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ملخص البحث:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر تطبيــق أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي تحقيــق الميــزة التنافســية
فــي كليــة فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح .وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي تطبيــق هــذه الدراســة ،وتــم
اختيــار مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليــن فــي الكليــة ،حيــث يبلــغ عددهــم ( )157موظفًــا ،واســتخدم الباحــث أســلوب
ـرا لصغــر حجــم مجتمــع الدراســة ،كمــا اســتخدمت االســتبانة كأداة رئيســة لجمــع البيانــات ،حيــث تــم
المســح الشــامل نظـ ً
توزيــع ( )157اســتبانة علــى المبحوثيــن (مجتمــع الدراســة) ،وتــم اســترداد ( )130اســتبانة أي بنســبة ( .)82.8%وتوصلــت
الدراســة إلــى أن واقــع تطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي كليــة فلســطين التقنيــة جــاء بدرجــة كبيــرة وبــوزن نســبي
( ،)71.57%وكذلــك فــإن مســتوى الميــزة التنافســية جــاء بدرجــة كبيــرة وبــوزن نســبي ( .)71.97%كمــا توجــد عالقــة ذات
داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق (االســتبعاد ،التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار) وتحقيــق الميــزة التنافســية
(الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ( .)0.756كمــا يوجــد
أثــر ذو داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق (الزيــادة ،واالبتــكار) وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة
فلســطين التقنيــة ،وتبيــن أن باقــي المتغيــرات تأثيرهــا ضعيــف .وأوصــت الدراســة ضــرورة تعزيــز دور اســتراتيجية المحيــط
األزرق بأبعادهــا ،واســتمرارية العمــل بهــا مــن قبــل الكليــة المبحوثــة وعلــى نحــو أفضــل .كمــا ينبغــي علــى الكليــات التــي
تعتــزم تطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق األخــذ بعيــن االعتبــار األبعــاد األربعــة الخاصــة بهــذه االســتراتيجية وتكيّفهــا مــع
واقــع البيئــة المتغيــرة للكليــات.

الكلمات الدالة :استراتيجية المحيط األزرق؛ الميزة التنافسية؛ كلية فلسطين التقنية.
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Blue Ocean Strategy as an Entry Point to Achieve
Competitive Advantage
An applied Study at Palestine Technical College - Deir
Al-Balah
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Mansour.alayoubi1970@gmail.com

Abstract:
This study aimed to identify the effect of applying the dimensions of the Blue Ocean strategy in
achieving competitive advantage in Palestine Technical College - Deir Al-Balah. The researcher
used the descriptive analytical method on the study population of (157) employees that was
chosen from all the college employees. Due to the small study sample, the comprehensive
survey method was used; the questionnaire was used as the main tool to collect data. From the
(157) questionnaires that were distributed on the study population; (130) questionnaires were
returned, i.e. (82.8%). The study revealed that the extend of applying the Blue Ocean strategy
in Palestine Technical College was wide and with a relative weight of (71.57%). Also the level
of competitive advantage was high; with a relative weight of (71.97%). There is also a statistically
significant relationship between the dimensions of the blue ocean strategy (exclusion, reduction,
increase, innovation) and achieving competitive advantage (cost, quality, response speed,
innovation) in Palestine Technical College, where the correlation coefficient reached (0.756).
The study also revealed that there is a statistical significance effect between the dimensions of
the Blue Ocean strategy (increase and innovation) and the achievement of competitive advantage
in Palestine Technical College, while the rest of the variables turned out to be weak. The study
recommended the necessity of enhancing the role of the Blue Ocean strategy in its dimensions,
and the continuity of its implementation by the researched college. Colleges that intend to
implement the Blue Ocean Strategy should take into consideration the four dimensions of this
strategy and adapt them to the changing environment of the colleges.

Key Words: Blue Ocean Strategy; Competitive Advantage; Palestine Technical College.
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المقدمة:
عندمــا ننظــر إلــى التطــورات المتالحقــة فــي عصــر التكنولوجيــا نــرى اشــتداد المنافســة بيــن المنظمــات ،حتــى بــات
البقــاء والتكيــف والنمــو أهــداف اســتراتيجية لنجــاح هــذه المنظمــات ،وانطالقـا ً مــن ذلــك؛ أصبحــت المنافســة ســمة العصــر،
وباتــت معظــم المنظمــات تبحــث عــن اســتراتيجيات عمــل مبتكــرة بعيــدة عــن االســتراتيجيات التقليديــة كــي تســاعدها فــي
البقــاء واالســتمرار والنمــو.
وقــد ظهــرت العديــد مــن االســتراتيجيات الحديثــة فــي اآلونــة األخيــرة ،ولعــل أحدثهــا هــي اســتراتيجية المحيــط
األزرق التــي تــم اكتشــافها مــن قبــل المنظمــات التــي تبحــث عــن التغييــر والتطويــر ،وهــي فرصــة جديــدة لإلبحــار إلــى
المحيطــات الزرقــاء التــي لــم يتــم اكتشــافها أو التعــرف عليهــا بعــد ،ولــم تدخــل إلــى ســوق المنافســة الشرســة (طالــب والبنــاء،
.)11 :2012
وتُعــد اســتراتيجية المحيــط األزرق ( )Concept of Blue Oceanأســلوبا ً أمثــل لمواجهــة تلــك المنافســة الشرســة
التــي قــد تصــل إلــى حــد الصراعــات الدمويــة عبــر خلــق مســاحة مــن الســوق ال منــازع أو منافــس فيهــا – صافيــة زرقــاء-
أمــام المنظمــة ،وبعي ـدًا عــن تلــك الصراعــات مــن خــال التركيــز علــى قيمهــا ،فــي ســبيل إبعــاد المنافســين عــن حصتهــا
الســوقية واالحتفــاظ بالمســتفيدين عــن طريــق خلــق منافــع اســتثنائية لهــم لــم يتــم توفيرهــا مــن قِبَــل المنافســين اآلخريــن
(حمــودي.)91 :2013 ،
وتركــز اســتراتيجية المحيــط األزرق علــى الحركــة االســتراتيجية ذاتهــا ،بوصفهــا المصــدر الحقيقــي لإلبــداع
واالبتــكار ،خالفًــا لمــا هــو عليــه النهــج االســتراتيجي التقليــدي الــذي يركــز علــى المنظمــة بوصفهــا مصــدر التميــز ،ولذلــك
فــإن الحركــة االســتراتيجية فــي ظــل اســتراتيجية المحيــط األزرق تمثــل مصــدر األداء المتميــز ،وهــي تشــمل مجموعــة
األنشــطة والقــرارات اإلداريــة التــي تهــدف إلــى بلــورة وتحســين ذلــك األداء واســتحداث مشــروع أعمــال كبيــر يُســاهم فــي
صناعــة محيــط أزرق جديــد ،األمــر الــذي أدى إلــى ظهــور مجــاالت جديــدة فــي األســواق ،لهــا القــدرة علــى توليــد ابتــكارات
ومســاحات جديــدة فيهــا ،وهــو مــا نجحــت فــي إثباتــه منظمــات أعمــال مختلفــة مثــل شــركة ( ،)General Motorsوشــركة
( )Fordإلنتــاج ســيارات مثيــرة للمشــاعر واألحاســيس ،وبالتالــي نجاحهــا فــي ابتــكار قيمــة جديــدة للمســتفيدين (,Zook
.)26 :2004
وتُعــد الميــزة التنافســية ( )Competitive Advantageالقــوة األساســية لمواجهــة تحديــات األســواق والمنظمــات
المنافســة ،وذلــك عبــر قيــام المنظمــة بتنميــة قدراتهــا التنافســية فــي تلبيــة احتياجــات المســتفيدين فــي المســتقبل مــن خــال
خلــق التقنيــات والمهــارات بصــورة مقــدرات تمكنهــا مــن التكييــف مــع الفــرص المتغيــرة بشــكل مناســب ،وهــي معيــار
لتحديــد المنظمــات الناجحــة تلــك التــي تتميــز بإيجــاد نمــاذج جديــدة متطــورة متفــردة يصعــب تقليدهــا ألنهــا متيقنــة مــن إن
النمــاذج الكالســيكية قــد أصبحــت معروفــة ،وأن المنافســين علــى علــم بهــا (البياتــي وســعيد.)138 :2016 ،
وتمثــل الميــزة التنافســية للمنظمــات القاعــدة األساســية التــي يرتكــز عليهــا أدائهــا ،ومــن الصعــب أن تمتلــك منظمات
األعمــال ســبقا ً تنافســيا ً فــي جميــع مجــاالت العمــل قياسـا ً بالمنافســين اآلخريــن نظــرا ً لمحدوديــة مــوارد المنظمــة ،وهيكلهــا
التنظيمــي ،وثقافتهــا واســتراتيجياتها .إال أن الميــزة التنافســية تعتبــر مفتــاح نجــاح المنظمــات بشــكل عــام (األيوبــي:2014 ،
.)118
ويعتبــر التعليــم التقنــي أحــد ركائــز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة األساســية ،ويُعــد أساس ـا ً مــن أســس تطــور
المجتمعــات ورقيهــا ،وهــو أحــد روافــد المــوارد البشــرية المدربــة والمؤهلــة القــادرة علــى الســير قدما ً فــي تنميــة المجتمعات،
وفقـا ً للحاجــات المتغيــرة لســوق العمــل والمجتمــع (حمــدان والشــويخ.)2 :2009 ،
وتحتــاج كليــة فلســطين التقنيــة أن تنافــس بكفــاءة فــي الســوق حتــى تســتطيع أن تتميــز بجــودة خدماتهــا التعليميــة
التقنيــة لتضمــن رضــا ووالء المســتفيدين ،كمــا أن الثقافــة الداخليــة القويــة التــي تقــدر وتحتــرم المســتفيدين يمكــن أن تســاهم
فــي تحســين دافعيــة العامليــن فيهــا ،وبنــاء الــوالء لديهــم ،والوصــول لــأداء المرتفــع لتحقيــق التميــز ،وبنــاء ميــزة تنافســية
تعليميــة.
إن تبنــي اســتراتيجية حديثــة كاســتراتيجية المحيــط األزرق فــي كليــة فلســطين التقنيــة يُعــد أمــرا ً مهم ـا ً وجوهري ـا ً
لتميــز أدائهــا ،ولتصبــح أكثــر منافســة مــع منافســيها فــي ســوق العمــل باعتبارهــا مــن المؤسســات التعليميــة التقنيــة التــي
تضطلــع بــدور مهــم فــي المجتمــع بحكــم عملهــا وطبيعــة وظائفهــا التــي تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن التخصصــات العلميــة
والتقنيــة المتميــزة التــي ال تتوافــر فــي كثيــر مــن الكليــات التقنيــة المنافســة.
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لذلــك جــاء هــذا الجهــد المتواضــع فــي هــذه الدراســة كــي يُســلط الضــوء علــى اســتراتيجية المحيــط األزرق كمدخــل
لتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح.

