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 المستخلص

دور استراتيجية المحيط األزرؽ في تعزيز الميزة عمى  رؼعَ ىدَؼ البحث إلى التَ 
، ووضع تصورًا مقترحًا لتفعيؿ أبعادىا، واستخدـ البحث المنيج أسيوطالتنافسية لجامعة 
 .أسيوطإضافة إلى إجراء دراسة حالة عمى جامعة الوصفي التحميمي، 

التدريس أعضاء ىيئة  ممثمة مفعينة  عمىتـ تطبيقيا قاـ الباحث بإعداد استبانة و 
( فرًدا، وذلؾ بغرض 159ببعض كميات الجامعة النظرية والعممية حيث بمغت العينة )

واقع تطبيؽ أبعاد كؿ مف استراتيجية المحيط األزرؽ والميزة التنافسية عمى  لتعرؼا
 .أسيوطالمستدامة في جامعة 

 : عدة نتائج مف أىميا إلىالبحث وتوصؿ 
المرتبة  جاءت فى" أبعاد الميزة التنافسية المستدامة"أف استجابات أفراد العينة حوؿ تطبيؽ  -

، 8.090معيارى بانحراؼ  (،1.295) الحسابيمتوسط الحيث بمغ  متوسطة؛ األولى بدرجة
" بدرجة أبعاد استراتيجية المحيط األزرؽ"حوؿ تطبيؽ المرتبة الثانية كما جاءت فى 
 (.8...8بانحراؼ معياري ) ،(1.885) الحسابيمتوسط الحيث بمغ  متوسطة أيضًا؛

وجد أف دور استراتيجية المحيط األزرؽ فى تعزيز الميزة التنافسية المستدامة، ذو داللة  -
%( فى التغييرات التي تحصؿ فى الميزة .5(، ويؤثر بنسبة )8.85إحصائية عند مستوى )

 متغيرات أخرى. %( تعود إلى39التنافسية المستدامة لمجامعة، فى حيف )
وقدـ الباحث تصورًا مقترحًا لو أىداؼ ومرتكزات وآليات وضمانات لتحقيقو، يمكف مف 

في ضوء أبعاد استراتيجية المحيط  أسيوطتعزيز الميزة التنافسية المستدامة لجامعة خاللو 
 .األزرؽ
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A suggested proposal to activate the role of the blue ocean strategy in 

enhancing the sustainable competitive advantage at Assiut University: 

Case Study 

Abstract 

The aim of the current research is to identify the role of the blue ocean 

strategy in enhancing the sustainable competitive advantage at Assiut 

University, and presenting a suggested proposal to activate its dimensions. The 

research has used the descriptive analytical method, in addition to conducting a 

case study at Assuit University 

The researcher has designed a questionnaire that was applied on a 

sample of staff members at the theoretical and practical faculties in Assiut 

University. The participants (n=253) were asked in order to identify the reality 

of applying of each blue ocean strategy dimensions and sustainable competitive 

advantage at Assiut University. The research has reached a number of 

findings: first, the responses of the respondents on the application of 

"dimensions of sustainable competitive advantage" ranked first at a moderate 

degree (mean=2.135), and  (SD=0.838). It also ranked second on the 

application of "blue ocean strategy dimensions" with a moderate degree, (mean 

=2.005) and (SD=0.770). Second, the role of the Blue Ocean strategy in 

enhancing of sustainable competitive advantage was found with statistically 

significant at the level of (0.05) and affects (57%) in the changes that occur in 

the sustainable competitive advantage of the university, while (43%) are due to 

other variables. 
 

The researcher has concluded his research with a suggested proposal 

which has included objectives, pillars, mechanisms and guarantees to achieve 

it, through which the role of blue ocean strategy can be activated in enhancing 

the competitive advantage at Assuit University. 
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 مقدمة:

ؤسسات التي تمارس دورًا رئيسًا في المجتمعات كونيا ُتعد الجامعات واحدة مف الم
الجية التي تمدىا بالعمـ والمعرفة وفى كافة المجاالت واالختصاصات، كما أنيا قادت الدوؿ 
إلى توجيو العناية الكافية والقيمة العالية لمؤسساتيا التعميمية الجامعية، وبما يضمف تحسيف 

حو تحقيؽ الميزة التنافسية ليا، وبذلؾ أصبحت يا نجودة الخدمات التي تقدميا وتأىيم
الجامعة تمثؿ القيمة لدى المجتمع فضاًل عف كمياتيا وطمبتيا، وكذلؾ المساىميف األخريف 
الذيف يقوموف بأدائيـ ألعماليـ وتقديـ الخدمات لممستفيديف، والمحافظة عمى األداء العالي 

ما لموصوؿ إلى أفضؿ الممارسات التي وميزتيا التنافسية المستدامة، لذلؾ فيي تسعى دائ
 (3،  1820يمكف مف خالليا أف تحقؽ بيا أىدافيا.)أحمد سميماف، ريـ سعد،

وتطورت االستراتيجيات في إدارة الميزة التنافسية المستدامة لمجامعات، وأصبحت 
المؤسسات التعميمية تطور مف وظائفيا كمؤسسة خدمية، ومؤسسة لتوفير الخدمات وفقًا لما 

، (Herlinah Baharuddin,  2013, 402 ) ىو مطموب أو متوقع مف قبؿ المستفيد.
وفي ظؿ ىذا التنافس الحاد الذي تعيشو البيئات الجامعية حاليًا، جاءت فمسفة استراتيجية 

كاستراتيجية تنافسية وذلؾ مف خالؿ البحث عف  Blue Ocean Strategy *المحيط األزرؽ
 عف المنافسة القائمة. محيطات زرقاء جديدة بعيداً 

فالجامعات تتفوؽ مف خالؿ إيجاد "محيطات زرقاء" في مجاالت خالية مف التصارع 
حوليا، إضافة إلى جاىزيتيا لمنمو. وتعرؼ مثؿ ىذه الحركات االستراتيجية" باالبتكار القيمي"، 

يا أف فاذا أرادت الجامعات إحداث نقمة جذرية في النسيج االستراتيجي الخاص بيا، فعمي
تتحوؿ بمنحنى القيمة مف العناصر التي يركز عمييا المنافسوف إلى العناصر البديمة التي ال 

 ,Becker)يعرفونيا، لكى تتمكف الجامعات مف تحقيؽ أواًل قيمة مبتكرة وثانيًا بتكمفة أقؿ. 

H., 2008, 127) 
ديد والتغيير، واستراتيجية المحيط األزرؽ مف أحدث االستراتيجيات التي تبحث عف التج

ولـ تدخؿ إلى  ،وىي فرصة جديدة لإلبحار إلى المحيطات الزرقاء التي لـ يتـ اكتشافيا بعد
بيئة المنافسة الشرسة، فيي بمثابة خيار أماـ الجامعات لتذىب بعيدًا عف المنافسة الدموية 

                                                           
استراتيجية تعتمد على إيجاد نقطة تنافسية جديدة) ابتكار قيمة( تكاد تكون غير موجودة لدى المنافسين، وذلك  هى *

االستبعاد( فى تحديد العوامل الداخلية والخارجية  -التقليص  –الزيادة  -) االبتكار من خالل استخدام أبعادها األربعة
 المميزة لتنافسية المؤسسة.
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تكويف مساحة ال منازع  لتتجو إلى ،المحيطات الحمراء توجد فىالتي و المزدحمة بالمنافسيف 
 (Fauziah Abu Hasan, 2017, 73 )   ليا بحيث تصبح المنافسة أمرًا غير مطروح.

موضوع الميزة التنافسية المستدامة لمجامعات والتي تسعى  أىمية اتضحت وبناء عميو،
لموصوؿ إليو وال سيما في ظؿ ظروؼ البيئة المتغيرة والمتنافسة عف طريؽ امتالؾ المتطمبات 
التي تحقؽ ليا التميز، والتي تخضع لتأثيرات عدة مف بينيا تبني استراتيجية المحيط األزرؽ، 

 .الميزة التنافسية المستدامة لمجامعات يسيـ في تعزيز أبعادىاإذ أف تفعيؿ 
 :البحثمشكلة 

عد مف السمات إف التحديات التي تواجو الجامعات سواء كانت فرصًا أو تيديدات تُ 
ف مدى تكيفيا معيا يحدد الموقع الذي ستختاره كقائًدا أـ  المميزة الستمرارية تمؾ الجامعات، وا 

الحالي، والذي سمح بتنوع لـ يسبؽ لو مثيؿ  تابعًا في ظؿ التطور السريع في العصر الرقمي
مف المخرجات والخدمات المقدمة مف الجامعات، فإذا زادت المخرجات وأصبح العرض يفوؽ 

 الطمب، وبالتالي يزداد االتجاه نحو المنافسة.  
    (، ودراسة Arouet،2009( ودراسة )1829وأشارت بعض الدراسات كدراسة )الحكيـ، 

(, 2009 Khan& Matalay إلى أف الجامعات كغيرىا مف المؤسسات تسعى إلى البقاء )
تطوير  عمؿ عمىيمثؿ قوة وثروة في آف واحد و ي حيث أنو، لممحيط األزرؽوالنمو، وامتالكيا 

 ضمف ليا تحقيؽ أىدافيا.استراتيجياتيا وتنفيذىا لي
حاجة  ( إلى أف ظيور الجامعات الخاصة أدى إلىEllonmi 2004 ,وأشارت دراسة )

الجامعات لضماف القيمة التعميمية واالحتفاظ بدعـ القطاع العاـ، مما يدفع إدارات الجامعات 
وىيئاتيا المختمفة لمبحث عف الوسائؿ التي تخمؽ مف خالليا القيمة وتختبرىا وتحتفظ بيا فى 

 مؤسساتيا.
( إلى أف مؤسسات التعميـ العالي تواجو تحديًا  Raftery ,2006كما أشارت دراسة )

دائمًا يتمثؿ بالتغيير المستمر، كالذي يواجو المجتمع، وىذا راجع إلى التطورات المتسارعة في 
مجاؿ المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت، والنمو فى عدد الطمبة وزيادة تنوعيـ، والتحرؾ نحو 

( التي أكدت عمى أف الجامعات في ىذا Huang et al, 2010المجتمع المعرفي. ودراسة )
العصر في حاجة إلى الميزة التنافسية التي تنبع مف االستخداـ الفعاؿ والكفوء لمموارد 

 الممموسة وغير الممموسة التي ليا حاجة لدعـ عمميات التعميـ والتعمـ.
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( التي أكدت عمى أف استخداـ الجامعات Fauziah Abu Hasan, 2017ودراسة )
راتيجية المحيط األزرؽ أدى إلى تحسف في أدائيا وكفاءتيا بشكؿ مستمر، ودراسة الست

(Ricardo Bragança,2016  التي أكدت أف استراتيجية المحيط األزرؽ يمكف أف تطبؽ )
 في الجامعات خاصة في القطاع التربوي. 

لميزة وليذا فإف األمر يتطمب استخداـ استراتيجيات جديدة يمكف مف خالليا تعزيز ا
التنافسية المستدامة لمجامعات كاستراتيجية المحيط األزرؽ التي يمكف مف خالليا ابتكار 
القيمة لدى الجامعات وزيادة قدرتيا عمى خمؽ مساحة سوؽ جديدة بعيدًا عف المساحات التي 

استراتيجية المحيط  دوريكثر بيا المنافسيف، وىذا ما دفع الباحث لوضع تصور مقترح لتفعيؿ 
 . أسيوطزرؽ في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة في جامعة األ 

 :تساؤالت البحث

 في التعميـ الجامعي؟ وأبعادىا استراتيجية المحيط األزرؽمقصود بلاما  -2
 ؟فى التعميـ الجامعي مداخمياما و  ،متطمباتياالميزة التنافسية المستدامة و  ما مفيـو -1
الميزة التنافسية المستدامة في استراتيجية المحيط األزرؽ و  كؿ مف أبعاد تطبيؽما واقع -9

 ؟أسيوطجامعة 
فى جامعة  المستدامة التنافسية الميزة تعزيز في األزرؽ المحيط استراتيجية دور ما -3

 ؟أسيوط
لتفعيؿ دور استراتيجية المحيط األزرؽ في تعزيز الميزة التنافسية ما التصور المقترح  -5

 ؟ أسيوطالمستدامة في جامعة 
 وإجراءاته : بحثمنهج ال

شكاليتو استخداـ المنيج الوصفي، باعتباره مف أنسب ا  الحالي و  البحثاقتضت طبيعة 
الحالي، لما يستيدفو مف رصد لمواقع وتحميمية ونقده والتنبؤ  لمبحثالمناىج البحثية 

ىذا المنيج وفؽ  البحث وقد استخدـ أسيوطإضافة إلى إجراء دراسة حالة لجامعة  بمستقبمو،
 الخطوات التالية:

بفمسفة استراتيجية المحيط األزرؽ وأبعاده ومراحؿ تطبيؽ االستعانة بالكتابات المعنية  -2
والرجوع إلي الدراسات السابقة  لميزة التنافسية المستدامة وأبعادىاوا ،استراتيجيتو

 الحالي. البحثالعربية واألجنبية في مجاؿ 
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)االستبياف( وتحكيمو والتأكد مف مدى صدقو وثباتو وصالحيتو  البحثبناء أداة  -9
 لمتطبيؽ.

 الميدانية وتفسيرىا. البحثإجراء المعالجة اإلحصائية لنتائج   -3
لتفعيؿ دور استراتيجية المحيط األزرؽ فى تعزيز الميزة التنافسية وضع تصور مقترح -5

 .أسيوطالمستدامة في جامعة 
 :البحث هدف

ودورىا فى تعزيز استراتيجية المحيط األزرؽ أبعاد تعرؼ ييدؼ البحث الحالى إلى 
ممثمة مف ، وذلؾ مف خالؿ وجية نظر عينة أسيوطالميزة التنافسية المستدامة بجامعة 

 أعضاء ىيئة التدريس ببعض كميات الجامعة النظرية والعممية.
 :البحثأهمٌة 

 تنبع أىمية البحث الحالي مف: 
تقـو بو الجامعات فى المجتمع المحػيط بيػا، والتحػديات الحاليػة أىمية الدور الذى  -2

 أف تزيد مف السمات التنافسػية المميػزة السػتمراريتيا، التي تواجييا وتفرض عمييا
 وتقديـ خدمات تنافسية تحدد بقاءىا التنافسي.

عػػف دور اسػػتراتيجية المحػػيط األزرؽ فػػى تنػػاوؿ آراء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس يأنػػو  -1
 .أسيوطتعزيز الميزة التنافسية المستدامة فى جامعة 

أنػػو يتنػػاوؿ تطبيػػؽ أبعػػاد اسػػتراتيجية المحػػيط األزرؽ بالمؤسسػػات التعميميػػة فػػى  -9
 .التعميـ الجامعي

تضػػػع تصػػػور مقتػػػرح لتفعيػػػؿ دور اسػػػتراتيجية المحػػػيط األزرؽ فػػػى تعزيػػػز الميػػػزة  -3
 التنافسية المستدامة.
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 الفئات منيـ : إفادة بعض -5
 أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية. -
 .أسيوطإدارة التعميـ الجامعي بجامعة المسئولوف عف  -
 .  رؤساء ونواب الجامعات وعمداء الكميات والعامميف -
 .مجاؿ تطوير التعميـ العالي فيالطالب والباحثوف  -

 دراسات سابقة:

سوؼ يقتصر البحث الحالى فى عرضو لمدراسات السابقة عمى الدراسات وثيقة 
 ، مرتبة ترتيبًا زمنيًا مف األحدث إلى األقدـ.الصمة بموضوعوِ 

   باستراتٌجٌة المحٌط االزرق: المتعلقةدراسات ال-

( ىدفت إلى تحديد دور قيادة استراتيجية المحيط األزرؽ 1820دراسة )احمد، ريـ ، 
في تحقيؽ متطمبات الجامعة الريادية في بعض الجامعات الحكومية واألىمية في إقميـ 
كردستاف، وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عالقة ارتباط وتأثير معنويتيف بيف قيادة استراتيجية 

 ية.المحيط األزرؽ ومتطمبات الجامعة الرياد
( ىدفت إلى توضيح تطور استراتيجية المحيط األزرؽ بدًء مف 1820دراسة )باللى، 

(، SWOTتبمورىا فى ستينيات القرف الماضي عمى أيدى أساتذة ىارفرد في شكؿ نموذج )
القائـ عمى أبعاد التشخيص الداخمي لممؤسسة والفرص والتيديدات في بيئتيا الخارجية، 
والمرتكز عمى مواجية المنافسة في بناء االستراتيجية والوصوؿ لمميزة التنافسية لممؤسسة، 
ووصوال إلى استراتيجية المحيط األزرؽ التي يرى أصحابيا بدياًل يشكؿ قطيعة جوىرية مع 

 لسابقة ويقـو عمى فكرة تجنب المنافسة فى بناء استراتيجياتيا.النماذج ا
ىدفت إلى تحديد العالقة بيف فمسفة المحيط األزرؽ  (.128دراسة )بدراني، 

وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط معنوية بيف  يا أداة لتحقيؽ التميز التنافسي،بوصف
استراتيجية المحيط األزرؽ وتحقيؽ التميز التنافسي. كما أكدت عمى وجود تأثير معنوي 

 الستراتيجية المحيط األزرؽ فى تحقيؽ التميز التنافسي فى الشركة المبحوثة. 
االستراتيجي ( ىدفت التعرؼ عمى التخطيط Fauziah Abu Hasan, 2017دراسة )

والتحوؿ إلى استراتيجية المحيط األزرؽ الدولية وأبعادىا في جامعة تيرينجانو بماليزيا، 
وتوصمت الدراسة إلى أف استخداـ الجامعة ليذه االستراتيجية أدى إلى تحسف فى أدائيا 

 وكفاءتيا بشكؿ مستمر، وارتفع تقديرىا في القطاع األسيوي.
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التعرؼ عمى أىمية إلى ( ىدفت الدراسة  Ricardo Bragança,2016دراسة )
استراتيجية المحيط األزرؽ لمؤسسات التعميـ العالي فى العالـ الغربي، وتوصمت الدراسة إلى 

فى القطاع تكوف الخطوة المؤقتة األكثر منطقية  يمكف أفأف استراتيجية المحيط األزرؽ 
 .التربوي

وأوصت بعدة توصيات يمكف مف خالليا أف تدخؿ الجامعات فى حيز استراتيجية 
المحيط األزرؽ منيا: تبنى مدخؿ المسئولية االجتماعية لمشركات مع الجامعات، وتقديـ 
الدورات التدريبية لمجامعات عبر االنترنت مما يساعد مف خفض التكاليؼ ويعزز مف القيمة 

مع، ويساعد في تعزيز سمعة الجامعة وعالمتيا التجارية، المشتركة التعاونية مع المجت
ويساعد أيضًا فى التأثير عمى المياجريف لمتعميـ الجامعي في التسجيؿ المادي بالجامعة 
مستقبال، تحقيؽ الشراكة مع الشركات مف خالؿ تعمـ الطالب قبؿ التحاقيـ بسوؽ العمؿ 

 رات المطموبة لمعمؿ. متطمبات الشركات وتضميف المناىج الجامعية الميا
آراء القيادات اإلدارية في عينة مف  ىدفت إلى استطالع( 1829)الحكيـ،  دراسة

تحقيؽ معايير ومؤشرات استراتيجية  واستيدفت ."المنظمات الصغيرة في محافظة دىوؾ
استراتيجية تطبيؽ  أىمية وتوصمت الدراسة إلى ".فى المنظمات المبحوثة المحيط األزرؽ

بأف ىذه  الدراسة وأوصت المحيط األزرؽ عمي المستوى الكمي في المنظمات المبحوثة.
 خالؿ مف المنفعة تحقيؽ في األزرؽ المحيط ستراتيجيةال األساس حجر عدتُ  االستراتيجية

 .والعميؿ لممنظمة القيمة وزيادة التكمفة خفض
 Herlinah Baharuddin, Wahyul Amien Syafei, Kodrat Iman) دراسة

Satoto,2013   وذلؾ لتقييـ خصائصياو  استراتيجية المحيط األزرؽ مفيوـ(  ىدفت تعرؼ ،
جامعة ماكارسار بانكاسكتى كدراسة  ، واتخذتأداء مؤسسات التعميـ العالي في إندونيسيا

استراتيجياتيا البد مف أف تغير مف التركيز عمى  الجامعةوتوصمت إلى أنو لكى تحقؽ حالة. 
التنافس وجو لوجو مع المنافس، لمتوجو إلى البدائؿ الممكنة، كالتحوؿ مف العمالء الحالييف 
)الطالب( إلى غير الحالييف )الخريجوف(. كما أكدت عمى أنو يجب زيادة المنتجات البحثية 

التمويؿ مف خالؿ االنضماـ إلى البحوث  الناجحة وتسويقيا سنويًا، وزيادة العائدات أو
التنموية التي تقدـ خدمات بحثية لممجتمع. وابتكار قيمة تعزيز التعاوف مع المؤسسات 
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شراؾ الخريجيف فى جمع التبرعات غير  التجارية والحكومية واألجنبية فى البحث والتطوير، وا 
 الروتينية، والتعاوف مع الطالب فى الترويج لمحـر الجامعي.

