، أي ان هذه احمليطات متثل األسواق املألوفة واليت  
لشركات بطرح منتجاهتا يف األسواق ويكون الصراع التنافسي ابلسوق  تشبعت ابلسلع واخلدمات، حيث تقوم ا

 
1 Raith M.G ,et al,(2008), A Decision-AnalyticApproach to blue ocean strategy development , Conference 
Paper, Department of Economics and Management, Otto-von-Guericke University, Germany, p5. 
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وتسعى  التقليدية،  األسواق  يف  السوقية  حصتها  على  احلفاظ  اجل  من  الشركات  هذه  وتناضل  جدا،  كبري 
 للتمايز يف الكلفة من خالل استخدام اسرتاتيجيات دفاعية يف سوق تنافسي حمدود لتحافظ على نفسها. 

الزرقاء فإن آلية العمل ميكن تلخيصها هبذه العبارة " ان الطريقة الوحيدة للتغلب على املنافسة    أما يف احمليطات
هي التوقف عن حماولة هزمية املنافسة "، اي على النقيض متاما فإن احمليطات الزرقاء تتحدد مبساحات السوق 

والفرص املتعلقة ابلنمو ذو الرحبية العالية، ويتحول الرتكيز االسرتاتيجي فيها على   غري املطروقة، وابتكار الطلب
لبدائل بدال من املنتجات املنافسة، وعلى غري الزابئن بدال من الزابئن، وتعد الوحدة األساسية لتحليل النمو 

و املربح ابلتحرك االسرتاتيجي املربح يف احمليط األمحر هي الصناعة او الشركة نفسها، وتتمثل وحدة حتليل النم
وتستطيع   لألسواق،  تقدمي عروض جديدة  تتضمن  اليت  االدارية  واألفعال  القرارات  من  الذي يضمن جمموعة 
والقيمة يف وقت   الكلفة  على  الرتكيز  من خالل  القيمة  ابتكار  من خالل  التحرك االسرتاتيجي  من  الشركات 

اسرت  تبين  من  الشركات  ميكن  الذي  األمر  قيمة  واحد،  خللق  واحد  وقت  يف  الكلفة  وخفض  التمايز  اتيجية 
 1  جديدة للزبون والشركة معا.

 : اهم الفروقات بني احمليطات الزرقاء واحلمراء01رقم  اجلدول
 اسرتاتيجية احمليط األزرق اسرتاتيجية احمليط األمحر 

 املنافسة. انشاء مساحة سوق خالية من  التنافس على مساحة السوق ذاهتا. 
 ابعاد املنافسني عن املنافسة.  التغلب على املنافسني. 
 انشاء نوع جديد من الطلب والسيطرة عليه.  استغالل الطلب احلايل. 

قيمة  انشاء التبادالت القائمة على قيمة التكاليف. على  القائمة  ابلتبادالت  التقيد  عدم 
 التكاليف.

ر التميز توفيق نظام انشطة الشركة ابلكامل مع خيا
 أو التكلفة املنخفضة. 

توفيق نظام أنشطة الشركة ابلكامل للسعي لتحقيق 
 التميز والتكلفة املنخفضة. 

 . 21: مؤيد حممد ابراهيم الغوامنة، مرجع سابق، صاملصدر
وماوبرغن  الباحثان كيم  يؤكد  متصلة  دراسات  للشركات   ويف  حي  االسرتاتيجي كبديل  التحرك  مفهوم  على 

املتواصل،   العايل  الزرقاء واألداء  انشاء احمليطات  والصناعات كوحدة حتليلية صحيحة ميكن استخدامها لشرح 

 
مؤيد محمد ابراهيم الغوانمة، "درجة تطبيق المحيط األزرق وعالقتها باألداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية"،   1

 . 20م، ص2019ه/1440رسالة ماجستير، تخصص ادارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القدس، سنة المناقشة
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حيث يتضمن هذا املفهوم جمموعة من األفعال والقرارات االدارية املستخدمة يف وضع عروض العمل الكبرية  
ان من شأهنا  واليت اليت  القيمة،  ابتكار  عليها  يطلق  اسرتاتيجية  على  املفهوم  هذا  فيقوم  اسواق أبكملها،  شاء 

الطفرة يف  يتحقق  املشرتون، وبذلك  عليها  اليت حيصل  القيمة  رفع  مع  تزامنا  التكاليف  تتمحور حول خفض 
ملنفعة والسعر والقيمة اليت  القيمة لكل من الشركة وزابئنها، ومبا ان القيمة اليت حيصل عليها املشرتي تنبع من ا

اليت   املنفعة  بني  التنظيم  عرب  فقط  يتحقق  القيمة  ابتكار  فإن  والتكلفة،  السعر  من  تنبع  الشركة  عليها  حتصل 
 تقدمها الشركة والسعر والتكلفة. 

على  حريصة  وتكون  التطور،  ملواكبة  السوق  يف  منافسيها  من  اسرع  تكون  أبهنا  االبتكارية  املنظمات  تتميز 
االتيان بكل ما هو جديد على مستوى املنتج او حتسني العوامل التنظيمية للمؤسسة ، لذا فعليها ان تسعى  

ة من خالل استخدام منوذج النظم الذي يعطي خمرجات مرغوبة كاملنتجات االبداعية واليت  لكي تصبح مبتكر 
الب توفر  ضرورة  مع  املنظمة،  داخل  ابداعية  واملوارد  األفراد  فيها  لالبتكار  يكون  التشجيعية  اوضح يئة  حيث 

اي   جديدة،  لفكرة  العلمي  والتطبيق  املنظم  التطور  بصيغة  جديد  هو  ملا  التوصل  يعين  االبتكار  أبن  سرتينقر 
التعامل مع منتج او خدمة جديدة مل يسبق اختيارها، وكما اشار جنم اىل ان مفهوم االبتكار يعين قدرة الشركة 

مل على اضافة قيمة اكرب واسرع من املنافسني يف السوق حيث تكون الشركة على التوصل ملا هو جديد ويع
االبتكارية هي االوىل ابملقارنة مع املنافسني يف التوصل اىل الفكرة اجلديدة او املفهوم اجلديد، او الوصول اىل  

واسواق جديدة  ) 1منتج  ويدعي   ،min-jian jun and haiاستخدا عرب  يتحقق  القيمة  ابتكار  ان  م  ( 
للمنفعة  املثايل  التكامل  يؤكدان  واللذان  احلدية،  التكلفة  وخفض  احلدية  املنفعة  زايدة  وهي  اقتصادية  مفاهيم 
القيمة اىل اسرتاتيجية دائمة، ستكون هناك حاجة ماسة   ابتكار  املنخفضة، ومن اجل حتويل  والتكلفة  العالية 

 واملوظفني. للتوفيق بني ما تقدمه الشركة من املنفعة والسعر والتكلفة 
القيمة حيدث عندما توازن الشركات بني خلق القيمة والوسيلة والسعر والتكلفة فهو طريقة حديثة يف    وابتكار

وينتج ابتكار القيمة عن   املنافسة،التفكري االسرتاتيجي وتنفيذها بطريقة ينتج اجياد احمليط األزرق والتحرر من  
سرتاتيجيات املبنية على اساس املنافسة وهي البيع حبسب كلفة  حتدي واضح للطرق التقليدية والشائعة يف اال

قيمة   الشركات اليت تبحث عن  اليت    أكربالقيمة، وعلى  الشركات  واما  الكلفة،  ان تضحي ابعتبارات  للزابئن 
 رات القيمة.تريد ان تقلص التكاليف جيب عليها ان تضحي ابعتبا

 
 

 .21(: ادارة االبتكار، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،ص2003)نجم، عبود.   1
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بني املنطق التقليدي ومنطق ابتكار القيمة على اساس األبعاد   االختالفيوضح  :2رقم  اجلدول
 : لالسرتاتيجيةاالساسية 

األبعاد 
اخلمسة 

 لالسرتاتيجية 

 منطق ابتكار القيمة  املنطق التقليدي

فرضيات  
 الصناعة

 ميكن تشكيل ظروف الصناعة  ظروف الصناعة مت تقدميها 

الرتكيز 
 االسرتاتيجي

 مزااي تنافسية. جيب على الشركة بناء 
 اهلدف هو التغلب على املنافسة. 

 املنافسة ليست معيار. 
القيمة  يف  نوعية  قفزة  حتقيق  الشركة  على  جيب 

 للسيطرة على السوق. 
بقاعدة   الزابئن  االحتفاظ  الشركة  على  جيب 

املزيد من   عمالئها وتوسيعها من خالل 
 التقسيم والتخصيص. 

االختالفات   على  الرتكيز  يتم  أن  ينبغي 
 يقدره العمالء ويعتربونه ذا قيمة. فيما

يستهدف مبتكر القيمة كتلة املشرتين ويسمح عن 
 طيب خاطر لبعض العمالء احلاليني ابلذهاب. 

الرئيسية   املشرتكة  القواسم  على  يقدره    فيمايركز 
 العمالء ويعتربونه ذا قيمة. 

األصول 
 والقدرات 

ا لشركة االستفادة من اصوهلا  جيب على 
 وقدرهتا احلالية. 

ابلفعل  لديها  مبا  مقيدة  الشركة  تكون  أال  جيب 
 ماذا سنفعل لو بدأان من جديد؟جيب ان نسأل، 

عروض 
املنتجات  
 واخلدمات

الصناعة   هلذه  التقليدية  احلدود  حتدد 
تقدمها   اليت  واخلدمات  املنتجات 

 الشركة. 
 العروض. اهلدف هو تعظيم قيمة تلك 

يفكر مبتكر القيمة من حيث احلل الشامل الذي 
أيخذ  ذلك  لو كان  حىت  العمالء،  اليه  يسعى 
التقليدية   العروض  من  أبعد  هو  ما  اىل  الشركة 

 لقطاع الصناعة. 
 . 23: مؤيد حممد ابراهيم الغوامنة، مرجع سابق،صاملصدر

ويف ضوء ما تقدم، ميكن القول أن اسرتاتيجية احمليط األمحر املرتكزة على اساس املنافسة تفرتض أن الشروط 
اهليكلية للصناعة اثبتة، وان املنظمات جمربة على التنافس ضمنها، وهو افرتاض مبين على ما يسميه األكادمييون 
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ز ابتكار القيمة على منظور يرى ان حدود اسوق  املنظور البنيوي أو حتمية الوسط احمليط، وعلى العكس يرتك
من خالل العمل ومعتقدات العاملني يف هذه الصناعة، وهو    وبنية الصناعة ليست اثبتة، بل ميكن اعادة بنائها

تتنافس يف  التميز يف احمليط األمحر ميتاز بكلفته العالية ألن املنظمات  ان  البناء، كما  اعادة  ما يسمى منظور 
، لذلك فإن اخليار االسرتاتيجي يتمثل ابلسعي وراء التميز أو الكلفة املنخفضة، أما يف عامل اعادة اجملال نفسه 

البناء فيتمثل اهلدف االسرتاتيجي ببناء قاعدة جديدة للممارسة وكسر قاعدة البيع حبسب كلفة القيمة، ومن مث 
 1اجياد احمليط األزرق. 

   االدبيات التطبيقية الثاين:املبحث 

اليت عاجلت إشكاليات ختص متغري     او األجنبية  العربية منها  الدراسات سواء  حيث   الدراسة،تتعدد 
تناول املوضوع واقع تطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق يف اجلزائر مما تطلب من الباحثة االطالع على الدراسات  

ابالضافة اىل التوصل ملدى التشابه او االختالف بني   النتائج، سريوتفاملشاهبة لالستفادة منها يف تنفيذ البحث 
 السابقة ذات الصلة.   والدراساتهذه الدراسة 

 الدراسات السابقة ابللغة العربية  األول:املطلب 

   العربية:من بني الدراسات 

" األزرق يف األداء التسويقي  دور ابعاد اسرتاتيجية احمليط" بعنوان "الدكتور رعد عدانن رؤوفدراسة "  أوال:
االدوية   لصناعة  العامة  الشركة  على  يف    ––نينوى    –الطبية    واملستلزماتابلتطبيق  منشور  تنمية مقال  جملة 

 . 2010النشر ، لسنة32 جملد ،98الرافدين العدد 

احمليط االزرق يف تفعيل األداء التسويقي،    ابعاد اسرتاتيجيةاهلدف الرئيسي من هذه الدراسة اىل ابراز دور    ومتثل
   رئيس.مث ترسيخ قناعات القائمني على هذه األنشطة التسويقية يف املنظمة املبحوثة حول تطبيقها كهدف  ومن

   اىل:توصلت الدراسة  وقد وحتليلها  واملعلوماتوقد مت االعتماد على االستبانة يف مجع البياانت 

 
 . 23، ص(: استراتيجية المحيط األزرق والميزة التنافسية، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن 2012طالب، عالء والبناء، زينب)   1
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ان األساليب التسويقية التقليدية مل تعد جتدي نفعا يف ظل الواقع التنافسي احملتدم الذي تعيشه املنظمات  •
   الصناعية.