المبحث األول( :اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة)
ً
أول :مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
أصبحــت عمليــة التنافــس بيــن الكليــات التقنيــة المتناظــرة البــد منــه والبحــث عــن األســواق والمســتفيدين الجــدد
هــدف اســتراتيجي تنشــده وتســعى إليــه الكليــات التقنيــة جميعهــا ،خاصــة بعــد التحــوالت والتغيــرات المتســارعة فــي عالــم
االتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات ،وســهولة انتقــال الخدمــات التعليميــة مــن بلــد آلخــر؛ لــذا حتــم علــى هــذه الكليــات البحــث
عــن اســتراتيجيات معينــة تُكســبها القــوة والنفــوذ وزيــادة حصتهــا الســوقية علــى منافســيها مــن المســتفيدين ،ومــن هــذه
االســتراتيجيات اســتراتيجية المحيــط األزرق ،حيــث تــم اســتخدامها كاســتراتيجية تنافســية الغــرض منهــا تحقيــق الميــزة
التنافســية لكليــة فلســطين التقنيــة.
وفــي إطــار قيــام الباحــث بدراســة بعــض الظواهــر التــي مــن الممكــن أن تعــزز مــن مشــكلة الدراســة ،والتــي
تمثــل دع ًمــا وتوضي ًحــا ألســباب القيــام بهــذه الدراســة ،فقــد قــام الباحــث بإعــداد دراســة استكشــافية مبدئيــة حــول موضــوع
الدراســة فــي كليــة فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح ،حيــث وزع الباحــث عــدد ( )20اســتبانة علــى العامليــن فــي الكليــة المبحوثــة
مــن جميــع المســتويات اإلداريــة ،وتــم االعتمــاد علــى الدراســات الســابقة فــي إعــداد االســتبانة ،وقــد اس ـتُردت االســتبانات
جميعهــا ،وكانــت أهــم نتائجهــا أن مــا نســبته ( )60.6%مــن أفــراد العينــة االستكشــافية يــرون أن مســتوى الميــزة التنافســية
فــي كليــة فلســطين التقنيــة متوس ـ ً
طا .إضافًــة إلــى وجــود قصــور فــي وضــع معاييــر لمعرفــة كفــاءة أعمــال الكليــة ،كمــا ال
تُســخر الكليــة البحــث والتطويــر لتحديــث عملياتهــا الخدميــة للوصــول إلــى غاياتهــا بأقــل تكلفــة بشــكل مناســب ،وال يوجــد
لــدى إدارة الكليــة توجــه واضــح للعمــل مــن أجــل الحصــول علــى جوائــز اإلبــداع والجــودة والتميــز .وبنــا ًء علــى مــا تقــدم؛
فإنــه يمكــن للباحــث صياغــة مشــكلة الدراســة مــن خــال الســؤال الرئيــس التالــي:

ما أثر تطبيق أبعاد استراتيجية المحيط األزرق في تحقيق الميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية؟

		

وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية هي:
.

1مــا واقــع تطبيــق أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق (االســتبعاد ،التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار) فــي
كليــة فلســطين التقنية؟

.

2مــا مســتوى تطبيــق أبعــاد الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي
كليــة فلســطين التقنيــة؟

.

3هــل توجــد عالقــة بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة
فلســطين التقنيــة؟

.

4هــل يوجــد أثــر ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق علــى تحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة
فلســطين التقنيــة؟

.

5هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عند مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05فــي اســتجابة المبحوثين
حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة
باختــاف خصائصهــم الشــخصية (النــوع ،المؤهــل العلمــي ،المســمى الوظيفــي ،ســنوات الخدمــة)؟
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ثانيًا :أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف وهي:

		
.

1التعرف إلى واقع تطبيق أبعاد استراتيجية المحيط األزرق في كلية فلسطين التقنية.

.

2بيان مستوى تطبيق أبعاد الميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية.

.

3الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بيــن أبعــاد تطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة
التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة.

.

4تحديــد أثــر أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي تحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين
التقنيــة.

.

5معرفــة الفــروق فــي اســتجابات المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف خصائصهــم الشــخصية (النــوع ،المؤهــل
العلمــي ،المســمى الوظيفــي ،ســنوات الخدمــة).

.

6تقديــم توصيــات إلدارة كليــة فلســطين التقنيــة بخاصــة والكليــات التقنيــة بعامــة لتعزيــز معرفــة
العالقــة واألثــر بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة التنافســية.

ثالثًا :أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة من خالل بيان ما يلي:
1.األهمية العلمية (النظرية):
●

تســلط الدراســة الضــوء علــى مدخــل مــن مداخــل الفكــر اإلداري الحديــث وهــو
اســتراتيجية المحيــط األزرق وأثــره فــي واقــع المؤسســات التعليميــة الفلســطينية عامــة
والكليــات التقنيــة خاصــة.

●

تفيــد الدراســة وتوفــر للباحثيــن والدارســين بيانــات ومعلومــات فــي مجــال تطبيــق
اســتراتيجية المحيــط األزرق مــن خــال مــا تتوصــل إليــه مــن نتائــج وتوصيــات.

 .2األهمية العملية (التطبيقية):
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●

تكمــن أهميــة الدراســة فــي مــدى تطبيــق التوصيــات التــي تخــرج بهــا والتــي قــد تفيــد
إدارة كليــة فلســطين التقنيــة بشــكل خــاص والكليــات التقنيــة المنافســة بشــكل عــام.

●

يمكــن أن تفيــد الدراســة الكليــات التقنيــة فــي معرفــة أثــر تطبيــق أبعــاد اســتراتيجية
المحيــط األزرق فــي تحقيــق الميــزة التنافســية ،وتقــدم توصيــات عمليــة لهــا فــي هــذا
المجــال.

●

مــن الممكــن أن تقــدم الدراســة الحاليــة لــإدارات العليــا والجهــات المســؤولة فــي الكليــات
التقنيــة المعلومــات لبيــان أهميــة االهتمــام بتطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق التــي
بدورهــا قــد تســاهم فــي تحقيــق الميــزة التنافســية في العمــل ،واســتخراج الطاقــات الكامنة
لــدى العامليــن فــي الكليــات التقنيــة ،والــذي ينعكــس بــدوره علــى تحقيــق النفــع العــام
للكليــات والتقــدم والمنافســة فــي المجــال اإلداري ،وكذلــك القيــام بواجباتهــم وخدماتهــم
تجــاه المجتمــع بشــكل أفضــل.

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

األيوبي

رابعًا :فرضيات الدراسة:
تسعى الدراسة إلى اختبار صحة الفرضيات التالية:
الفرضيــة األولــى :توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط
األزرق (االســتبعاد ،التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار) وتحقيــق الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع)
فــي كليــة فلســطين التقنيــة.
الفرضيــة الثانيــة :يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق
(االســتبعاد ،التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار) علــى تحقيــق الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي
كليــة فلســطين التقنيــة.
الفرضيــة الثالثــة :يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد
اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف خصائصهــم الشــخصية (النــوع،
المؤهــل العلمــي ،المســمى الوظيفــي ،ســنوات الخدمــة).

سا :أنموذج الدراسة:
خام ً
اعتمد الباحث في بناء أنموذج الدراسة على:
●

المتغيــر المســتقل( :اســتراتيجية المحيــط األزرق) اعتمــد الباحــث فــي تحديــد متغيــرات اســتراتيجية
المحيــط األزرق علــى مــا أورده كل مــن (أبــو يوســف2019 ،؛ قاســمي ودخــان2017 ،؛ & Kim
 )2005 ,Mauborgneوهــي (االســتبعاد ،التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار).

●

المتغيــر التابــع (الميــزة التنافســية) اعتمــد الباحــث فــي مــا يتعلــق بمتغيــر الميــزة التنافســية علــى مــا أورده
كل مــن (الحورانــي2017 ،؛ البياتــي وســعيد2016 ،؛ األيوبــي ،2014 ،العطــار )2010 ،وهــي (الكلفــة،
الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع).

●

المتغيــرات الشــخصية :وهــي تلــك المغيــرات الخاصــة بالبيانــات الشــخصية للمبحوثيــن ،وقــد تــم تحديدهــا
كالتالــي( :النــوع ،المؤهــل العلمــي ،المســمى الوظيفــي ،ســنوات الخدمــة).
والشكل رقم ( )1يمثل األنموذج الفرضي للدراسة.
المتغير المستقل
"استراتيجية المحيط األزرق"
االستبعاد.
التقليص.
الزيادة
االبتكار.

المتغير التابع
"الميزة التنافسية"
الكلفة.
الجودة.
سرعة االستجابة.
اإلبداع.

المتغير الشخصية
النوع ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة
الشكل ( :)1يوضح أنموذج الـدراسـة
المصدر :األنموذج الفرضي المقترح للدراسة ُجرد بواسطة الباحث استنادًا إلى الدراسات السابقة.
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سا :حدود الدراسة:
ساد ً
تكون نطاق الدراسة على النحو التالي:
● الحد الموضوعي :اقتصر البحث على دراسة دور استراتيجية المحيط األزرق في تحقيق الميزة التنافسية.
● الحد البشري :اقتصرت الدراسة على العاملين جميعهم في كلية فلسطين التقنية – دير البلح.
● الحد الزمني :تم إجراء هذه الدراسة خالل العام 2019/2020م.
● الحد المؤسساتي :أُجريت الدراسة في كلية فلسطين التقنية – دير البلح.