قياـ الشركات المعاصرة  بدراسة استيدفت( Yang, Ching-Chow, 2011كما قاـ )
بتمبية احتياجات عمالئيا لكي تكف ناجحة حقًا، ويجب عمي ىذه الشركات خمؽ القيمة 
لعمالئيا في القياـ بذلؾ، كما تستمد ىذه الشركات خمؽ القيمة لعمالئيا والسعي مف حيث 

التالي استراتيجية "الفوز"، وىذه الدراسة تحدد فئات القيمة القيمة لمعمالء ومف العمالء وب
لمعمالء عف طريؽ اقتراح فئة جديدة مف "القيمة اإلبداعية"، والمفاىيـ الموجودة في النموذج 
المكرر كانو، واإلجراءات المرتبطة باستراتيجية المحيط األزرؽ، وباستخداـ ىذه المفاىيـ 

خمؽ القيمة" ويشرح كيؼ يمكف استخداـ ىذا النموذج تعرض الدراسة نموذج متكامؿ مف "
لتحديد اإلجراءات العممية المناسبة لتعزيز القيمة لمعمالء، والمحافظة عمي العمالء، واكتساب 

 العمالء الجدد، وكؿ ذلؾ يقدـ مساىمات كبيرة في زيادة أرباح الشركة.
لكيفية تطبيؽ قياس الفرضية والمستقبؿ ىدفت إلى ( Han, Jing, 2008) دراسة

استراتيجية المحيط األزرؽ باعتبارىا استراتيجية إيديولوجية جديدة، أثبتت بالفعؿ قوة ىائمة 
في بعض المشاريع االستراتيجية الممارسة جنبًا إلي جنب مع االبتكار التكنولوجي والتنمية 

  .االجتماعية وبيئة السوؽ
أنو لكي تكتسب المنظمة ىوامش ربح عالية، فإنيا يجب تغيير  وتوصمت الدراسة

الممارسة الماضية مع المنافسيف لقياس االستراتيجية التنافسية، والبحث عف استراتيجية 
جديدة وىي استراتيجية المحيط األزرؽ، والتخمص مف المنافسة الدموية، وتعزيز تنافسية 

رؽ يجب فيـ ىذه االستراتيجية جيدًا، وتحميؿ المنظمة، ولتنفيذ استراتيجية المحيط األز 
المنظمات التي تنفذىا بنجاح مف خالؿ بحوث الفرضية واالحتماؿ حيث ُتعد استراتيجية 

 المحيط األزرؽ ىي نياية االستراتيجية التنافسية.
 بالميزة التنافسية المستدامة:  المتعمقةدراسات ال

دور تبني استراتيجيات التميز فى  ( ىدفت إلى توضيح1829دراسة )الفقياء، ساـ، 
التعمـ والتعميـ فى تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعميـ العالى. وتوصؿ البحث 
إلى عدد مف النتائج منيا أف ىناؾ ارتباطًا قويًا بيف تبني استراتيجيات التميز فى التعمـ 

تنافسية مف خالؿ تزويد الطمبة بتجربة والتعميـ وبيف تحقيؽ مؤسسات التعميـ العالي الميزة ال
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كاديمية بما يمكنيـ مف األداء وفؽ معايير الجودة، متميزة، ودعـ أعضاء الييئة األ تعميمية 
وتوفير البيئة الدراسية الداعمة لمتنوع واإلبداع وتصميـ األنشطة التعميمية التي تعزز اإلبداع 

 والتفكير الناقد لدى أطراؼ العممية التعميمية.
( ىدفت إلى تحديد مؤشرات المزايا التنافسية Huang et al, 2010دراسة )

لمؤسسات التعميـ العالي، وتوصمت إلى أف مؤشراتيا تتداخؿ مع مؤشرات األداء وتشتمؿ عمى 
ثالثة مستويات رئيسة تضـ الطالب، والموظؼ، والمؤسسة عمى التأكيد أف الميزة التنافسية 

دة مف مؤسسات التعميـ العالي مف االستخداـ الفعاؿ والكفوء تنبع بالنسبة لممؤسسة المحد
 لمموارد الممموسة وغير الممموسة التي ليا حاجة لدعـ عمميات التعميـ والتعمـ.

( ىدفت إلى التعرؼ عمى تميز الخدمة المقدمة Khan & Matalay, 2009دراسة )
تنافس بكفاءة، فى  مف الجامعة، وتوصمت إلى أف مؤسسات التعميـ العالي تستطيع أف

أسواقيا وذلؾ بتميز خدماتيا لضماف رضا عمالئيا الداخمييف والخارجييف عمى حد سواء. كما 
أف الثقافة الداخمية القوية التي تقَدر عمالء المؤسسة يمكف أف تساعد فى تحسيف دافعية 

ؽ ميزة تنافسية العامميف، وخمؽ الوالء لدييـ، والوصوؿ لألداء المرتفع وتحقيؽ اإلبداع، لتحقي
 مؤسسية.

( ىدفت إلى تقديـ إطار متكامؿ لمحددات الميزة التنافسية Hao Ma, 2004دراسة )
في ظؿ المنافسة العالمية، وذلؾ مف خالؿ مراجعة األدبيات المتاحة في مجاؿ االستراتيجية 

أكثر  بيدؼ تدعيـ الفيـ الصحيح لمصطمح الميزة التنافسية العالمية، وكيفية تحقيقيا بشكؿ
براز أىمية دور كؿ مف األنشطة والمبادرات اإلدارية التي تيسر االبتكار والتجديد،  وضوحًا، وا 
واليياكؿ التنظيمية الجديدة المرنة التي ترتبط باستراتيجية المنظمة وتسيـ في تدعيـ االتصاؿ 

ء المتميز داخميا عمي كافة المستويات، وابتكار خدمات ومنتجات جديدة، وسيادة ثقافة األدا
كأىـ محددات الميزة التنافسية. توصمت الدراسة إلي تقديـ عرض متكامؿ لمحددات الميزة 

 التنافسية وىو )الخمؽ، واالبتكار، والتعاوف، والمرونة(.
( ىدفت إلي استكشاؼ دور البيئات المشجعة عمي Rob Sharkie, 2003دراسة )

التنافسية، وتوصمت الدراسة إلى أف  بناء المعرفة في تمكيف المنظمة مف تحقيؽ ميزتيا
تحقيؽ الميزة التنافسية يتطمب تغيير الممارسات التقميدية، وتبني رؤية جديدة تسيـ في 
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تحقيؽ الميزة التنافسية بتنمية القيادة لدى العامميف، وأف المنظمات التي تحث عمي بناء 
 تيا التنافسية.المعرفة أفضؿ مف المنظمات المنافسة مما يسيـ في تحقيقيا لميز 

 التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
دراسة مثؿ بتوضيح مفيوـ استراتيجية المحيط األزرؽ اىتمت بعض الدراسات  

(Fauziah Abu Hasan, 2017)، ، ودراسة  ،(1820ودراسة )الجرجري
(Herlinah,2013)،  وبعض الدراسات اىتمت بكيفية تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ

( التى أشارت إلى إمكانية تطبيقيا في المجاؿ التربوي ودراسة Ricardo,2016كدراسة )
(Han, jing,2008 التي )كما أشارت بعض الدراسات أوضحت كيفية تطبيقيا في المشاريع ،

( التي 1820ألخرى كدراسة )باللي،لمفروؽ بيف استراتيجية المحيط األزرؽ واالستراتيجيات ا
 . SWOTوضحت الفرؽ بينيا وبيف أ

وىناؾ بعض الدراسات التي أكدت عمى الميزة التنافسية لمجامعات كدراسة )ساـ، 
ودراسة  ،( التي أكدت عمى تحقؽ الميزة التنافسية مف خالؿ تطبيؽ استراتيجيات التميز1829

(Huang,2010التى أوضحت مؤشرات الميزة التنافسية )، ( ودراسةHao Ma,2004التى ) 
( Rob sharhi,2003ودراسة ) ،أوضحت محددات الميزة التنافسية فى ظؿ المنافسة العالمية

 التى اظيرت دور البيئات المشجعة فى تحقيؽ الميزة التنافسية.
كما أشارت بعض الدراسات إلى التميز فى الخدمة المقدمة مف قبؿ مؤسسات التعميـ 

 (.Khan & Matalay, 2009العالي وخمؽ القيمة اإلضافية ليا كدراسة )
وتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناوليا بعض األطر النظرية عف 
فمسفة استراتيجية المحيط األزرؽ، وبعض مؤشرات الميزة التنافسية لمجامعات. وتختمؼ عف 

تعزيز الميزة التنافسية  ستراتيجية المحيط األزرؽ ودورىا فىالالدراسات السابقة فى تناوليا 
 . أسيوطجامعة فى المستدامة 

استراتيجية  دوروتميزت ىذه الدراسة عف غيرىا بأنيا قدمت تصورًا مقترحًا لتفعيؿ 
 .أسيوطالمحيط األزرؽ فى تعزيز الميزة التنافسية المستدامة لجامعة 
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 :بحثحدود ال
 حد الموضوع:

 –الزيادة  –تناوؿ أبعاد استراتيجية المحيط االزرؽ )االبتكار  عمى البحث اقتصر
كدت عمييا الدراسات السابقة، ودورىا أىـ األبعاد التي أاالستبعاد( باعتبارىـ مف  -التقميص 

 .أسيوطبجامعة  تعزيز الميزة التنافسية المستدامة فى
 المكانٌة: ودحدال

 –)تربية عاـ  النظرية أسيوطكميات جامعة بعض في  البحث أداة تطبيؽ تـ حيث
 مف يتمكف الباحث ، حتىىندسة( -حاسبات –)عمـو  والعممية خدمة اجتماعية(-تجارة

 .دقيقة تبيانات ومعموما عمى الحصوؿ
 لحد البشري:ا

مف بعض الكميات  أعضاء ىيئة التدريس ممثمة مفطبقت االستبانة عمى عينة 
 .أسيوطجامعة النظرية والعممية في 

 البحث: اةأد

أعضاء ىيئة التدريس  مفممثمة بإعداد استبانة وتطبيقيا عمى عينة  الباحثقاـ 
الميزة التنافسية و استراتيجية المحيط األزرؽ  مف كؿ أبعاد تطبيؽواقع  لتعرؼ أسيوطبجامعة 
 .أسيوطبجامعة 

 مصطلحات البحث:
 استراتٌجٌة المحٌط األزرق:

بأنيا إدراؾ قدرات الموارد البشرية  (Kim&Mauborgne,2015,2عرفيا )
تحجيـ مجموعة الموارد البشرية غير  ، باإلضافة إلىالستفادة مف طاقاتيـ ومياراتيـوا

 لوقت في عمؿ المؤسسة.اعدـ إىدار ذلؾ لالمستخدميف فعميًا وعمميًا و 
( بأنيا خمؽ إبداع القيمة باالعتماد عمى التحركات Layton,2009, 8)ويعرفيا 

االستبعاد( مف خالؿ استثمار الطاقات البشرية -التقميص-الزيادة -)اإلبداع تراتيجيةاالس
 واستغالؿ االمكانات المتاحة، وبعيدًا عف المنافسة الشديدة. 

ويعرفيا الباحث إجرائيًا: بأنيا فكر استراتيجي يعتمد عمى إيجاد نقطة تنافسية جديدة 
بعض لمنافسيف، وذلؾ مف خالؿ وجية نظر البتكار قيمة، تكاد تكوف غير موجودة لدى ا

 –الزيادة  -فى تطبيؽ أبعادىا األربعة ) االبتكار أسيوطأعضاء ىيئة التدريس بجامعة 
 االستبعاد( لتعزيز الميزة التنافسية المستدامة لمجامعة. -التقميص 
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 المٌزة التنافسٌة المستدامة: 

قدرة المؤسسة عمى صياغة وتطبيؽ االستراتيجيات  ( بأنيا1، 1881يعرفيا )فيمى، 
التي تجعميا في مركز أفضؿ بالنسبة لممؤسسات األخرى العاممة فى نفس المجاؿ، مف خالؿ 

 ع بيا المؤسسة. االستغالؿ األمثؿ لمكفاءات واالمكانيات والقدرات التي تتمت
عمى منافسييا بمركز فريد أنيا تتمثؿ في تميز المؤسسة ب (321، 1881)أبو بكر ،  ويعرفيا

 يتيح ليا تقديـ منتج متميز أو أكثر بأسموب ناجح وربحية أفضؿ.
عمى صياغة وتطبيؽ االستراتيجيات التي  الجامعةقدرة  ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا

األخرى العاممة فى نفس المجاؿ،  لمجامعات المحمية واإلقميميةتجعميا في مركز أفضؿ بالنسبة 
يتيح  الجامعة، بمااالستغالؿ األمثؿ لمكفاءات واالمكانيات والقدرات التي تتمتع بيا مف خالؿ 
، وذلؾ مف خالؿ وجية نظر بعض وربحية أفضؿ متميز بأسموب ناجح خريجليا تقديـ 

 .أسيوطأعضاء ىيئة التدريس فى تطبيقيا بجامعة 
 :بحثالمحاور 

 بعد عرض اإلطار العاـ ليا في ثالثة محاور ىي: بحثسير الي
 ويتضمف: لمبحثاإلطار النظري المحور األول: 

 . فى التعميـ الجامعي استراتيجية المحيط األزرؽ أواًل:     
 . فى التعميـ الجامعي الميزة التنافسية المستدامةثانيًا: 

، والمعالجة اإلحصائية بحثعينة الأداة و  تضمف:تو  إجراءات البحث الميدانية: المحور الثانً
 .بحثتحميؿ وتفسير نتائج العرض و و 

ٍ  مقترح اً في تقديـ تصور  والميداني النظري الجانبيف: ويتـ فيو االستفادة مف المحور الثالث  ًا
بجامعة  لتفعيؿ دور استراتيجية المحيط األزرؽ فى تعزيز الميزة التنافسية المستدامة

 .أسيوط
 لمبحثاإلطار النظري  : المحور األول

 : فى التعلٌم الجامعً استراتٌجٌة المحٌط األزرقأوالً: 
 مفهوم استراتٌجٌة المحٌط األزرق:-

استراتيجية غير تنافسية وذلؾ  يعبر عف «استراتيجية المحيط األزرؽ»ف مصطمح إ
مف خالؿ البحث عف محيطات زرقاء جديدة بعيدًا عف المنافسة والحروب كما ىو السائد في 
أعماؿ اليوـ، وذلؾ مف خالؿ قفزة في القيمة المقدمة لممستفيد وبتكمفة مقبولة بالنسبة إليو، 
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، بؿ والحفاظ عمييا عند حيث يولد ىذا حافزًا ليس لتخفيض التكاليؼ إلي أدنى حد ممكف فقط
ىذا المستوى إلحباط محاوالت التقميد، كما يستفيد المجتمع مف ىذا التطور مف خالؿ خمؽ 
منفعة متبادلة ويتـ تحقيؽ إنجاز كبير في القيمة بالنسبة إلي المستفيديف والمؤسسة 

 والمجتمع عامة.
 -أبعاد استراتٌجٌة المحٌط األزرق: -

ديد مف الكتاب والباحثيف عمي تحديد أبعاد استراتيجية اتفقت أراء واقتراحات الع
( حيث تـ Kim & Mauborgne, 2005المحيط األزرؽ مع ما ذىبت إليو أراء وأفكار )

تحديد تمؾ األبعاد مف خالؿ إيجاد المحيطات الزرقاء لتحقيؽ ابتكار القيمة والتي ُتعد حجر 
 الزاوية في استراتيجية المحيط األزرؽ.

توضيح موجز لكؿ بعد مف ىذه األبعاد والتي ستكوف الركيزة األساسية في وفيما يمي 
يجاد استراتيجية المحيط األزرؽ:  -تبني وا 

 (:Eliminated. االستبعاد )1

تسعى المؤسسات إلي استبعاد أو إخفاء بعض العناصر التي تراىا غير ضرورية في 
لتي مف شأنيا أف تؤدى إلي عمميا، التي تنافست حوليا المؤسسات في فترات سابقة، وا

تخفيض النفقات إلي أدني حد ممكف، دوف التأثير عمي مستويات المخرجات وجودتيا. لذلؾ 
يمكف النظر إليو عمي أنو استبعاد بعض العمميات غير النافعة أو التي ال تخدـ العمؿ وال تقدـ 

ما يحقؽ تقدميا أي منفعة لممؤسسة مف أجؿ زيادة كفاءة وفاعمية العمميات بالمؤسسة، ب
وتميزىا عف منافسييا مع ضرورة امتالكيا لكشوؼ كاممة لكؿ الموارد واألعماؿ )السيد، 

193 ،1888.) 
 (:Reduction. التقلٌص )0

ويعني تقميص أو تخفيض بعض إجراءات العمؿ التي تراىا المؤسسة غير ضرورية 
أو غير مبررة، مما ينعكس بدوره عمي تخفيض النفقات والمصروفات التي ال مبرر ليا، األمر 

 (.1881الذي يسيـ في تقميؿ حجـ التكاليؼ مع ثبات األرباح المتحققة )كيـ وماوبرغف، 
عديمة الجدوى أو مستحيمة التنفيذ وأف كانت جيدة أو التخمص مف بعض األفكار 

اقتصاديًا وماليًا وفنيًا واجتماعيًا وأخالقيًا. أو تقميؿ جميع التطبيقات المضرة بالبيئة بشقييا 
 (.1883الداخمي والخارجي مف أجؿ تمييز المؤسسة عف منافسييا )الطائي والعمالؽ، 



 ................................................................ تصور مقترح لتفعيل دور استراتيجية المحيط األزرق

- 2331 - 

 (:Increase. الزٌادة )3

المواد واإلجراءات ذات القدرة عمي زيادة وتحسيف مستوى  ويقصد بيا إضافة بعض
جودة المخرجات لممستفيديف، إذ يمكف لممؤسسة أف تحقؽ نموًا سريعًا عند وجود توسع 
ممحوظ في بعض أىداؼ األداء والتي عادة ما يكوف معدؿ نمو مخرجاتيا بمستوى أعمى مف 

معتيا محميًا ودوليًا، مما يمكنيا ذلؾ مف الزيادة العادية، وبما يؤدي إيجابًا عمي شيرتيا وس
دارييف ذو كفاءة عالية لمعمؿ فييا )السيد،   (.1888جذب مستفيديف جدد وا 

 (:Innovation. االبتكار )4

ُيعد إحدى الصفات المميزة لممؤسسات المتقدمة في البيئات المتغيرة. ويعنى تحويؿ 
أي فكرة أو ممارسة جديدة أو تعبير جديد األفكار اإلبداعية الخالقة إلي مخرجات مفيدة، أو 

(. لذلؾ فأف المؤسسات المبدعة ىي التي تكوف 1880بالنسبة لمفرد الذي يتبناىا )الصيرفي، 
قادرة عمي االبتكار والتجديد عمي أساس تاـ ومتطور، أو تكوف قادرة عمي أف تطور طرؽ 

اتيا إلي طرؽ عمؿ ذات جديدة لمعمؿ أو تقدـ حموؿ مبتكرة لممشاكؿ، بحيث تتحوؿ مخرج
 كفاءة عالية.