تعد املشكلة يف   وملتسعى اسرتاتيجية احمليط األزرق اىل تشخيص ابعاد السوق احلالية يف خميلة املدير فقط،   •
الط عن  الفائض  البحث  الطلب    وامنالب  اىل  العرض  من  االنتباه  حتويل  يتطلب  مما  خلقه،  يف   ومنالتفكري 

 الرتكيز على املنافسة اىل الرتكيز على خلق قيمة مبدعة خللق طلب جديد. 
لعل   • الصناعية،  املنظمات  يف  عديدة  مفاصل  يف  األزرق  احمليط  اسرتاتيجية  تطبيق  ااثر  ما   أبرزهاتنعكس 

، االمر الذي اثبتته ومتغرياهتاتتمخض عنه من أداء متميز خيلق هلا افاق جديدة يف كيفية التعامل مع السوق  
 جتارب املنظمات اليت استفادت من بعض اجلوانب هلذه االسرتاتيجية.  

املشين"  دراسة:  اثنيا علي  داود  منتجات بعنوان    "اننسي  رايدة  يف  ودورها  األزرق  احمليط  "اسرتاتيجية 
قدمت  "شركة النبيل للصناعات الغذائية"،    دراسة حالةوأسواق يف قطاع الصناعات الغذائية يف األردن"  

كلية   -قسم إدارة االعمال  -لهذه الرسالة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة االعما
، هتدف هذه الدراسة اىل التعرف على مدى تطبيق  2011 ،تشرين الثاين -جامعة الشرق األوسط -االعمال 

مبادئ اسرتاتيجية احمليط األزرق يف شركة النبيل للصناعات الغذائية، و بيان دورها يف رايدة منتجات وأسواق 
 قطاع الصناعات الغذائية يف األردن . 

اىل   التوصل  مت  قد  و  مناقشتها  و  املقابالت  وحتليل  الدراسة  هذه  يف  النوعي  البحث  منهج  استخدام  مت 
 االستنتاجات التالية : 

اىل   • الشركة  تقود  اليت  الناجحة  الفرصة  مبثابة  النبيل  شركة  األزرق يف  احمليط  اسرتاتيجية  مبادئ  تطبيق  يعد 
من حتقيق  يف  نتائجها  تتمثل  اليت  الرايدة  أسواق  حتقيق  انشاء  و  املميزة  املنتجات  تقدمي  خالل  من  الشركة  و 

   واالرابح.جديدة، وما له من اثر يف جذب زابئن جدد و منو املبيعات واحلصة السوقية 
يوضح   • مما  املستخدمة،  والتكنولوجيا  احلالية  للمنتجات  تطويرا  الغذائية  الصناعات  قطاع  يف  االبتكار  يعد 

اخل األسواق احلالية، كما يعد تقدميا ملنتجات جديدة وانشاء أسواق جديدة،  إمكانية خلق حميط ازرق من د
مما يوضح خلق حميط ازرق نقي وتربز أمهية البحث عن أسواق حميط ازرق يف حعل قطاع الصناعات الغذائية  

   املتسارعة.حيا يف ظل التغريات 



 ..............................................................................الجانب النظري الفصل األول:. 
 

 
26 

األ • احمليط  اسرتاتيجية  مببادئ  وعيا  النبيل  شركة  يف  املدراء  هذه  يظهر  ملصطلحات  ادراكهم  عدم  رغم  زرق 
  اجلديدة.االسرتاتيجية 

"  حمددات تطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق يف املؤسسات املصرفية" بعنوان "كمال قامسي    "  دراسة  :  اثلثا
املسيلة    – بوالية  املصرفية  املؤسسات  التسيري  –حالة  علوم  و  التجارية  و  االقتصادية  العلوم  جامعة   -كلية 

و متثل اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة يف : التعرف على خمتلف املفاهيم املشكلة السرتاتيجية ،  2018املسيلة،  
نفيذها، و أيضا اثبات انه ميكن تطبيقها يف احمليط األزرق و كذا التعرف على ادواهتا و اكتشاف حمددات ت

 املؤسسات املصرفية اجلزائرية .  

   اىل:خلصت الدراسة  وقدلقياس املتغريات بعد حتليلها  ووسيلةوقد مت استخدام االستبانة جلمع البياانت 

لتطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق يتوجب على املؤسسات حمل الدراسة العمل على خفض، استبعاد بعض  •
بعض العوامل ما من شاهنا حتقيق قفزة يف القيمة،    وابتكارنفس الوقت زايدة    ويفالعوامل يف القطاع املصريف،  

املصرفية   املؤسسات  على كوادر  يتوجب  انه  الدراسة  احمليط    العوامل  إدراكوتوصي  اسرتاتيجية  لتطبيق  احملددة 
   بنجاح.ما ارادت الدخول اىل احمليط األزرق  إذااألزرق 

يف حتسني جودة خدمة متعاملي    استخدام اسرتاتيجية احمليط األزرق" بعنوان"  حسينة دخاندراسة "  :رابعا
ة لنيل شهادة دكتوراه الطور دراسة على متعاملي اهلاتف النقال بوالية املسيلة" أطروحة مقدم   –  اهلاتف النقال

اعماليف علوم التسيري ختصص    LMDالثالث   املسيلة    –املؤسسات    إدارة  سنة    –جامعة حممد بوضياف 
   اىل:هدفت هذه الدراسة  وقد ،2019النشر 

 االزرق. تسليط الضوء على منطلقات اسرتاتيجية احمليط  •
حتديد الثغرات يف جودة اخلدمة املدركة يف سياق قطاع االتصاالت ابجلزائر، ال سيما ضمن متعاملي اهلاتف  •

 ابملسيلة. النقال الثالث 
  .جودة اخلدمة لدى متعاملي اهلاتف النقال ابجلزائر وتقييمقياس  •
 ق. عمل اسرتاتيجية احمليط األزر  واطرحتديد جماالت التحسني يف اجلودة وفقا لسياق  •

خلصت الدراسة اىل مجلة من    وقدلقياس املتغريات بعد حتليلها    ووسيلةمت استخدام االستبانة جلمع املعلومات  
   أمهها:االقرتاحات 
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املؤسسة،   • عروض  عن  حديثة  و  فورية  معلومات  توفري  شانه  من  الذي  النقال  اهلاتف  تطبيقات  انشاء 
 واإلجابة عن تساؤالت الزبون بشان العروض .  

   بنفسه.من شانه ان جيعل الزبون خيدم نفسه  احلل الذيمنوذج اخلدمة الذاتية يعد  •
الدراسة سيس • املؤسسات حمل  االنرتنت من طرف  اليت تشكيل جمتمع  العروض  مح مبشاركة معلومات عن 

 تقدمها. 
  "اتثري القدرات املعرفية يف حتقيق اسرتاتيجية احمليط األزرق"  بعنوان   جهان سلمان عالوي"دراسة    خامسا:

اعداد   من  الغازية  للمشروابت  بغداد  شركة  يف  استطالعية  الوسطى  "دراسة  التقنية  اإلدارة ،  اجلامعة  معهد 
  اىل:هتدف الدراسة  ،2021،  127العدد  -واالقتصادمقال يف جملة اإلدارة  -التقين
   الغازية.التعرف على مستوى القدرات املعرفية يف شركة بغداد للمشروابت  •
 التعرف على مدى تطبيق ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق يف الشركة املبحوثة.   •
   األزرق.عرفية يف حتقيق اسرتاتيجية احمليط التعرف على دور القدرات امل •
   األزرق.واسرتاتيجية احمليط  أببعادهااختبار العالقة بني متغريات القدرات املعرفية  •
   األزرق.احمليط  اسرتاتيجيةيف حتقيق  أببعادهامتغريات القدرات املعرفية  أثردراسة  •

روابت الغازية للتعرف على واقع العمل ومعرفة القدرات  مت اجراء عدد من الزايرات امليدانية يف شركة بغداد للمش
البياانت   مجع  يف  لالستبانة  ابإلضافة  األزرق،  احمليط  اسرتاتيجية  حتقيق  يف  تساهم  واليت  متلكها  اليت  املعرفية 

 اخلاصة مبتغريات البحث، وقد خلصت الدراسة اىل:  

حظيت ابلتشجيع من قبل إدارة الشركة    واالبداعوجود القدرات اإلبداعية مبستوى عال وان عملية االبتكار   •
وخاصة فيماي تعلق حبرصها على امتالك التكنولوجيا اجلديدة، والعمل على تغيري أسلوب عملها مبا يتالزم مع 

   املوقف.
   الشركة.أظهرت نتائج البحث وجود قدرات معرفية مبستوى عال يف  •
ق، االبتكار وذلك خللق أسواق جديدة وكسب زابئن جدد، اهتمام الشركة مبتغريات اسرتاتيجية احمليط األزر  •

وتقليل التكاليف، واهتمام إدارة الشركة    والضياعاتوالتقليص حيث تسعى الشركة ابستمرار على تقليل التلف  
   املبيعات.حنو ادخال تقنيات وطرق جديدة على املزيج الرتوجيي من اجل زايدة 
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علي    دراسة  سادسا: التنافسية    االيويب""منصور حممد  امليزة  لتحقيق  "اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل 
سنة النشر  والقانون، لألعمالمقال يف جملة جامعة العني  دير البلح"-دراسة تطبيقية يف كلية فلسطني التقنية 

   ايل:هتدف الدراسة  ،2022

   التقنية.التعرف على واقع تطبيق ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق يف كلية فلسطني  •
  التقنية.بيان مستوى تطبيق ابعاد امليزة النتافسية يف كلية فلسطني  •
األزرق   • احمليط  اسرتاتيجية  ابعاد  بني  العالقة  طبيعة  على  فلسطني   وحتقيقالكشف  التنافسية يف كلية  امليزة 

  التقنية.

 ومن خالل ذلك مت التوصل اىل جمموعة من التوصيات أمهها:   وحتليلهاتخدام االستبانة يف مجع البياانت مت اس

   أببعادها.توصي الدراسة بضرورة تعزيز دور اسرتاتيجية احمليط األزرق  •
عامة   • العايل  التعليم  مؤسسات  قبل  من  األزرق  احمليط  اسرتاتيجية  وتطبيق  تبين  التقنية   والكلياتضرورة 

  خاصة.
مناسبة  • بتكلفة  تعليمية  خدمات  وتقدمي  املتاحة  الكلية  موارد  استغالل  رفع كفاءة  على  العمل  ضرورة 

  والبحثية.غالهلا يف الدراسات العلمية اىل توفري قاعدة بياانت متضمنة كافة البياانت اليت يتم است ابإلضافة

 الدراسات السابقة ابللغة األجنبية  املطلب الثاين :

 bleu ocean:    ( Goodarz javadian Dehkordi 2012)دراسة    :أوال
strategy a study  

over a stratgy  wish help the firm to survive from competitive  

 environment  

اسرتاتيجية احملبط األزرق : اكثر االسرتاتيجيات اليت تساعد الشركة على البقاء على قيد احلياة يف البيئة  
 .  التنافسية
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االسرتاتيجيات اليت متكن الشركة من مواجهة    كأكثرهدفت الدراسة اىل تقييم دور اسرتاتيجية احمليط األزرق     
تثنية  و  األسواق  و  العوملة  ظل  يف  االستمرار  و  البقاء  على  قدرهتا  زايدة  و  التنافسية  البيئة  يف  التحدايت 

شركة يف ماليزاي، و ثد مت استخدام االستبانة جلمع املعلومات و بعد   18املعلومات، و طبقت الدراسة على  
ان تطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق يسهم يف فتح أسواق جديدة و خلق طلب جديد و   حتليلها خلصت اىل :

يزيد من فرص النمو و التطور، و حركة متسارعة من للمنتجات و اخلدمات و هامش الربح، و خلصت أيضا  
الوسيلة و السعر اىل ان ابتكار القيمة للشركة و الزبون هو حجر الزاوية يف االسرتاتيجية من خالل املوازنة بني  

و  األزرق  احمليط  اسرتاتيجية  بتطبيق  الشركات  الدراسة  اوصت  و  الدموية  املنافسة  من  التخلص  و  الكلفة  و 
التقليدية و  للمنافسة  الشركات يف هذه احمليطات  االبتعاد عن اسرتاتيجيات احمليطات احلمراء، حيث تتسابق 

 خلدمة . بناء موقف دفاعي ضمن الرتتيب يف جمال الصناعة و ا

 identifying the attributes of blue ocean strategyدراسة    :اثنيا
in hospitality  (Jen-te yang 2012)   

 :   حتديد اخلصائص املميزة السرتاتيجية احمليط األزرق يف الفندقة 

مت    Taiwanهدف الدراسة هو حتديد خصائص اسرتاتيجية احمليط األزرق يف بعض الفنادق املختارة يف      
نتائج   أظهرت  و  األرض،  نظرية  مقاربة  اىل  ابإلضافة  منظمة  شبه  مقابالت  على  الدراسة  هذه  يف  االعتماد 

لنزالء القيمة  تصورات  حتديد  و  األزرق،  احمليط  اسرتاتيجية  مميزات  عروض   الدراسة  ابتكار  بينها  من  الفنادق 
ذات قيمة مضافة مميزة، تطوير قطاعات أسواق جديدة، صنع العالمة التجارية، خلق أجواء فريدة من نوعها  
الفنادق   التنافسية وسط  مواقعها  ما عزز  هذا  اسرتاتيجية،  حتالفات  انشاء  التوزيع،  قنوات  تعديل  الفندق،  يف 

تؤكد النتائج أيضا انه يتوجب على الفنادق انشاء قيمة مميزة من خالل إدارة  السياحية الدولية يف اتيوان، كما  
 عالقات العمالء .  