سابعًا :مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
تحقيقًا ألغراض الدراسة ،تم تعريف المصطلحات التالية:
● استراتيجية المحيط األزرق اصطال ًحا:
«آليــه لإلبــداع واالبتــكار فــي تقديــم الســلع والخدمــات علــى الرغــم مــن المنافســة الشرســة في عالــم اليــوم المنظور»
(العديلي.)2 :2009 ،
أمــا التعريــف اإلجرائــي لمفهــوم اســتراتيجية المحيــط األزرق :ســعي الكليــة لفهــم حاجــات ورغبــات المســتفيدين،
ومــن ثــم تصميــم اســتراتيجية لخلــق قيمــة مضافــة جديــدة لهــم ،تكســر قاعــدة المبادلــة بيــن التمايــز وانخفــاض
التكلفــة ،ويعبــر عنهــا بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا المبحــوث علــى االســتبانة مــن الفقــرة (.)20-1
● الميزة التنافسية اصطال ًحا:
“قــدرة المنظمــة علــى تقديــم قيمــة متفوقــة للعمــاء ،والتــي تعطــي المنظمــة تفوقًــا نوعيًــا وأفضليــة علــى المنافســين
وبالتالــي تتيــح لهــا تحقيــق نتائــج أداء عاليــة» (الغالبــي وإدريــس.)309 :2009 ،
أمــا التعريــف اإلجرائــي لمفهــوم الميــزة التنافســية :تعظيــم الكليــة لوظائفهــا لتحســين مخرجاتهــا مــن العمليــة
التعليميــة التعلميــة والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع مقارنــة بمنافســيها وصـ ً
ـول إلــى تميزهــا فــي تقديــم الخدمــات
التعليميــة ،ويعبــر عنهــا بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا المبحــوث علــى االســتبانة مــن الفقــرة (.)40-21
● كلية فلسطين التقنية:
كليــة فلســطين التقنيــة كليــة جامعيــة تأسســت عــام 1992م .ومــن منطلــق ســعي إدارة الكليــة نحــو مواكبــة التطــور
العلمــي والتكنولوجــي قامــت الكليــة بافتتــاح برامــج البكالوريــوس والدبلــوم ،حيــث افتتحــت الكليــة ( )8تخصصــات
بكالوريــوس متنوعــة باإلضافــة لـــ ( )16تخصــص دبلــوم ،وتتمثــل رســالة الكليــة بتقديــم برامــج تقنيــة وأكاديميــة
مميــزة تُســاهم فــي إعــداد مخرجــات وطنيــة مؤهلــة وتوظيــف تكنولوجيــا المعلومــات والبحــث العلمــي لخدمــة
المجتمــع وبنائــه مــن أجــل الرفعــة والتطــور (كليــة فلســطين التقنيــة.)3-2 :2019 ،

ثامنًا :الدراسات السابقة:
.
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1دراســة (أبــو يوســف :)2019 ،هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي
تحقيــق جــودة الخدمــات التمويليــة فــي البنــوك اإلســامية العاملــة فــي فلســطين ،وقــد اســتخدمت الدراســة
المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتكــون مجتمــع الدراســة مــن ( )220موظفًــا يعملــون فــي قســم التمويــل
بالبنــك اإلســامي الفلســطيني ،والبنــك اإلســامي العربــي ،وقــد اختيــرت عينــة عشــوائية منتظمــة بلــغ
عددهــا ( )140موظفًــا ،واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات ،وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

األيوبي
النتائــج أهمهــا :يوجــد أثــر ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق علــى جــودة الخدمــات التمويليــة ،حيــث أن
األبعــاد فســرت ( )58%مــن التبايــن الكلــي فــي جــودة الخدمــات التمويليــة.
.

2دراســة (صالــح :)2019 ،هدفــت الدراســة إلــى معرفــة مــدى توفــر مؤشــرات اســتراتيجية المحيــط
األزرق فــي الشــركة العامــة لصناعــة األدويــة والمســتلزمات الطبيــة ســامراء فــي العراق ،وقد اســتخدمت
الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتمثــل مجتمــع الدراســة فــي ( )50فــردًا مــن قيــادات اإلدارة العليــا،
وقــد اختيــرت عينــة عشــوائية متمثلــة فــي ( )40فــردًا ليمثلــوا المجتمــع تمثيــل صحيــح ،واســتخدمت
االســتبانة لجمــع البيانــات ،وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :تتوافــر مؤشــرات
اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي الشــركة المبحوثــة بنســب متفاوتــة ،حيــث كانــت األبعــاد أكثــر قيمــة هــي
الزيــادة واالبتــكار ،والتــي مثلــت أســاس بنــاء اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي الشــركة.

.

3دراســة (بركــة :)2018 ،هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور أبعــاد المنظمــة الذكيــة فــي تبنــي
اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي شــركات الصناعــات الدوائيــة فــي فلســطين ،واســتخدمت الباحثــة
المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتكــون مجتمــع الدراســة مــن ( )174قائـدًا إداريًــا فــي الشــركات المبحوثــة،
وعددهــا ســبعة شــركات ،واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات ضمــن أســلوب الحصــر الشــامل ،وقــد
خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :توجــد عالقــة طرديــة بيــن أبعــاد المنظمــة الذكيــة
وتبنــي اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي قطــاع الصناعــات الدوائيــة فــي فلســطين ،وتتأثــر اســتراتيجية
المحيــط األزرق بصــورة جوهريــة وذات داللــة إحصائيــة بــكل مــن األبعــاد (ضغوطــات العمــل ،المصيــر
المشــترك ،تطويــر المعرفــة ،االنتظــام والتوافــق ،االلتــزام الجماعــي) علــى الترتيــب ،بينمــا ال تتأثــر بــكل
مــن (الرؤيــة االســتراتيجية ،والرغبــة فــي التغييــر).

.

4دراســة ( :)2017 ,Shafiq, et alهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى عالقــة اســتراتيجية المحيــط
األزرق وأداء االبتــكارات ،حيــث تناقــش الدراســة مشــكلة االبتــكارات فــي ماليزيــا مقارنــة بمؤشــر
االبتــكارات العالمــي وعالقتهــا باســتراتيجية المحيــط األزرق المطبقــة فــي العديــد مــن الشــركات
الصناعيــة فــي الماليزيــة ،واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وبلــغ عــدد مجتمــع الدراســة
( )3500موظفًــا يعملــون فــي الصناعــات التحويليــة ،وبلغــت حجــم عينــة الدراســة ( )351موظفًــا،
واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات ،وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :توجــد
عالقــة طرديــة قويــة بيــن أداء االبتــكار وجميــع األبعــاد الخمســة الســتراتيجية المحيــط األزرق ،وإن
توســيع مســاحة األســواق غيــر المتنــازع عليــه وتطويرهــا لــه عالقــة إيجابيــة مــع أداء االبتــكار.

.

5دراســة (الحورانــي :)2017،هدفــت الدراســة إلــى التعــرف على مــدى تبني اســتراتيجية المحيــط األزرق
لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة ودورهــا فــي تعزيــز الميــزة التنافســية المســتدامة؛
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتكــون مجتمــع الدراســة مــن
( )120موظفًــا مــن ( )40شــركة تعمــل فــي الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة ،واســتخدم الباحــث
االســتبانة لجمــع البيانــات ،وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :يوجــد اهتمــام
ملحــوظ بدرجــة موافقــة كبيــرة مــن قبــل شــركات المنتجــات الغذائيــة علــى تطبيــق مؤشــرات اســتراتيجية
المحيــط األزرق بشــكل عــام ،كمــا يوجــد اهتمــام كبيــر فــي مجــاالت الدراســة المتعلقــة بالميــزة التنافســية
المســتدامة ،وتوجــد عالقــة قويــة بيــن اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة التنافســية.

.

6دراســة (قاســمي ودخــان :)2017 ،هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مختلــف المفاهيــم ال ُمشــكلة
الســتراتيجية المحيــط األزرق ،واستكشــاف متطلبــات تطبيــق اســتراتيجية المحيط األزرق في المؤسســات
المصرفيــة بواليــة المســيلة الجزائريــة ،واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتكونــت عينــة
البحــث مــن ( )8مؤسســات مصرفيــة ناشــطة بواليــة المســيلة ،حيــث تــم توزيــع ( )5اســتبانات علــى
كل بنــك ،كمــا اســتهدفت الدراســة إطــار المؤسســات المصرفيــة مرتبــة كمــا يلــي( :مديــر ،نائــب مديــر،
رئيــس مصلحــة ،أو المكلفــون بالدراســات) ،واســتخدمت الدراســة االســتبانة لجمــع البيانــات ،وقــد خلصت
الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــاَّ :
أن اتجاهــات العامليــن فــي المؤسســات المصرفيــة نحــو إدراك
مفهــوم اســتراتيجية المحيــط األزرق كانــت بنســبة مرتفعــة ( ،)71.38%كمــا توافــرت متطلبــات تطبيــق
اســتراتيجية المحيــط األزرق مــن قبــل العامليــن فــي المؤسســات المصرفيــة بمعــدل مرتفــع.

.

7دراســة (كحيــل :)2016 ،هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة
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اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية
وعالقتهــا فــي تحقيــق الميــزة التنافســية فــي جامعــة فلســطين ،اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي
التحليلــي ،وتكــون مجتمــع الدراســة مــن الموظفيــن األكاديمييــن واإلدارييــن العامليــن فــي جامعــة
فلســطين ،حيــث كانــت عينــة الدراســة ( )144موظفًــا ،واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات ،وقــد
خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :توجــد عالقــة طرديــة موجبــة بيــن أبعــاد إدارة
الجــودة الشــاملة وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي جامعــة فلســطين.
.