دارتو، وأف  وىنالؾ مف يري بأف االبتكار يتمثؿ في تقديـ طريقة جديدة لتطوير العمؿ وا 
يجاد نظـ وممارسات جديدة تساعد  المبتكر ىو الذي يترجـ المعرفة إلي اختيارات جديدة، وا 

يد وتقديـ أفضؿ المؤسسة عمي أف تصبح مخرجاتيا بشكؿ أفضؿ، وبما يحقؽ رضا المستف
 (.1888قيمة لو )الصرف، 

حيث أنو في ظؿ البيئة المتغيرة التي تتميز بتعدد المنافسيف ووجود تشكيمة واسعة 
مف المخرجات أصبح ىدؼ المؤسسة ىو ليس فقط الحصوؿ عمي مستفيد، ولكف االحتفاظ 

يجة بروز بيو ويمكف ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ ميزة تنافسية جديدة مقارنة بالمنافسيف، ونت
استراتيجية المحيط األزرؽ وما تحممو مضامينيا مف حموؿ حاسمة باتجاه تطوير واقع 
المؤسسات وتحسيف أدائيا فقد أدركت العديد منيا جدوى اعتماد ىذه االستراتيجية، وذلؾ مف 
خالؿ تبنى استراتيجية غير تنافسية تسعى إلي "ابتكار القيمة" التي تعد بمثابة حجر الزاوية 

استراتيجية المحيط األزرؽ، فيما يعد خمؽ ميزة تنافسية لممؤسسة أحد األبعاد األساسية  في
التي يتـ مف خالليا الحكـ عمي مدى نجاح المؤسسة مف عدمو في بموغ أىدافيا وتعزيز 
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موقعيا بالبيئة التنافسية، فإف مف يبحثوف عف إيجاد المحيطات الزرقاء يسعوف خمؼ التميز 
 (.Ghosn, carlos, 2006فضة في آف واحد )والتكمفة المنخ

وبما أف الميزة التنافسية تمثؿ ىدفًا استراتيجيا بالنسبة لممؤسسة، لذا ُيعد امتالؾ 
المؤسسة لميزة تنافسية تنفرد بيا عف المؤسسات األخرى المنافسة ليا أمر في غاية األىمية 
سعيًا لمبقاء والنمو والنجاح باستمرار وذلؾ مف خالؿ تقديـ أفضؿ المخرجات والخدمات التي 

ياجات ورغبات المستفيديف الحالييف والمستقبمييف. حيث تعرؼ الميزة التنافسية بأنيا تمبى احت
مدى قدرة المؤسسة عمي التفوؽ في األداء عمي المؤسسات المنافسة، نتيجة إنتاج مخرجات 
أو تقديـ خدمات بدرجة عالية مف الكفاءة والفعالية، والمقدرة عمي أداء األعماؿ في المؤسسة 

وأفضؿ مف المنافسيف. ويمكف تحقيؽ ىذه الميزة مف خالؿ التمايز، أو خفض  بشكؿ متميز،
 (.Rob Sharkie, 2003التكاليؼ، أو قيادة سوؽ العمؿ )

مبادئ صٌاغة وتنفٌذ استراتٌجٌة المحٌط األزرق والمخاطر التً تضعف من هذه -
 -المبادئ:

 (1عذٚي سلُ )

 ِجبدئ اعزشار١غ١خ اٌّؾ١ؾ األصسق

 عًِٛ اٌخطش اٌزٟ رؼعف وً ِجذأ ط١بغخ ِجبدئ

 ئعبدح ثٕبء ؽذٚد اٌج١ئخ اٌزٕبفغ١خ. -

 اٌزشو١ض عٍٟ اٌظٛسح اٌىج١شح، ١ٌٚظ األسلبَ. -

 اٌٛطٛي ئٌٟ اٌزشر١ت االعزشار١غٟ اٌظؾ١ؼ. -

 ثؾش اٌخطش. -

 رخط١ؾ اٌّخبؽش. -

 ِم١بط اٌخطش. -

 ّٔٛرط اٌّخبؽش اٌزغبس٠خ. -

 رؼعف وً ِجذأعٛاًِ اٌخطش اٌزٟ  رٕف١ز اٌّجبدئ

 اٌزغٍت عٍٟ اٌعمجبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌشئ١غ١خ. -

 ثٕبء اٌزٕف١ز فٟ االعزشار١غ١خ. -

 اٌّخبؽش اٌزٕظ١ّ١خ. -

 ئداسح اٌّخبؽش. -

 (.0212سعذ عذٔبْ،  اٌّظذس: )سؤٚف؛

وفيما يمي شرح تفصيمي لمبادئ صياغة وتنفيذ استراتيجية المحيط األزرؽ والمخاطر 
 -دئ:التي تضعؼ مف ىذه المبا

المبدأ األول: إعادة بناء حدود البٌئة التنافسٌة لالنفالت من المنافسة، ومن ثم إٌجاد 
 استراتٌجٌة المحٌط األزرق.

ويتمثؿ اليدؼ الرئيس الستراتيجية المحيط األزرؽ في إعادة بناء حدود البيئة 
التنافسية لمخروج مف المنافسة، ومف ثـ إيجاد استراتيجية المحيط األزرؽ عبر مبادئ تمؾ 
االستراتيجية، ويتناوؿ ىذا المبدأ مخاطر البحث التي يكافح ضدىا كثير مف الجامعات. حيث 

ميـ نموذج الجامعة. ويجب تحديد محفزات المنافسة في الجامعة )سواء يجب إعادة تقييـ وتص
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كانت تفضيالت المستفيديف أو جودة الخريج أو السعر المطروح لمبرامج المقدمة أو الخدمات( 
 (.Kim & Mauborgne, 2005لتكويف صورة إجمالية لالستراتيجية التي ستقـو بتطبيقيا )

يجاد المحيطات الزرقاء وتـ إيجاد نماذج واضحة إلعادة بن اء حدود البيئة التنافسية وا 
وعمي وجو الخصوص ستة مناىج أساسية إلعادة وضع حدود البيئة التنافسية وتسمي ىذ 
المناىج الستة )بإطار العمؿ ذو المسارات الستة(، ويمكف تعميـ ىذه المسارات عمي قطاعات 

رؤية خاصة أو تنبؤ بالمستقبؿ، بؿ الصناعات المختمفة، وليس مف ىذه المسارات ما يتطمب 
تركز جميعيا عمي النظر في البيانات المتعارؼ عمييا لكف مف منظور جديد. وتتمثؿ تمؾ 

 -المسارات الستة في اآلتي:
 -وفيما يمي توضيح لكؿ مبدأ مف ىذه المبادئ كما يمي: 

 -متابعة المنظمات المماثلة والمتشابهة: -1

أف تتمتع بمنطؽ أكثر شمولية مف خالؿ و عف التفرد  ينبغي عمي الجامعة التي تبحث
إمعاف النظر ومتابعة عمؿ الجامعات نظيراتيا مف حيث خرجييا أو خدمات بديمة أو مشابية 
تؤدي الغرض ذاتو الذي تقدمو الجامعة، حيث يعتبر الخريجيف والخدمات التي تقدميا تختمؼ 

في طريقة عمميا، ولكنيا تتفؽ في الفوائد التي تقدميا لممستفيديف "بدائؿ مماثمة عنيا 
ومتشابية". والبد مف متابعة تمؾ المخرجات مما يخمؽ ذلؾ فرصًا كثيرة البتكار قيمة جديدة 

 (.(Kim, W. C. & Mauborgne, R. ,2015لممستفيديف 
 -االنتقال عبر التكتالت االستراتٌجٌة للجامعات: -0

يشير مصطمح "الكتؿ أو التجمعات االستراتيجية" إلي مجموعة جامعات تعمؿ ضمف 
القطاع ذاتو وتتبع استراتيجية متشابية. وال ييتـ كاًل منيما بما يقـو بو األخر، وذلؾ العتقاد 
كؿ منيما أنيما غير متنافسيف في جانب تخريج نفس الخريجيف فى إطار البيئة التنافسية أو 

دمة مف خالؿ إداراتيا)معظـ الجامعات تتبني المنظور التعميمي ولكف يمكف الخدمات المق
التوجو الى المنظور الخدمي(. ويجب تجاوز ىذا المنطؽ التنافسي باالنتقاؿ بيف الكتؿ 
االستراتيجية المختمفة)االنتقاؿ مف نطاؽ البيئة التقميدية الى نطاؽ البيئة االبتكارية كالتوجو 

 (.Kim & Mauborgne, 2005ي أو تقديـ خدمات جديدة ( )الى االعتماد الدول
 -إعادة تحدٌد مجموعة المستهدفٌن: -3

تتفؽ معظـ الجامعات أف المستيدؼ مف التعميـ الجامعى المتعمـ، وبشكؿ عاـ فإف 
جميع الجامعات في مجاؿ التعميـ ما تستيدؼ شريحة محددة مف المستفيديف، حيث أف ىناؾ 
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خميوف وخارجيوف( وكاًل منيما يختمؼ لدييـ معني قيمة الخريج والخدمة فئات محددة منيا )دا
 ,Ben Farleyالمقدمة ليـ. ولذلؾ يجب إعادة النظر في تحديد سمسمة المستفيدوف )

2007.) 
 -متابعة الخرٌج والخدمات المقدمة: -4

ة ىناؾ قيمة مبتكرة كامنة داخؿ الخدمات المقدمة، فقد تكوف فرصة النجاح في الخدم
وليس في المنتج ذاتو، لذلؾ يجب أف نفكر فيما يحدث لممستفيديف قبؿ وأثناء وبعد تعامميـ 

مجتمعية(  -بحثية  –مع الخريج أو لمسموكيات الجامعية أثناء تقديـ الخدمة)تعميمية 
(Dennis, M.  and  Lynch,  R.,  2016.) 
 -االنتقال عبر الجاذبٌة الوظٌفٌة والعاطفٌة للجامعة: -5

ناؾ نوعاف مف الجامعات )جامعات تتنافس عمي أساس السعر لمبرامج وجودتيا ى
غراء المستفيديف "العاطفي"(.  "الوظيفي"، وجامعات تتنافس عمي أساس أذىاف ومشاعر وا 
وعندما تسعى الجامعات إلي االنفراد في البيئة التنافسية فإنيا تمارس عممية االنتقاؿ عبر 

 Kimية لمجامعة حتي تتمكف مف ابتكار فراغ بيئي تنافسي جديد )الجاذبية الوظيفية والعاطف

& Mauborgne,2005.) 
 -متابعة التغٌرات الزمنٌة: -6

تتبع التغيرات التي تحدث بمرور الزمف لمالحظة حجـ التغير الكبير في الرغبات 
امعي، وأنماط المستفيديف نتيجة انتشار الوعي بظيور الحركة العالمية لتدويؿ التعميـ الج

األمر الذي يمثؿ فرصة حقيقية باتجاه خمؽ بيئة تنافسية جديدة مف خالؿ تحديد تأثير ىذه 
التغيرات في تغيير القيمة لدي المستفيد والجامعة، وذلؾ لتحديد مسار واضح ألعماليا 

 (.Clark, 1999الجامعية مستقباًل )
ترتٌب االستراتٌجً الصحٌح للوصول إلً ال -المبدأ الثانً: التركٌز علً الصورة الكلٌة 

 ولٌس علً األرقام. -

ويعني ذلؾ السعي لمحفاظ عمي الصورة اإلجمالية لمموقؼ أماـ عينيؾ كي ال تضيع 
بيف أرقاـ االستراتيجيات والتي تؤدي عادة إلي ضياع اليدؼ األساسي بيف عدد كبير مف 

وكونتيا عف الجامعة الكتشاؼ البيانات. وال تنسي االعتماد عمي الصورة الكمية التي سبؽ 
خريف بر أعيف المنافسيف األالفرص المتاحة، مما يساعدؾ عمي النظر إلي بيئة المنافسة ع

خرى عف طريؽ تطوير األداء وفقًا لمتطمبات المستفيديف وما يتوقعونو منؾ، مف الجامعات األ
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تقدميا جامعة أخرى مف كابتكار برامج جديدة يطمبيا سوؽ العمؿ أو تقديـ خدمات جديدة لـ 
 قبؿ.

والبد مف رسـ شراع الستراتيجية الجامعة، وىذا الشراع ال يعكس فقط صورة الوضع 
االستراتيجي الحالي لمجامعة بؿ يساعد الجامعة أيضًا في اكتشاؼ استراتيجيتيا المستقبمية، 

ية لكي تركز وذلؾ مف خالؿ بناء عممية التخطيط االستراتيجي لمجامعة حوؿ شراع االستراتيج
الجامعة االنتباه عمي الصورة الكبيرة بداًل مف التعمؽ في األرقاـ، مما يؤدي ذلؾ إلي تخفيؼ 
مخاطر التخطيط الستثمار كـ كبير مف الجيد والوقت لموصؿ إلي استراتيجية المحيط األزرؽ 

(Kim & Mauborgne, 2005.) 
 (0عذٚي سلُ )

 خطٛاد اوزشبف اعزشار١غ١خ اٌّؾ١ؾ األصسق

اٌظحححححححححححححؾٛح  -1

 اٌجظش٠خ

اٌّعححححححححححححححححححشع اٌجظححححححححححححححححححشٞ  -3 االوزشبف اٌجظشٞ  -0

 ٌالعزشار١غ١خ

اٌزٛاطحححححححححححححححححححً  -4

 اٌجظشٞ

لحححححبسْ عٍّحححححه ▪ 

ثعّححححً ِٕبفغحححح١ه 

ِحححححٓ اٌغبِعحححححبد 

االخحححححححشٜ ِحححححححٓ 

خحححححححححالي سعحححححححححُ 

شححححححححححححححححححححححححححححشا  

االعححححححححححزشار١غ١خ 

 وّب ٘ٛ ا٢ْ.

اثؾحححححححش أ٠حححححححٓ ▪ 

 رؾزبط اٌزغ١١ش

)ئْ  لُ ثجعغ اٌض٠حبساد ا١ٌّذا١ٔحخ▪ 

اٌغحزخ  اِىٓ( العزىشبف اٌّغحبساد

 إل٠غبد اعزشار١غ١خ اٌّؾ١ؾ األصسق.

الؽحححع اٌفٛائحححذ ا١ٌّّحححضح ٌٍخحححذِبد ▪ 

اٌزححححٝ رمححححذِٙب اٌغبِعححححبد األخححححشٜ 

 ٚاٌخذِبد اٌشج١ٙخ.

وزشحححححححف أٞ اٌعٛاِحححححححً رؾزحححححححبط ا ▪

 العزجعبد٘ب أٚ ئ٠غبد٘ب أٚ رغ١١ش٘ب.

سعحححُ شحححشا  االعحححزشار١غ١خ وّحححب ا▪ 

٠غححححححححت عٍححححححححٟ أعححححححححبط سؤ٠زححححححححه 

 ِٚالؽظبره ا١ٌّذا١ٔخ.

اء والً ِٓ اٌّغحزف١ذ٠ٓ، عّع ا٢سا▪ 

ٚغ١ححححححححححش اٌّغححححححححححزف١ذ٠ٓ، ِٚححححححححححٓ 

اٌّغحزف١ذ٠ٓ األخحش٠ٓ ِحٓ اٌغبِعحبد 

 األخشٜ.

اعزخذَ ٘زٖ ا٢ساء اٌّمذِخ ٌجٕحبء ▪ 

 أفؼً اعزشار١غ١خ ِغزمج١ٍخ ِّىٕخ.

ٚص  طححٛسح عححٓ ▪ 

ِالِحححححححححححححححححححححححححححححححححححؼ 

اعححححزشار١غ١زه لجححححً 

ٚثعححححذ عٍححححٟ ٚسلححححخ 

ٚاؽحححححححذح ٌغحححححححٌٙٛخ 

 اٌّمبسٔخ.

Source: Abraham, S. (2006) "Blue Oceans, temporary monopolies and lessons 

from practice". 

 المبدأ الثالث: الوصول إلً أبعد من الطلب الحالً.

أي التفكير في البرامج والخريجيف التي قد يحتاج إلييا سوؽ العمؿ وترضي المستفيديف، 
وىذا ىو اإلبداع إلي النجاح: ففي الوقت الذي تركز فيو الجامعات عادة عمي المستفيديف 

أف تبحث عف ارضاء المستفيديف بشكؿ مختمؼ عف  –المحيطيف بيا فقط يجب عمى جامعتؾ 
 لتي تقدميا الجامعات األخرى.الخدمات التقميدية ا

ويعتبر ىذا المبدأ مكونًا أساسيًا لتحقيؽ ابتكار القيمة. حيث تخفؼ مف كافة المخاطرة 
خدمة جديدة( مف خالؿ تجميعيا  -المرتبطة بإيجاد بيئة تنافسية جديدة )برنامج تعميمي جديد

دي ممارستيف الخدمة(. لتحقيؽ تح -أكبر حجـ مف الطمب عمي العرض الجديد)البرنامج
 (:Kim & Mauborgne, 2005قديمتيف تقميديتيف وىما )

 األولي: التركيز عمي المستفيديف الحالييف.
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أكثر دقة وتفصياًل لمتكيؼ مع االختالفات  ،الثانية: تقسيـ متطمبات سوؽ العمؿ إلي شرائح
 ت المغات(.اتقاف ميارا –الدقيقة بيف متطمبات السوؽ المتعددة )التعامؿ مع التكنولوجيا 

ففي استراتيجية المحيط األزرؽ تحتاج الجامعات إذا أرادت زيادة حجـ محيطيا األزرؽ إلي 
 أف تبني عمميا عمي التشابو قبؿ االختالؼ.

 المبدأ الرابع: الوصول إلً الترتٌب االستراتٌجً الصحٌح.

ساعدؾ ويعنى ذلؾ السعي لتنفيذ استراتيجياتؾ التي قمت بتحديدىا بالترتيب الذي ي
عمي تحقيؽ أىدافؾ. وتوظيؼ الخبرات لموصوؿ إلي متطمبات المستفيديف في كؿ مرحمة 

(Kim & Mauborgne, 2005.) 
 المبدأ الخامس: التغلب علً العقبات التنظٌمٌة.

حيث يتطمب منؾ النجاح الخارجي في البيئة المنافسة أف تحقؽ نجاحًا داخميًا بيف 
األقساـ الداخمية لمكميات لتفادى أية مشكالت متوقع جوانب جامعتؾ بحؿ الخالفات بيف 

ظيورىا بعد الخروج إلي مياه المحيطات الزرقاء، نتيجة إعادة توزيع األدوار فيما يتناسب مع 
التوسعات الجديدة، ولتجاوز ىذه الفترة االنتقالية في تاريخ الجامعة )كحرية التعبير عف الرأي 

 (.Kim & Mauborgne, 2005جاف الجامعية( )لدى الطالب ومشاركتيـ في معظـ الم
وعندما يتـ وضع خطوات استراتيجية المحيط األزرؽ ىناؾ عقبات تنظيمية تظير، 

 وعمي الجامعات التغمب عمييا وتتمثؿ تمؾ العقبات في الشكؿ التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 العقبة المعنوٌة

متأثرة ومرتبطة  جامعة

 بالحالة القدٌمة

 المواردعقبة 

 محدودةموارد 

 

 عقبة الدافع

غٌاب الدافع عن 

 أصحاب العمل

 العقبة السٌاسٌة

 مقاومة أصحاب النفوذ 
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(1شىً سلُ )  

Source: W Chan Kim & Mauborgne "Blue Ocean Strategy", 2005 

وفيما يمي توضيح لتمؾ العقبات التنظيمية التي قد تواجو الجامعات عند تنفيذ 
عد معرفة كيفية التغمب عمييا ىو استراتيجية المحيط األزرؽ وكيفية التغمب عمييا، حيث يُ 

المفتاح لمتخفيؼ مف المخاطرة مف أجؿ وضع استراتيجية المحيط األزرؽ موضع التنفيذ، 
 -ويمكف توضيح تمؾ العقبات وكيفية التغمب عمييا كاآلتي:

 العقبة األولى: تتمثؿ في العقبة المعنوية.
يتـ التغمب عمييا بتوعية العامميف بأىمية التغيير االستراتيجي مف استراتيجية و 

المحيط األحمر والتنافسية إلي استراتيجية المحيط األزرؽ والحاجة إلييا ووضع مسار 
 مستقبمي لتطبيقيا واالستفادة منيا.