 Determinants of implementation of blue ocean strategy in  اثلثا:
commercial banks in Kenya (Miano, Edwin Maina ,2013 )  

 :   البنوك التجارية يف كينياحمددات تنفيذ اسرتاتيجية احمليط األزرق يف 
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هدف الدراسة متثل يف اكتشاف حمددات تنفيذ اسرتاتيجية احمليط األزرق يف البنوك التجارية يف كينيا، حيث     
بنك جتاري مسجل يف كينيا، وقد خلصت الدراسة    43بنكا من بني  بنكا من بني    25استهدفت الدراسة  

قة ابلتخفيض، االستبعاد، الزايدة واالبتكار، كما خلصت أيضا اىل ان  اىل ان معظم البنوك تدرك املسائل املتعل
هناك عدد من العوامل اليت تؤثر على تطبيق هذه االسرتاتيجية يف البنوك، كما توصي الدراسة اىل انه يتوجب  

 طار.   على البنوك ادراك العوامل احملددة سابقا اذا ما كانت تريد االبتعاد عن املنافسة و جعلها خارج اال

 : bleu ocean strategy as  ( S.Ehsan Mirrahimi 2013)دراسة  :رابعا
revolution in the field of strategic management   

 .  اسرتاتيجية احمليط األزرق كثورة يف جمال اإلدارة االسرتاتيجية

فعاليتها،   و  االسرتاتيجية  أمهية  اظهار  اىل  الدراسة  االسرتاتيجية، كما هدفت  اإلدارة  جمال  يف  ثورة  ابعتبارها 
هدفت اىل توضيح املبادئ اليت تركز عليها و الفوائد املتوقع احرازها جراء تطبيقها، و خلصت الدراسة اىل ان 
هذه االسرتاتيجية صاحلة للتطبيق يف شىت أنواع املؤسسات يف شىت القطاعات االقتصادية و اخلدمية مهما كنت  

و بينت الدراسة املبادئ الستة األساسية يف االسرتاتيجية و هي إعادة بناء حدود السوق و الرتكيز حجمها،  
على الصورة الكلية للوصول اىل الرتتيب االسرتاتيجي الصحيح و عدم االعتماد على األرقام فقط، و ابتكار 

الزابئن و املستقبل حبيث ترضي رغبات  السوق يف  اليت يف حيتاجها  اذواقهم، مث بدا ختطي احلواجز    املنتجات 
الرئيسية للمؤسسات و تفادي أي مشكالت يتوقع حدوثها يف البيئة احمليطة، و خلصت الدراسة اىل ان تطبيق 
هذه االسرتاتيجية يسهم يف إجياد اسواق جديدة و طلب جديد و زايدة معدالت النمو و مواكبة املستجدات  

املوارد   حجم  زايدة  و  احلديثة  بتطبيق العلمية  االيرانية  املؤسسات  الدراسة  اوصت  و  استغالهلا،  فعالية  و 
اسرتاتيجية احمليط االزرق و مبادئها الستة، مما يؤهلها للبقاء يف السوق من جهة و النمو و التطور و التحسني  

 املستمر من جهة اخرى. 

   السابقة والدراساتبني الدراسة احلالية  واالختالفأوجه التشابه  الثالث:املطلب 

ابعاد اسرتاتيجية احمليط     واقع تبين  تقييم  السابقة يف  الدراسات  بناءا على ما طرحته  احلالية  الدراسة  جاءت 
األزرق وما توصلت اليه من استنتاجات وما افرزته من توصيات، حيث سامهت الدراسات السابقة يف إعطاء 

التطبيقية، مما  خلفية واطار مفاهيمي   النظرية و  البحثية  املصادر  التعرف على بعض  الدراسة من خالل  ملتغري 
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ابعاد  تبين  واقع  لتقييم  أداة  بناء  و  الدراسة،  عينة  و  املشكلة  بتحديد  الدراسة  منهجية  بناء  على  ساعدان 
االسرتاتيجية   ابعاد  تطبيق  خالل  من  اجلزائرية  املؤسسات  يف  األزرق  احمليط  لتحديد اسرتاتيجية  الدراسة  حمل 

دورها يف االسهام يف فتح أسواق جديدة و خلق طلب جديد، وتوصلنا اىل املالحظات التالية كما هو مبني يف 
 اجلداول التالية:  

  احلالية:بني الدراسات السابقة ابللغة العربية والدراسة   واالختالفأوجه التشابه  أوال:

 احلاليةبني الدراسات السابقة ابللغة العربية والدراسة   واالختالفأوجه التشابه  :03جدول رقم 

 أوجه االختالف             أوجه التشابه          الدراسات ابللغة العربية  
لسنة   رؤوف  عدانن  رعد 

2010 
ابعاد   - املستقل  متغري  يف  تشابه 

  األزرق.اسرتاتيجية احمليط 
املنهج  - استخدام  حيث  من  تشابه 

  التحليلي.الوصفي 
اعتمدت  - حيث  الدراسة  أداة  يف  تشابه 

 االستبيان.الدراسة على 
 

ربطها   - مت  حيث  التابع  املتغري  يف  االختالف 
  التسويقي.ابالداء 

لصناعة   - عامة  شركة  يف  الدراسة  طبقت 
  الطبية.ية واملستلزمات االدو 

املستقل هو اسرتاتيجية   - كمال قامسي  املتغري  تشابه يف 
  األزرق.احمليط 

تناول  - الذي  التطبيقي  اجلزء  يف  تشابه 
  املصرفية.حالة املؤسسات 

التحليلي   - الوصفي  املنهج    وأداة تشابه 
 الدراسة. 

 تشابه يف عينة الدراسة  -

   الدراسة.اختالف يف البنك املدروس وزمن  -
   املقارن.االختالف يف األسلوب  -
 

اسرتاتيجية   - (  2019حسينة دخان ) املستقل  املتغري  يف  تشابه 
 احمليط األزرق. 

تشابه يف املنهج الوصفي التحليلي واداة  -
  الدراسة.

 

ربطها   - مت  حيث  التابع  املتغري  يف  االختالف 
االتصاالت  قطاع  يف  اخلدمة  جودة  بتحسني 

 ابجلزائر.  
يف   -   والزمايناملكاين    اإلطاراالختالف 

 للدراسة.  
املشين   علي  داوود  اننسي 

(2011  ) 
اسرتاتيجية   - املستقل  املتغري  يف  تشابه 

 احمليط األزرق. 
تناولت   - حيث  الدراسة  قطاع  يف  االختالف 

  الغذائية.قطاع الصناعة 
و   - املكاين)األردن(  االطار  يف  االختالف 
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 الزماين للدراسة.  
مت   - حيت  الدراسة  منهج  يف  االختالف 

 استخدام املنهج النوعي .  
عالوي   سلمان  جهان 

(2021  ) 
اسرتاتيجية  تشابه   - املستقل  املتغري  يف 

 احمليط األزرق. 
مجع  - أداة  ة  الوصفي  املنهج  يف  تشابه 

 البياانت . 

ربطها   - مت  حيث  التابع  املتغري  يف  االختالف 
 ابلقدرات املعرفية للعمال.  

وزمان   - )فلسطني(  مكان  يف  االختالف 
 الدراسة .  

الدراسة  - يف  املتناول  القطاع  يف  االختالف 
 )املشروابت الغازية( .  

االيويب   علي  حممد  منصور 
(2020  ) 

 تشابه يف املتغري املستقل.   -
تشابه يف املنهج الوصفي التحليلي واداة  -

 مجع البياانت . 

ربطها   - مت  حيث  التابع  املتغري  يف  االختالف 
 ابمليزة التنافسية . 

ا - االطار  يف  واملكاين االختالف  لزماين 
 )فلسطني( .  

 
 املصدر : من اعداد الطالبتني  

 أوجه التشابه واالختالف بني الدراسات السابقة ابللغة األجنبية والدراسة احلالية   اثنيا:

فيما يلي سنقدم ما تشاهبت وما اختلفت فيه الدراسات ابللغة األجنبية السابقة عن دراستنا احلالية وذلك       
   التايل:ما يبينه اجلدول 

 احلالية   والدراسةأوجه التشابه واالختالف بني الدراسات السابقة ابللغة األجنبية  :04اجلدول رقم 

 أوجه االختالف          أوجه التشابه          الدراسات ابللغة األجنبية  
Mirrahimi (2013)  -   .تشابه يف املتغري املستقل 

تشابه يف منهج الدراسة واداة مجع  -
 البياانت .

املكاين  - االطار  يف  االختالف 
 )ايران( والزماين للدراسة .  

 االختالف يف املتغري التابع .  -
Dehkordi (2012)  -   .تشابه يف املتغري املستقل 

تشابه يف املنهج الوصفي التحليلي  -
 و أداة مجع البياانت . 

 االختالف يف املتغري التابع .  -
االختالف قطاع الدراسة )تقنيات  -

 املعلومات( .  
املكاين  - االطار  يف  االختالف 
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 )ماليزاي( والزماين.  
 te yang (2012)-enJ - . تشابه نسيب يف املتغري املستقل   

تشابه يف املنهج الوصفي التحليلي  -
 واداة مجع البياانت . 

 االختالف يف املتغري التابع .  -
الدراسة  - قطاع  يف  االختالف 

 )الفندقة(  
املكانية  - احلدود  يف  االختالف 

 )اتيوان( والزمانية للدراسة .  
Miano, Edwin Maina 

(2013)  
 تشابه يف املتغري املستقل.   -
حيث   - الدراسة  اطار  يف  التشابه 

 استهدفت البنوك التجارية . 
تشابه يف املنهج الوصفي التحليلي  -

 واداة مجع البياانت . 

 االختالف يف املتغري التابع . -
املكاين  - االطار  يف  االختالف 

 )كينيا( والزماين .  

   من اعداد الطالبتني املصدر:   
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   خالصة:

ان املضامني املفاهيمية السرتاتيجية احمليط األزرق تكمن يف تركيزها على زايدة الطلب و االنفالت من    
املنافسة الشديدة و احلصول على فرص جديدة يف سوق العمل فضال عن خلق أسواق جديدة غري مكتشفة 

التفكري ابستبع أوال  األزرق، حيفزان  احمليط  اسرتاتيجية  أدوات  فمن خالل  تتنافس حوهلا سابقا  اليت  العوامل  اد 
   جديد.الشركات و حيفزان اثنيا على اكتشاف موارد جديدة كليا، و خلق طلب 

اهلدف الرئيسي من اسرتاتيجية احمليط األزرق تتمثل يف إعادة بناء حدود السوق الذي يشري اىل املنظمات    
أسو  حدود  بناء  إعادة  عليها  االسرتاتيجية  هذه  تبين  اىل  دائرة الساعية  من  خترج  جيعلها  الذي  ابلشكل  اقها 

لتمارس أنشطتها بكل حرية   للمنافسني،  ابتكارية    وبطريقةاملنافسة وصوال اىل مساحات غري معروفة  إبداعية 
   األزرق.ومن مث إجياد احمليط 
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 متهيد 

ابعادها،   تناول  االزرق كذا  احمليط  اسرتاتيجية  ملفهوم  النظرية  االسس  اىل  السابق  الفصل  التطرق يف  مت  ان  بعد 
ابعاد  تبين  واقع  تبيان  حماولة  من خالل  الواقع  ارض  على  االبعاد  تلك  اسقاط  الفصل  هذا  من خالل  سنحاول 

لفرع والية     ¨Société Générale¨ اتيجية احمليط االزرق يف املؤسسة املصرفية ببنك سوسييت جنرالاسرت 
 برج بوعريريج. 