8دراســة (البياتــي وســعيد :)2016 ،هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى إدراك المديريــن لجــدوى
تحقيــق حالــة التــاؤم بيــن اســتراتيجية المحيــط األزرق واســتراتيجيات الدخــول والخــروج مــن الســوق،
والتحقــق مــن َّ
أن اســتراتيجية المحيــط األزرق تتــاءم بشــكل أفضــل مــع اســتراتيجية الدخــول والخــروج
المبكــر مــن الســوق ،واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتكونــت عينة الدراســة مــن ()33
ـرا فــي مصــرف الرافديــن ،واســتخدمت الدراســة االســتبانة لجمــع البيانــات ،وقــد خلصــت الدراســة
مديـ ً
إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :تبيــن وجــود متوســط لممارســات اســتراتيجية المحيــط األزرق منهــا؛
ســعي المصــرف المبحــوث إليجــاد أفــكار جديــدة لخدمــات جديــدة ،ووجــود مواءمــة بيــن اســتراتيجية
المحيــط األزرق واســتراتيجيات الدخــول والخــروج المبكــر مــن الســوق.

9.دراســة ( :)2015,Hardeep & Bakshiهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر رأس المــال الفكــري
فــي تحقيــق الميــزة التنافســية فــي القطــاع المصرفــي الهنــدي ،وكذلــك التعــرف إلــى دور التعلــم التنظيمــي
كمتغيــر معتــدل واالبتــكار كمتغيــر وســيط فــي بنــاء رأس المــال الفكــري وبنــاء ميــزة تنافســية مســتدامة،
وتكونــت عينــة الدراســة مــن المصــارف العاملــة فــي شــمال الهنــد (جامبــو) ،وتــم جمــع البيانــات مــن
( )144فــرع ( 21فــرع عــام ،و 7فــروع خاصــة) .وتكــون مجتمــع الدراســة مــن ( )3مــدراء تنفيذييــن
(مديــر واحــد ،اثنــان مــن كبــار العامليــن) مــن كل فــرع ،وتــم توزيــع ( )576اســتبانة ،وقد خلصت الدراســة
إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :أن رأس المــال الفكــري لــه تأثيــر مباشــر وإيجابــي علــى الميزة التنافســية،
وأكــدت النتائــج بــأن االبتــكار يتوســط تمامـا ً العالقــة بيــن رأس المــال الفكــري والميــزة التنافســية ،وبينــت
النتائــج أن التعلــم التنظيمــي لــه دور فــي عالقــة رأس المــال الفكــري بالميــزة التنافســية.
	10.دراســة (الغفــور :)2015 ،هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع ومتطلبــات إدارة المعرفــة فــي
الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة ،والتعــرف علــى الميــزات التنافســية فــي كبــرى جامعــات قطــاع
غــزة ،اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن جميــع الطلبــة المتوقــع
تخرجهــم فــي الفصــل األول 2014/2013م فــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة (اإلســامية،
األقصــى ،واألزهــر) ،حيــث بلــغ مجمــوع الطلبــة ( )285طالبًــا ،واســتخدم الباحــث االســتبانة لجمــع
البيانــات ،وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :تبيــن أن هنــاك توفــرا جيــدا لمتطلبــات
إدارة المعرفــة فــي الجامعــات الفلســطينية ،تبيــن أن هنــاك مجموعــة مــن العناصــر التــي تحقــق الميــزة
التنافســية فــي الجامعــات قــد توفــرت ممــا يعنــي أن هنالــك ميــزات تنافســية لــكل جامعــة.
	11.دراســة ( :)2014 ,Alhaddiهدفــت الدراســة إلــى إبــراز دور اســتراتيجية المحيــط األزرق ()BOS
فــي تنفيــذ مبــادرات االســتدامة مــن خــال االسترشــاد بالتماثــل بيــن مفهــوم االســتدامة واســتراتيجية
المحيــط األزرق ،ويقتــرح إطــار العمــل ثالثــة خطــوات :التعريــف ،التحديــد ،االختيــار ،وتوضــح الباحــث
كيفيــة تطبيــق الخطــوات مــن خــال الخطــوة األولــى حيــث يقــوم المــدراء بتحديــد هــدف المؤسســة ثــم
تحديــد االســتراتيجية التــي ستســهم فــي تحقيــق الهــدف ،ثــم اختيــار مجــال االســتدامة كأحــد أبعــاد النمــو
للمؤسســات ،وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :تقتــرح هــذه الورقــة باســتخدام
اســتراتيجية المحيــط األزرق ( )BOSواالســتدامة مــن حيــث ســعيها لالبتــكار والقيمــة ويتــم ذلــك مــن
خــال إدخــال ( )BOSواالســتدامة فــي إطــار مفاهيمــي متكامــل والــذي يمكــن مديــري المنظمــات
اســتخدامها بوصفهــا المبــدأ التوجيهــي فــي تطويــر اســتراتيجية المنظمــة.
	12.دراســة ( : )2013,Maino, et alهدفــت الدراســة إلــى استكشــاف محــددات تنفيــذ اســتراتيجية المحيــط
األزرق فــي البنــوك التجاريــة فــي كينيــا واســتهدفت الدراســة ( )25بنـ ًكا مســجل فــي كينيــا ،وقــد خلصــت
الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :أن معظــم البنــوك تــدرك المســائل المتعلقــة بتخفيــض اســتبعاد
الزيــادة واالبتــكار ،وأن هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى تطبيــق هــذه االســتراتيجية فــي البنــوك.
	13.دراســة ( :)2013,M Yusufهدفــت الدراســة إلــى تحليــل العوامــل التــي تؤثــر فــي تحقيــق الميــزة التنافســية
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األيوبي
المســتدامة لمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة فــي إندونيســيا إضافة الــى تحليل الســيناريوهات المســتقبلية
بشــأن ديناميكيــة البيئــة الداخليــة والخارجيــة لمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة وقــد اســتخدمت الدراســة
المنهــج الوصفــي التحليلــي ،إضافــة إلــى ذلــك تــم اســتخدام المقابلــة الشــخصية كأداة رئيســة لجمــع
ضــا االســتبانة لجمــع البيانــات مــن قبــل العامليــن فــي ()7
البيانــات مــن قبــل الخبــراء ،واســتخدمت أي ً
جامعــات خاصــة حيــث لــم يتــم تحديــد حجــم العينــة ونوعهــا فــي الدراســة ،وقــد خلصــت الدراســة إلــى
مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :تتأثــر اســتدامة مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة بالعوامــل الداخليــة وهــي
فعاليــة القيــادة اســتراتيجية إدارة المــوارد البشــرية والمناهــج ذات الصلــة ،وكذلــك بالعوامــل الخارجيــة
وهــي سياســة الحكومــة تجــاه نمــو عــدد مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة والنمــو االقتصــادي المحلــي
والســمعة العامــة لمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة وتوافــر المحاضريــن المؤهليــن.

تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل تناول الدراسات السابقة بالتحليل ،يتضح لنا اآلتي:
1.مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة وجــد الباحــث أن منهــا يتنــاول موضــوع اســتراتيجية المحيــط
األزرق مثــل دراســة (بركــة ،)2018 ،ودراســة (الحورانــي ،)2017 ،ومنهــا يتنــاول موضــوع الميــزة
التنافســية مثــل دراســة (كحيــل ،)2016 ،ودراســة ()2013 ,M Yusuf
2.معظم الدراسات السابقة التي تناولها الباحثان هي دراسات حديثة بين األعوام 2019-2013م.
3.تنوعــت أماكــن تطبيــق الدراســات الســابقة ،فمنهــا الفلســطينية كدراســة (أبــو يوســف ،)2019 ،ودراســة
(بركــة ،)2018 ،ومنهــا العربيــة (العــراق ،الجزائــر) كدراســة (صالــح ،)2019 ،ودراســة (قاســمي
ودخــان ،)2017 ،ودراســة (البياتــي وســعيد ،)2016 ،ومنهــا األجنبيــة كدراســة (،)2014 ,Alhaddi
ودراســة (.)2015,Hardeep & Bakshi
4.اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع معظــم الدراســات في اســتخدامها المنهــج الوصفــي التحليلي ،وذلــك لمالءمتها
لموضــوع الدراســة ،كمــا اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع معظــم الدراســات الســابقة فــي اســتخدامها االســتبانة
أداة للدراسة.
5.تكــون مجتمــع الدراســات الســابقة مــن العامليــن فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة مثــل:
(الــوزارات الحكوميــة ،الشــركات ،البنــوك ،الجامعــات) ،ولكــن تنوعــت طبيعــة العامليــن فمنهــم:
(المــدراء والمســؤولون ،المعلميــن والمعلمــات ،وأعضــاء مجلــس إدارة ،مديــر منظمــة ،نائــب مديــر،
مديــر دائــرة ،مهنــدس ،قائــد فريــق ،مشــرف ،إداري).
6.واســتخدمت بعــض الدراســات الســابقة العينــة العشــوائية كدراســة (صالــح ،)2019 ،ومنهــا مــا اســتخدم
العينــة الطبقيــة العشــوائية كدراســة (الحورانــي ،)2017 ،ومنهــم مــن اســتخدم أســلوب المســح الشــامل
كدراســة (البياتــي وســعيد.)2016 ،
7.تــم االســتفادة مــن الدراســات الســابقة فــي تحديــد مشــكلة الدراســة ،وفــي تحديــد متغيــرات الدراســة،
والفرضيــات ،وأدوات الدراســة ،وفــي تدعيــم نتائــج الدراســة الحاليــة بالدراســات الســابقة ومقارنتهــا بهــا.
8.تتميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا طبقــت علــى القطــاع التعليمــي التقنــي وهــو
قطــاع تعليمــي حســاس ومهــم فــي فلســطين لمــا يقدمــه مــن خدمــات تعليميــة نوعيــة للمجتمــع المحلــي،
وربطــه بالعالــم الخارجــي ،وهــي مــن الدراســات القليلــة فــي المجتمــع الفلســطيني ولكنهــا غيــر كافيــة،
فهــذه الدراســة تركــز بشــكل أساســي علــى دور اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي تحقيــق الميــزة التنافســية.
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اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية
وعليه ،يمكن تحديد الفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة وفقًا للجدول التالي:

جدول ( :)1يوضح الفجوة البحثية
الدراسة الحالية
الفجوة البحثية
الدراسات السابقة
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات اهتمت الدراسة الحالية بالتعرف إلى
ركزت الدراسات السابقة على دور
استراتيجية المحيط األزرق على أداء السابقة من حيث مجال التطبيق ،حيث استراتيجية المحيط األزرق كمدخل
بعض المنظمات ،ودورها في تحقيق ال يوجد دراسة ركزت على استراتيجية
لتحقيق الميزة التنافسية في كلية
فلسطين التقنية – دير البلح.
المحيط األزرق كمدخل لتحقيق الميزة
الميزة التنافسية.
التنافسية في كلية فلسطين التقنية.
ركزت الدراسة الحالية على منظومة
قل عدد الدراسات التي ركزت على
ركزت معظم الدراسات السابقة على
عمل مهم داخل فلسطين وهو التعليم
منظمات األعمال والصناعات المختلفة مؤسسات التعليم العالي ،ومنظمات
التقني.
األعمال والصناعات المختلفة داخل
خارج فلسطين.
فلسطين.
المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة.