 العقبة الثانية: تتمثؿ في محدودية الموارد.
ستراتيجية زادت الموارد الالزمة لمتنفيذ، وعمي قيادات فكمما زادت حدة التحوؿ في اال

 الجامعة زيادة الموارد لتحقيؽ التغيير االستراتيجي المطموب.
 العقبة الثالثة: تتمثؿ في الدافع.

وىي كيفية إقناع العامميف الرئيسييف في الجامعة بالتحرؾ بسرعة والتخمص مف 
 المحيط األزرؽ.الوضع القائـ واالنتقاؿ إلي استراتيجية 

 العقبة الرابعة: العقبة السياسية.
وتتمثؿ في قوى أصحاب المصالح وكيفية التغمب عمييا والتخفيؼ مف مخاطرىا. وىي 

 مف أصعبيا وأىميا ألف التغمب عمييا يقود إلي تطبيؽ االستراتيجية الجديدة.
 المبدأ السادس: بناء التنفٌذ فً االستراتٌجٌة.

ميؿ مخاطر اإلدارة عف طريؽ تأسيس كؿ استراتيجية تيدؼ إلي ويتمثؿ في السعي لتق
استغالليا في استراتيجية المحيط األزرؽ والتي تكوف مصحوبة بالتطبيؽ. ولتحقيؽ نجاح أية 
استراتيجية، يجب بذؿ جيد إضافي مف جميع أعضاء فريؽ العمؿ المنوط بو تطبيؽ 

رات، والتوقعات لدى أعضاء الفريؽ، وعندىا االستراتيجية، كما يتـ تحديد االرتباطات، والتفسي
فقط ستبحر جامعتؾ إلي مياه استراتيجية المحيط األزرؽ وستصؿ إلي مينائؾ المنشود مف 

 النجاح.
 -حواجز تقلٌد استراتٌجٌة المحٌط األزرق: -
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إف إيجاد استراتيجية المحيط األزرؽ ىو عممية حركية، حيث أنو عندما تجد الجامعة 
وتظير نتائج أدائيا القوى سيظير عاجاًل أو آجاًل مف يقمدىا، حيث نادرُا ما نرى محيطًا أزرؽ 

تقميدًا سريعًا الستراتيجية المحيط األزرؽ دوف تحديات تذكر لعشر سنوات أو خمس عشرة 
سنة كبداية، ولمحفاظ عمي استمرارية استراتيجية المحيط األزرؽ تحمؿ تمؾ االستراتيجية 

 (:Kim & Mauborgne, 2005اآلتي )حواجز لمتقميد وىي ك
 عندما ال يشكؿ مبدأ ابتكار القيمة أمرًا ميمًا بالنسبة لممنطؽ التقميدي لمجامعة. •
 تعارض استراتيجية المحيط األزرؽ مع مخرجات الجامعات األخرى. •
 حقوؽ الممكية الفكرية والموانع القانونية التي تمنع التقميد المطابؽ لألصؿ. •
جـ الكبير مف المخرجات إلي تحقيؽ ميزات سريعة في مجاؿ التكاليؼ بالنسبة يؤدى الح •

 لمبتكر القيمة، مما يقمؿ مف عزيمة المقمديف.
نترنت التي تعيؽ الجامعات عف تقميد استراتيجية المحيط األزرؽ بسيولة شبكة اإل  •

 وبشكؿ موثوؽ.
التطبيقية لمجامعة.  حيث يتطمب تقميد يتطمب التقميد عادة تغييرات كبيرة في الممارسات  •

ىذه استراتيجية جامعة أخرى في بعض األحياف )إعادة تأىيؿ طاقـ العمؿ، وتغيير 
سياسات الجامعة، ووضع التكاليؼ المحتممة لالستراتيجية المقترحة(. وىذا أمر 

 يصعب عمي كثير مف الجامعات تطبيقو في فترة قصيرة.
ابتكارًا في القيمة سمعة سريعة، وتكسب كذلؾ والء تكتسب الجامعات التي تقدـ  •

 المستفيديف في البيئة التنافسية، بحيث تعيؽ حركة المقمديف.
 :المٌزة التنافسٌة المستدامة فى التعلٌم الجامعًثانٌاً: 

 :مفهوم المٌزة التنافسٌة المستدامة

صياغة يشير إلى "قدرة المؤسسة عمى إف مصطمح الميزة التنافسية المستدامة 
وتطبيؽ االستراتيجيات التي تجعميا في مركز أفضؿ بالنسبة لممؤسسات األخرى العاممة في 
نفس الشروط" أى تتحقؽ الميزة مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ لمكفاءات واالمكانيات والقدرات 

 (1881التي تتمتع بيا المؤسسة. )فيمي، 
جديدة أكثر فعالية مف تمؾ شأ الميزة التنافسية بمجرد اكتشاؼ المؤسسة لطرؽ وتن

المستعممة لدى المنافسيف أى بمجرد إحداث المؤسسة لعممية اإلبداعألف جوىر الميزة يتمثؿ 
 فى اإلبداع.
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( "بأنيا المقدرة عمى التميز وخمؽ ثروة أكبر مف المنافسيف فى 1885ويعرفيا )الزغبي، 
بالكفاءة المطموبة )النوعية، السوؽ المحمي أو الدولي، مف خالؿ تقديـ الناتج لممستفيديف 

( أف الميزة 1881السعر، الوقت(، الكتساب رضا اكبر مف المستفيديف". ويؤكد )مصطفى، 
التنافسية" تتمثؿ فى تميز المؤسسة عمى منافسييا بمركز فريد يتيح ليا تقديـ منتج متميز أو 

 أكثر بأسموب ناجح وبتكمفة أفضؿ". 
التنافسية عمى قدرة المؤسسة في التفوؽ عمى المنافسيف في كما يعتمد تحقيؽ الميزة 

أحد مجاالت األداء االستراتيجي حيث يعتمد عمى مبدأ التعمـ الذي يحقؽ خفضًا ممموسًا عمى 
دخاؿ  كمؼ اإلنتاج ويشكؿ ميزة تنافسية في قيادة الكمفة كذلؾ يتحقؽ مف خالؿ االبتكار وا 

)طالب، والبنا،  .، وىناؾ شروط لتوليد الميزة التنافسيةاألساليب الجديدة في اإلنتاج والخدمات
1821) 
 التعمـ المستمر. -

 التعميـ مسئولية الجميع. -

 تيسير مصادر التعمـ والحصوؿ عمى المعرفة. -

 ثقافة التعمـ التكيفية لمتغيرات البيئية التي تتسـ باالنفتاح. -

 منيجية تحويؿ التعمـ إلى ميزة. -

 التعمـ باستمرار.إقامة معايير لقياس ومتابعة  -

(" بأنيا مجموعة مف العمميات واألنشطة والميارات 1821كما عرفيا )طالب ، والبنا، 
المتكاممة التي تمتمكيا المؤسسة وتعد منيجًا عمميًا الستراتيجية تقدـ فييا أكبر لممستيمكيف 

دامة وتساعد عمى تحقيؽ التفوؽ عمى المنافسيف مف خالؿ امتالؾ المؤسسة لمموارد المست
 التي يصعب تقميدىا مف قبؿ المنافسيف وتحقيؽ فائدة أكبر"

 استراتيجيات بورتر التنافسية:
( االستراتيجيات الثالث التي تناوليا بورتر لتجاوز القوي 1829لقد تناولت )يحياوي، 

حد االستراتيجيات نافسية مف خالؿ اعتماد أالخمس التنافسية لبورتر والوصوؿ إلى الميزة الت
 الثالث وىي كالتالي:

القيادة فى التكمفة: وتعني أف المؤسسة تنجز أو تحقؽ أنشطتيا وفعالياتيا بمستوى  -2
 كمفة أقؿ مف منافسييا.
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التمايز: يرتكز ىذا الخيار فى أف تتمكف المؤسسة مف تقديـ مخرجات مبتكرة وذات  -1
 ؿ المنافسيف.نوعية عالية، ولكي يكوف المنتج مميز يجب أف يكوف صعب التقميد مف قب

التركيز: تتمثؿ مالمح ىذه االستراتيجية بتركيز المؤسسة عمى مجموعة معينة مف  -9
 المستفيديف، وبذلؾ تكوف المؤسسة أكثر كفاءة وفاعمية مقارنة بمنافسييا.

ويرى الباحث أنو مف الصعب الحفاظ عمى الميزة التنافسية لفترات طويمة بسبب الظروؼ 
المتطورة وديناميكية التغيير التي تفرض عمى المؤسسة التغيير وسبؽ المعقدة والتكنولوجيا 

منافسييا قبؿ محاولة تقميدىا لمخرجاتيا وينبغي عمى المؤسسات أف تبادر بسمسمة مف 
المبادرات القصيرة األمد والتي تيدؼ إلبداؿ المخرج الناجح بجيؿ جديد مف المخرجات 

 المنافسة.
  



 ................................................................ تصور مقترح لتفعيل دور استراتيجية المحيط األزرق

- 2351 - 

 :ستدامةمصادر المٌزة التنافسٌة الم

تتحقؽ الميزة التنافسية مف خالؿ الربط بيف القدرات الداخمية لممؤسسة والقدرات 
داخمية وتتمثؿ بالقدرات والميارات  المستدامة الخارجية، وىذا يعني أف مصادر الميزة التنافسية

وموارد المؤسسة أما الخارجية فتتمثؿ بالبيئة العامة وكذلؾ النظاـ المفتوح بالمؤسسة مف 
 (1821)طالب ، والبنا،  )مدخالت وعمميات ومخرجات(.

 :مداخل المٌزة التنافسٌة المستدامة

القياـ بخمؽ قيمة  ويتمثؿ اليدؼ األساسي مف تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ في
لممؤسسة، والعمؿ عمي المستدامة لإلبداع واالبتكار، والتي ُتعد مدخؿ أساسي لمميزة التنافسية 

خفض قيمة التكمفة مع القياـ في نفس الوقت برفع قيمة المخرج لممستفيد. وُيعد ابتكار 
اًل مف التركيز القيمة بمثابة حجر األساس الذي ترتكز عميو استراتيجية المحيط األزرؽ، فبد

عمي ىزيمة المنافسيف فإنو يمكف التركيز عمي جعؿ المنافسة أمرًا غير مطروح، وذلؾ مف 
خالؿ قفزة في القيمة بالنسبة لممستفيديف ولمجامعة أيضًا، ومف ثـ فتح مساحة لبيئة تنافسية 

عمي الخمؽ  جديدة مف قبؿ، والبد مف تحقيؽ القيمة واالبتكار معًا حيث أف القيمة دوف القدرة
تتجو نحو التركيز عمي إيجاد القيمة بتدرج متزايد، وىو شيء آخر يحسف القيمة لكنو غير 
كاؼ لجعمؾ تتميز في البيئة التنافسية، واالبتكار دوف قيمة ينساؽ لمتقنية وريادة سوؽ العمؿ 

 ,Kimأو القفز لممستقبؿ وذلؾ يؤدى غالبًا لتحقيؽ أىداؼ بعيدة عما يطمبو المستفيديف. )

Mauborgne,2015) 
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 وذلؾ كما ىو موضح في الشكؿ التالي:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source: W Chan Kim; Mauborgne (2005), "Blue Ocean Strategy" 

 (0شىً سلُ )

 ٠ٛػؼ اثزىبس اٌم١ّخ العزشار١غ١خ اٌّؾ١ؾ األصسق

حيث يعد ابتكار القيمة ىو طريقة حديثة في التفكير االستراتيجي وتنفيذىا، حيث 
ينتج عف ىذا إيجاد استراتيجية المحيط األزرؽ والتخمص مف المنافسة، فإف مف يبحثوف عف 
إيجاد استراتيجية المحيط األزرؽ يسعوف خمؼ التميز والتكمفة المنخفضة في آف واحد. حيث 

لقيمة عندما تكوف أدوات المؤسسة والتكمفة الخاصة بيا تسير بشكؿ يمكف تحقيؽ ابتكار ا
متساوي. فيذا النظاـ المتكامؿ يساعد عمي جعؿ عممية إنشاء محيطات زرقاء يسير بشكؿ 
دائـ، وىذا يرجع إلي أف ىذا النظاـ يعمؿ عمي دمج كافة األنشطة التشغيمية والوظيفية 

 Ibrahim Rawabdeh, Alaa Raqab, Dana Al- Nimri, and Shuruqلمجامعة )

Haddadine, 2012.) 
لذلؾ عمي المؤسسات البحث عف أسواؽ عمؿ جديدة لـ تكف معروفة مسبقًا ليا 
يجاد فرص استثمارية جديدة سعيًا وراء البقاء  ولممنافسيف، مف أجؿ خمؽ الطمب فييا، وا 

عما يعممو اآلخروف والنمو وتحقيؽ المنفعة، مما يعني قياـ المؤسسات بعمؿ شيء مختمؼ 
نتاج شيء لـ ينتج مسبقًا )  (.yang, 2007وا 

 قيمة المشترى

 التكاليف

 ابتكار القيمة
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وىناؾ مف يري بأف انبثاؽ معظـ ىذه المحيطات الزرقاء ناجـ عف أسواؽ العمؿ 
الحالية القائمة وما تحتويو مف أعماؿ معروفة، وقوانيف المنافسة التي تركز باألساس عمي 

المخرجات الجديدة والمستفيديف وأسواؽ قدرة المؤسسة في مواجية المنافسة، والوصوؿ إلي 
 (.1889)عبود،  .العمؿ المستيدفة بشكؿ أسرع وأفضؿ مف منافسييا

 :المٌزة التنافسٌة المستدامة أبعاد

وُتعد عامؿ ميـ في تحديد مدى نجاح أو فشؿ مؤسسة ما ويرتبط تحقيؽ التميز 
  :التنافسي ببعديف أساسييف، سيتـ اعتمادىما في البحث ىما

ويستدؿ عمييا مف خالؿ قياـ المؤسسة باستغالؿ القٌمة المدركة لدى المستفٌد: -1
إمكانياتيا المتاحة المختمفة في تحسيف القيمة التي يدركيا المستفيد لممخرجات 
والخدمات التي تقدميا المؤسسة حيث يتضمف مفيوـ القيمة باإلضافة إلى التكمفة 

 خدمة، مما يساىـ في بناء الميزة التنافسية ليا.والجودة، مدى االقتناع بالمخرج أو ال
 .(1881 محمود، مصطفى)

يمكف تحقيؽ التميز فى المؤسسات مف خالؿ قدرتيا عمى التمايز عمى المؤسسات : التمٌز-2
نفس القطاع سواء أكاف ذلؾ بطبيعة المخرجات أـ بالخدمات  األخرى المنافسة فى

التي تقدميا، وكذلؾ طبيعة الموارد التي تمتمكيا، وىذا ما يمكنيا مف تحقيؽ الميزة 
التنافسية وتستطيع تحقيؽ االستمرارية وتقديـ مخرجات أفضؿ التي يصعب تقميدىا. 

(Johnson, schles,2002) 
 المٌزة التنافسٌة المستدامة: أسباب فشل المؤسسات فً تحقٌق

ىناؾ أسباب متنوعة لفشؿ المؤسسات فى تحقيؽ الميزة التنافسية مما يفقدىا تحقيؽ 
( أف ىناؾ Hill& jones , 2008ميزة تنافسية وتدىور موقعيا التنافسي، ويذكر ىيؿ وجونز )

 ثالثة أسباب رئيسية لمفشؿ فى تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة:
وىو يشير إلى صعوبة تغيير االستراتيجيات واليياكؿ التنظيمية الخاصة : الخمول-1

بالمؤسسة والتكيؼ مع التغيرات البيئية وخصوصًا فى البيئات الديناميكية، كذلؾ وجود 
أصحاب السمطة أو النفوذ الذيف قد يعيقوف مف التغيير والتجديد فى المؤسسة مما يشكؿ 

 تيديدًا النييار وفشؿ المؤسسة.



 ................................................................ تصور مقترح لتفعيل دور استراتيجية المحيط األزرق

- 2353 - 

االلتزاـ باالستراتيجيات السابقة الموضوعة بشكؿ : االلتزامات االستراتٌجٌة السابقة-2
مسبؽ وال تواكب التطورات الديناميكية الحاصمة عمى مستوى متطمبات سوؽ العمؿ 

 وربما تسبب فى فقداف الميزة التنافسية.
تعبر عف الفشؿ الذى قد يصيب المؤسسة إذا ما  غريقيةأسطورة وىى أ: تناقص إٌكارس-3

سمكت نفس طريؽ نجاحيا واعتمدت عمى استراتيجياتيا الحالية ولـ تغير استراتيجياتيا 
مع التطور الديناميكي الحاصؿ عمى مستوى سوؽ العمؿ، فإنيا سرعاف ما تيوى 

 ة.وتفشؿ فى تحقيؽ متطمبات السوؽ المستقبمية وتوقعات المستفيديف المتغير 
( أف عمى المؤسسة استخداـ عدة Hill& jones , 2008لذلؾ يرى ىيؿ وجونز )

 تكتيكات لتجنب الفشؿ وىي:
 التركيز عمى بناء الحواجز لمميزة التنافسية.-
 التحسينات والتعمـ المستمر.-
 العثور عمى أفضؿ التطبيقات التكنولوجية.-
 التغمب عمى الخموؿ.-

 وتفسٌر نتائجه: ،ةالمٌدانٌ إجراءات البحثالمحور الثانً: 
التعرؼ عمى واقع دور أبعاد استراتيجية المحيط  إلى ةالميداني إجراءات البحثتيدؼ  

 ي: أت، ويتضمف اإلطار الميداني ما ي أسيوطاألزرؽ فى تعزيز الميزة التنافسية لجامعة 
 لجامعة محؿ الدراسة.ا عرض-أ
 الميدانية. البحث اةأد-ب

 .البحثعينة -جػ

 المعالجة اإلحصائية. -د

 .البحثعرض تحميؿ نتائج -ىػ
 عرض للجامعة محل الدراسة.-أ
 :أسٌوطجامعة  نشأة-

األولى فى صعيد مصر، ورابع جامعة حكومية مف حيث النشأة،  أسيوطُتعد جامعة 
ـ، .235ـ، ولكف التنفيذ الفعمى ليا عاـ 2333حيث تـ وضع حجر األساس ليا عاـ 

ولمجامعة حـر جامعي متميز ُيعد مف أكبر المقرات الجامعية، ويضـ إدارة الجامعة، ويوجد بيا 
كمية ومعيديف وتيدؼ إلى انشاء كمية العمـو االقتصادية والسياسية وكمية اإلعالـ وكمية  23



 ................................................................ تصور مقترح لتفعيل دور استراتيجية المحيط األزرق

- 2318 - 

ية المغات والترجمة، ولدييا قرية أوليمبية متكاممة تغطي كافة األلعاب الرياضية، ومدينة جامع
 1818، 1813-1823 أسيوطضخمة لخدمة طالب الجامعة. )الخطة االستراتيجية لجامعة 

،25 ) 
 الطالب:-

طالبًا وطالبة وىو العدد الذي بدأت بو  552وتطور أعداد الطالب بيا تطورا كبيرًا فمف 
طالبا  0111.الى  1818/ 1823فى عاميا األوؿ إلى أف وصؿ فى العاـ الجامعي 

ضعفًا، بما يشير إلى الخدمة التعميمية التي تقدميا  231عادؿ زيادة تصؿ الى وطالبة، بما ي
الجامعة لممجتمع الطالبي. كما شيدت أعداد الطالب المقيديف فى الدراسات العميا تطورًا 

طالبًا وطالبة عاـ  21129طالبًا وطالة فى عاـ النشاة الى  20مماثاًل فمف 
 (1823اتخاذ القرار، معمومات ودعـ ـ.)مركز ال1820/1823

طالبا وطالبة فى العاـ الجامعى  9592وطالب التعميـ المفتوح بمغ عددىـ  
، ويتوزع الباقى بيف كميات التجارة 1159ـ، يتركز معظميـ فى كمية الحقوؽ 1820/1823

 أسيوطواألداب والتربية الرياضية والزراعة والخدمة االجتماعية.)الخطة االستراتيجية لجامعة 
1823-1813 ،1818 ،2. ) 

طالبًا وطالبة فى المرحمة الجامعية  209ويدرس بالجامعة طالب وافديف بمغ عددىـ 
طالبا وطالبة فى الدراسات العميا، مف مختمؼ الدوؿ العربية يتركز معظميـ فى  200األولى و 

الجامعة. مختمؼ كميات  ( ويتوزع العدد الباقى بيف18(  وكمية الطب )01كمية طب اسناف )
 ( .، 1818، نفس المرجع)
 أعضاء هٌئة التدرٌس:-

 3113ـ 1820/1823بمغ عدد السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ لعاـ 
مدرسًا، ، فى حيف بمغ  2105أستاذًا مساعدًا،  193استاذًا، و 1.8عضوًا يتوزعوف بيف 

معيدًا.  81.دًا ومدرسًا مساع 2891يتوزعوف بيف  2.90عدد أعضاء الييئة المعاونة 
 (1823معمومات ودعـ اتخاذ القرار، .)مركز ال

 الجهاز اإلداري: -
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فردًا، منيـ  99953ـ بالجامعة 1820/1823بمغ عدد أفراد الجياز اإلداري لعاـ 
 (1823نفس المرجع، بعقود مؤقتو أو أجر يومي. ) 9528موظفًا دائمًا و  13033

لدييا مف الكفاءات اإلدارية  أسيوطعة ومف خالؿ المؤشرات السابقة نجد أف جام
واألكاديمية ما يدعميا فى تعزيز التنافسية، ويمكف أيضًا مف خالؿ ابتكار مجاالت جديدة 
تجعؿ الجامعة تدخؿ فى نطاؽ تنافسي جديد وبعيد عف نطاؽ التنافس المزدحـ بتطبيؽ األفكار 

 التقميدية لمجامعات األخرى. 