جينرال    سوسييت  بنك  عموميات حول  الفصل  هذا  الدراسة    يتناول  ملنهج  وصفا  أيضا  ويتناول  واهم خدماته، 
واجراءاهتا بدءا من خصائص افراد عينة الدراسة، األدوات املستخدمة يف هذه الدراسة جلمع البياانت ابإلضافة اىل 
خمتلف  ابستخدام  اجملمعة  البياانت  حتليل  اىل  وصوال  البياانت،  حتليل  يف  املستخدمة  اإلحصائية  األساليب 

 . ت الالزمة االختبارا

 وعليه فمعاجلة هذا الفصل تتطلب املرور ابملباحث التالية : 

 املبحث األول: عموميات حول بنك سوسييت جنرال وأدوات مجع البياانت 

 املبحث الثاين: حتليل حماور االستبيان  
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 جنرال وأدوات مجع البياانت  املبحث األول: عموميات حول بنك سوسييت

لبنك  يتناول هذا   التنظيمي  واهم خدماته ومنتجاته    Société Généraleاملبحث تعريفا  ويتناول  وهيكله 
 يف الدراسة. املستخدمة يف مجع البياانت وكذا حتديد طبيعة املتغري املعتمد  لألدواتوصفا أيضا 

 جنرال واهم خدماته  عموميات حول بنك سوسييت األول:املطلب 

 وتطور بنك سوسييت جنريال.  نشأةأوال:     

من طرف جمموعة صناعية    1984ماي    4من اول البنوك اليت أنشئت يف فرنسا يف  يعترب بنك سوسييت جنريال  
جنريال اول شبكة مصرفية يف العامل من انحية اخلدمات    يف فرنسا، ومتلك سوسييت  والتجارةقصد متويل الصناعة  

نتيجة الكفاءة الكبرية خاصة يف جمايل التمويل املالية وعرفت توسعا كبريا يف خمتلف احناء العامل وهذا االنتشار جاء  
 . واالستثمار

ال اول  من  وهي  جنريال  سوسييت  قبل جمموعة  من  ابلكامل  مملوكة  اجلزائر  جنريال  سوسييت  اليت  تعد  اخلاصة  بنوك 
والية   30وكالة موزعة على    91يف توسع مستمر حيث متلك حاليا    وشبكتها  2000تستقر يف اجلزائر من عام  

 الشركات الكبرية.   ومركزالعمالء من الشركات   ألنشطةمركز اعمال مكرسة  11منها 

املتنوعة    سوسييت املصرفية  اخلدمات  من  جمموعة  يقدم  اجلزائر  من   450000من    ألكثر  واملبتكرةجنريال  عميل 
   واملؤسسات. واملهنينياالفراد 

   .2017ديسمرب  31يف  يف موظفموظف  1400فريق البنك يتكون من 

  التالية:ولقد شهدت سوسييت جنريال عدة تطورات سنقوم ابجيازها يف النقاط   

   اجلزائر.الشركة الفرعية سوسييت جنريال يف  وانشاءاحلصول على االعتماد املصريف  :1999  /1998

 .   2000افتتاح اول وكالة يف االبيار يف مارس  : 2000

 فرع سوسييت جنريال مملوكة ابلكامل جملموعة سوسييت جنريال بعد إعادة شراء اسهم األقلية .   : 2004

 .  (DGEI)ركات الدولية الكربى : انشاء مديرية الش  2007
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 .   (DGEN)انشاء مديرية الشركات الوطنية الكربى :  2008

 .   (BFI)انشاء نشاط بنك متويل االستثمار : 2009

 انشاء أربعة مراكز اعمال يف اجلزائر العاصمة خلدمة الشركات الصغرية و املتوسطة بشكل افضل .   : 2010

 .   (ACP)انشاء وكالة العميل الوراثي  : 2011

   الفريق(.موقف التواصل اجلديد على أساس قيمة )روح  :2012

   الوطنية.فرع يف خمتلف احناء األراضي  15فتح  :2013

   جديدة.مراكز اعمال  4افتتاح  :2015/ 2014

 سنة من االعمال املصرفية وزايرة مدير اجملموعة األوىل فريدريك اوداي للجزائر.   15االحتفال ب  :2015

   عنابة.افتتاح مركز اعمال يف  :2016

   جديدة.وكاالت  4افتتاح  :2017

 خصائص بنك سوسييت جنريال  اثنيا:
وضع البنك التجاري يعطي كامل احلق لبنك سوسييت جنريال يف اجراء مجيع العمليات   للمؤسسات:بنك جتاري  

   اإلقراض.لشركات  ومساعداتتتمثل يف تقدمي منح  واليتاملصرفية على الصعيد الوطين والدويل 
 لتقدمي املنتجات  لألفرادجنريال يفتح ابوابه  بنك سوسييت االفراد:بنك  .1

   التطلعات.خمتلفة حسب  ومناهجبطرق  واخلدمات
   واألمان.احللول األكثر حداثة من حيث السرعة  واالفراديوفر البنك لعمالئه من الشركات  اخلدمات:بنك  .2
التوسع املستمر جعله يرتبع على شبكة واسعة من الرتاب الوطين رغم حداثته    واسعة:بنك ذو شبكة بنكية   .3

   اجلزائرية.يف الساحة املالية 
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   اثلثا : اهليكل التنظيمي لسوسييت جنريال وكالة برج بوعريريج

 : اهليكل التنظيمي لسوسييت جنرال 01الشكل رقم

 
 .املصدر: معلومات مقدمة من طرف املؤسسة 

 بنك سوسييت جنريال  ومنتجاتخدمات  رابعا:

   :خدمات بنك سوسيتس جينريال •
 حيث يهتم البنك بتقدمي احسن اخلدمات و املنتجات للعمالء خاصة االفراد.  : (Prêt)القروض  .1
 :  (Epargne) االدخار .2
 (le livre d’épargne)دفاتر التوفري  -
   ( Bon de caisse) التوفريشهادات  -

 : (Comptes de dépôts).حساابت الودائع 3

  األجنبية. والعملة)األشخاص الطبيعيني( احلساابت ابلدينار  لألفراديوافق البنك على فتح 

Responsable d'agence 

Chargé de 
clientèle privée 

Chargé de 
clientèle 

professionnelle

Chargé d'étude 
opérationnels

Guichet
polyvalent

Chargé de 
l'administration du 

personnel

Agent de sécurité + 
Agent de ménage 
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 حساابت الودائع ابلدينار. -
   األجنبية.حساابت الودائع ابلعمالت  -

 :  (Carte bancaire)البطاقات البنكية  .4

   والدويل:يقدم البنك عدة أنواع من البطاقات على الصعيد الوطين 

   La carte CIBبطاقة  -
 .    ( La carte visa or)بطاقة فيزا الذهبية  -
 .   ( La carte visa classique)بطاقة فيزا التقليدية  -
 .   ( La carte visa prépayé )بطاقة فيزا للدفع املسبق  -

   : (Les coffres forte)اخلزائن  أتجري. 5

هي املقصورات او اخلزائن لوضع األشياء الثمينة اخلاصة ابلعميل تكون امنة و بتكلفة اقل وهي خدمة متوفرة يف   
 بعض الوكاالت عرب الرتاب الوطين .  

  االلكرتونية:. اخلدمات 6 

   البالد.حيث يوفر البنك خدمات الصراف االيل يف كافة فروعه املعتمدة داخل 

  اجلزائر:منتجات بنك سوسييت جنريال  •

 وهي القروض املمنوحة من طرف بنك سوسييت جنريال 

  االستغالل:قروض  .1
 . وق وتتم هذه القروض عن طريق حتويالت نقدية مباشرة كما تسمى أيضا بقروض الصند املباشرة:القروض  -
 :  (ابإلمضاء القروض اباللتزام )قروض  -

   عليه.وهي عبارة عن التزام كتايب يقدمه البنك اىل املدين يف حالة عدم وفائه اباللتزامات اليت 
وهي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك، يتعهد مبوجبه بتسديد الدين املوجود على عاتق املدين    الكفالة: -

 يف حالة عدم قدرته على الوفاء ابلتزاماته.  
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 وهو يتمثل يف بطاقة دفع تسمح للزبون ابلقيام بعمليات االسترياد اخلاصة به.   املستندي:االعتماد  -
 االلتزامات التعاقدية اخلاصة به.   ألداءطلب الزبون هي بياانت على ضماانت  الضماانت: -
 قروض االستثمار:  .2
  ابلزبون.يف املؤسسة اخلاصة  والتحديث والتوسيعموجه اىل متويل مشاريع البناء  االجل:قروض متوسطة  -
التمويلي هو نظام متويلي يقوم   التأجري  أصلبتمويل شراء    مستأجربطلب من    رأمسايلهبدف    التمويلي:  التأجري -

مقابل دفعات دورية، مع احتفاظ املؤجر   لألصلمن العمر االفرتاضي    %75فيه املؤجر استثماره ملدة ال تقل عن  
العقد   هناية  وحىت  األصل  مدة    املستأجر  وامتالكمللكية  هناية  عند  األصل  شراء  األصل   التأجريخليار  إعادة  او 

 مرة أخرى.  التأجرياو جتديد عقد  ريالتأجللمؤجر يف هناية مدة 
 (Opérations de commerce extérieur)عمليات التجارة اخلارجية   -
الواردات   -  Domiciliations des importations et de)  والصادراتتوطني 

exportations)  
   .(Lettres de crédit à l’import)خطاابت االعتماد لالسترياد  -
  .(Lettres de crédit à l’export)خطاابت االعتماد للتصدير  -
   .(Remises documentaires)خصومات واثئقية  -

 أدوات مجع البياانت  الثاين:املطلب 

ابلبحث و حتقيق اهداف الدراسة مت تصميم استبانة الكرتونية مكونة من قسمني، استهدف القسم األول    لإلملام
، يف حني  فكرة عامة حول طبيعة العينة املستقصاة  إلعطاءعينة الدراسة، وذلك    ألفرادمعرفة اخلصائص الشخصية  

 ان القسم الثاين تناول ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق و كانت كااليت :  

 خصص للمعلومات الدميغرافية للعمال ) اجلنس، املؤهل العلمي، املستوى الوظيفي، سنوات اخلربة(.  األول:القسم 
 قسم اىل أربعة ابعاد هي :  عبارة خاصة اببعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق و تن  19اشتمل على  القسم الثاين :

 (.  5اىل  1ويضم األسئلة من )  بعد االبتكار •
 (.   9اىل  6ويضم األسئلة من )  بعد االستبعاد •
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 (.   14اىل  10ويضم األسئلة من )  بعد الزايدة •
 . ( 19اىل  15) ويضم األسئلة من  بعد التقليص •

 والية سطيف.   ووكالةوعريريج متثل ميدان الدراسة يف بنك سوسييت جنريال وكاليت والية برج ب
 استبانة الكرتونيا.  42اما عينة الدراسة فقد مشلت جمموعة العاملني يف هذه الوكاالت، حيث مت حتصيل 

 عدد االستبياانت املقدمة للعمال يف وكاالت بتك سوسييت جنريال  :05اجلدول رقم
 عدد االستبياانت املقدمة     بنك سوسييت جنريال  

 42 عمال وكاليت برج بوعريريج و سطيف  
  42 اجملموع 

 املصدر: من اعداد الطالبتني  

مكون من ثالث درجات لإلجابة على العبارات املتعلقة  وكطريقة لإلجابة على االستبيان مت استخدام سلم ليكارت
  يلي:ابالستبيان فاجلدول ادانه يوضح درجات هذا املقياس وذلك كما 

 درجات مقياس ليكارت  :06اجلدول رقم 

 غري موافق         حمايد            موافق            

              3                   2               1 

 املصدر: من اعداد الطالبتني      

  الثالثي:ويبني اجلدول التايل مستوايت اإلجابة ملقياس ليكارت     

 : درجات مقياس ليكارت الثالثي 07اجلدول رقم 

 اجتاه الراي               املتوسط                 

 غري موافق              1,66اىل  1من            

 حمايد                    2,33اىل   1,67من            

 موافق                   3اىل  2,34من           
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 حتليل حماور االستبيان املبحث الثاين: 

 الفرضيات  صحة  اختبار  اجل  من  وذلك   العينة  أفراد  إلجاابت  اإلحصائية  الدراسة  املبحث  هذا   يتناول      
 : التالية ابملطالب مرورا وذلك الدراسة، نتائج ومناقشة

 متغريات الدراسة و صدق العينة : األول ملطلبا

  أوال: وصف عينة الدراسة 

 : توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس08اجلدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 59.5 25 ذكر 
 40.5 17 أنثى 

 100,0 42 اجملموع 
 ( 01)امللحق رقم  SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 

من أفراد العينة ذكور وهي النسبة األعلى مقارنة بعدد اإلانث اليت    % 59.5أبن    -08-نالحظ من اجلدول رقم  
 يف هذه الدراسة.  % 40.5بلغت نسبتهن 

 العلمي : توزيع أفراد العينة حسب متغري املؤهل 09اجلدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 7.1 3 اثنوي فما أقل

 71.4 30 جامعي 
 21.4 9 دراسات عليا

 100,0 42 اجملموع 
 ( 01)امللحق رقم  SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 

رقم   اجلدول  من  األفراد   %71.4أبن    -09-يتبني  فئة  تليها  األعلى،  النسبة  وهي  جامعيني  العينة  أفراد  من 
 . %7.1. أما النسبة األقل فتمثلت يف األفراد مبستوى اثنوي حيث بلغت % 21.4مبستوى دراسات عليا بنسبة 
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 : توزيع أفراد العينة حسب متغري الوظيفة 10اجلدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 7.1 3 مدير فرع 

 23.8 10 مدير قسم 
 69.0 29 موظف
 100,0 42 اجملموع 

 ( 01)امللحق رقم  SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 

وهي النسبة األعلى؛ تليها فئة األفراد الذين   موظفون من أفراد العينة    %  69أبن    -10-يتبني من اجلدول رقم  
  %  7.1. كما بلغت نسبة األفراد الذين يشغلون منصب مدير فرع  %  23.8يشغلون منصب مدير قسم بنسبة  

 وهي النسبة األقل. 