المبحث الثاني( :اإلطار النظري للدراسة)
أوالً :استراتيجية المحيط األزرق:
ســا للتكيــف مــع بيئــة العمــل،
أشــار " "Porterفــي وضــع االســتراتيجيات العامــة إلــى أن االســتراتيجية توضــع أسا ً
لذلــك تركــز المؤسســات علــى التهديــدات بـ ً
ـدل مــن التركيــز علــى الفــرص المتاحــة فــي ســوق العمــل .فــي حيــن أنــه يمكــن
وضــع االســتراتيجية اســتنادا إلــى المــوارد والمهــارات .وعلــى أســاس بعــض االنتقــادات التــي تــم طرحهــا بهــذا الشــأن قــدم
" "Kim & Mauborgneرؤيتهمــا الجديــدة وهــي “اســتراتيجية المحيــط األزرق”  .))Chastagner, 2012: 11والتــي
تعتبــر نــوع مــن االســتراتيجيات الحديثــة التــي تناولتهــا كتــب اإلدارة االســتراتيجية الحديثــة والمعاصــرة ،بحيــث تقــوم
االســتراتيجية علــى فكــرة ،أنــه ليــس مــن الضــروري علــى المؤسســة التــي تريــد تحقيــق النجــاح فــي مســيرة حياتهــا العمليــة
أن تحتــل مركـ ً
ـزا تنافسـيًا قويًــا ،بــل يمكــن أن تحــرز نجا ًحــا بــدون منافســة ،وذلــك بــأن تتبنــى هــذه المؤسســات أســواقًا جديــدة
تعــرض فيهــا منتجاتهــا أو خدماتهــا الجديــدة ،أو تقــوم بطــرح بضائــع وســلع بديلــة ال تجــذب المنافــس إليهــا ،وبهــذا تســتطيع
المؤسســة تحقيــق أربا ًحــا وفيــرة ،وبذكائهــا وريادتهــا االســتراتيجي تســتطيع أن تجــذب زبائــن ومســتهلكين جــدد ،وأن تجعــل
الزبائــن أكثــر وال ًء لمنتجاتهــا وخدماتهــا (منيــر وأخــرون.)18 :2017 ،
.

1مفهوم استراتيجية المحيط األزرق:
تعــددت التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم اســتراتيجية المحيــط األزرق ،وقــد اختلفــت هــذه التعريفــات الختــاف
التوجهــات الفكريــة التــي اســتندت إليهــا هــذه التعريفــات ،وفيمــا يلــي عــرض لبعــض هــذه التعريفــات:
عــرف ( )8 :2009 ,Laytonاســتراتيجية المحيــط األزرق بأنهــا “رســالة المؤسســة الناجحــة لخلــق إبــداع القيمــة
باالعتمــاد علــى التحــركات االســتراتيجية وبعيــدا ً عــن المنافســة الشــديدة” .وعرفهــا (العطــار )56 :2010 ،بأنهــا
“تُعتبــر بمثابــة مناطــق جديــدة غيــر مكتشــفة مســبقًا ،وتمثــل مســاحات فارغــة مــن األســواق الحاليــة لــم يصــل إليهــا
المنافســين بعــد ،لطــرح منتجــات جديــدة غيــر معروفــة ،وجــذب زبائــن جــدد ،والعمــل علــى االحتفــاظ بهــم بعي ـدًا
عــن جــو المنافســة ،وبالشــكل الــذي يجعــل تلــك األســواق صافيــة ذات لــون أزرق لــم تعكرهــا دمويــة المنافســة».
ويشــير ( )10 ,2011 ,Seidelبأنهــا “مصطلــح جديــد شــامل يعطــي الفرصــة للمؤسســات إمكانيــة البحــث عــن
فــرص تجاريــة تتجــاوز الصناعــات القائمــة ،فضـ ً
عــا مختلفــة
ـا عــن اكتشــاف زبائــن جــدد ،ويمكــن أن تغطــي أنوا ً
مــن األســواق مثــل المنتجــات والصناعــات غيــر الموجــودة فــي الصناعــات القائمــة” .وقــد نظــر إليهــا (طالــب
والبنــاء )34 :2012 ،بأنهــا «البحــث عــن أســواق غيــر مكتشــفة أو مناطــق مجهولــة مــن الســوق والتــي تمثــل
الصناعــات غيــر الموجــودة اليــوم ،وهــي اســتراتيجية عمــل تحفــز لخلــق أســواق جديــدة بــدالً مــن التنافــس فــي
الصناعــات الموجــودة» .بينمــا عرفهــا (حمــودي )98 :2013 ،بأنهــا «إطــار اســتراتيجي مبنــي علــى اســتبعاد
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األيوبي
مناطــق التنافــس وخلــق بيئــة خاليــة مــن الصراعــات وإيجــاد منفعــة اســتثنائية للزبــون» .وعرفهــا (& Kim
 )3 :2015 ,Mauborgneبأنهــا “كل الصناعــات غيــر الموجــودة اليــوم وتعنــي فضــاء الســوق المجهــول الــذي
ـرا غيــر مطــروح ألن قواعــد لعبــة المنافســة لــم
لــم يُكتشــف بعــد ولــم يصــل إليــه المنافســون وتكــون المنافســة أمـ ً
توضــع بعــد».
وترتيبًــا علــى مــا ســبق يُعــرف الباحــث اســتراتيجية المحيــط األزرق إجرائيًــا بأنهــا :ســعي الكليــة لفهــم حاجــات
ورغبــات المســتفيدين ،ومــن ثــم تصميــم اســتراتيجية لخلــق قيمــة مضافــة جديــدة لهــم ،تكســر قاعــدة المبادلــة بيــن
التمايــز وانخفــاض التكلفــة.
.

2أهمية إيجاد المحيطات الزرقاء:
توجــد عــدة قــوى تكمــن وراء ارتفــاع حتميــة إيجــاد المحيطــات الزرقــاء ،فالتقــدم العلمــي التكنولوجــي المتســارع قــد
ســاعد بشــكل كبيــر مــن اإلنتاجيــة ،وســمح للمجهزيــن بتقديــم مجموعــة غيــر مســبوقة مــن المنتجــات والخدمــات،
وبهــذا كان نتيجــة زيــادة أعــداد الصناعــات ،وأضحــى العــرض يفــوق الطلــب ،كمــا أن االتجــاه نحــو العولمــة يفاقــم
الوضــع ،إذ نتيجــة إلزالــة الحواجــز التجاريــة بيــن الــدول والمناطــق وتوافــر المعلومــات عــن المنتجــات وأســعارها
وزوال األســواق المتخصصــة ومــاذات االحتــكار كل ذلــك أدى إلــى تكــدس المنتجــات ممــا أثــار حــرب األســعار
وتقليــص هوامــش األربــاح ،إضافــة إلــى إلــى صعوبــة التمييــز بيــن العالمــات التجاريــة فــي الصناعــات المكتظــة
بالمنافســين (البياتــي وســعيد.)131 :2016 ،
تشــير هــذه العوامــل إلــى أن بيئــة األعمــال التــي ســادت فــي القــرن العشــرين وتطــورت فيهــا أغلــب النمــاذج
االســتراتيجية ســتختفي كمحيطــات حمــراء تشــهد منافســة شــديدة ،وأن إدارة المنظمــات ســتحتاج إلــى أن تكــون
أكثــر اهتمام ـا ً بالمحيطــات الزرقــاء مــن أي وقــت مضــى ( .)21:Kim & Mauborgne, 2005Bفالمنظمــات
القائــدة فــي الغــد ســتنجح ليــس مــن خــال مواجهــة المنافســين بــل مــن خــال القيــام بتحــركات اســتراتيجية تبتــدع
القيمــة وتوفــر عــروض جديــدة توفــر قيمــة أكبــر للزبــون وفــي ذات الوقــت تخفيــض التكاليــف (Hollensen,
.)2013: 25
نســتنتج ممــا ســبق ،إن خلــق محيطــات زرقــاء ليســت عمليــة ســهلة أو مســتقرة أو ثابتــة بــل تعتبــر مجموعــة مــن
العمليــات المتحركــة .إذ تعمــل المنظمــة علــى خلــق محيــط أزرق مــن خــال األداء القــوي الــذي يــؤدي إلــى نتائــج
معلومــة ومعروفــة ،ومــن ثــم يظهــر اإلبــداع فــي األفــق .وإن خلــق محيــط أزرق تحتــاج فيــه المنظمــة إلــى عمــل
شــيء مختلــف عمــا يعملــه األخــرون وإنتــاج شــيء أو تقديــم خدمــة لــم تقــدم ســابقًا لجمهــور المســتفيدين.

.

3مبادئ استراتيجية المحيط األزرق:
تتمحــور المبــادئ التــي ترتكــز عليهــا صياغــة اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي أربعــة محــاور رئيســة هــي
(التميمــي45 :2010 ،؛ كيــم وماوبرغــن44 :2006 ،؛ :)Mohamed, 2009: 29
.

1إعــادة بنــاء حــدود الســوق :مــن خــال هــذا المبــدأ يتــم العمــل علــى إيجــاد ســوق جديــد
لالنفــات مــن المنافســة ،ويظهــر هنــا مبــدأ مخاطــرة البحــث الــذي يكافــح ضــده الكثيــرون
مــن المــدراء إليجــاد نمــاذج تطبيقيــة ناجحــة مــن خــال التعــرف علــى حقائــق الســوق بطريقــة
جديــدة وبشــكل جــذري بهــدف إعــادة بنــاء عناصــر الســوق الحاليــة والذهــاب إلــى مــا وراء
الحــدود الحاليــة للســوق عندهــا ســيكون باإلمــكان التحــرر واالنطــاق باتجــاه اســتراتيجية
المحيــط األزرق.