إسياميا الكبير فى خدمة المجتمع وتنمية  أسيوطومما يدعـ فكرة التنافسية لجامعة 
مركزًا ووحدة ذات طبيعة  233البيئة مف خالؿ مراكزىا ووحداتيا ذات الطابع التى بمغت 

وير البحث العممي خاصة، منيا ما ىو ذو طبيعة بحثية يستيدؼ إحداث الفارؽ فى مجاؿ تط
الميكروسكوب االلكتروني، ومركز الفطريات، ومركز دراسات : وحدة فى الجامعة مثؿ

المستقبؿ، ومنيا ما ىو ذو طبيعة خدمية سواء لخدمة أسرة الجامعة، أو المجتمع الحيوى ليا 
، 1813-1823 أسيوطمثؿ: مركز المؤتمرات، ودار الضيافة. )الخطة االستراتيجية لجامعة 

1818 ،12 ) 

مًا كبيرًا لمجانب االجتماعى ألعضائيا، فالجامعة تولى اىتما أسيوطكما أف جامعة 
تضـ ثالثة أندية اجتماعية خاصة بأعضاء ىيئة التدريس، كما يضـ حـر الجامعة مساكف 
مخصصة ألعضاء ىيئة التدريس، ىذا فضال عف وجود داريف لإلقامة بالقاىرة، وامتالكيا 

 الجامعة. قرية بالساحؿ الشمالى لخدمة المنتسبيف الييا، ووحدة مرور

وفى مجاؿ الجودة واالعتماد جاءت رؤية الجامعة "الريادة في بناء مجتمع المعرفة"، 
وىذا يشير إلى اىتماـ الجامعة بتطيؽ األفكار الجديدة والمبتكرة والتي يمكف مف خالليا أف 
تحقؽ بيا الجامعة ريادتيا عمى المستوى القومي واإلقميمي،ويبرر ذلؾ تحفيزىا لمعديد مف 

ياتيا لمتوجو الى االعتماد، وفى ضوء ذلؾ تـ اعتماد عدد إحدى عشرة كمية ، وثالثة عشر كم
 معماًل بيا.

وبتحميؿ الغايات االستراتيجية لمجامعة، نجد فى غايتيا االستراتيجية األولى : خريج 
يمي متميز قادر عمى االبتكار، ما يحفز الجامعة عمى تبنى االبتكار والريادة فى المجتمع التعم

واالكاديمي، مف خالؿ تشجيع االبتكار لدى الطالب والمنافسة فى سوؽ العمؿ، جاءت غايتيا 
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الثالثة: تحقيؽ الترابط بيف الجامعة والمجتمع، بما يؤكد عمى الرغبة الحقيقة فى ابتكار نقاط 
 ( 2.، 1818، نفس المرجعتنافسية جديدة يمكف مف خالليا تقديـ خدمة مجتعية متميزة. 

، أسٌوطلجامعة  (0204-0212)للخطة االستراتٌجٌةوبتحلٌل الخطط التنفٌذٌة 
 :وجد الباحث أنها تهدف فى المستقبل إلى 

تحديث األنظمة المعموماتية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتعاوف الدولى لحؿ  -
 المشكالت.

 وتنمية الوالء لمجامعة.ترسيخ القيـ والتقاليد الجامعية، مف خالؿ العمؿ برح الفريؽ  -
 تفعيؿ وحدة المشروعات اإلبتكارية واإلبداع الطالبي. -
 تشجيع مشاركة الطالب في المنافسات المحمية والدولية لممبتكريف مف الجامعات المختمفة. -
 إنشاء مكتب لالتصاؿ بالمستفيديف.-
 نشاء مكتب لتسويؽ البحوث العممية ونتائجيا.إ-
 منتجات الجامعة.قامة معارض لتسويؽ إ-
 استقداـ أساتذة متميزيف مف جامعاتاجنبية لمتدريس والتدريب مف خالؿ البرامج المشتركة-
إنشاء مراكز بحوث جديدة: مركز دراسات وبحوث تصنيع المواد الحديثة وتطبيقاتيا، ومركز -

 واالىتزازات.بحوث الطاقة المتجددة وتطبيقاتيا، ومركز دراسات عمـو وتكنولوجيا الزالزؿ 
 تضميف المقررات الدراسية أنشطة تنمي ميارات التفكير واالبتكار. -
 حـز تدريبية فى مجاالت متعددة.-

العديد مف األىداؼ الرئيسية والتي حددىا  أسيوطويتضح مما سبؽ أف لمتعميـ فى جامعة     
العنصر البشري  قانوف تنظيـ الجامعات والتي تتمثؿ في تنمية الكوادر البشرية واستثمار

عداد المتخصصيف في  والعمؿ عمى الربط بيف التعميـ الجامعي وحاجات المجتمع واالنتاج، وا 
المجاالت المختمفة وتزويد المجتمع بيـ، وانفتاح الجامعة عمى المجتمع بحيث يخدـ التعميـ 

 المجتمع، ويعمؿ عمى مواجية حاجاتو ومتطمباتو.
يا  المتغيرات العصرية عمى التي تفرضمجموعة مف األدوار الجديدة  ويشير الباحث إلى    

 ، ومف ىذه األدوار ما يمي: أسيوطامعة بجالتعميـ 
اكساب الطالب القدرة عمى المشاركة في تنمية مجتمعيـ، وكذلؾ الرغبة في االستمرار  -

 في التعمـ.
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الحياة يتيح إتاحة مجاؿ مفتوح لمتعميـ الجامعي عمى مستوى عاؿ ولمتعمـ مدى  -
لمدارسيف أكبر قدر مف الخيارات مع المرونة لمدخوؿ في النظاـ والخروج منو في أي 
وقت، وكذلؾ إتاحة فرصة لمتنمية الذاتية والحراؾ االجتماعي في إطار رؤية عالمية 

 شاممة.

المساعدة عمى فيـ الثقافات الوطنية، واالقميمية، والدولية وتفسيرىا وتعزيزىا  -
 شرىا ضمف التعددية الثقافية والتنوع الثقافي.وتطويرىا ون

مى مناقشة الخيارات المساىمة في فتح مجاالت لمتفكير النقدي المستقؿ تساعد ع -
 .االستراتيجية

إنتاج المعارؼ ونشرىا عف طريؽ البحوث العممية واالضطالع بجزء مف ميمتيا في  -
المجتمعات في عممية التنمية خدمة المجتمع وذلؾ بتوفير الخبرات المالئمة لمساعدة 

 الشاممة.

الربط بيف البحوث العممية ومشكالت المجتمع المحمي، وكذلؾ إجراء البحوث البيئية  -
 التي تعالج بعض المشكالت المتداخمة مف خالؿ أكثر مف تخصص.

 المٌدانٌة:  البحث أداة -ب

والدراسات السابقة،  لمبحثستبانة تـ إعدادىا في ضوء اإلطار النظري ااستخدـ الباحث  -2
أعضاء ىيئة التدريس بكميات الجامعة النظرية  ممثمة مفعينة  عمىتـ تطبيقيا وقد 

عمى  لتعرؼ( عضوًا؛ وذلؾ بغرض ا159؛ حيث بمغت العينة )أسيوطوالعممية بجامعة 
الميزة التنافسية المستدامة فى و استراتيجية المحيط األزرؽ  مف تطبيؽ أبعاد كؿواقع 

 .وطأسيجامعة 

 :كما يمي، تـ توزيعيا محوريفاشتممت ىذه االستبانة في صورتيا النيائية عمى عدد  -1
 .أبعاد( 3ويتضمف ) أبعاد استراتيجية المحيط األزرؽاألوؿ:  المحور -

 .20 -2مف  ( عبارة  20البعد األوؿ: االبتكار ويتضمف )  -

 .95-23مف     ( عبارة.2البعد الثاني: الزيادة ويتضمف ) -

  .32-91مف   ( عبارات1الثالث: التقميص ويتضمف )البعد  -

 .33 -31مف  ( عبارات0البعد الرابع: االستبعاد ويتضمف ) -

 .بعديفويتضمف  ةالمستدام ةالتنافسي الميزةأبعاد الثاني:  المحور -

 .55 -58مف  ( عبارات1)ويتضمف  القيمة المدركة: البعد األوؿ -
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 .12 – 51مف  ( عبارات1)ويتضمف  التميز: البعد الثاني -

" لقياس استجابات أفراد العينة لعبارات الثالثىوقد استخدـ الباحث مقياس "ليكرت 
 ( 9االستبانة، وذلؾ كما ىو موضح فى الجدوؿ رقـ )
 ( 3عذٚي سلُ )

 دسعبد ِم١بط ١ٌىشد اٌضالصٝ

 غ١ش ِٛافك اٌٝ ؽذ ِب ِٛافك اإلعبثخ

 1 0 3 اٌذسعخ

في صورتيا األولية عمى  عرضيااعتمد الباحث في التحقؽ مف صدؽ االستبانة عمى  -9
وذلؾ لمعرفة  ؛أسيوطوالتجارة بجامعة  التربية كميتيمف المحكميف مف أساتذة  (.)عدد

، ومدى عباراتوجية نظرىـ واالستفادة مف مالحظاتيـ فيما احتوتو االستبانة مف 
الذي  لممحورالميدانية، ومدى ارتباط ومناسبة كؿ عبارة  البحثمالءمتيا لتحقيؽ أىداؼ 

 تنتمي إليو، وبناء عمى اآلراء التي تقدـ بيا السادة المحكموف تـ تعديؿ بعض العبارات.
ألفا كرونباخ" معامؿ استخداـ "اعتمد الباحث في التحقؽ مف ثبات االستبانة عمى  -3

Cronbach's Coefficient Alpha(25وذلؾ عمى عينة استطالعية مكونة مف ) ؛ 
 :فى الجدوؿ التالى حيث كانت النتائج كما ، وقد تـ استبعادىا مف العينة الكمية،فرداً 
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 ( 4عذٚي سلُ )

 ِعبِالد صجبد االعزجبٔخ

 ِعبًِ اٌضجبد عذد اٌعجبساد اٌّؾٛس

اعزشار١غ١خ اٌّؾ١ؾ 

 األصسق

 2.761 11 االثزىبس

 2.106 17 اٌض٠بدح

 2.745 6 اٌزم١ٍض

 2.134 1 االعزجعبد

 2.153 44 اٌّغّٛ 

ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ 

 اٌّغزذاِخ

 2.753 6 اٌم١ّخ اٌّذسوخ

 2.106 6 اٌز١ّض

 2.134 10 اٌّغّٛ 

 2.110 61 االعزجبٔخ وىً

 SPSS.V.22اٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ 

الكمى لالستبياف بمغ معامؿ ألفا "ألفا كرونباخ" ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف 
كما تعتبر معامالت ألفا كرونباخ لكؿ  ،ومناسب لغرض البحث معامؿ مرتفع ووى (8.001)

ي صورتيا النيائية وبذلؾ أصبحت االستبانة ف ومناسبة لغرض البحث، محور مرتفعة أيضاً 
 & Nunnallyأدنى لمثبات.)كحد  8..8، بحسب مقياس نانمي والذي اعتمد صالحة لمتطبيؽ

Bemstein, 1994, 264-265) 
 :البحثعٌنة  -جـ

 الكميات النظرية بعض عضو ىيئة تدريس مف( 159مف )البحث عينة  تكونت
، أسيوطفي جامعة  ىندسة(-حاسبات  –)عموـ  والعممية خدمة اجتماعية( –تجارة  -)تربية

 ويوضح الجدوؿ التالي توزيع أفراد العينة.
 (5) سلُعذٚي 

 أعؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظؽغُ ع١ٕخ اٌذساعخ ِٓ 

 
  

اٌّغزّع  اٌى١ٍخ

 االطٍٟ
 اٌع١ٕخ

ٔغجخ اٌع١ٕخ ٌٍّغزّع 

 األطٍٟ

 31.22 138 442 ع١ٍّخ

 48.83 105 215 ٔظش٠خ

 % 39 253 657 اإلعّبٌٟ
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 المعالجة اإلحصائٌة:-د

وصفى، أساليب اإلحصاء الالباحث ستخدـ عمى أفراد العينة ا بعد تطبيؽ االستبانة
( حيث تـ االعتماد SPSS. V. 22برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )وذلؾ باستخداـ 

 عمى ما يمي:
 : Descriptive Statistic Measuresمقاييس اإلحصاء الوصفى  - أ

مف أجؿ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة وترتيب متغيرات الدراسة حسب أىميتيا  وذلؾ
 باالعتماد عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 : Simple Regression Analysisتحميؿ االنحدار البسيط  - ب
وذلؾ الختبار دور المتغير المستقؿ وىو استراتيجية المحيط األزرؽ عمى المتغير 
التابع وىو الميزة التنافسية المستدامة، ودور كؿ بعد )الزيادة، االبتكار، التقميص، 

 االستبعاد( عمى حدى فى الميزة التنافسية المستدامة.
 :  البحثعرض تحلٌل نتائج -هـ

البحث، حيث تـ ستبانة بغية اإلجابة عمى أسئمة محاور االسيتـ عرض وتحميؿ 
حصاء الوصفى المتمثمة فى المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري)عمى استخداـ مقاييس اإل

 مقياس ليكرت الثالثى( إلجابات أفراد عينة البحث عف عبارات المحوريف المتمثميف فى
استراتيجية المحيط األزرؽ والميزة التنافسية المستدامة، ويكوف المتوسط الحسابي إلجابات 

( داال عمى مستوى )منخفض( مف القبوؿ، ومف 2.11 – 2أفراد العينة عف كؿ عبارة مف )
( داال عمى مستوى )مرتفع(. 9 -1.93( داال عمى مستوى )متوسط(، ومف )1.99 – .2.1)

 ( ما تـ ذكره سابقًا.1 ويمخص الجدوؿ رقـ )
 ( 6عذٚي سلُ ) 

 اٌؾذٚد اٌذ١ٔب ٚاٌع١ٍب ٌٍّزٛعؾ اٌؾغبثٟ 

 ِشرفع ِزٛعؾ ِٕخفغ اٌذسعخ

 2 - 3622 3622 – 1611 1611 -1 المتوسط الحسابي

بعد تحديد الحدود الدنيا والعميا لممتوسط الحسابي، سيتـ تحديد اتجاىات أفراد العينة 
 :جؿ اإلجابة عمى أمف 

ما واقع تطبٌق أبعاد استراتٌجٌة المحٌط األزرق والمٌزة التنافسٌة السؤال الثالث: 
 ؟أسٌوطالمستدامة فً جامعة 

 ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ سوؼ نقوـ بتحميؿ النتائج الموضحة فى الجدوؿ التالي:
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 ( 7عذٚي سلُ )

١ّ٘خ إٌغج١خ إلعبثبد أفشاد ع١ٕخ اٌجؾش عٓ اٌّع١بس٠خ ٚاأل اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد

 .ٚالع رطج١ك أثعبد اعزشار١غ١خ اٌّؾ١ؾ األصسق ٚا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ اٌّغزذاِخ ِؾبٚس اعزجبٔخ

 اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌّؾٛس
االٔؾشاف 

 اٌّع١بسٞ
 دسعخ اٌّٛافمخ

 2 0.770 2.005 أثعبد اعزشار١غ١خ اٌّؾ١ؾ األصسق

 1 0.838 2.135 اٌّغزذاِخا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ أثعبد 

  0.802 2.070 االعزجبٔخ وىً

 كؿ مف تحقؽ أبعادأف أفراد العينة ككؿ يجمعوف عمى السابؽ جدوؿ اليتضح مف 
متوسط الحيث بمغ بدرجة متوسطة؛  الميزة التنافسية المستدامةو استراتيجية المحيط األزرؽ 

مما يؤكد حاجة الجامعة لتطبيؽ    0.802معيارىبانحراؼ  ،(2.070لمعينة ككؿ ) الحسابي
دراسة وتتفؽ ىذه النتيجة مع دائيا أف تطور مف أأبعاد االستراتيجية بشكؿ أكبر حتى تستطيع 

(Fauziah,2017 والتي أكدت عمى أف التحوؿ إلى تطبيؽ استراتيجية المحيط األزرؽ )
 يحسف مف أداء الجامعات.

" في المرتبة األولى بالنسبة المستدامةالميزة التنافسية أبعاد الخاص بػ " المحورجاء 
 (،2.135لمعينة ككؿ ) الحسابيمتوسط الحيث بمغ  متوسطة؛ ألفراد العينة ككؿ بدرجة

مما يتحقؽ بدجة متوسطة؛  أسيوطأف التميز لجامعة وىذا يؤكد عمى   0.838معيارىبانحراؼ 
ف تزيد مف قدرتيا أنشطة التي يمكف مف خالليا إلى بعض األ يؤكد عمى حاجة الجامعة 

والتي ( Khan & Matalay,2009دراسة )التنافسية بشكؿ مستداـ ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع 
جراءات يمكف مف ف تتميز فى تقديـ خدماتيا وقدمت إأشارت إلى أنو يجب عمى الجامعة أ

المنافسة عمى المستوى المحمي خالليا تقديـ خدمة مميزة حيث تشتد فى العصر الحالى 
 قميمي والعالمي. واإل

جاء في المرتبة الثانية ف" أبعاد استراتيجية المحيط األزرؽالخاص بػ " المحورأما 
 ،(2.005لمعينة ككؿ ) الحسابيمتوسط الحيث بمغ  متوسطة؛بالنسبة ألفراد العينة ككؿ بدرجة 

أىمية تفعيؿ أبعاد استراتيجية المحيط األزرؽ وذلؾ وىذا يؤكد عمى  0.770 معيارىبانحراؼ 
دراسة ، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع بشكؿ مستمر أسيوطلتعزيز التميز التنافسي لجامعة 

(Tampublon,2001)  التى أكدت عمى اف الجامعات تطور مف استراتيجياتيا لتحقؽ التميز
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كاستراتيجية جديدة تطور بيا مف في ارضاء عمالئيا فتحتاج الى استراتيجية المحيط األزرؽ 
  وظائفيا في خدمة المستفيديف مف العمالء الداخمييف والخارجييف.