 : توزيع أفراد العينة حسب متغري اخلربة11اجلدول رقم

 النسبة املئوية  التكرار   
 40.5 17 سنوات فما أقل 5

 23.8 10 ( سنوات10-6من)
 28.6 12 ( سنة 15-11من )

 7.1 3 سنة  15اكثر من 
 100,0 42 اجملموع 

 ( 01)امللحق رقم  SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 

( رقم  اجلدول  من  أبن 11يتبني  تقل خربهتم  %  40.5  (  العينة  أفراد  عن    من  النسبة    05املهنية  وهي  سنوات 
. كما بلغت نسبة األفراد %  28.6بنسبة    ( سنة15و  11األعلى. تليها فئة األفراد الذين ترتاوح خربهتم بني )

سنة بلغت   15. أما األفراد الذين جتاوزت خربهتم عن  %  23.8( سنوات  10و  06الذين ترتاوح خربهتم بني )
 وهي النسبة األقل.  % 7.1

 



..دراسة حالة.........................................التطبيقي..........................................الفصل    

 

 
45 

 حتليل ثبات ومصداقية أدوات القياس:  اثنيا؛

يعرب صدق املقياس على مدى قدرة املؤشرات على قياس املفهوم املراد قياسه، مت حتديده من خالل حساب معامل 
ارتباط بريسون بني املؤشرات )العبارات( واملتوسط احلسايب للمتغري. نتائج اختبارات الصدق مبينة يف اجلدول رقم 

(12 .) 
 : اختبار صدق أدوات القياس 12اجلدول رقم 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  العبارة 

 بعد االبتكار

01العبارة_  ,600** .000 
02العبارة_  ,300** .031 
03العبارة_  ,234** .017 
04العبارة_  ,434** .004 
05العبارة_  ,804** .000 

 بعد االستبعاد

06العبارة_  ,655** .000 
07العبارة_  ,443** .003 
08العبارة_  .107 .406 
09العبارة_  ,625** .000 

 بعد الزايدة 

10العبارة_  ,433* .013 
11العبارة_  ,320* .025 
12العبارة_  ,345* .041 
13العبارة_  ,345* .025 
14العبارة_  ,897** .000 

 بعد التقليص 

15العبارة_  ,473** .002 
16العبارة_  ,334* .031 
17العبارة_  ,468** .002 
18العبارة_  .204 .035 
19العبارة_  .305 .019 

 ( 03)ابالعتماد على بياانت امللحق رقم  SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 
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( رقم  اجلدول  من  أغلب   (12يتضح  أن  معنواي. كما  دالة  الدراسة  ملتغريات  ارتباط بريسون  معامالت  أبن مجيع 
تفوق   قوية  قبل  %70االرتباطات  من  املساندة  عامل  مستوى  على  دالة  غري  ارتباطات  تسجيل  مت  املقابل  . يف 

 . النظراء. بناء على نتائج اختبار صدق أدوات القياس مت احلكم على صدق أدوات القياس 

بات على مدى دقة أداة القياس ومدى اتساق مؤشراته. فهو يسمح بتحديد إىل أي مدى ميكن الوثوق  يعرب الث
أبداة القياس. أي أن؛ ارتفاع معدل الثبات يضمن احلصول على نفس النتائج إذا مت تطبيق نفس األداة على نفس  

والظروف   ابلعوامل  أتثره  عدم  على  دليال  يعترب  معينة. كما  مدة  بعد  عوامل  العينة  أتثري  قلة  يعين  وهذا  اخلارجية، 
 (. 13مبينة يف اجلدول رقم) الصدفة واملتغريات العشوائية على نتائج عملية القياس. نتائج اختبار الثبات 

 : اختبار ثبات أدوات القياس ابستخدام معامل ألفا كرونباخ13اجلدول رقم 
 التقليص  بعد بعد الزايدة  بعد االستبعاد  بعد االبتكار 

 884, 703, 715, 671, معامل الثبات
 ( 02)ابالعتماد على بياانت امللحق رقم  SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 

. على  %60مجيع معامالت الثبات جيدة، حيث جتاوزت قيمة "ألفا كرونباخ"    ( أبن 13يتضح من اجلدول رقم )
 . متغريات هذه الدراسة هذا األساس ميكن احلكم على ثبات مجيع أدوات قياس 

 اثلثا؛ حتليل اجتاهات إجاابت عينة الدراسة:

 : حتليل اجتاهات إجاابت عينة الدراسة جتاه ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق  14اجلدول رقم 

 العبارات املتغري
 موافق حمايد  غري موافق

 االجتاه
 % التكرار % التكرار % التكرار

 بعد االبتكار

 موافقة 95.00 38 0.00 0 5.00 2 01العبارة_
 موافقة 100.00 40 0.00 0 0.00 0 02العبارة_
 موافقة 100.00 40 0.00 0 0.00 0 03العبارة_
 موافقة 87.50 35 10.00 4 2.50 1 04العبارة_
 موافقة 82.50 33 7.50 3 10.00 4 05العبارة_

 عدم موافقة  37.50 15 12.50 5 55.00 22 06العبارة_ بعد االستبعاد 
 موافقة 67.50 27 7.50 3 25.00 10 07العبارة_
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 موافقة 97.50 39 2.50 1 0.00 0 08العبارة_
 عدم موافقة  40.00 16 5.00 2 57.50 23 09العبارة_

 بعد الزايدة 

 موافقة 100.00 40 0.00 0 0.00 0 10العبارة_
 موافقة 95.00 38 2.50 1 2.50 1 11العبارة_
 موافقة 100.00 40 0.00 0 0.00 0 12العبارة_
 موافقة 100.00 40 0.00 0 0.00 0 13العبارة_
 موافقة 77.50 31 7.50 3 15.00 6 14العبارة_

 بعد التقليص 

 موافقة 65.00 26 5.00 2 30.00 12 15العبارة_
 موافقة 85.00 34 2.50 1 12.50 5 16العبارة_
 عدم موافقة  42.50 17 10.00 4 50.00 20 17العبارة_
 موافقة 85.00 34 5.00 2 10.00 4 18العبارة_
 موافقة 100.00 40 0.00 0 0.00 0 19العبارة_

 ( 04)ابالعتماد على بياانت امللحق رقم  SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 

( رقم  اجلدول  من  عبارات حمور  14يتبني  أغلب  مستوى  على  املوافقة  اجتاهات حنو  وجود  أن  (  التقليص؛ حيث 
من أفراد العينة    %85يرون أبن البنك حياول التقليل من املخاطر الداخلية. كما أن نسبة    من أفراد العينة  100%

يرون أبن   الذين  لألفراد  النسبة  وبنفس  الضرورية.  واالضافات غري  االجراءات  تقليل  على  يعمل  البنك  يرون أبن 
التنفي مستحيلة  األفكار  من  يتخلص  حيقق  البنك  مبا  موظفيه  وكفاءة  مستوى  لزايدة  يسعى  اجلدوى  عدمية  أو  ذ 

أما   األداء.  املبذول  حتسني  واجلهد  الوقت  اهلدر يف  لتقليص  يسعى ابستمرار  البنك  يرون أبن  الذين  األفراد  نسبة 
 . %65بلغت 

مت   األزرق  احمليط  اسرتاتيجية  ابعاد  يطبق  البنك  اذا كان  بني  الختبار  للفروقات  ستودنت  اختبار  استخدام 
 (. 15يف اجلدول رقم )املتوسطات. نتائج االختبار موضحة 

H0 .البنك ال يطبق بعد االستبعاد، التقليص، الزايدة، االبتكار : 
H1 : .البنك يطبق بعد االستبعاد، التقليص، الزايدة، االبتكار 
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 : اختبار مدى تطبيق البنك أبعاد االستبعاد، التقليص، الزايدة، االبتكار 15اجلدول رقم 

 ( 06)ابالعتماد على بياانت امللحق رقم  SPSSخمرجات برانمج   املصدر:
على مستوى مجيع األبعاد. بناء    0.05عدم وجود فروق دالة عند مستوى معنوية   (15اجلدول رقم )تبني نتائج   

فوارق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   وجودعلى ذلك يتم قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على عدم  
البنك0.05 أبن  نستنتج  أخرى  بعبارة  معنواي.  دال  فرق  وجود  على  تنص  اليت  البديلة  الفرضية  ورفض  يطبق    ؛ 

 األبعاد املذكورة يف تعامالته. 

 رابعا؛ حتليل الفروقات 

اختبار وجود فوارق ذات داللة إحصائية جتاه تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق تعود إىل متغري  .1
 اجلنس 

H0توجد معنوية   : ال  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  تبين 0.05فوارق  مدى  واإلانث حول  الذكور  بني   ،
 البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق. 

H1 بني الذكور واإلانث حول مدى تبين البنك  0.05فوارق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   : توجد ،
 ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق. 

ية احمليط  للتحقق من وجود فوارق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث حول مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيج
 (. 09األزرق، مت استخدام اختبار ستودنت للفروقات بني املتوسطات. نتائج االختبار موضحة يف اجلدول رقم ) 

 القيمة االحتمالية  اختبار ستودنت  االحنراف املعياري املتوسط احلساب  األبعاد 

 001. 3.434- 18871. 2.9000 االستبعاد

 000. 11.619- 40504. 2.2738 التقليص
 001. 3.609- 15393. 2.9143 الزايدة

 000. 11.434- 24561. 2.5667 االبتكار 
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 : اختبار ستيودنت للفروق بني الذكور واإلانث حول مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق. 16اجلدول رقم 

 ( 05عتماد على بياانت امللحق رقم )ابال  SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 
بني الذكور واإلانث جتاه مدى    0.05( عدم وجود فروق دالة عند مستوى معنوية  16تبني نتائج اجلدول رقم ) 

 وجودتبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق. بناء على ذلك يتم قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على عدم  
نك ابعاد اسرتاتيجية بني الذكور واإلانث جتاه مدى تبين الب   0.05فوارق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  

البنك  اليت تنص على وجود فرق دال معنواي بني اجلنسني جتاه مدى تبين  البديلة  الفرضية  احمليط األزرق؛ ورفض 
 ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق. 

اختبار وجود فوارق ذات داللة إحصائية حول مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق تعود إىل   .2
 متغري املؤهل العلمي: 

H0بني خمتلف املستوايت العلمية حول مدى 0.05فوارق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   : ال توجد ،
 تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق.

H1  بني خمتلف املستوايت العلمية حول مدى 0.05: توجد فوارق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ،
 تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق.

 املتوسط احلساب  اجلنس املتغريات
االحنراف 

 املعياري
 القيمة االحتمالية  اختبار ستودنت 

 االستبعاد
 20881. 2.8880 الذكور

-.495 .623 
 15904. 2.9176 اإلانث 

 التقليص 
 44300. 2.2900 الذكور

.311 .758 
 35355. 2.2500 اإلانث 

 الزايدة 
 17321. 2.8800 الذكور

-1.798 .080 
 10572. 2.9647 اإلانث 

 االبتكار 
 19933. 2.6160 الذكور

1.609 .116 
 29255. 2.4941 اإلانث 
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للتحقق من وجود فوارق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات بني خمتلف املستوايت العلمية حول مدى تبين البنك  
(. نتائج االختبار موضحة يف ANOVA) التباين األحاديابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق، مت استخدام اختبار  

 (. 17اجلدول رقم )

 : اختبار أنوفا للفروق بني املستوايت العلمية حول مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق 17اجلدول رقم 
 القيمة االختبار املتغريات

 979. احصائية فيشر االستبعاد
 385. القيمة االحتمالية 

 التقليص 
 127. احصائية فيشر

 881. القيمة االحتمالية 

 913. احصائية فيشر الزايدة 
 410. القيمة االحتمالية 

 االبتكار 
 734. احصائية فيشر

 486. القيمة االحتمالية 
 ( 06)ابالعتماد على بياانت امللحق رقم SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 

( رقم  اجلدول  نتائج  معنوية  17تبني  مستوى  عند  دالة  فروق  وجود  عدم  ابعاد    0.05(  البنك  تبين  مدى  حول 
فوارق ذات داللة  اسرتاتيجية احمليط األزرق. بناء على ذلك يتم قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على عدم وجود  

ل مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط ، بني خمتلف املستوايت العلمية حو 0.05إحصائية عند مستوى معنوية  
، بني 0.05األزرق. ورفض الفرضية البديلة اليت تنص على وجود فوارق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  

 خمتلف املستوايت العلمية حول مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق. 

مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق تعود إىل  اختبار وجود فوارق ذات داللة إحصائية حول   .3
 متغري الوظيفة: 

H0توجد معنوية   : ال  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  الوظيفية حول 0.05فوارق  املستوايت  بني خمتلف   ،
 مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق.