.

2التركيــز علــى الصــورة الكاملــة :إن القيــام بعمليــة التخطيــط االســتراتيجي مــن خــال التركيــز
علــى الصــورة الكاملــة يعتبــر المفتــاح فــي تخفيــض مخاطــر التخطيــط الســتثمار كــم كبيــر
مــن الجهــد والوقــت لكونــه ال يعكــس صــورة الوضــع االســتراتيجي المالــي للمنظمــة فقــط
بــل يُســاعدها فــي استكشــاف اســتراتيجيتها المســتقبلية وتفتــح بــاب اإلبــداع لنطــاق واســع
مــن األفــراد ضمــن المنظمــة وتفتــح عيونهــا علــى المحيــط األزرق لتســهيل الفهــم وااليصــال
لآلخريــن بحيــث تــؤدي للتنفيــذ الفعــال.

.

3االمتــداد إلــى مــا وراء الطلــب الحالــي :تحتــاج المنظمــة المتبنية الســتراتيجية المحيــط األزرق
إلــى اتخــاذ مســار مغايــر لمســار االســتراتيجيات التقليديــة فبــدالً مــن التركيــز علــى فئــة معينــة
اإلصدار الثاني ،السنة الرابعة2020 ،
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اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية
مــن الزبائــن عليهــا النظــر إلــى غيــر الزبائــن ،وبــدالً مــن التركيــز علــى االختالفــات بيــن
تفضيــات الزبائــن وتقســيم الســوق بخلــق ســوق مســتهدفة ضيقــة ج ـدًا .إذ يقــوم المســوقين
عــادة بتقســيم الســوق لعــدة مجموعــات كل مجموعــة تشــمل زبائــن ذات رغبــات متشــابهة
وعندهــا يقومــون بتصميــم الســلعة التــي تلبــي ذلــك القســم مــن الســوق .لذلــك فــإن عمــل
المنظمــة يجــب أن يقــوم علــى القواســم المشــتركة القويــة فــي القيمــة بالنســبة إلــى الزبائــن
ممــا يســمح للمنظمــة باالمتــداد ألبعــد مــن الطلــب الحالــي بفتــح المجــال أمــام كتلــة جديــدة مــن
الزبائــن لــم تكــن موجــودة مــن قبــل.
.

4الســعي للســياق االســتراتيجي الصحيــح :ويتعلــق بنمــوذج عمــل منيــع يضمــن منفعــة جيــدة
باســتخدام المعاييــر االساســية ضمــن ســياق (منفعــة الزبــون ،والســعر ،والكلفــة ،والتكيــف) .إذ
تعتبــر نقطــة البــدء هــي منفعــة الزبــون بإيجــاد ســبب مقنــع لجعــل غالبيــة النــاس تقبــل القتنــاء
المنتــج أو الخدمــة ،ووضــع ســعر بحيــث يجــذب كتلــة زبائــن مســتهدفين يدفعــون بقناعــة
مقابــل المنتــج أو الخدمــة ،وبالتالــي خلــق قفــزة فــي القيمــة الصافيــة للمشــتري .وقــد أوضــح
 Buttleالقيمــة الصافيــة بأنهــا إدراك الزبائــن للتــوازن مــا بيــن الفوائــد المجنيــة والتضحيــات
المقدمــة فــي ســبيل تجربــة هــذه الفوائــد (.)231 :2005 ,Buttle
وتتمحور المبادئ التي ترتكز عليها تنفيذ استراتيجية المحيط األزرق حول محورين رئيسيين هما:
.

.

1التغلــب علــى العقبــات المنظماتيــة :كل تنفيــذ يواجــه بتحديــات وتنفيــذ اســتراتيجية
المحيــط األزرق يواجــه أربــع عقبــات هــي (كيــم وماوبرغــن:)198-197 :2006 ،
●

المعنويــة :وتتعلــق بإيقــاظ موظفــي المنظمــة ليدركــوا الحاجــة إلــى
التغييــر االســتراتيجي والخــروج مــن الحالــة القائمــة.

●

محدوديــة المــوارد :النظريــة تقــول «أن كلمــا زادت حــدة التحــول
فــي االســتراتيجية زادت المــوارد الالزمــة لتنفيذهــا» غيــر أن مــا
وجــده (كيــم وماوبرغــن) فــي عــدد مــن المنظمــات التــي درســت
مــن قبلهــم أن المــوارد اختصــرت ولــم تــزداد.

●

الدافــع :لكــي نؤمــن الدافــع للتحــرك لتنفيــذ اســتراتيجية المحيــط
األزرق والتخلــص مــن الوضــع القائــم يســتغرق األمــر ســنوات
وليــس لــدى طاقــم العمــل كل هــذا الوقــت.

●

السياســة :وتتمثــل بالمقاومــة الداخليــة أو الخارجيــة للتغييــر مــن
قبــل أصحــاب النفــوذ والمصالــح االقويــاء .ولتحقيــق هــذا األمــر
بفعاليــة ينبغــي أن تهجــر الحكمــة التقليديــة والقائلــة (إن التغييــر
مرتبــط بزيــادة المــوارد والوقــت) باســتخدام مــا ســمي بـ(نظريــة
قيــادة نقطــة التحــول).

2بنــاء التنفيــذ ضمــن االســتراتيجية :وفقًــا لهــذا المبــدأ علــى اإلدارة أن تخلــق فــي األفراد
علــى اختــاف رتبهــم الثقــة وااللتــزام العميقيــن وتعطــي المكانــة المهمــة آلرائهــم
ومقترحاتهــم وتلهمهــم التعــاون الطوعــي بتقديــم الطاقــات وروح المبــادرة بأفضــل
إمكانياتهــم بمــا يســمح للمنظمــة بتخفيــض مخاطــر اإلدارة الناجمــة عــن فقــدان الثقــة
وعــدم التعــاون .ولكــي تنجــح هــذه االســتراتيجية فــي التنفيــذ ينبغــي ممارســة العدالــة
التنظيميــة العملياتيــة أو (العمليــة العادلــة) مــن خــال العناصــر اآلتيــة (حــواس،
( ،)49 :2003كيــم ومابروغــن:)232-231 :2006 ،
●
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الربــط :بإدخــال األفــراد فــي اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية التــي
تؤثــر فيهــم بأخــذ آرائهــم واالهتمــام بأفكارهــم ومقترحاتهــم ممــا
يعكــس احتــرام اإلدارة لألفــراد وألفكارهــم وينتــج عــن هــذا الربــط

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

األيوبي
قــرارات اســتراتيجية أفضــل إداريــا ً والتــزام أفضــل مــن قبــل كل
العامليــن علــى تنفيــذ هــذه القــرارات.
●

التفســير :توضيــح الفكــرة مــن وراء اتخــاذ القــرارات وجعــل األفراد
أكثــر ثقــة ألن اإلدارة تأخــذ بآرائهــم بمــا يخــدم المصلحــة العامــة
للمنظمــة وبتغذيــة عكســية.

●

وضــوح التوقعــات :تبيــان القواعــد الجديــدة لالســتراتيجية بشــكل
واضــح ومــا المعاييــر التــي سيحاســبون علــى أساســها ومــا عواقــب
ا لفشــل .

نســتنتج ممــا ســبق ،إن صياغــة اســتراتيجية المنظمــة المبنيــة علــى تلــك العناصــر يضمــن التنفيــذ علــى
أساســها وبنــاء منظمــة قويــة ،بعـدّ أن العمليــة العادلــة هــي إحــدى أهــم نظريــات الســلوك اإلنســاني فــي المنظمــات
والتــي تكفــل االســتمرارية والفعاليــة المنظماتيــة علــى المــدى البعيــد.

.

4أبعاد استراتيجية المحيط األزرق:
اتفقــت آراء وطروحــات العديــد مــن الكتــاب والباحثيــن علــى تحديــد أبعــاد فلســفة المحيــط األزرق مــع مــا ذهبــت
إليــه أفــكار وأطروحــات ( )36 :2005 ,Kim, & Maouborgenإذ حــددا تلــك األبعــاد بــكل مــن :االســتبعاد،
التقليــص ،الزيــادة ،واالبتــكار .وفيمــا يلــي توضيــح موجــز لــكل بعــد مــن هــذه األبعــاد والتــي ســتكون الركيــزة
األساســية فــي تبنــي فلســفة المحيــط األزرق (طالــب والبنــاء127-124 :2012 ،؛ رؤوف.)322 :2010 ،
.

1التقليــص ( :)Reduceعلــى المنظمــة التــي تســعى نحــو إيجــاد محيــط أزرق أن
تفكــر جديــا ً بالنشــاطات التــي بالغــت فيهــا فــي مجــاالت مختلفــة كتصميــم المنتــج
والتــي أســهمت فــي زيــادة الكلفــة.
إذ أن المنظمــات تســتخدم هــذه االســتراتيجية لتقليــص األعمــال غيــر الضروريــة مــع تخفيــض النفقــات
والمصروفــات التــي ال مبــرر لهــا .واألفــكار ليســت جميعهــا قابلــة للتحويــل إلــى منتجــات ســواء أكانــت
ســلعا ً أمــا خدمــات وذلــك العتبــارات اقتصاديــة وماليــة وفنيــة وتكنولوجيــة واجتماعيــة واخالقيــة ،فلذلــك
يمكــن تقليــص األفــكار مــن خــال عمليــة حــذف منطقيــة وعلميــة تســتبعد فيهــا األفــكار التــي ال جــدوى
منهــا ،فقــد تكــون بعــض األفــكار جيــدة علــى الــورق لكنهــا صعبــة أو مســتحيلة التنفيــذ .وقــد تكــون الفكــرة
عديمــة الجــدوى اقتصاديًــا وهكــذا.

.

2االســتبعاد ( :)Eliminateينبغــي علــى المنظمــة ابتــكار قيمــة جديــدة والتفكيــر مليًــا
باســتبعاد العوامــل التــي تنافســت حولهــا المنظمــات فــي فتــرات ســابقة.
وتســعى المنظمــات إلــى اســتبعاد بعــض العناصــر التــي يراهــا متخــذ القــرار غيــر ضروريــة فــي عملهــا
وهــذه العناصــر مــن شــأنها أن تخفــض التكاليــف فيمــا لــو اســتبعدت وال تأثــر علــى مســتويات البيــع
والجــودة.