يتـ عرض النتائج التفصيمية  .االستبانة محاوربعد عرض آراء عينة البحث في و 
 :كما يمي ةعمى حد محوركؿ ألبعاد 

 (1عذٚي سلُ ) 

اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّع١بس٠خ ٚاأل١ّ٘خ إٌغج١خ إلعبثبد أفشاد ع١ٕخ اٌجؾش عٓ أثعبد  

 ِؾٛس اعزشار١غ١خ اٌّؾ١ؾ األصسق.

 األثعبد
 االٔؾشاف اٌّع١بسٞ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ

 2 0.725 2.064 االثزىبس

 1 0.825 2.144 اٌض٠بدح

 3 0.880 1.884 اٌزم١ٍض 

 4 0.707 1.881 االعزجعبد

تحقؽ بعد "الزيادة" فى أف أفراد العينة ككؿ يجمعوف عمى السابؽ جدوؿ اليتضح مف 
بانحراؼ  ،(2.144لمعينة ككؿ ) الحسابيمتوسط الحيث بمغ المرتبة األولى بدرجة متوسطة؛ 

لى ضرورة االىتماـ بزيادة بعض األنشطة الجامعية غير إوتشير ىذه النتيجة  0.825معياري 
وتتفؽ ىذه النتيجة مع  أسيوطالتقميدية التي يمكف مف خالليا زيادة التميز المؤسسي لجامعة 

( التي أوصت بعدة توصيات يمكف مف خالليا أف  Ricardo Bragança,2016دراسة )
اتيجية المحيط األزرؽ منيا: تبنى نشطتيا مما يساعدىا عمى الدخوؿ فى حيز استر أتزيد مف 

مدخؿ المسئولية االجتماعية لمشركات مع الجامعات، وتقديـ الدورات التدريبية لمجامعات عبر 
االنترنت مما يساعد مف خفض التكاليؼ ويعزز مف القيمة المشتركة التعاونية مع المجتمع، 

ضًا فى التأثير عمى ويساعد في تعزيز سمعة الجامعة وعالمتيا التجارية، ويساعد أي
لتعميـ الجامعي في التسجيؿ المادي بالجامعة مستقبال، تحقيؽ الشراكة مع مف االمياجريف 

الشركات مف خالؿ تعمـ الطالب قبؿ التحاقيـ بسوؽ العمؿ متطمبات الشركات وتضميف 
 المناىج الجامعية الميارات المطموبة لمعمؿ. 

بالنسبة ألفراد العينة ككؿ بدرجة  الثانية" في المرتبة االبتكارالخاص بػ " البعدجاء 
وىذا  0.725بانحراؼ معياري  (،2.064لمعينة ككؿ ) الحسابيمتوسط الحيث بمغ  متوسطة؛

بداعية واالبتكارية التي لى مزيد مف الرعاية لألنشطة اإلأسيوط تحتاج إأف جامعة يؤكد عمى 
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 Herlinah)دراسة ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ف تدعـ بروفيميا التنافسيأيمكف مف خالليا 

Baharuddin, Wahyul Amien Syafei, Kodrat Iman Satoto,2013   والتي )
أكدت عمى أنو لكى تحقؽ الجامعة استراتيجياتيا البد مف أف تغير مف التركيز عمى التنافس 

الحالييف )الطالب( وجو لوجو مع المنافس، لمتوجو إلى البدائؿ الممكنة، كالتحوؿ مف العمالء 
إلى غير الحالييف )الخريجوف(.كما أكدت عمى أنو يجب عمييا التقميؿ مف عمميات التعمـ 

اإليجابي لمطالب أكاديميا وغير  المشددة، والمصادر التمويمية مف الطالب، ورفع الدور
ية أو ، خاصة خارج الفصؿ بشكؿ كبير، وزيادة عمميات التعمـ التي تقدـ حاالت حقيقاكاديميأ

تجارب، بحيث يشارؾ الطالب فى المناقشات بحماس، وزيادة المنتجات البحثية الناجحة 
وتسويقيا سنويا، وزيادة العائدات أو التمويؿ مف خالؿ االنضماـ إلى البحوث التنموية التي 
تقدـ خدمات بحثية لممجتمع. وابتكار قيمة تعزيز التعاوف مع الممارسيف الواقعييف مما يزيد 

تحسيف المناىج وجودتيا، والتعاوف مع المؤسسات التجارية والحكومية واالجنبية فى مف 
شراؾ الخريجيف فى جمع التبرعات غير الروتينية، والتعاوف مع الطالب فى  البحث والتطوير، وا 

 الترويج لمحـر الجامعي.
بالنسبة ألفراد العينة ككؿ بدرجة  الثالثةجاء في المرتبة ف" التقميصالخاص بػ " البعدأما 
وىذا  0.880 بانحراؼ معياري (،1.884لمعينة ككؿ ) الحسابيمتوسط الحيث بمغ  متوسطة؛
العمميات التي تتـ فى الجامعة كالتكمفة التي تنفؽ عمى بعض أىمية تقميص بعض يؤكد عمى 

امج األخرى، وتتفؽ التخصصات التي ال تخدـ سوؽ العمؿ بما يساعد فى الرعاية االفضؿ لمبر 
التى اكدت عمى اف الميزة التنافسية الناجحة البد  (Arouet,2009دراسة )تمؾ النتيجة مع 

بصفتيا خيارًا استراتيجيًا وتبنيي استراتيجية التكمفة  Differentiationاف تبنى عمى التمايز 
تؤدى إلى ضرر المؤسسة، لذلؾ يجب عمى  التنافسية التى تعارض فكرة تثبيت األسعار التى

الجامعة أف تنفؽ عمى البرامج وفقًا ألولوياتيا ومدى حاجة السوؽ المجتمعي ليا بما يزيد مف 
السمعة االكاديمية المتميزة لبرامجيا وبما ال يزيد مف التكمفة التي تنفقيا الجامعة عمى البرامج 

  غير المطموبة أو الضرورية. 
بالنسبة ألفراد العينة ككؿ  األخيرةجاء في المرتبة ف" االستبعادص بػ "الخا البعدأما 

 0.707 بانحراؼ معياري (،1.881لمعينة ككؿ ) الحسابيمتوسط الحيث بمغ  منخفضة؛بدرجة 
في استبعاد بعض األنشطة واإلجراءات  أسيوطالحاجة الممحة لجامعة وىذا يؤكد عمى 
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دراسة ، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع الروتينية التي تقمؿ مف تميز الجامعة في قطاع التعميـ العالى
الجامعة التى تقدـ منتجًا نمطيًا فإنيا تيدر إمكاناتيا  والتي أكدت عمى أف( 1829ساـ ، )

 التنافسية)الموارد البشرية( ليست الالزمة فقط لمتمايز بؿ الالزمة لبقاء الجامعة.
يتـ عرض النتائج التفصيمية  أبعاد المحور األوؿ.ض آراء عينة البحث في بعد عر و 
 :كما يمي هعمى حد بعدكؿ لعبارات 

   :عبارات بعد الزيادة
 (  4عذٚي سلُ )

اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّع١بس٠خ ٚاأل١ّ٘خ إٌغج١خ إلعبثبد أفشاد ع١ٕخ اٌجؾش عٓ عجبساد ثُعذ 

 "اٌض٠بدح".

َ 

 اٌعجبسح

 اٌزىشاسد 

 إٌغت اٌّئ٠ٛخٚ

ؾ 
ع
زٛ
ٌّ
ا

ٟ
بث
غ
ؾ
اٌ

ف  
شا
ؾ
الٔ
ا

ٞ
بس
ع١
ٌّ
ا

 

األ١ّ٘خ 

 إٌغج١خ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ

غ١ش 

ك
ٛاف
ِ

ؽذ  
 ٝ
اٌ

ِب
ك 
ٛاف
ِ

 

رفزؼ و١ٍبد عذ٠ذح  14

 ٠زطٍجٙب عٛق اٌعًّ

131 8 114 

1.9328 0.984 13 

 ِزٛعؾ

51.8 3.2 45.1 

رز١ؼ ثشاِغٙب  02

األوبد١ّ٠خ ثطشق 

ٌغزة ِز١ّضح 

 اٌّغزف١ذ٠ٓ

138 25 90 

1.8103 0.932 15 

 ِزٛعؾ

54.5 9.9 35.6 

رض٠ذ ِٓ ِغزٜٛ  01

اٌغٛدح فٟ ثشاِغٙب 

ثشىً ِغزّش ٌىغت 

 سػب اٌّغزف١ذ٠ٓ

101 32 120 

2.0751 0.933 8 

 ِزٛعؾ

39.9 12.6 47.4 

رشغع اٌّزعٍُ عٍٝ  00

رفع١ً دٚسٖ اإل٠غبثٟ 

 فٟ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ

87 35 131 

2.1739 0.914 2 

 ِزٛعؾ

34.4 13.8 51.8 

رض٠ذ ِٓ رمذ٠ُ ِبدح  03

ع١ٍّخ رشغع اٌطالة 

عٍٝ إٌّبلشخ 

 ٚاٌّّبسعخ اٌٛالع١خ

92 39 122 

2.1186 0.914 5 

 ِزٛعؾ

36.4 15.4 48.2 

رزٛعٗ ئٌٝ رفع١ً  04

 اٌىشاعٟ اٌجؾض١خ 

213 3 37 

1.3043 0.711 17 

 ِٕخفغ

84.2 1.2 14.6 

 123 21 109رشثؾ األثؾبس  05
2.0553 

0.958 
9 

 ِزٛعؾ
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األوبد١ّ٠خ ألعؼبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ٚدٚس٘ب فٟ ر١ّٕخ 

 اٌّغزّع 

43.1 8.3 48.6 

 

رض٠ذ ِٓ ٔمً اٌّعشفخ  06

اٌزٟ رإوذ عٍٝ 

اٌّّبسعخ اٌٛالع١خ 

ٌٍزظذٞ ٌٍزٙذ٠ذاد 

 اٌعب١ٌّخ

133 7 113 

1.9209 
0.985 

 
14 

 ِزٛعؾ

52.6 2.8 44.7 

رض٠ذ ِٓ فزؼ ِشاوض  07

 ثؾض١خ عذ٠ذح

111 22 120 

2.0356 

0.957 

 
12 

 ِزٛعؾ

43.9 8.7 47.4 

رض٠ذ ِٓ فزؼ ِشاوض  01

رذس٠ج١خ فٟ ِغبالد 

 ِزعذدح عذ٠ذح

4 4 245 

2.9526 
0.278 

 
1 

 ِشرمع

1.6 1.6 96.8 

رمذَ خذِبد ٌٍؾظ  04

 ٚاٌعّشح

98 30 125 

2.1067 

0.935 

 
6 

 ِزٛعؾ

38.7 11.9 49.4 

رؾغٓ ِٓ شجىبد  32

 االٔزشٔذ 

113 15 125 

2.0474 
0.971 

 
11 

 ِزٛعؾ

44.7 5.9 49.4 

رٕشش صمبفخ اٌعًّ  31

 اٌزطٛعٟ

89 40 124 

2.1383 
0.909 

 
4 

 ِزٛعؾ

35.2 15.8 49.0 

رض٠ذ ِٓ ؽظٛي  30

ثعغ اٌى١ٍبد عٍٝ 

 االعزّبد اٌذٌٚٝ

147 17 89 

1.7708 

0.940 

 
16 

 ِزٛعؾ

58.1 6.7 35.2 

رض٠ذ ِٓ فشص  33

 االثزعبس

109 23 121 

2.0474 
0.954 

 
11 

 ِزٛعؾ

43.1 9.1 47.8 

رض٠ذ ِٓ ِٙبساد  34

 اٌزعبًِ ِع اٌزم١ٕخ

105 23 125 

2.0791 
0.952 

 
7 

 ِزٛعؾ

41.5 9.1 49.4 

رض٠ذ ِٓ ِٙبساد  35

 اٌغبِع١خاٌم١بداد 

84 42 127 

2.1700 

0.899 

 

3 

 ِزٛعؾ

33.2 16.6 50.2 
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جاءت استجابات أفراد العينة ككؿ عمى عبارات بعد "الزيادة" بدرجة مرتفعة في العبارة 
فتح مراكز تدريبية متعددة يمكف مف خالليا تنمية قدرات  ، مما يؤكد دور الجامعة فى 10

أعضاء ىيئة التدريس كمركز تنمية أعضاء ىيئة التدريس ومركز تطوير التعميـ لتنمية 
ميارات الطالب بالجامعة والعديد مف مراكز المغات كالمغة االنجميزية والفرنسية والروسية 

 13ة. وجاءت بدرجة صغيرة في العبارة رقـ جامعوالفرنسية وتقديـ برامج متعددة لمعامميف بال
. وجاءت العبارات األخرى لمبعد لتطبيؽ فكرة الكراسي البحثية، مما يؤكد الضرورة الممحة 

بدرجة متوسطة؛ مما يؤكد عمى أف  الجامعة فى حاجة لفتح كميات جديدة يتطمبيا سوؽ 
تفعيؿ المقررات التعميمية بشكؿ  العمؿ مثؿ كمية األثار وكمية العالج الطبيعي والحاجة الى

تاحة  (Moodle - Blackboardتفاعمى الكتروني مف خالؿ منصات تعميمية مثؿ ) وا 
الجامعة  لبرامجيا األكاديمية بطرؽ متميزة لجذب المستفيديف مف طالب البكالوريوس 
 والدراسات العميا، وتشجيع الكميات لمحصوؿ عمى االعتماد الدولى مما يزيد مف تصنيؼ

 . الجامعة عمى المستوى الدولى
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   :عبارات بعد  االبتكار 
 ( 12عذٚي ) 

اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّع١بس٠خ ٚاأل١ّ٘خ إٌغج١خ إلعبثبد أفشاد ع١ٕخ اٌجؾش عٓ 

 " " االثزىبسعجبساد ثُعذ 

 

ِ

َ 

 اٌعجبسح

 اٌزىشاسد 

 ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ
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ٟ
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ؾ
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ف  
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ؾ
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ا

ٞ
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ع١
ٌّ
ا

 
األ١ّ٘خ 

 إٌغج١خ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
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غ١
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اف
ٛ
ِ

ِب 
ذ 
ؽ
 ٝ
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ك
اف
ٛ
ِ

 

رغبُ٘ فٟ فزؼ  1

رخظظبد عذ٠ذح 

 رخذَ عٛق اٌعًّ

61 12 180 
2.470 

 

0.857 

 
 ِشرفع 4

24.1 4.7 71.1 

رطجك اإلثذا  فٟ  0

 ع١ٍّبرٙب اٌزع١ّ١ٍخ.

88 41 124 
2.142 

 

0.906 

 
 ِزٛعؾ 6

34.8 16.2 49.0 

رعًّ عٍٝ خٍك  3

ث١ئخ اثزىبس٠خ ثّب 

٠شغع اٌعب١ٍِٓ 

 عٍٝ أداء أعّبٌُٙ

100 33 120 

2.079 

 

0.931 

 
 ِزٛعؾ 8

39.5 13.0 47.4 

ٌذ٠ٙب اٌمذسح عٍٝ  4

رؾ٠ًٛ األفىبس 

اإلثذاع١خ ئٌٝ 

ِخشعبد رع١ّ١ٍخ 

 ِف١ذح 

110 23 120 

2.040 

 

0.955 

 
 ِزٛعؾ 10

43.5 9.1 47.4 

ٌذ٠ٙب اٌمذسح عٍٝ  5

االعزفبدح ِٓ 

األفىبس اإلثذاع١خ 

فٝ اٌجؾٛس 

االوبد١ّ٠خ ٚرٛظ١ف 

ٔزبئغٙب فٟ 

 اٌّغزّع

108 20 125 

2.067 

 

0.959 

 
 ِزٛعؾ 9

42.7 7.9 49.4 

رؾمك اٌغبِعخ  6

االعزشار١غ١بد 

االثزىبس٠خ اٌزٟ 

رغبعذ٘ب عٍٝ 

رؾم١ك ١ِضرٙب 

 اٌزٕبفغ١خ

10 46 197 

2.739 

 

0.522 

 
 ِشرفع 2

4.0 18.2 77.9 

 110 12 131رشوض عٍٝ اٌزأص١ش  7
 ِزٛعؾ 12 0.974 1.917
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اٌعبؽفٟ عٍٝ 

ِشبعش اٌّغزف١ذ٠ٓ 

ٌزٛف١ش فشص عًّ 

ٌٍخش٠غ١ٓ ثذال ِٓ 

اٌزشو١ض عٍٝ 

ِٛاطفبد 

 اٌخش٠غ١ٓ

51.8 4.7 43.5 

  

٠ٛعذ ٌذٜ اٌغبِعخ  1

عٙبد ِغئٌٛخ عٓ 

ئداسح اإلثذا  

 ٚاالثزىبس

137 36 80 

1.775 

 

0.900 

 
 ِزٛعؾ 15

54.2 14.2 31.6 

رعضص فشص اٌزعبْٚ  4

ِع اٌّإعغبد 

ٚا١ٌٙئبد 

 اٌّغزّع١خ األخشٜ

5 34 214 

2.826 

 

0.429 

 
 ِزٛعؾ 1

2.0 13.4 84.6 

رعضص االفىبس  12

االثزىبس٠خ وفزؼ 

 ِؾطخ ٚلٛد

202 49 2 
1.210 

 

0.427 

 
 ِٕخفغ 18

79.8 19.4 .8 

رعضص فىشح عٍت  11

ِطبعُ عش٠مخ داخً 

 اٌغبِعخ

184 23 46 
1.455 

 

0.784 

 
 ِٕخفغ 17

72.7 9.1 18.2 

٠ٛعذ ٌذ٠ٙب سٚاثؾ  10

ٌٍخش٠غ١ٓ ٌٍزٛاطً 

 ِعُٙ

138 26 89 
1.806 

 

0.929 

 
 ِزٛعؾ 14

54.5 10.3 35.2 

رشبسن ؽالثٙب فٟ  13

 طٕبعخ اٌمشاس

133 19 101 
1.874 

 

0.955 

 
 ِزٛعؾ 13

52.6 7.5 39.9 

رعمذ اٌعذ٠ذ ِٓ  14

اٌششاوبد 

 ٚاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ 

40 9 204 
2.648 

 

0.739 

 
 ِشرفع 3

15.8 3.6 80.6 

رعمذ ٍِزم١بد  15

ٚٔذٚاد رع١ّ١ٍخ 

 ٚثؾض١خ ِجزىشح

79 24 150 
2.281 

 

0.911 

 
 ِزٛعؾ 5

31.2 9.5 59.3 

 رغعٝ ئٌٝ اٌزإاِخ 16

ث١ٕٙب ٚث١ٓ 

اٌغبِعبد اٌّشِٛلخ 

 ئل١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚبً 

92 41 120 

2.111 

 

0.910 

 
 ِزٛعؾ 7

36.4 16.2 47.4 

 80 35 138رزٕبفظ فٝ لطب   17
 ِزٛعؾ 16 0.901 1.771
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   31.6 13.8 54.5 اٌغ١بؽخ ٚاٌؼ١بفخ

رفزؼ ثشاِظ  11

دساعبد ع١ٍب 

ِذفٛعخ ٚرمجً غ١ش 

 اٌّظش١٠ٓ ف١ٙب

129 9 115 

1.945 

 