H1 بني خمتلف املستوايت الوظيفية حول مدى  0.05ية  : توجد فوارق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنو ،
 تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق.
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للتحقق من وجود فوارق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات بني خمتلف املستوايت الوظيفية حول مدى تبين البنك 
(. نتائج االختبار موضحة يف ANOVA) التباين األحاديابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق، مت استخدام اختبار  

 (. 18اجلدول رقم )

 : اختبار أنوفا للفروق بني املستوايت الوظيفية حول مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق 18اجلدول رقم 
 القيمة  االختبار املتغريات

 639. احصائية فيشر االستبعاد
 452. القيمة االحتمالية 

 التقليص 
 317. احصائية فيشر

 1.184 القيمة االحتمالية 

 963. احصائية فيشر الزايدة 
 038. القيمة االحتمالية 

 االبتكار 
 377. احصائية فيشر

 1.000 القيمة االحتمالية 
 ( 07)ابالعتماد على بياانت امللحق رقم  SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 

( رقم  اجلدول  نتائج  معنوية    (18تبني  مستوى  عند  دالة  فروق  وجود  ابعاد    0.05عدم  البنك  تبين  مدى  حول 
اسرتاتيجية احمليط األزرق بني خمتلف املستوايت الوظيفية. بناء على ذلك يتم قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على 

معنوية  عدم وجود   الوظيفي0.05فوارق ذات داللة إحصائية عند مستوى  املستوايت  ة حول مدى  ، بني خمتلف 
تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق. ورفض الفرضية البديلة اليت تنص على وجود فوارق ذات داللة إحصائية 

 ، بني خمتلف املستوايت الوظيفية حول مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق. 0.05عند مستوى معنوية 

إحصائية حول مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق تعود إىل  اختبار وجود فوارق ذات داللة   .4
 متغري اخلربة املهنية: 

H0بني خمتلف املستوايت اخلربة املهنية حول  0.05فوارق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   : ال توجد ،
 مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق.

H1  معنوية  : توجد فوارق ذات املهنية حول  0.05داللة إحصائية عند مستوى  املستوايت اخلربة  ، بني خمتلف 
 مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق.
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املهنية حول مدى تبين   املستوايت اخلربة  اجتاهات بني خمتلف  للتحقق من وجود فوارق ذات داللة إحصائية بني 
األز  احمليط  اسرتاتيجية  ابعاد  اختبار  البنك  استخدام  مت  األحاديرق،  االختبار  ANOVA) التباين  نتائج   .)

 (. 19موضحة يف اجلدول رقم ) 

 : اختبار أنوفا للفروق بني مستوايت اخلربة املهنية حول مدى تبين البنك ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق 19اجلدول رقم 
 القيمة  االختبار املتغريات

 االستبعاد
 875. احصائية فيشر 

 229. القيمة االحتمالية 

 التقليص 
 273. احصائية فيشر 

 1.350 القيمة االحتمالية 

 الزايدة 
 597. احصائية فيشر 

 635. القيمة االحتمالية 

 االبتكار 
 669. احصائية فيشر 

 522. القيمة االحتمالية 
 ( 08)ابالعتماد على بياانت امللحق رقم  SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 

( رقم  اجلدول  نتائج  معنوية  19تبني  مستوى  عند  دالة  فروق  وجود  عدم  ابعاد    0.05(  البنك  تبين  مدى  حول 
اسرتاتيجية احمليط األزرق بني خمتلف مستوايت اخلربة املهنية. بناء على ذلك يتم قبول الفرضية الصفرية اليت تنص  

، بني خمتلف مستوايت اخلربة املهنية حول  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  فوارق  على عدم وجود  
البديلة اليت تنص على وجود فوارق ذات داللة   ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق. ورفض الفرضية  البنك  مدى تبين 

البنك ابعاد اسرتاتيجية   ، بني خمتلف مستوايت اخلربة املهنية حول مدى تبين0.05إحصائية عند مستوى معنوية  
 احمليط األزرق. 
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 : مناقشة نتائج الدراسةالثاين ملطلبا

 من خالل هذا املطلب سيتم مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي كما يلي: 

 أوال: تفسري الفرضية الرئيسة األوىل

تفسري كل فرضية فرعية على حدا قسمت هذه الفرضية اىل جمموعة من الفرضيات الفرعية، وعليه سنتطرق أوال اىل  
 وبعدها نعطي تفسري شامل للفرضية الرئيسة. 

 تفسري نتائج الفرضية الفرعية األوىل:  -

لقد بينت نتائج هذه الفرضية حول  تبين بعد االستبعاد يف البنك مقبول على العموم، حيث يقوم البنك ابستبعاد 
 ات الغري النافعة للعمالء. االجراءات والتعقيدات الروتينية، كما يستبعد العملي

 تفسري نتائج الفرضية الفرعية الثانية:  -

حياول  البنك  ان  احملور، حيث  هذا  العبارات  اغلب  على  املوافقة  حنو  التقليص  بعد  املستجوبني حول  رأي  كان 
 التقليل من املخاطر الداخلية، ويعمل على تقليل االجراءات واالضافات غري الضرورية. 

 الفرضية الفرعية الثالثة: تفسري نتائج  -

على ضوء حتليل بعد الزايدة والذي كان ذو مستوى جيد حسب آراء العينة، ميكن القول أن البنك يقوم بتطبيق  
هذا البعد، حبيث يسعى لزايدة جودة خدماته مبا حيقق كب رضا العمالء، ويسعى لزايدة مستوى وكفاءة موظفيه مبا 

 حيقق حتسني األداء.  

 الفرضية الفرعية الرابعة:  تفسري نتائج -

سوسييت    البنك  يف  االبتكار  بعد  تطبيق  حول  البحث  عينة  ألفراد  جيدة  موافقة  الفرضية  هذه  نتائج  بينت  لقد 
جديدة   منتجات  يقدم  ان  ميكن  االبداعية كما  األفكار  وتطوير  ابالبتكار،  االهتمام  خالل  من  وذلك  جنرال، 

 ى اشراك العاملني املبدعني يف اجملال املصريف ..اخل . تناسب متطلبات الرقمنة، كما انه يعمل عل
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وجود  وبعد تفسري الفرضيات الفرعية اليت تندرج ضمن الفرضية الرئيسة األوىل، واليت أكدت نتائجها على  عدم  
معنوية مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  اسرتاتيجية 0.05فوارق  ابعاد  يطبق كل  البنك  ان  نستنتج  وابلتايل    ،

األزرق وقد بينت النتائج أن بعد االبتكار والزايدة مها البعدان اللذان سامها يف معنوية هذه العالقة، حيث  احمليط  
تقدمي   طريق   عن  وذلك  له  بنك سوسييت جنرال  تطبيق  من خالل  االبتكار  بعد  اىل  ابلنسبة  ذلك  ارجاع  ميكن 

االبداعية م األفكار  الرقمنة وتطوير  املدى منتجات جديدة تناسب متطلبات  العمالء  على  ن أجل كسب رضا 
الطويل ومتيز بنك سوسييت جنرال عن منافسيه، اما ابلنسبة لبعد الزايدة وذلك عن طريق استخدام بنك سوسييت  
جنرال لطريقة زايدة جودة خدماته مبا حيقق كسب رضا عمالئه كما يسعى لتحقيق االنتشار الواسع خلدماته بزايدة 

 ماته من اجل الطموح يف زايدة عدد العمالء وحتقيق اقصى تطلعاهتم.  فروعه، ومنافذ توزيع خد

 اثنيا: تفسري نتائج الفرضية الرئيسية الثانية

بين ابعاد اسرتاتيجية احمليط  ( أن مستوى إجاابت أفراد العينة حول تANOVAلقد أوضحت نتائج اختبار )
 يف بنك سوسييت جنرال كان جيدا.  األزرق
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 خالصة الفصل :  

الدراسة      البنك حمل  تبين  واقع  الوقوف على  اجل  األساليب   من  استخدام  مت  األزرق  احمليط  اسرتاتيجية  ألبعاد 
خدماته   واهم  الدراسة  حمل  البنك  عن  عموميات  البداية  يف  تناولنا  ذلك، حيث  حتقق  ان  ميكن  اليت  اإلحصائية 
األدوات  خمتلف  وكذا  وخصائصها،  الدراسة  بعينة  بدءا  واجراءاهتا،  الدراسة  منهج  لوصف  تطرقنا  مث  ومنتجاته 

واالحنرافات املستخدمة   احلسابية  املتوسطات  حساب  خالل  من  الدراسة  حماور  بتحليل  مرورا  الدراسة،  هذه  يف 
 املعيارية لكل حمور من هذه احملاور . 

جاء هذا     One-sample T testولغرض معرفة واقع تبين اسرتاتيجية احمليط األزرق مت استخدام اختبار      
تتبىن املؤسسة املصرفية سوسييت جنريال ابعاد اسرتاتيجية  يت تنص على  االختبار مؤكدا صحة الفرضية األوىل ال

 . احمليط األزرق 

الثانية     الفرضية  على    والختبار  تنص  تعزى  اليت  الدراسة  عينة  اراء  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 
مستوى إجاابت    ، اذ ان صحة الفرضية حيث اكد    ANOVA، فقد مت االعتماد على اختبار  للبياانت العامة

 .    كان جيداالعينة حول تبين ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق يف بنك سوسييت جنريال 
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 اخلامتة : 

وبناءا تقدم  ملا  اجتاه جديد   ختاما  األزرق، هي  احمليط  اسرتاتيجية  ان  اتضح  به  اخلروج  مت  ما  على 
استحدث لتحول تفكري املؤسسات من تتبع املنافسني وتقليدهم اىل حماولة التفرد والتميز عنهم، وذلك من  

الزر  ارتفاع حتمية إجياد احمليطات  فهناك عدة قوى تكمن وراء  التكنولو خالل عدة أدوات  فالتقدم  جي  قاء، 
املنتجات    املتسارع من  غري مسبوقة  بتقدمي جمموعة  للمؤسسات  اإلنتاجية ومسح  من  قد حسن بشكل كبري 

عن  هبا  تنفرد  تنافسية  مليزة  املؤسسة  امتالك  يعد  لذا  الطلب،  يفوق  العرض  اضحى  وبذلك  واخلدمات 
والنجاح   والنمو  للبقاء  األمهية  غاية  يف  امر  هلا  املنافسة  األخرى  افضل   وذلكاملؤسسات  تقدمي  من خالل 

 اخلدمات و املنتجات اليت تليب احتياجات ورغبات العمالء احلاليني واملرتقبني .  

املصرفية سوسييت جنريال،  املؤسسة  ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق يف  واقع تبين  تبيان  الدراسة  وحتاول هذه 
ل الدراسة امليدانية، واليت على أساسها يتم اليها من خال  التوصل  اليت مت  وفيما يلي يتم عرض خمتلف النتائج

  جمموعة من املقرتحات . تقدمي 

 أوال: النتائج

موافقة معظم أفراد العينة على ان البنك يطبق بعد االستبعاد، حسب الفرضية الفرعية األوىل، ألنه يساهم  -
يتفوق دائما على منافسيه ابلتخلص من يف استبعاد االجراءات املعقدة والروتينية أثناء تقدمي اخلدمة، كما انه  

 العمليات الغري انفعة للعمالء. 
الفرضية الفرعية الثانية،    التقليص حسبمعظم أفراد عينة الدراسة كانت آرائهم حول تطبيق البنك لبعد   -

ل  مبوافق اال قليل كانت بغري موافق، وابلتايل البنك يسعى اىل التقليص يف الوقت واجلهد املبذول، كما يعم
 على التقليل من االجراءات واالضافات الغري ضرورية 

يسعى   - البنك  الثالثة ألن  الفرعية  الفرضية  الزايدة حسب  لبعد  البنك  تطبيق  على  العينة  أفراد  موافقة كل 
عدد من العمالء بزايدة فروع   أكربدائما لزايدة مستوى وكفاءة موظفيه ليحقق حتسن يف األداء واستقطاب  

 توزيع خدماته.  فذومنااخرى للبنك، 
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مجيع أفراد العينة يؤكدون على ان البنك يطبق بعد االبتكار حسب الفرضية الفرعية الرابعة، لكونه يهتم  -
 بتطوير األفكار االبداعية، والقدرة على التكيف مع املتغريات البيئية والتكنولوجيا احلاصلة. 