.

3الزيــادة ( :)Raiseيُفتــرض بالمنظمــة أن تعمــل علــى زيــادة تركيــز بعــض العوامــل
بشــكل أكثــر مــن بقيــة المنافســين فــي مجــال عمليــات اإلنتــاج أو الخدمــات أو أنشــطة
التســويق وصــوالً إلــى حالــة التفــرد وزيــادة بعــض االشــياء التــي ســتكون لهــا القــدرة
علــى زيــادة وتحســين مســتوى الجــودة فــي المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا
للزبائــن.

.

4االبتــكار /الخلــق  )Create(:إن قيــام المنظمــة بتنفيــذ المراحــل الســابقة يفســح لهــا
المجــال الكتشــاف مــوارد جديــدة كليًــا لقيمــة الزبــون وعلــى خلــق طلــب جديــد وتعديل
االســتراتيجيات المتبعــة.
نســتنتج ممــا ســبق ،أن اســتراتيجية المحيــط األزرق أداة تُســهم فــي إيجــاد المحيطــات الزرقــاء عبــر
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اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية
إطــار تحليلــي يُســاعد المنظمــات علــى العمــل إليجــاد منحنــى قيمــة جديــد يُعــد بمثابــة الركيــزة األساســية إليجــاد
المحيطــات الزرقــاء اعتمــادا ً علــى األبعــاد األساســية لهــذه االســتراتيجية.

ثانيًا :الميزة التنافسية:
تجتهــد منظمــات األعمــال علــى اختــاف أنواعهــا ،أن تبقــى علــى قيــد الحيــاة إلــى أبعــد مــدى ممكــن ،والســبيل إلــى
ذلــك هــو بامتالكهــا مزايــا تنافســية عــن منافســيها.
لذلــك تســعى مؤسســات التعليــم العالــي بعامــة والكليــات التقنيــة بخاصــة بوصفهــا منظمــات إلــى البحــث عــن كل
مــا يميزهــا عــن المنافســين اآلخريــن خاصــة فــي ظــروف المنافســة الشــديدة ،وإلــى اقتــراح الكثيــر مــن البدائــل ،للوصــول
إلــى البديــل المناســب الــذي يقــود نحــو تحقيــق اإلبــداع والتميــز .وسنســتعرض تعريــف الميــزة التنافســية ،وبيــان أهميــة
وخصائــص الميــزة التنافســية ،وأنــواع الميــزة التنافســية ،ومعوقــات اكتســاب الكليــات التقنيــة للميــزة التنافســية ،وعالقــة
اســتراتيجية المحيــط األزرق بالميــزة التنافســية.
.

1مفهوم الميزة التنافسية:
تعــددت التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم الميــزة التنافســية ،وقــد اختلفــت هــذه التعريفــات الختــاف التوجهــات
الفكريــة التــي اســتندت إليهــا هــذه التعريفــات ،وفيمــا يلــي عــرض لبعــض هــذه التعريفــات:
عــرف  ))89 :2000 Macmillan & Tamesmالميــزة التنافســية بأنهــا “الوســيلة التــي تســتطيع منظمــة
األعمــال مــن خاللهــا الفــوز علــى المنافســين” .وعرفهــا (الخمــاس )12 :2004 ،بأنهــا «تمثــل قــدرة المنظمــة علــى
خلــق قيمــة فريــدة أو مميــزة للزبائــن فــي ســوق محــددة ولمــدة طويلــة نســبيا ً نابعــة مــن االســتراتيجيات المعتمــدة
فيهــا ،لمــا تملكــه مــن مــوارد يصعــب علــى المنافســين الحالييــن أو المرتقبيــن تقليدهــا أو تطويــر ســماتها لالســتفادة
منهــا ،لتكلفتهــا المرتفعــة أو صعوبــة معرفــة مقوماتهــا وأســرارها» .بينمــا عرفهــا (الحواجــرة )290 :2010 ،بأنهــا
«المجــاالت التــي يمكــن للمنظمــة أن تنافــس الغيــر مــن خاللهــا بطريقــة أكثــر فاعليــة ،وهــي تمثــل نقطــة قــوة تتســم
بهــا المؤسســة دون منافســيها فــي أحــد أنشــطتها اإلنتاجيــة أو الخدميــة أو التســويقية ،أو فيمــا يتعلــق فــي مواردهــا
البشــرية ،أو الموقــع الجغرافــي لهــا» .ويشــير (الزهرانــي )139 :2012 ،بأنهــا «هــي المصــدر الــذي يعــزز وضــع
المنظمــة التنافســي فــي الســوق ،بمــا تمتلكــه مــن مــوارد وكفــاءات يصعــب علــى المنافســين تقليدهــا ،وتحقــق لهــا
األربــاح االقتصاديــة وتزيــد حصتهــا الســوقية» .وعرفهــا (داســي )168 :2012 ،بأنهــا « القــدرة المســتمرة علــى
مواجهــة مختلــف مصــادر المنافســة فــي ظــل محيــط متغيــر ،األمــر الــذي يتطلــب تحقيــق األفضليــة التنافســية التــي
تمكــن مــن الحفــاظ علــى هــذه المقــدرة التنافســية واســتمرارها» .بينمــا عرفهــا (عجعــج والعبــادي)7 :2015 ،
بأنهــا « قــدرة المنظمــة علــى توليــد خدمــات أو منتجــات متميــزة مختلفــة عــن بقيــة المنافســين ،وبشــرط أساســي أن
يصعــب احتوائــه أو تقليــده مــن قبــل المنافســين».
نســتنتج ممــا ســبق أن الميــزة التنافســية هــي القــدرة علــى تحقيــق رغبــات المســتهلكين باعتبــار أن المســتهلك هــو
الحكــم فــي الســوق فإرضائــه يعتبــر الهــدف األساســي الــذي تســعى المنظمــة لتحقيقــه ،ومنــه فالميــزة التنافســية
تعنــي تقديــم منتجــات أو خدمــات متميــزة عمــا يقدمــه المنافســون فــي الســوق وإرضــاء الزبائــن بشــكل يختلــف أو
يزيـــد عنهــم ،وتســتطيع المنظمــة تحقيــق التميــز مــن خــال وضــع اســتراتيجية للتنافــس مبنيــة علــى نتائــج التحليــل
الداخلــي والخارجــي للبيئــة المحيطــة بهــا.
ويُعــرف (أبــو فــأرة )3 :2005 ،الميــزة التنافســية فــي مؤسســات التعليــم العالــي أنهــا «عنصــر تفــوق الجامعــة علــى
منافســيها ويتــم تحقيقهــا جــراء اتباعهــا الســتراتيجية محــددة فــي التنافــس تتضمــن تحديــد طريقــة وميــدان وأســاس
التنافــس» .ويــرى الباحــث أن هــذا المفهــوم يركــز علــى نــوع اســتراتيجية التنافــس المســتخدمة مــن قبــل الجامعــة.
ويعرفهــا (ويــح )8 :2013 ،بأنهــا «المــوارد والكفــاءات والقــدرات التــي تديرهــا الجامعــة اســتراتيجيًا لتقديــم
خدماتهــا التعليميــة والبحثيــة والمجتمعيــة بجــودة عاليــة ،وبمــا يحقــق االســتجابة لمتطلبــات المســتفيدين ويمنحهــم
قيمــة مضافــة ،ويحقــق تفوقًــا وتميـ ً
ـزا للجامعــة علــى غيرهــا مــن الجامعــات محليًــا واقليميًــا ودوليًــا».
وترتيبًــا علــى مــا ســبق يُعــرف الباحــث الميــزة التنافســية فــي الكليــات التقنيــة بأنهــا :تعظيــم الكليــة لوظائفهــا
لتحســين مخرجاتهــا مــن العمليــة التعليميــة التعلميــة والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع مقارنــة بمنافســيها وصـ ً
ـول
إلــى تميزهــا فــي تقديــم الخدمــات التعليميــة.
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

األيوبي
.

2أهمية الميزة التنافسية:
تمثــل الميــزة التنافســية ( )Competitive Advantageالقاعــدة األساســية التــي يرتكــز عليهــا أداء المنظمــات،
ـرا لمحدوديــة
ومــن الصعــب أن تمتلــك منظمــات األعمــال ســبقًا تنافسـيًا فــي جميــع المجــاالت قيا ً
ســا بمنافســيها نظـ ً
مــوارد المنظمــة ،وهيكلهــا التنظيمــي ،وثقافتهــا التنظيميــة واســتراتيجياتها .إال أن الميــزة التنافســية تعتبــر مفتا ًحــا
لنجــاح منظمــات األعمــال.
ويُعــد بنــاء الميــزة التنافســية فــي مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية وتنميتهــا ،منطلقًــا أساسـيًا لمواجهــة التحديــات
االقتصاديــة التــي تفرضهــا عليهــا شــح المــوارد المتاحــة ،وقــد خطــت فلســطين خطــوات متقدمــة فــي مجــال تطــور
التعليــم العالــي خــال الســنوات الماضيــة ،إال أن الجهــود فــي مجــال التنافســية فــي التعليــم العالــي بقيــت دون
المســتوى المســتهدف.
وفــي الســنوات األخيــرة ازدادت أهميــة المعرفــة فــي بنــاء ميــزات تنافســية للجامعــة الفلســطينية بعامــة والكليــات
التقنيــة بخاصــة باعتبــار أن المعرفــة مــن المــوارد غيــر التقليديــة التــي تمتلكهــا مؤسســات التعليــم العالــي ،وبشــكل
عــام تتجســد أهميــة الميــزات التنافســية للمؤسســات التعليــم العالــي مــن خــال أن المؤسســة التعليميــة (األيوبــي،
:)118 :2014
●

تعطــي تفوقًــا نوعيًــا وكميًــا وأفضليــة علــى المنافســين ،وبالتالــي تتيــح لهــا تحقيــق
نتائــج أداء عاليــة.

●

تفوقًا في األداء أو في قيمة ما تقدمه للعمالء أو االثنين معًا.