0.982 

 
 ِزٛعؾ 11

51.0 3.6 45.5 

درجة مرتفعة في جاءت استجابات أفراد العينة ككؿ عمى عبارات بعد "االبتكار" ب
مما يؤكد عمى أف الجامعة تسعي بشكؿ كبير لفتح تخصصات جديدة تخدـ  .2،1العبارتيف 

سوؽ العمؿ كالبرنامج الخاص)إعداد معمـ المدارس الدولية( بكمية التربية الذي يساعد فى 
امداد سوؽ العمؿ في المدارس الخاصة الدولية بخريجيف قادريف عمى العمؿ بفمسفة ىذه 

قد الممتقيات المبتكرة كأسبوع الشعوب لطالب المدارس، وزيادة أنشطة الجامعة في ع
-29الجامعات المختمفة، ومؤتمر "مصر تستطيع بطالبيا" الذي نظمتو الجامعة فى الفترة مف

، وجاءت بدرجة متوسطة في العبارات 1823أكتوبر 25
مما يؤكد عمى حاجة الجامعة إلى فتح  3،20،.29،23،25،21،21،2،.،1،9،3،5،0

لى الجامعة لغير المصرييف مما يزيد مف نسبة الممتحقيف مف الوافديف ا برامج جديدة مدفوعة
نشاء رابطة جامعية لمخريجيف ،  جاءت بدرجة ضعيفة؛ مما يؤكد عمى 22،  28والعبارات  وا 

أف الجامعة فى حاجة ممحة لدخوؿ انشطة جديدة مبتكرة تزيد مف تنافسيا عمى المستوى 
لتقديـ  أو فتح محطة وقود عـ العريقة داخؿ الجامعةاالقميمي تفعيؿ فكرة جمب بعض المطا

 خدمات متميزة لممستفيديف داخؿ الجامعة . 
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   :عبارات بعد  التقلٌص
 (11عذٚي )

اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّع١بس٠خ ٚاأل١ّ٘خ إٌغج١خ إلعبثبد أفشاد ع١ٕخ اٌجؾش عٓ  

 " اٌزم١ٍض "عجبساد ثُعذ 

ِ
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 اٌعجبسح

 اٌزىشاسد 
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 ٝ
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ك
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رمًٍ اٌغبِعخ ِٓ  36

االعزّبد اٌشئ١غٟ 

عٍٝ ِظبدس 

 اٌز٠ًّٛ ِٓ اٌطالة

108 19 126 

2.071 

 

0.961 

 
 ِزٛعؾ 1

42.7 7.5 49.8 

رمًٍ اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ  37

ِٓ خالي رم١ًٍ 

اٌزىب١ٌف غ١ش 

 اٌؼشٚس٠خ

117 8 128 

2.044 

 

0.985 

 
 ِزٛعؾ 2

46.2 3.2 50.6 

رمًٍ ِٓ اصدٚاع١خ  31

اٌزخظظبد فٟ 

ثعغ األلغبَ 

 ثى١ٍبد اٌغبِعخ

132 6 115 

1.933 

 

0.988 

 
 ِزٛعؾ 4

52.2 2.4 45.5 

رمًٍ ِٓ اٌٙذس فٟ  34

اٌٛلذ ٚاٌغٙذ 

اٌّجزٚي فٝ أغبص 

 اٌّٙبَ ٌٍعب١ٍِٓ 

123 10 120 

1.988 

 

0.982 

 
 ِزٛعؾ 3

48.6 4.0 47.4 

رمًٍ ِٓ  42

اٌزخظظبد اٌزٟ 

ال رخذَ عٛق 

 اٌعًّ

171 22 60 

1.561 

 

0.851 

 
 ِٕخفغ 6

67.6 8.7 23.7 

رغشة  رمًٍ ِٓ 41

اٌىفبءاد ئٌٝ 

 اٌمطب  اٌخبص

154 19 80 
1.708 

 

0.918 

 
 ِزٛعؾ 5

60.9 7.5 31.6 

جاءت استجابات أفراد العينة ككل عمى عبارات بعد "التقميص" بدرجة متوسطة فى 
؛ مما يؤكد عمى حاجة الجامعة الى توفير مصادر اخرى 41، 39،  383،  37، 36العبارات 

لمتمويل غير رسوم الطالب الدراسية والبحث عن تفعيل التكنولوجيا فى االنتياء من الميام التي 
ة عمل يقوم بيا العاممين كاستخراج الشيادات والتصاريح وغيرىا بشكل الكتروني ضمن منظوم

 لى خارجياوالعمل عمى دعميا لتقميل ىجرتيا إعة تعزيز الكفاءات داخل الجامو  الكترونية،
تزيد من التخصصات التي  أسيوطأن جامعة بدرجة منخفضة مما يؤكد  44 وجاءت العبارة
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بكميات التربية أو تخصص  STEMيتطمبيا سوق العمل كالبرامج الدولية إلعداد معممى مدارس 
 . التصيم الداخمى الذي يطرح من قبل كمية اليندسة

 :بعد "االستبعاد" عبارات

 (21جدوؿ ) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عف عبارات 

 ُبعد "االستبعاد"

م
 العبارة ـ

التكرارت والنسب 
 المئوية

المتوسط الحسابي
االنحراؼ المعياري 
 

األىمية 
 النسبية

مستوى 
موافؽ الموافقة

الى حد  
 ما

موافؽغير 
 

تستبعد بعض االنشطة  31
التعميمية التي ينتج عنيا 

 مصاريؼ بالغة

119 7 127 

2.032 

 

0.988 

 

 متوسط 4
47.0 2.8 50.2 

تستبعد بعض األنشطة  39
المجتمعية التي ينتج عنيا 

 مصاريؼ بالغة

108 18 127 

2.075 

 

0.963 

 
 متوسط 3

42.7 7.1 50.2 

تستبعد العامميف الذيف ليس  33
 ليـ مخرجات فعمية

213 26 14 
1.213 

 

0.529 

 
 منخفض 8

84.2 10.3 5.5 

تستبعد اإلدارييف غير القادريف  35
عمى محاسبية أعضاء ىيئة 
التدريس الذيف ليس ليـ 

 مخرجات فعمية

172 20 61 

1.561 

 

0.855 

 
 منخفض 6

68.0 7.9 24.1 

اإلجراءات والتعقيدات تستبعد  31
الروتينية في عممياتيا اإلدارية 
والتعميمية أثناء تقديـ الخدمة 

 لممستفيديف

186 21 46 

1.447 

 

0.783 

 
 منخفض 7

73.5 8.3 18.2 

تستبدؿ المعامؿ القديمة غير  .3
 المستغمة

132 6 115 
1.933 

 

0.988 

 
 متوسط 5

52.2 2.4 45.5 
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التعامؿ بالمعامالت تستبعد  30
 الورقية النقدية

41 7 205 
2.648 

 

0.745 

 
 81.0 2.8 16.2 مرتفع 1

تستبعد الطرؽ التقميدية في  33
 التدريس

90 38 125 
2.138 

 

0.913 

 
 49.4 15.0 35.6 متوسط 2

جاءت استجابات أفراد العينة ككؿ عمى عبارات بعد "االستبعاد" بدرجة مرتفعة في 
، حيث أف الجامعة تعتمد فى كؿ تعامالتيا عمى الفيزا البنكية، وبدرجة 30العبارة رقـ 

،  مما يؤكد حاجة الجامعة الى استبعاد الطرؽ  33،  .3، 39، 31متوسطة في العبارات 
التدريس وتطبيؽ بعض النظـ الجديدة كالمنصات التعميمية التفاعمية واستخداـ  التقميدية فى

البرتفميو االلكتروني لطالب الجامعة فى نظـ التقويـ. وجاءت استجابات أفراد العينة بدرجة 
مما يؤكد عمى أف الجامعة فى حاجة ممحة الستبعاد   31، 35، 33منخفضة في العبارات 

لروتينية في عممياتيا اإلدارية والتعميمية أثناء تقديـ الخدمة اإلجراءات والتعقيدات ا
لممستفيديف مف الطالب والخريجيف والعامميف واعضاء ىيئة التدريس واعضاء المجتمع 

 .، وتفعيؿ المحاسبية اإلداريةالمحمى
كما  الميزة التنافسية المستدامة" " ألبعاد محورعرض النتائج التفصيمية  وفيما يمي

 :يمي
 ( 29وؿ ) جد

بعاد محور " المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية إلجابات أفراد عينة أل
 الميزة التنافسية المستدامة"

 األىمية النسبية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي األبعاد
 1 0.834 2.188 القيمة المدركة

 2 0.855 2.082 التميز

تحقؽ بعد "القيمة أف أفراد العينة ككؿ يجمعوف عمى السابؽ جدوؿ اليتضح مف 
لمعينة ككؿ  الحسابيمتوسط الحيث بمغ المدركة" فى المرتبة األولى بدرجة متوسطة؛ 

وتشير ىذه لحدود الثقة،  المتوسطتقع في الحد  يوى 0.834بانحراؼ معياري  ،(2.188)
حاجة الى زيادة القيمة المدركة لمجامعة مف خالؿ االستفادة مف خبرات أعضاء الالنتيجة الى 
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دراسة )الحكيـ، توفيؽ مع وتتفؽ ىذه النتيجة ىيئة التدريس فى تطوير األداء الجامعي. 
وارتباطيا الكبير  ( والتى أشارت إلي ضرورة امتالؾ المؤسسات المعرفة الريادية1829أحمد، 

، حيث أنيا تمثؿ قوة وثروة في آف واحد، فيي المكوف حيط األزرؽبتطبيؽ استراتيجية الم
واستغالليا. باإلضافة إلي تبني التفكير الريادي  المستقبمية األساسي والياـ إلدراؾ الفرص

الذي يرتبط باإلبداع واالبتكار والذي يعد حجر األساس الستراتيجية المحيط األزرؽ في تحقيؽ 
 ة وزيادة القيمة لممنظمة والعميؿ.المنفعة مف خالؿ خفض التكمف

بالنسبة ألفراد العينة ككؿ بدرجة  الثانية" في المرتبة التميزالخاص بػ " البعدجاء 
وىذا  0.855 بانحراؼ معياري (،2.082لمعينة ككؿ ) الحسابيمتوسط الحيث بمغ  متوسطة؛

تحتاج الى مزيد مف االجراءات واالليات لزيادة تميزىا عمى  أسيوطأف جامعة يؤكد عمى 
( التى 1820)احمد سميماف ، دراسة ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع المستوى االقميمي والدولي

كدت عمى أنو لتزيد الجامعة مف تميزىا فعمييا بقيادة استراتيجية المحيط األزرؽ لتحقيؽ أ
( التى أكدت عمى أف مؤسسات Khan & Matalay, 2009، ودراسة )متطمباتيا الريادية

التعميـ العالي تستطيع أف تنافس بكفاءة، فى أسواقيا وذلؾ بتميز خدماتيا لضماف رضا 
عمالئيا الداخمييف والخارجييف عمى حد سواء. كما أف الثقافة الداخمية القوية التي تقَدر 

ؽ الوالء لدييـ، والوصوؿ عمالء المؤسسة يمكف أف تساعد فى تحسيف دافعية العامميف، وخم
 لألداء المرتفع وتحقيؽ اإلبداع، لتحقيؽ ميزة تنافسية مؤسسية.
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 عبارات بعد القٌمة المدركة:
 ( 14عذٚي ) 

اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّع١بس٠خ ٚاأل١ّ٘خ إٌغج١خ إلعبثبد أفشاد ع١ٕخ اٌجؾش عٓ عجبساد 

 " اٌم١ّخ اٌّذسوخ "ثُعذ 

م

 م

 العبارة

اٌزىشاسد ٚإٌغت 

 اٌّئ٠ٛخ

ؾ 
ع
ٛ
اٌّز

ٟ
غبث

ؾ
اٌ

ف  
ؾشا

الٔ
ا

ٞ
اٌّع١بس

 

األ١ّ٘خ 

 إٌغج١خ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ

ك
ٛاف
ِ

ؽذ  
 ٝ
اٌ

ِب
غ١ش  

ك
ٛاف
ِ

 

رغعٝ اٌغبِعخ ٌزمذ٠ُ  05

خذِبد عذ٠ذح ٌُ ٠غجك 

 رمذ٠ّٙب 

90 40 123 
2.130 

 

0.910 

 
 ِزٛعؾ 3

35.6 15.8 48.6 

ع١بعبد  رزجع اٌغبِعخ 01

عذ٠ذح فٟ رمذ٠ُ 

 خذِبرٙب

53 20 180 
2.502 

 

0.820 

 
 ِشرفع 1

20.9 7.9 71.1 

رجبدس اٌغبِعخ ثطشػ  03

خذِبد عذ٠ذح رٍجٟ 

 ؽبعبد اٌّغزف١ذ٠ٓ

61 17 175 
2.451 

 

0.856 

 
 ِشرفع 2

24.1 6.7 69.2 

٠زُ رط٠ٛش األداء  02

اٌغبِعٟ فٟ ػٛء 

خجشاد ِٚٙبساد 

أعؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ِٚعب١ُٔٚٙ ٚاٌعب١ٍِٓ 

 ثبٌغبِعخ

104 15 134 

2.119 

 

0.965 

 
 ِزٛعؾ 4

41.1 5.9 53.0 

رمذَ اٌغبِعخ خذِبرٙب  02

ثغٛدح أعٍٝ ٚثزىٍفخ 

 ألً

113 14 126 
2.051 

 

0.973 

 
 ِزٛعؾ 5

44.7 5.5 49.8 

رغعٝ اٌغبِعخ ئٌٝ  00

ع١بع١خ رخف١غ 

 اٌزىب١ٌف ثشىً عبَ

130 25 98 
1.874 

 

0.943 

 
 ِزٛعؾ 6

51.4 9.9 38.7 

جاءت استجابات أفراد العينة ككؿ عمى عبارات بعد "القيمة المدركة" بدرجة مرتفعة فى 
؛ مما يؤكد عمى أف الجامعة تتبع سياسات جديدة في تقديـ خدماتيا مثؿ 51،  52العبارتيف 

فى مرحمة البكالوريوس، وجاءت  أسيوطتطبيؽ سياسة الكتاب االلكتروني لمطالب بجامعة 
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استجابات أفراد العينة بدرجة متوسطة عمى العبارات األخرى مما يؤكد عمى حاجة الجامعة 
قديميا مثؿ انشاء مطاعـ متميزة وغيرىا مف الخدمات إلى السعي لخدمات جديدة لـ يسبؽ ت

بشكؿ عاـ فى االنشطة التعميمية  أو كمصادر تمويمية تساعد والسعي الى تخفيض التكاليؼ
 والبحثية والمجتمعية. 
 عبارات بعد التمٌز:

 (  15عذٚي )

اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّع١بس٠خ ٚاأل١ّ٘خ إٌغج١خ إلعبثبد أفشاد ع١ٕخ اٌجؾش عٓ عجبساد  اٌّزٛعطبد

 "اٌز١ّض"ثُعذ 

ِ

َ 

 اٌعجبسح

اٌزىشاسد ٚإٌغت 

 اٌّئ٠ٛخ

ٟ
غبث

ؾ
ؾ اٌ

ع
اٌّزٛ

 

ف 
ؾشا

الٔ
ا

ٞ
اٌّع١بس

 

األ١ّ٘خ 

 إٌغج١خ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ

ك
ِٛاف

ؽذ ِب 
 ٝ
اٌ

 

غ١ش 

ك
ِٛاف

 

اٌغبِعخ اٌّغبعذح  رمذَ 56

 ألطؾبة األفىبس اٌغذ٠ذح

132 22 99 

1.870 

 

0.948 

 
 ِزٛعؾ 6

52.2 8.7 39.1 

رغعٝ اٌغبِعخ إلششان  57

ِٕزغج١ٙب فٟ دٚساد 

رذس٠ج١خ ٌزؾم١ك لذسرُٙ 

 عٍٝ اٌغٛدح ٚاٌز١ّض

47 12 194 

2.581 

 

0.786 

 
 ِشرفع 1

18.6 4.7 76.7 

رفٛع اٌغبِعخ  51

اٌظالؽ١بد  ٌّٕزغج١ٙب

اٌىبف١خ الرخبر اٌمشاساد 

اٌخبطخ ثبٌزغ١١ش 

 ٚاٌزط٠ٛش

89 39 125 

2.142 

 

0.910 

 
 ِزٛعؾ 2

35.2 15.4 49.4 

رشغع اٌغبِعخ اٌعًّ  54

عٍٝ شىً ٌغبْ أٚ فشق 

عٕذ ارخبر اٌمشاساد ٚؽً 

 اٌّشىالد

134 5 114 

1.921 

 

0.989 

 
 ِزٛعؾ 4

53.0 2.0 45.1 

ٌذٜ اٌغبِعخ خطخ  62

ٌزط٠ٛش اٌخذِخ اٌّمذِخ 

 ٌٍّغزف١ذ٠ٓ

132 11 110 

1.913 

 

0.976 

 
 ِزٛعؾ 5

52.2 4.3 43.5 

رز١ّض اٌغبِعخ ثبٌزعبْٚ  61

ِع ا١ٌٙئبد االل١ّ١ٍخ 

ٚاٌعب١ٌّخ ِٓ اعً 

االسرمبء ثبٌخذِبد 

 اٌّمذِخ

115 7 131 

2.063 

 

0.986 

 
 ِزٛعؾ 3

45.5 2.8 51.8 

جاءت استجابات أفراد العينة ككؿ عمى عبارات بعد "التميز" بدرجة مرتفعة فى العبارة 
؛ مما يؤكد عمى أف الجامعة تسعى بشكؿ مستمر إلشراؾ منتسبييا فى دورات تدريبية .5رقـ 
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لتحقيؽ قدرتيـ عمى الجودة مثؿ ما يتـ فى مركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس ومركز 
مراكز المغات بالجامعة، وجاءت استجابات أفراد العينة عمى العبارات األخرى تطوير التعميـ و 

كبر داري بصورة ألمبعد بدرجة متوسطة، مما يؤكد عمى حاجة الجامعة الى تفعيؿ التفويض اإل
لى إبما يحقؽ تأىيؿ الصؼ الثاني مف اإلدارة فى المجاالت المختمفة بالجامعة، والحاجة 

المقدمة مف المستفيديف، والتعاوف مع الييئات االقميمية والعالمية  وضع خطة لتطوير الخدمة
 لتجويد الخدمة المقدمة مف الجامعة. 

فى جامعة  زرؽ فى تعزيز الميزة التنافسية المستدامةالرابع: ما دوراستراتيجية المحيط األ السؤاؿ 
 ؟ أسيوط

ولمتعرؼ عمى دور استراتيجية المحيط األزرؽ في الميزة التنافسية المستدامة لجامعة 
 Simple ) البسيطنتائج التي تستند إلى مؤشرات أنموذج االنحدار الخطي الأظيرت ، أسيوط

Regression Analysis .)ما يمي: 
 (  16 عذٚي )

ا١ٌّضح  رعض٠ض فٟ ٚأثعبد٘ب األصسقذٚس اعزشار١غ١خ اٌّؾ١ؾ ٌٔزبئظ رؾ١ًٍ االٔؾذاس اٌجغ١ؾ  

 أع١ٛؽاٌزٕبفغ١خ اٌّغزذاِخ ٌغبِعخ 

 Fل١ّخ  

 اٌّؾغٛثخ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 ِعبًِ اٌزؾذ٠ذ Rِعبًِ االسرجبؽ 

 R2 

اعزشار١غ١خ اٌّؾ١ؾ 

 األصسق

16.154 2.222 2.741* 2.572* 

 *2.560 *2.610 2.213 10.617 االثزىبس

 *2.403 *2.701 2.233 15.013 اٌض٠بدح

 *2.366 *2.674 2.222 13.165 اٌزم١ٍض

 *2.044 *2.652 2.220 02.224 االعزجعبد

 2.25راد دالٌخ ئؽظبئ١خ عٕذ ِغزٜٛ *

  SPSS. V.22اٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ِخشعبد اٌجشِغ١خ االؽظبئ١خ 

( تبيف وجود دور لممتغير المستقؿ وىو استراتيجية المحيط 21)  جدوؿمف خالؿ 
(، 8.85األزرؽ فى تعزيز الميزة التنافسية المستدامة، ذو داللة إحصائية عند مستوى )

( بمستوى داللة   21.053( المحسوبة والتي بمغت )Fويؤكد معنوية ىذا الدور قيمة )
، كما تدؿ قيمة 32..8أف العالقة بيف المتغيريف  (، كما8.85( وىو أقؿ مف ) 8.888)

تفسرىا  الميزة التنافسية لمجامعة%( مف التغييرات التي تحصؿ فى .5أف ) R2معامؿ التحديد 
%( مف تمؾ التغييرات تعود إلى متغيرات أخرى، 39استراتيجية المحيط األزرؽ، فى حيف )
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إلى تعزيز موقفيا التنافسي فى وىى نتيجة منطقية عمى مستوى الجامعة، ألنيا تسعى 
 المستوى اإلقميمي.