على   - تنص  واليت  األوىل،  الرئيسية  الفرضية  صحة  الدراسة  برج أكدت  بوالييت  جنرال  سوسييت  بنك 
بوعريريج وسطيف يطبق كل ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق، او البنك ال يطبق ابعاد اسرتاتيجية احمليط 

فر   األزرق، وجود  عدم  على  املتوسطات  بني  للفروقات  ستودنت  اختبار  نتائج  اكدت  عند  حيث  دالة  وق 
على مستوى مجيع األبعاد. بناء على ذلك يتم قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على    0.05مستوى معنوية  

؛ ورفض الفرضية البديلة اليت تنص على  0.05فوارق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   عدم وجود
 د املذكورة يف تعامالته. وجود فرق دال معنواي. بعبارة أخرى نستنتج أبن البنك يطبق األبعا

االبتكار دليل ذلك  - الزايدة وبعد  البنك بعد  لتبين  البحث موافقة جيدة ألفراد عينة الدراسة  نتائج  بينت 
على اهنا تعمل على حتسني، وزايدة مستوى وكفاءة أداء املوظفني مع العمالء، كما انه يهتم بتطوير االفكار 

 ع الرقمنة.االبداعية ويقدم منتجات جديدة تتناسب م
كان رأي املستجوبني حول تبين بعد التقليص، وبعد االستبعاد يف البنك مقبول على العموم، حيث يعمل  -

االجراءات  من  يتخلص  انه  الداخلية كما  املخاطر  و  املبذول،  اجلهد  و  الوقت  من  التقليل  على  البنك 
تق عمليات  يف  الروتينية  التعقيدات  ويستبعد   ، النافعة  واالضافات غري ضرورية  غري  والعمليات  اخلدمة،  دمي 

 للعمالء. 
وجود فوارق ذات داللة احصائية بني أراء عينة  أكدت الدراسة صحة الفرضية الثانية واليت تنص على   -

العامة،   اختبار  الدراسة تعزى للبياانت  نتائج  فيما يتعلق مبدى وجود فروق ذات    anovaحيث اكدت 
العامة، أكدت االختبارات اء أفراد عينة الدراسة تعزى للبياانت  ( يف أر 0.05داللة احصائية عند مستوى)

 املستخدمة على صحة هذه الفرضية أن البياانت العامة ال تؤثر يف إجاابت أفراد عينة الدراسة. 
 اثنيا: االقرتاحات والتوصيات 

 على ضوء هذه النتائج ميكن تقدمي االقرتاحات التالية:      
اسرتاتيجية احمليط األزرق يف مجيع املؤسسات اجلزائرية و يف كل القطاعات لتطويرها على  ضرورة تبين ابعاد   -

 املدى البعيد.
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بتكيف   - البعد  هذا  يسمح  االبداعية كما  االفكار  لتطوير  األوىل  ابلدرجة  االبتكار  بعد  على  االعتماد 
 . املؤسسة مع املتغريات البيئية والتكنولوجيات احلديثة

على حتقيق   - ومتناسق العمل  االسرتاتيجية بشكل صحيح  ابعاد  تطبيق   من خالل  هذا  العمالء و  رضا 
 وهذا ما يكسب املؤسسة ميزة عن ابقي منافسيها. 

امهية كبرية يف  - له  املؤسسة  تتبناه  ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق لكون كل بعد  اغفال اي بعد من  عدم 
 حتسني سريورة املؤسسة وحفاظها على مكانتها. 

 توعية خبصوص تبين هذه االسرتاتيجية يف مجيع ادارات املؤسسات اجلزائرية.  تقدمي  -
املقاولني  - لفائدة  األزرق،  احمليط  اسرتاتيجية  تبين  منهجية  على  والتدريب  للتكوين  ودورات  برامج  تقدمي 

 الشباب، والراغبني يف اطالق مشاريع استثمارية جديدة يف اجلزائر.
املؤسسات املصرفية اجلزائرية ابملداخل احلديثة يف رسم اسرتاتيجياهتا حىت تتمكن من التفوق  ضرورة اهتمام   -

 على املؤسسات املصرفية األجنبية. 
 ضرورة االهتمام ابلزبون والرفع يف قيمته. -

 اثلثا: آفاق الدراسة 
ادراج هذه التساؤالت يف  وختاما فان دراستنا هذه فتحت آفاقا وتساؤالت جديدة هلا صلة ابملوضوع ميكن  

 املواضيع التالية: 
 دور ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق يف حتقيق امليزة التنافسية.  -
 أثر تطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق يف املؤسسات اجلزائرية.  -
 العالقة بني اسرتاتيجية احمليط األزرق وأداء االبتكارات.  -
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، أطروحة مقدمة  لنيل  زرقدور التفكري االسرتاتيجي يف حتقيق ابعاد اسرتاتيجية احمليط األصدوق فتيحة،   -3
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، رسالة ماجستري، ختصص ادارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القدس،  الغذائية يف الضفة الغربية
 م. 2019ه/ 1440سنة املناقشة
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، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، )دون مكان النشر(، سنة  3، عدد41، مج اجمللة العربية لإلدارة
 . 2021النشر، سبتمرب 
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strategy development , Conference Paper, Department of Economics and 

Management, Otto-von-Guericke University, Germany. 

2- Made P ,Mosseby P ,Op. Cit. 

3- Ibrahim ravvabdelh and others , blue ocean strategy as a tool for 

Improving A Company ‘S Marketing function(the case of jordan). 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 جامعة حممد البشري االبراهيمي

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 استمارة استبيان 

 سيدي الكرمي، سيديت الكرمية:

ميدانية         بدراسة  الطلبة  به  يقوم  والذي  املوضوع،  هذا  اثراء  يف  االجيابية  مسامهتكم  على  مسبقا  نشكركم 
ابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق يف    إلعداد مذكرة ماسرت علوم جتارية ختصص تسويق صناعي حول: واقع تبين 

 البنك اخلارجي بوالية برج بوعريريج. 

ذات امهية ابلغة يف جناح الدراسة أنمل أن تتكرموا ابإلجابة على اسئلة هذا االستبيان   وألن آرائكم وانطباعاتكم
 )×( يف خانة اإلجابة املناسبة. اشارة بوضع 

 احملور األول: البياانت الوصفية

 اجلنس:   

 انثى☐ذكر       ☐    

 املؤهل العلمي:

 دراسات عليا ☐جامعي           ☐اثنوي فما أقل     ☐      
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 الوظيفة: 

 وظيفة اخرى ☐    مبيعات مندوب☐  موظف  ☐    مدير قسم☐   مدير فرع ☐     مدير عام☐ 

 سنوات اخلربة:

 سنة 15اكثر من ☐(سنة    15-11من)☐(سنوات   10-6من) ☐سنوات فأقل   ☐5

 

 احملور الثاين: البياانت املوضوعية 

غري  حمايد موافق  العبارات  
 موافق 

    بعد االبتكار                  
والتكنولوجية   1 البيئية  املتغريات  مع  التكيف  على  القدرة  البنك  ميتلك 

 احلاصلة. 
   

    يهتم البنك ابالبتكار وتطوير األفكار االبداعية  2
    يقدم البنك منتجات جديدة تناسب متطلبات الرقمنة.  3
    العاملني املبدعني يف اجملال املصريف يعمل البنك على اشراك  4
يتم التنسيق بني كافة أقسام البنك وقسم البحث والتطوير هبدف تطوير   5

 اخلدمة املصرفية 
   

    بعد االستبعاد              
االبنك 6 اليت    حياول  التشغيلية  او  التسويقية  األنشطة  استبعاد  ابستمرار 

 تضخم التكاليف.
   

يستبعد البنك االجراءات و التعقيدات الروتينية يف عمليات واثناء تقدمي   7
 خدمة. 

   

النافعة  8 غري  العمليات  بعض  من  ابلتخلص  منافسيه  عن  البنك     يتفوق 
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 للعمالء. 
    يعمل البنك على استبعاد بعض اخلدمات البنكية  غري الضرورية 9

    بعد الزايدة           
    يسعى البنك لزايدة جودة خدماته مبا حيقق كسب رضا عمالئه 10
يعمل البنك على خلق شبابيك إضافية خاصة ابخلدمات ذات الطابع  11

 الواسع.  
   

لتحقيقيسعى   12 الواسع    البنك  بزايدةاالنتشار  ومنافذ    خلدماته  فروعه 
 توزيع خدماته.

   

    تسعى البنك  لزايدة  مستوى و كفاءة موظفيه مبا حيقق حتسني األداء.  13
االبنك 14 تطلعاهتم    يطمح  أقصى  حتقيق  خالل  من  العمالء  عدد  لزايدة 

 واثراء حياهتم. 
   

    بعد التقليص        
    املبذول.  واجلهدتسعى البنك ابستمرار لتقليص اهلدر يف الوقت  15
    يعمل البنك على تقليل االجراءات واالضافات غري الضرورية.  16
    املصاريف والتكاليف ابستمرار. تسعى البنك اىل ختفيض  17
    يتخلص  البنك من األفكار مستحيلة التنفيذ أو عدمية اجلدوى 18
    حياول البنك التقليل من املخاطر الداخلية.  19
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 2امللحق رقم 

         

Fréquences        

         
Statistiques 

   

    سنوات الخبرة  الوظيفة المؤهل العلمي  الجنس   
N Valide 42 42 42 42 

   
Manquant 0 0 0 0 

   

         

         

Table de fréquences    

 

    

         
 الجنس 

   

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé    
Valide  59,5 59,5 59,5 25 ذكر 

   
 100,0 40,5 40,5 17 انثى

   
Total 42 100,0 100,0   

   

         
    المؤهل العلمي 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé    
Valide  7,1 7,1 7,1 3 ثانوي فما أقل 

   
 78,6 71,4 71,4 30 جامعي 

   
    100,0 21,4 21,4 9 دراسات عليا 
Total 42 100,0 100,0   

   

       

 

 الوظيفة 
 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé  
Valide  7,1 7,1 7,1 3 مدير فرع 

 
 31,0 23,8 23,8 10 مدير قسم 

 
 100,0 69,0 69,0 29 موظف 

 
Total 42 100,0 100,0   

 

       
  سنوات الخبرة

 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé  
Valide 5  40,5 40,5 40,5 17 سنوات فما أقل 

 
(  10-6من)

 سنوات
10 23,8 23,8 64,3 
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(  15-11من )
 سنة

12 28,6 28,6 92,9 
 

 100,0 7,1 7,1 3 سنة 15اكثر من 
 

Total 42 100,0 100,0   
 

       

    

Fiabilité    

    

    

Echelle : بعد االبتكار   

    
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 42 100,0 

Excluea 0 0,0 

Total 42 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 
la procédure. 

    
Statistiques de fiabilité 

  

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments   

,671 5 
  

    

Echelle : بعد االستبعاد  
    

Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 42 100,0 

Excluea 0 0,0 

Total 42 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 
la procédure. 

    
Statistiques de fiabilité 

  

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments   

,715 4 
  

    

    

Echelle : بعد الزيادة   

    
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 
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Observations Valide 42 100,0 

Excluea 0 0,0 

Total 42 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 
la procédure. 

    
Statistiques de fiabilité 

  

Alpha de 
Cronbacha 

Nombre 
d'éléments   

,703 5 
   

  

    

Echelle :  بعد التقليص  
    

Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 42 100,0 

Excluea 0 0,0 

Total 42 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 
la procédure. 

    
Statistiques de fiabilité 

  

Alpha de 
Cronbacha 

Nombre 
d'éléments   

,884 5 
   

  

    
Corrélations 

  

يمتلك البنك  -1
القدرة على  
التكيف مع  

المتغيرات البيئية  
والتكنولوجية  

 .الحاصلة

يهتم البنك  -2
باالبتكار وتطوير  
 .األفكار االبداعية 

يقدم البنك  -3
منتجات جديدة  
تناسب متطلبات  

 .الرقمنة 

يعمل البنك  -4
على اشراك  

العاملين المبدعين  
في المجال  
 .المصرفي

يتم التنسيق  -5
بين كافة أقسام  
البنك وقسم  

البحث والتطوير  
بهدف تطوير  

الخدمة  
 .المصرفية

 Corrélation بعد االبتكار 
de Pearson ,600** ,300** ,234** ,434** ,804** 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,031 ,017 ,004 ,000 

N 42 42 42 42 42 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

a. Calcul impossible, car au moins une des variables est une constante. 

       
Corrélations 



.............................................................................................. ............. المالحق:  
 

 
69 

  

6-   يحاول االبنك 
باستمرار استبعاد  

األنشطة  
التسويقية او  
التشغيلية التي  
 .تضخم التكاليف

يستبعد البنك  -7
االجراءات و  

التعقيدات  
الروتينية في  
عمليات واثناء  

 .تقديم خدمة

يتفوق البنك  -8
عن منافسيه  
بالتخلص من  

بعض العمليات  
غير النافعة  

 .للعمالء 

يعمل البنك  -9
على استبعاد  

الخدمات  بعض  
البنكية غير  
 بعد االستبعاد  الضرورية 

 Corrélation بعد االستبعاد 
de Pearson ,655** ,443** ,107 ,625** 1 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,003 ,406 ,000   

N 42 42 42 42 42 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

       
Corrélations 

  

يسعى البنك  -10
لزيادة جودة  

خدماته بما يحقق  
كسب رضا  

 عمالئه 

يعمل البنك  -11
على خلق شبابيك  
إضافية خاصة  
بالخدمات ذات  
 .الطابع الواسع 

يسعى البنك  -12
لتحقيق االنتشار  
الواسع لخدماته  
بزيادة فروعه  
ومنافذ توزيع  

 .خدماته

تسعى البنك  -13
لزيادة مستوى و  

يه بما  3كفاءة 
يحقق تحسين  

 .األداء 

يطمح االبنك  -14
لزيادة عدد  

العمالء من خالل  
تحقيق أقصى  

تطلعاتهم واثراء  
 .حياتهم

 Corrélation بعد الزيادة 
de Pearson ,433* ,320* ,345* ,345* ,897** 

Sig. 
(bilatérale) ,013 ,025 ,041 ,025 ,000 

N 42 42 42 42 42 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

a. Calcul impossible, car au moins une des variables est une constante. 

       
Corrélations 

  

تسعى البنك  -15
لتقليص  باستمرار 

الهدر في الوقت  
 .و الجهد المبذول

يعمل البنك  -16
على تقليل  
االجراءات  

واالضافات غير  
 .الضرورية

تسعى البنك  -17
الى تخفيض  
المصاريف  
والتكاليف  
 .باستمرار 

يتخلص  -18
البنك من األفكار  
مستحيلة التنفيذ أو  

 عديمة الجدوى 

يحاول البنك  -19
التقليل من  
المخاطر  
 .الداخلية 

 Corrélation بعد التقليص 
de Pearson ,473** ,334* ,468** ,204 ,305 

Sig. 
(bilatérale) ,002 ,031 ,002 ,035 ,019 

N 42 42 42 42 42 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

a. Calcul impossible, car au moins une des variables est une constante. 

 العبارات  المتغير
 موافق محايد غير موافق 

 االتجاه
 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

 بعد االبتكار

 موافقة 95,00 38 0,00 0 5,00 2 01_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 02_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 03_ العبارة

 موافقة 87,50 35 10,00 4 2,50 1 04_ العبارة

 موافقة 82,50 33 7,50 3 10,00 4 05_ العبارة
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 بعد االستبعاد

 06_ العبارة
22 55,00 5 12,50 15 37,50 

عدم         
 موافقة

 موافقة 67,50 27 7,50 3 25,00 10 07_ العبارة

 موافقة 97,50 39 2,50 1 0,00 0 08_ العبارة

 09_ العبارة
23 57,50 2 5,00 16 40,00 

عدم       

 موافقة

 بعد الزيادة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 10_ العبارة

 موافقة 95,00 38 2,50 1 2,50 1 11_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 12_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 13_ العبارة

 موافقة 77,50 31 7,50 3 15,00 6 14_ العبارة

بعد           

 التقليص

 موافقة 65,00 26 5,00 2 30,00 12 15_ العبارة

 موافقة 85,00 34 2,50 1 12,50 5 16_ العبارة

 17_ العبارة
20 50,00 4 10,00 17 42,50 

عدم       

 موافقة

 موافقة 85,00 34 5,00 2 10,00 4 18_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 19_ العبارة

  
       

  
       

Test T  
       

Statistiques sur échantillon uniques 
 

   

  N Moyenne Ecart type 

Moyenne 
erreur 

standard 

     

      02912, 18871, 2,9000 42 بعد االبتكار 

      06250, 40504, 2,2738 42 بعد االستبعاد 

      02375, 15393, 2,9143 42 بعد الزيادة 

      03790, 24561, 2,5667 42 بعد التقليص 

             

Test sur échantillon unique   

  

Valeur de test = 3 
  

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de 
la différence à 95 % 

  

Inférieur Supérieur 
  

   0412,- 1588,- 10000,- 001, 41 3,434- بعد االبتكار 

   6000,- 8524,- 72619,- 000, 41 11,619- بعد االستبعاد 

   0377,- 1337,- 08571,- 001, 41 3,609- بعد الزيادة 

   3568,- 5099,- 43333,- 000, 41 11,434- بعد التقليص 

 العبارات  المتغير
 موافق محايد غير موافق 

 االتجاه
 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

 بعد االبتكار

 موافقة 95,00 38 0,00 0 5,00 2 01_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 02_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 03_ العبارة

 موافقة 87,50 35 10,00 4 2,50 1 04_ العبارة

 موافقة 82,50 33 7,50 3 10,00 4 05_ العبارة

عدم        37,50 15 12,50 5 55,00 22 06_ العبارة بعد االستبعاد



.............................................................................................. ............. المالحق:  
 

 
71 

 موافقة

 موافقة 67,50 27 7,50 3 25,00 10 07_ العبارة

 موافقة 97,50 39 2,50 1 0,00 0 08_ العبارة

 09_ العبارة
23 57,50 2 5,00 16 40,00 

عدم          

 موافقة

 بعد الزيادة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 10_ العبارة

 موافقة 95,00 38 2,50 1 2,50 1 11_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 12_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 13_ العبارة

 موافقة 77,50 31 7,50 3 15,00 6 14_ العبارة

 بعد التقليص 

 موافقة 65,00 26 5,00 2 30,00 12 15_ العبارة

 موافقة 85,00 34 2,50 1 12,50 5 16_ العبارة

 17_ العبارة
20 50,00 4 10,00 17 42,50 

عدم         

 موافقة

 موافقة 85,00 34 5,00 2 10,00 4 18_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 19_ العبارة

  
       

  
       

Test T  
       

Statistiques sur échantillon uniques 
 

   

  N Moyenne Ecart type 

Moyenne 
erreur 

standard 

     

      02912, 18871, 2,9000 42 بعد االبتكار 

      06250, 40504, 2,2738 42 االستبعاد بعد 

      02375, 15393, 2,9143 42 بعد الزيادة 

      03790, 24561, 2,5667 42 بعد التقليص 

             

Test sur échantillon unique   

  

Valeur de test = 3 
  

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de 
la différence à 95 % 

  

Inférieur Supérieur 
  

   0412,- 1588,- 10000,- 001, 41 3,434- بعد االبتكار 

   6000,- 8524,- 72619,- 000, 41 11,619- بعد االستبعاد 

   0377,- 1337,- 08571,- 001, 41 3,609- بعد الزيادة 

   3568,- 5099,- 43333,- 000, 41 11,434- بعد التقليص 

 العبارات  المتغير
 موافق محايد غير موافق 

 االتجاه
 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

 بعد االبتكار

 موافقة 95,00 38 0,00 0 5,00 2 01_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 02_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 03_ العبارة

 موافقة 87,50 35 10,00 4 2,50 1 04_ العبارة

 موافقة 82,50 33 7,50 3 10,00 4 05_ العبارة

 عدم موافقة  37,50 15 12,50 5 55,00 22 06_ العبارة بعد االستبعاد

 موافقة 67,50 27 7,50 3 25,00 10 07_ العبارة
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 موافقة 97,50 39 2,50 1 0,00 0 08_ العبارة

 عدم موافقة  40,00 16 5,00 2 57,50 23 09_ العبارة

 بعد الزيادة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 10_ العبارة

 موافقة 95,00 38 2,50 1 2,50 1 11_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 12_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 13_ العبارة

 موافقة 77,50 31 7,50 3 15,00 6 14_ العبارة

 بعد التقليص 

 موافقة 65,00 26 5,00 2 30,00 12 15_ العبارة

 موافقة 85,00 34 2,50 1 12,50 5 16_ العبارة

 عدم موافقة  42,50 17 10,00 4 50,00 20 17_ العبارة

 موافقة 85,00 34 5,00 2 10,00 4 18_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 19_ العبارة

  
       

  
       

Test T  
       

Statistiques sur échantillon uniques 
 

   

  N Moyenne Ecart type 

Moyenne 
erreur 

standard 

     

      02912, 18871, 2,9000 42 بعد االبتكار 

      06250, 40504, 2,2738 42 بعد االستبعاد 

      02375, 15393, 2,9143 42 بعد الزيادة 

      03790, 24561, 2,5667 42 بعد التقليص 

             

Test sur échantillon unique   

  

Valeur de test = 3 
  

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de 
la différence à 95 % 

  

Inférieur Supérieur   

   0412,- 1588,- 10000,- 001, 41 3,434- بعد االبتكار 

   6000,- 8524,- 72619,- 000, 41 11,619- بعد االستبعاد 

   0377,- 1337,- 08571,- 001, 41 3,609- بعد الزيادة 

   3568,- 5099,- 43333,- 000, 41 11,434- بعد التقليص 

 العبارات  المتغير
 موافق محايد غير موافق 

 االتجاه
 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

 بعد االبتكار

 موافقة 95,00 38 0,00 0 5,00 2 01_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 02_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 03_ العبارة

 موافقة 87,50 35 10,00 4 2,50 1 04_ العبارة

 موافقة 82,50 33 7,50 3 10,00 4 05_ العبارة

 بعد االستبعاد

 عدم موافقة  37,50 15 12,50 5 55,00 22 06_ العبارة

 موافقة 67,50 27 7,50 3 25,00 10 07_ العبارة

 موافقة 97,50 39 2,50 1 0,00 0 08_ العبارة

 عدم موافقة  40,00 16 5,00 2 57,50 23 09_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 10_ العبارة بعد الزيادة
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 موافقة 95,00 38 2,50 1 2,50 1 11_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 12_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 13_ العبارة

 موافقة 77,50 31 7,50 3 15,00 6 14_ العبارة

 بعد التقليص 

 موافقة 65,00 26 5,00 2 30,00 12 15_ العبارة

 موافقة 85,00 34 2,50 1 12,50 5 16_ العبارة

 عدم موافقة  42,50 17 10,00 4 50,00 20 17_ العبارة

 موافقة 85,00 34 5,00 2 10,00 4 18_ العبارة

 موافقة 100,00 40 0,00 0 0,00 0 19_ العبارة

  
       

  
       

Test T  
       

Statistiques sur échantillon uniques 
 

   

  N Moyenne Ecart type 

Moyenne 
erreur 

standard 

     

      02912, 18871, 2,9000 42 بعد االبتكار 

      06250, 40504, 2,2738 42 بعد االستبعاد 

      02375, 15393, 2,9143 42 بعد الزيادة 

      03790, 24561, 2,5667 42 بعد التقليص 

             

Test sur échantillon unique   

  

Valeur de test = 3 
  

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de 
la différence à 95 % 

  

Inférieur Supérieur 
  

   0412,- 1588,- 10000,- 001, 41 3,434- بعد االبتكار 

   6000,- 8524,- 72619,- 000, 41 11,619- بعد االستبعاد 

   0377,- 1337,- 08571,- 001, 41 3,609- بعد الزيادة 

   3568,- 5099,- 43333,- 000, 41 11,434- بعد التقليص 
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 فهرس احملتوايت 

 لصفحةا العنوان
 إهداء............................................................................ 

 ....................................................................... شكر وتقدير
 قائمة احملتوايت..................................................................... 

 .......................................................... فهرس األشكال واجلداول

 

 ه-أ ................................................................. ............ مقدمة 
  ......................... األدبيات النظرية و التطبيقيةالفصل األول: 

 7 .............................................................................. متهيد
 8 ...................................... األول: ماهية اسرتاتيجية احمليط األزرق ث املبح
 8 ........................................ األول: مفهوم اسرتاتيجية احمليط األزرق لب املط

 8 ................................................. تعريف اسرتاتيجية احمليط االزرق  أواًل:
 9 ....................................................... خصائص احمليط األزرق . اثنياً:
 9 .................................. امهية اسرتاتيجية احمليط االزرق ................  اثلثا: 

 12 ......................... خطوات ومبادئ تطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق املطلب الثاين: 
 12 أوال: خطوات تطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق ......................................... 
 12 اثنيا: مبادئ تطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق .......................................... 

 15 احمليط األزرق ..................................... اثلثا: الشروط األساسية السرتاتيجية 
 16 املطلب الثالث: دوافع وابعاد اسرتاتيجية احمليط األزرق .................................. 
 16 أوال: دوافع تطبيق اسرتاتيجية احمليط االزرق ............................................ 

 17 اتيجية احمليط األزرق .................................................. اثنيا: ابعاد اسرت 
املطلب الرابع: عوامل جناح، االنتقادات املوجهة السرتاتيجية احمليط األزرق والفرق بني 

 ............................................................ احمليطات الزرقاء واحلمراء 
18 

 18 أوال: عوامل جناح اسرتاتيجية احمليط األزرق ............................................ 
 19 ................................. اثنيا: اهم االنتقادات املوجهة السرتاتيجية احمليط األزرق 

 20 اثلثا: املقارنة بني احمليط األزرق واحمليط األمحر .......................................... 
 24 ........................................... األدبيات التطبيقية املبحث الثاين:

 24 ......................................... ابللغة العربية الدراسات السابقة : األول املطلب 
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 28 املطلب الثاين: الدراسات السابقة ابللغة األجنبية........................................ 
 30 .......... أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة  املطلب الثالث: 

 34 .................................................................... الفصل خالصة 
  .............. ............................... دراسة حالةالفصل الثاين:

 36 متهيد.............................................................................. 
 37 عموميات حول بنك سوسييت جنريال وأدوات مجع البياانت............ املبحث األول: 

 37 جنريال  ..................................  عموميات حول بنك سوسييت املطلب األول:
 37 أوال: نشأة وتطور بنك سوسييت جنريال ............................................... 

 38 جنريال .................................................  اثنيا: خصائص بنك سوسييت
 39 اثلثا: اهليكل التنظيمي لسوسييت جنريال وكالة برج بوعريريج ............................. 
 39 رابعا: خصائص ومنتجات بنك سوسييت جنريال ....................................... 

 41 مجع البياانت ..................................................  املطلب الثاين: أدوات
 43 ....................................... حماور االستبيانحتليل املبحث الثاين: 
 43 ....................................... متغريات الدراسة وصدق العينة .  املطلب األول:

 43 أوال: وصف عينة الدراسة............................................................ 
 45 اثنيا: حتليل ثبات ومصداقية أدوات القياس ............................................ 

 46 .................................................. اثلثا: حتليل اجتاهات عينة الدراسة ..
 48 رابعا: حتليل الفروقات ............................................................... 

 53 ................................................ مناقشة نتائج الدراسة . املطلب الثاين:
 54 ................................................................... خالصة الفصل 

 56 ............................................................................ خامتة 
 60 ...................................................................... قائمة املراجع

 63 ............................................................................ املالحق
 75 الفهرس............................................................................ 