الؿ متابعة نتائج قيـ بالترتيب األوؿ، وذلؾ مف خ باالبتكارجاء دور البعد الخاص و 
(F  ( المحسوبة والتي بمغت )8.85( وىو أقؿ مف )8.829( بمستوى داللة ) .21.12 ،)

%( مف 51.1أف ) R2تدؿ قيمة معامؿ التحديد  ، كما8.101كما أف العالقة بيف المتغيريف 
 .باالبتكارالتغييرات التي تحصؿ فى التميز التنافسي يفسرىا البعد الخاص 

، وذلؾ مف خالؿ متابعة نتائج قيـ الثانىوجاء دور البعد الخاص بالزيادة بالترتيب 
(F  ( المحسوبة والتي بمغت )وىو أقؿ مف8.899( بمستوى داللة ) 25.129 ) (8.85 ،)

%( مف 31.9أف ) R2، كما تدؿ قيمة معامؿ التحديد .8.5كما أف العالقة بيف المتغيريف 
 التغييرات التي تحصؿ فى التميز التنافسي يفسرىا البعد الخاص بالزيادة.

بالترتيب الثالث، وذلؾ مف خالؿ متابعة نتائج  بالتقميصجاء دور البعد الخاص كما 
( وىو أقؿ مف  8.888( بمستوى داللة ) 29.215بمغت )( المحسوبة والتي Fقيـ )

أف  R2، كما تدؿ قيمة معامؿ التحديد 8.1.3(، كما أف العالقة بيف المتغيريف 8.85)
 .بالتقميص%( مف التغييرات التي تحصؿ فى التميز التنافسي يفسرىا البعد الخاص 91.1)

بالترتيب األخير، وذلؾ مف خالؿ متابعة نتائج قيـ  باالستبعادجاء دور البعد الخاص و 
(F( المحسوبة والتي بمغت )8.85( وىو أقؿ مف )8.881( بمستوى داللة ) 18.883 ،)

%( مف  13.3أف ) R2، كما تدؿ قيمة معامؿ التحديد 8.158كما أف العالقة بيف المتغيريف 
 .باالستبعادالتميز التنافسي يفسرىا البعد الخاص  التغييرات التي تحصؿ فى

  :التصور المقترحالثالث:  المحور

في ضوء األدب النظري لمبحث والدراسات العممية ذات الصمة، ونتائج البحث الميدانية، 
ىناؾ العديد مف المؤشرات الميمة الالزمة لتعزيز الميزة التنافسية المستدامة والتي أظيرت أف 

ف النتائج التي أسفر عنيا البحث أحيث ، تفعيؿ أبعاد استراتيجية المحيط األزرؽمف خالؿ 
 تقتضي صياغة تصورًا يتوافر فيو ما يمي:
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 التصور المقترح: وأسس فلسفة -أ

من آثار مختمفة  التحديات، وما تحويو ىذه تحدياتمن  المجتمع يواجوما من منطمق    
ر جامعات ذات توافذلك قتضى ويبصفة خاصة، الجامعي عمى المجتمع بصفة عامة، والتعميم 

بشكؿ  وتطويعيا ىذه المتغيرات يجاد قيمة مبتكرة لمتعامؿ معإوقادرة عمى ميزة تنافسية 
 ترتكز فمسفة التصور عمى مجموعة مف األسس أىميا:و ، يجعميا جاذبة لممستفيديف

 . ابتكار القيمية، يجب أف تحقؽ عصر الثورة الصناعية الرابعةفي  الجامعةإف    -
القيادات يتطمب مشاركة أبعاد استراتيجية المحيط األزرؽ  في التعميـ الجامعي  تفعيؿإف  -

، واألسرة الجامعةداخؿ الجامعية وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والعامميف والطالب 
 .الجامعةوغيرىا مف المؤسسات المجتمعية خارج 

تحقيؽ الميزة التنافسية ُيعد أداة أساسية في دأ ابتكار القيمة التأكيد عمى مبإف  -
 لممؤسسة الجامعية.

إف البيئات التنافسية أصبحت مف سمات العصر الحالي الذى يفرض عمى الجامعة -
 والخوض فييا ليس فقط محميًا ولكف إقميميًا أيضًا. االتعامؿ معي

 أهداف التصور المقترح:-ب

الجامعة بكؿ فئاتيا  قوـ بياتالتي يجب أف  التطبيقية االجراءاتإلقاء الضوء عمى  -2
 .لتعزيز الميزة التنافسية مف خالؿ تفعيؿ أبعاد استراتيجية المحيط األزرؽ بالجامعة

وضع خطوات إجرائية ترتكز عمى رؤية الجامعة ورسالتيا بما يجعميا تعزز مف ميزتيا -1
 التنافسية عمى المستوى االقميمي. 

يد الوضع التنافسي لمجامعة فى إطار العمؿ الرباعي التنافسي لرصد مستوى األداء تحد -9
 الجامعي.

 إجراءات التصور المقترح :  -ج

تتناوؿ إجراءات التصور المقترح مجموعة مف االجراءات تـ استخالصيا مف الدراسة 
اد استراتيجية النظرية والميدانية لمبحث، ويتـ تطبيقيا مف خالؿ عدة ممارسات ترتبط بأبع

المحيط األزرؽ  لواقع الوضع التنافسي لمجامعة داخميا وخارجيا، يمكف مف خالليا تعزيز 
 الميزة التنافسية لمجامعة، ويتـ ذلؾ مف خالؿ ما يمي:
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 أوالً: تحدٌد الدوافع:

ىذه المرحمة يتـ توضيح الدوافع التي تكمف وراء توجو الجامعة نحو ابتكار القيمة  فى
 والمتمثمة فى:

 التطور التكنولوجي السريع. -
 .الثورة الصناعية الرابعة وما تفرضو مف متغيرات -
 .توجو وزارة التعميـ العالى إلى التحوؿ الذكي لمجامعات -
 .زيادة الجامعات الخاصة عمى المستوى القومي -
  .التغير فى احتياجات أفراد المجتمع المحيط -

 ثانٌاً: تحدٌد عوامل البٌئة التنافسٌة :

 عوامؿ البيئة التنافسية االقتصادية:-2
 .التوجو الجامعي لمتعدد فى الموارد المالية-
 .لى خصخصة الجامعاتالتوجو إ-
 .التوجو نحو التمويؿ الذاتي واالقتصاد المعرفي-
 .ميزانية الجامعات توجو الدولة لخفض-
 .لممجتمع المصري 1898الرؤية االستراتيجية -
 .أسيوطوجود العديد مف المشاريع المحيطة بالجامعة كمدينة ناصر بغرب -
 . ارتفاع أسعار بعض الخدمات كالكيرباء والبنزيف-

 عوامؿ البيئة التنافسية السياسية:-1
 .دعـ التوجو نحو الوسطية ومحاربة الفكر المتشدد-
 .لمدولة ودورىا فى تأصيؿ االنتماء والوالء الوطني 1898الرؤية االستراتيجية -
 .المشاركة السياسية لممرأة فى المجالس القومية والمحميات والوزارات-
 .فتح العديد مف الكميات الجديدة والتوسع فييا ووجود كميات ناشئة-
 .استقطاب الوافديف لمبرامج المقدمة مف الجامعة-

 البيئة التنافسية االجتماعية: عوامؿ-9
 .انتشار وسائؿ التواصؿ االجتماعي-
 .التوجو المجتمعي إلشراؾ المرأة فى كثير مف االنشطة الجامعية والمجتمعية-
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قامة العديد مف - انتشار ثقافة الترويح والترفيو داخؿ الجامعة وخارجيا وا 
 .األنشطة الترفييية

 .عالـ التراثيةالتوجو نحو االىتماـ بالسياحة والم-
قامة الدورات - حاجة المجتمع لمشاركة الجامعة في التوعية والتثقيؼ وا 

 والمؤتمرات والممتقيات العممية والثقافية. .التدريبية
 .الطمب المتزايد عمى التعميـ المفتوح الجامعي-
 .الطمب المتزايد عمى الدراسات العميا-
 .السكاني المتزايد وتزايد شريحة الشباب النمو-

 عوامؿ البيئة التنافسية التقنية:-3
الطمب المتزايد عمى تخصصات الحاسب األلى وتقنية المعمومات والذكاء -

 االصطناعي والمعموماتي.
 وجود المنصات التعميمية -
 .التوجو نحو التقميؿ مف االعتماد عمى العنصر البشري-
 .التوجو نحو التعمـ عف بعد والمعامؿ والقاعات االفتراضية- 
 عوامؿ البيئة التنافسية البيئية:-5

  .الموقع الجغرافي لمجامعة-
 .ماكف التراثية المحيطة بالجامعة فى المراكز والقري المحيطة بيااأل-
التوجو الى تقديـ برامج ودورات توعوية ألفراد المجتمع المحمى بالسموكيات -
 .بيئية السميمة والرعاية الصحية ألفراد المجتمعال

 عوامؿ البيئة التنافسية القانونية:-1
 .توافر أنظمة مكافحة الفساد داخؿ الجامعة وخارجيا-
 .صدور العديد مف الموائح الجديدة المنظمة لمعمؿ داخؿ مؤسسات التعميـ العالى-
 .وجود التصنيفات العالمية لمجامعات-
 امج المينية.لى البر إالتوجو -
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 ثالثاً: تحدٌد إطار العمل الرباعً :

وُيعد ىذا اإلجراء مف اإلجراءات الميمة فى استراتيجية المحيط األزرؽ، حيث يتـ مف 
خاللو تحديد العوامؿ ذات القيمة بالنسبة لممستفيديف ولمجامعة معًا، ويتـ مف خالؿ أربع 

االبتكار واإلزالة والزيادة والتقميص. ومف خالؿ نتائج الجانب  عمميات أساسية تتمثؿ فى
 لى العوامؿ التالية:إالميداني تـ التوصؿ 

االبتكار: تحتاج الجامعة إلى بناء عوامؿ جديدة لـ تقدميا الجامعات األخرى المحيطة بيا -2
 عمى المستوى المحمى واالقميمي، بما يحقؽ لممستفيديف حاجة جديدة، وىي:

 .التعميمية عممياتيا في اإلبداع ؽتطبي -
 .أعماليـ أداء عمى العامميف يشجع بما ابتكارية بيئة خمؽ -
  .مفيدة تعميمية مخرجات إلى اإلبداعية األفكار تحويؿ -
 .المجتمع في نتائجيا وتوظيؼ االكاديمية البحوث فى اإلبداعية األفكار مف االستفادة -
 لمخريجيف عمؿ فرص لتوفير المستفيديف مشاعر عمى العاطفي التأثير عمى التركيز -

 .الخريجيف مواصفات عمى التركيز مف بدال
 .واالبتكار اإلبداع إدارة عف مسئولة توفير جيات -
 .وقود محطة كفتح االبتكارية االفكار تعزز -
 .الجامعة داخؿ عريقة مطاعـ جمب فكرة تعزز -
 .معيـ لمتواصؿ لمخريجيف انشاء روابط -
 .القرار صناعة في طالبيا تشارؾ -
 .ودولياً  إقميمياً  المرموقة الجامعات وبيف بينيا التؤامة -
 .والضيافة السياحة قطاع فى التنافس -
 .فييا المصرييف غير وتقبؿ مدفوعة عميا دراسات برامج فتح -

الزيادة: تحتاج الجامعة إلى زيادة بعض العوامؿ الى مستوى اعمى، وىذه العوامؿ تكوف -1
 لدى المستفيديف ولكنيا ال تناؿ أىمية لدى الجامعة، وىي:ذات قيمة عالية وأىمية 

 .العمؿ سوؽ يتطمبيا جديدة كميات فتح -
 .المستفيديف لجذب متميزة بطرؽ األكاديمية برامجيا تتيح -
 .التوجو بشكؿ اكبر االعتماد البرامجي -
 .التعميمية العممية لممتعمـ في اإليجابي الدور تفعيؿ -
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  .البحثية الكراسي تفعيؿ -
  .المجتمع تنمية في ودورىا التدريس ىيئة ألعضاء األكاديمية األبحاث تربط -
 .العالمية لمتيديدات لمتصدي الواقعية الممارسة عمى تؤكد التي المعرفة نقؿ مف تزيد -
 .جديدة بحثية مراكز فتح -
 .كبرأوالعمرة بصورة  لمحج خدمات تقديـ -
  .لمجامعات الذكيةاالنترنت لتفي متطمبات التحوؿ  شبكات مف تحسف -
 .التطوعي العمؿ ثقافة تنشر -
 .الدولي االعتماد عمى الكميات بعض حصوؿ مف تزيد -
 .االبتعاث لمباحثيف فرص مف تزيد -
 .التقنية مع التعامؿ ميارات مف تزيد -
 .الجامعية القيادات ميارات مف تزيد -

التقميص: تحتاج الجامعة إلى تقميص بعض العوامؿ الى مستوى اقؿ، وىذه العوامؿ تكمؼ -9
 الجامعة كمفة عالية، وتبالغ الجامعة فى تقديميا بشكؿ يفوؽ احتياجات المستفيديف، وىي:

الطالب والبحث عف  مف التمويؿ مصادر عمى الرئيسي االعتماد مف الجامعة تقمؿ -
 .مصادر إضافية أو بديمة

 .الضرورية غير التكاليؼ تقميؿ خالؿ مف الكمية الجامعة مف التكاليؼ تقمؿ -
 .الجامعة بكميات األقساـ بعض في التخصصات ازدواجية مف تقمؿ -
والتحوؿ الى  لمعامميف المياـ انجاز فى المبذوؿ والجيد الوقت في اليدر مف تقمؿ -

 .الجامعة الذكية
 .العمؿ سوؽ تخدـ ال التي التخصصات مف تقمؿ -
  .الجامعات الخاصة والجامعات العربية إلى الكفاءات تسرب مف تقمؿ -

االستبعاد: تحتاج الجامعة إلى استبعاد بعض العوامؿ التي ال تعطى قيمة لموضع التنافسي -3
 لمجامعة، وىي:

 .بالغة مصاريؼ عنيا ينتج التي التعميمية نشطةاأل  بعض استبعاد -
 .بالغة مصاريؼ عنيا ينتج التي المجتمعية األنشطة بعض استبعاد -
 .فعمية مخرجات ليـ ليس الذيف العامميف استبعاد بعض -
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 الذيف التدريس ىيئة أعضاء محاسبية عمى القادريف غير استبعاد بعض اإلدارييف -
 .فعمية مخرجات ليـ ليس

 أثناء والتعميمية اإلدارية عممياتيا في الروتينية والتعقيدات استبعاد بعض اإلجراءات -
 .لممستفيديف الخدمة تقديـ

 .المستغمة غير القديمة المعامؿ استبداؿ بعض -
 .التدريس في التقميدية الطرؽ استبعاد -

 رابعاً: رسم منحنى القٌمة:

وبعد تحديد إطار العمؿ الرباعي لمجامعة، تقوـ الجامعة برسـ منحنى قيمة بناء عمى 
الخطوة الثالثة التي تـ تحديدىا كأساس لمقيمة لدى  ىيكمية العوامؿ السابؽ ذكرىا فى

المستفيديف والجامعة معًا. وفى ىذه الخطوة يتـ مقارنة الجامعة بنظائرىا فى مؤسسات التعميـ 
 العالي عمى المستوى المحمى واالقميمي. عمى سبيؿ المثاؿ:

 
 (3شىً سلُ )

 ِمبسٔخ اٌغبِعخ ثٕظبئش٘ب
عمى  لجامعةبتركيز ا ياتتمثؿ مالمحوتتبني الجامعة استراتيجية التركيز التي 

 ، وبذلؾ تكوف المؤسسة أكثر كفاءة وفاعمية مقارنة بمنافسيياالمؤشرات فممجموعة معينة 
 :يوالتي تـ تحديدىا كالتال

  .فتح كميات جديدة ومراكز بحثية جديدة-
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 .برامج أكاديمية متميزة-
 .األكاديمياالعتماد -
 .ربط البحث العممي بالمجتمع-
 .ثقافة التطوع المجتمعي-

 خامساً: رسم منحنى القٌمة الجدٌد:

بعد تحديد إطار العمؿ الرباعي لمجامعة، تقوـ الجامعة برسـ منحنى قيمة جديد بناء 
، عمى ىيكمية العوامؿ الجديدة التي تـ تحديدىا كأساس لمقيمة لدى المستفيديف والجامعة معاً 

حيث يتـ ابتكار القيمة عف طريؽ عمميات االستبعاد والتقميص، وبناء القيمة عف طريؽ 
 عمميات الزيادة واالبتكار، وقد تـ تحديد العوامؿ التالية:

 .تمكيف االبداع األكاديمي-
 .برامج ودراسات عميا مدفوعة-
 .انشاء روابط لمخريجيف إقميمياً -
 .التنافس في مجاؿ السياحة والضيافة-
  .فتح محطات لموقود-
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  (4شىً سلُ ) 

 ثٕبء اٌم١ّخ عٓ ؽش٠ك ع١ٍّبد اٌض٠بدح ٚاالثزىبس
 الضمانات الواجب توافرىا لنجاح ىذا التصور :-ى 

 دعـ القيادة الجامعية لجذب اإلبداع األفضؿ. -
 بناء نقاط بحثية مبتكرة . -
 بناء سمعة أكاديمية لمجامعة بشكؿ أوسع . -
نتاج بحوث أصيمة وتطبيقية بوفرة. -  زيادة قدرة الجامعة عمى نشر األفكار اإلبداعية، وا 
 إنتاج خريجيف متميزيف منافسيف. -
 زيادة قدرة الجامعة عمى العمؿ داخؿ السوؽ اإلقميمي والعالمي. -
 البحث عف المصادر المتنوعة لمدخؿ. -
 دعـ البينية التحتية الجيدة لمتدريب والبحوث بالجامعة. -
 كويف فريؽ إداري كؼء برؤية استراتيجية، وقادر عمى تنفيذىا.ت -
 االستعانة بعامميف مبدعيف ومنتجيف في العمؿ. -
 تقبؿ المخاطرة فى تطبيؽ األفكار اإلبداعية.- -

  

0

2

4

6

8

10

12

 جامعة اسٌوط

 جامعات اخري

 بناء القيمة



 ................................................................ تصور مقترح لتفعيل دور استراتيجية المحيط األزرق

- 2331 - 

 المراجع
  أوالً: المراجع العربٌة

 ، مصر:الموارد البشرية مدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية(، 2446أبو بكر، مصطفى محمود ) .1
 الدار الجامعية.

استراتيجية المحيط األزرق كوسيمة لتحقيق التميز التنافسي"، مجمة اإلدارة "بنداري، ايمان محمد، .2
 م.2417، 114واالقتصاد، العدد 

إلى استراتيجية المحيط األزرق: دراسة تحميمية  SWOTباللى، أحمد عبد الرحمن،"من نموذج  .3
، ص ص  2418، 19، عدد االقتصاد والتنمية البشريةمجمة نقدية فى تطور االستراتيجية"، 

15-32. 

الجرجري، أحمد سميمان محمد، "دور قيادة المحيط األزرق فى تحقيق متطمبات الجامعة  .4
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