●

تُســاهم فــي التأثيــر اإليجابــي فــي مــدركات المســتفيدين ،وباقــي المتعامليــن معهــا
وتحفيزهــم الســتمرار وتطويــر التعامــل معهــا.

●

تتابــع التطــور والتقــدم علــى المــدى البعيــد لكــون الميــزات التنافســية تتســم
والتجــدد.
باالســتمرارية

●

تزيــد عملياتهــا الداخليــة لكــون الميــزات التنافســية مســتندة علــى مــوارد المؤسســة
وقدرتهــا وجدارتهــا.

نســتنتج ممــا ســبق ،أن معيــار نجــاح أي كليــة تقنيــة وتقدمهــا أصبــح اليــوم يُقــاس بنوعيــة خريجيهــا،
ومــدى امتالكهــم للمهــارات العلميــة والتطبيقيــة التــي تتــاءم وتتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل المعاصــرة،
وفــي ضــوء مــا يشــهده التعليــم العالــي مــن توســع كمــي فــي عــدد الكليــات التقنيــة ،فقــد غــدت المنافســة علــى
اســتقطاب أكبــر عــدد مــن الطلبــة بيــن الكليــات التقنيــة أكثــر حــدة ســواء علــى المســتوى المحلــي حيــث أصبــح
التنافــس اليــوم قائ ًمــا بيــن الكليــات التقنيــة الحكوميــة والخاصــة ،وســعي األخيــرة علــى زيــادة حصتهــا مــن الطلبــة
بتخفيــض معــدالت القبــول فيهــا .أمــا علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي ،إذ تتنافــس الكليــات التقنيــة الفلســطينية
والكليــات التقنيــة األجنبيــة مــن خــال تقديــم أفضــل خدماتهــا التعليميــة.
واتســاقًا مــع مــا تقــدم فــإن أهميــة التعــرف علــى الميــزة التنافســية للكليــات التقنيــة يأتــي مــن الــدور الحاســم
الــذي تؤديــه فــي حيــاة الكليــات ،باعتبارهــا العنصــر االســتراتيجي الحــرج الــذي يقــدم لهــا فرصــة جوهرية.
.

3أنواع الميزة التنافسية:
ســيقوم الباحــث بشــرح موجــز لبعــض أنــواع المزايــا التنافســية بنــا ًء علــى متغيــرات الدراســة التابعــة ،وهــي
كالتالــي:
.

1الكلفــة :وتعنــي تخفيــض تكلفــة إنتــاج أو تصنيــع الســلع والخدمــات ،لــذا يمكــن تقديــم
الســلع والخدمــات بســعر منخفــض للعمــاء.
ويشــير (الالمــي )20 :2008 ،إلــى مجموعــة مــن العوامــل التــي تمتلــك القــدرة علــى خفــض الكلفــة،
وهــي :االســتثمار األقــل مــن المــوارد ،والنســب المرتفعــة الســتغالل الطاقــة ،وفــورات منحنــى الخبــرة
اإلصدار الثاني ،السنة الرابعة2020 ،
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اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية
والتعليــم ،ومنــح أجــور منخفضــة مقارنــة بالمنافســين ،والبيــع المباشــر للمســتهلك ،وتخفيــض عــدد منافــذ
التوزيــع ،وغيرهــا.
إن كليــة فلســطين التقنيــة يمكــن لهــا تخفيــض التكاليــف مــن خــال االســتخدام الكــفء للمــوارد ال ُمتاحــة
لــه ،والتحســين ال ُمســتمر لجــودة الخدمــات واإلبــداع فــي تقديــم الخدمــة التعليميــة ،إذ يُعــد ذلــك أســاس مهــم
لخفــض التكاليــف فض ـاً عــن مســاعدة المــدراء فــي دعــم وإســناد اســتراتيجية الكليــة لتكــون قائــدة فــي
مجــال الكلفــة.
.

2الجــودة :يقصــد بالجــودة أداء األشــياء بصــورة صحيحــة ،والجــودة كونهــا غايــة تعنــي جــودة الســلعة أو
الخدمــة كمــا هــي مدركــة مــن قبــل المســتفيدين .وتســعى إدارة المنظمــات إلــى تقديــم ســلع وخدمــات تتميــز
بالجــودة المطابقــة للمواصفــات بمــا يحقــق رضــا المســتفيدين ،ويجــب أن يكــون هــدف الجــودة حاجــات
المســتفيد الحاضــرة والمســتقبلية (األيوبــي .)137 :2014 ،ولكــن المفهــوم التقليــدي لمطابقــة المواصفــات
ال يتفــق مــع المفاهيــم المعاصــرة التــي تتطلــب التعــرف بصــورة تفصيليــة علــى حاجــات المســتفيدين
ورغباتهــم ،فضـاً عــن األطــراف المســتفيدة األخــرى (محجــوب.)110 :2001 ،
تُعــد الجــودة مــن المزايــا التنافســية المهمــة والتــي تشــير إلــى أداء األشــياء بصــورة صحيحــة لتقديــم
خدمــات تتــاءم مــع احتياجــات المســتفيدين .إن المســتفيدين يرغبــون بالخدمــات بالجــودة التــي تلبــي
الخصائــص المطلوبــة مــن قبلهــم ،وهــي الخصائــص التــي يتوقعونهــا أو يشــاهدونها فــي اإلعــان،
فالكليــات التقنيــة التــي ال تقــدم خدماتهــا بجــودة تلبــي حاجــات ورغبــات المســتفيدين وتوقعاتهــم ال تتمكــن
مــن البقــاء واالســتمرار والنجــاح فــي ســلوك المنافســة.

.

3ســرعة االســتجابة :تعنــي قــدرة المؤسســة علــى االســتجابة لمتطلبــات واحتياجــات المســتفيدين مــن
الخدمــات بالســرعة والوقــت المحــدد (الغالبــي وإدريــس .)319 :2007 ،حيــث قامــت بعــض الكليــات
التقنيــة بتطويــر عملياتهــا بســرعة لالســتجابة لطلبــات المســتفيدين ،ويعتبــر زمــن تقديــم الخدمــة عامــل
هــام يحــدد مســتوى جــودة الخدمــة ،ومــا يرتبــط بهــا مــن تكاليــف ،إذ يمكــن للكليــة حســاب تكلفــة عمليــة
تقديــم الخدمــة علــى األخطــاء المرتبطــة بهــا عــن طريــق قيــاس مقــدار زمــن حصــول العميــل علــى
الخدمــة المطلوبــة (الفيومــي.)37 :2010 ،
يــرى الباحــث أنــه يتعيــن علــى الكليــات التقنيــة لتحقيــق ســرعة االســتجابة بشــكل متفــوق أن تكــون
قــادرة علــى أداء المهــام بشــكل أفضــل مــن منافســيها فــي تحديــد وإشــباع احتياجاتهــم .وعندهــا ســيولي
المســتفيدين قيمــة أكبــر لخدماتهــا ،ممــا يــؤدي إلــى خلــق التميــز القائــم علــى المزايــا التنافســية.

.

4اإلبــداع :وهــو المقــدرات االســتراتيجية التــي تؤهــل الكليــة التقنيــة لتطويــر خدمــات جديــدة وعمليــات
وتكنولوجيــا جديــدة تســتهدف مــن خاللهــا تحقيــق مخرجــات ذات جاذبيــة تنافســية وبمواصفــات عاليــة ،إذ
تُســهم اإلبداعــات فــي فتــح أســواق جديــدة للكليــات التقنيــة وتزيــد مــن حصتهــا الســوقية ،لذلــك فــإن الكليات
التقنيــة التــي تســتطيع أن تكســب مزايــا اإلبــداع فــي مجــال تطويــر خدمــات وعمليــات جديــدة أســرع مــن
المنافســين يمكنهــا تحقيــق ميــزة تنافســية (الفضــل وغديــر.)244 :2012 ،

نســتنتج ممــا ســبق ،إن عمليــة تحســين جــودة الخدمــة التعليميــة يجــب أن تتماشــى مــع تحقيــق االســتجابة
لحاجــات المســتفيدين ،كمــا فــي حالــة تطويــر خدمــات جديــدة بهــا ســمات تفتقــر إليهــا الخدمــات المتواجــدة فــي
الكليــات التقنيــة األخــرى ،بمعنــى آخــر تحقيــق وانجــاز الجــودة المتفوقــة والتجديــد كجانــب تكاملــي لتحقيــق
االســتجابة للمســتفيد ،ويبــرز لنــا عامــل آخــر عنــد إدارة أي نقــاش حــول تلــك االســتجابة للمســتفيد آال وهــو الحاجــة
إلــى موائمــة الخدمــات مــع المطالــب الفرديــة أو الجماعيــة.
.

4معوقات اكتساب الكليات التقنية للميزة التنافسية:
إن اكتســاب الكليــة للميــزة التنافســية فــي بيئتهــا لــن يكــون باألمــر الســهل ،فقــد تواجــه الكليــات التقنيــة عــدة
معوقــات ،تحــد مــن إمكانيــة اكتســابها لميــزة تنافســية ،وموقــع تنافســي اســتراتيجي فــي الســوق ومــن بيــن هــذه
المعوقــات نجــد:
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األيوبي
.

1المعوقات الداخلية:
تُعبــر عــن مختلــف العقبــات الداخليــة التــي تواجــه الكليــات التقنيــة فــي بيئتهــا داخــل الدولــة الواحــدة،
والتــي نوجزهــا فيمــا يلــي (األيوبــي:)158-157 :2014 ،

.

●

الفجـــوة العـــلمية والتقـــنية بيــن الكليــات الفلســطينية والكليــات العربيــة والعالميــة تمثــل
تحدي ـا ً مهمــا لنظــم التعـــليم .وتشـــكل المقيــاس الحقيقــي لنجــاح نظــم التعليــم وفشــلها فــي
بلــوغ رســالتها .ومـــن المؤكـــد أن تحقيــق أيـــة تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة لــن
يتــم دون الوصــول إلــى ســد هــذه الفجــوة.

●

عـــدم مواكبــة حركــة تطويــر المناهــج لمتطلبــات التطويــر ،وغيــاب التخطيــط المســتمر
للمناهــج بمعناهــا الشــامل.

●

ســيرة لبرامــج التعليم ،بســبب ضـــعف
قصـــور فـــي القـــوة البشــرية ذات الكفــاءة العاليــة الم ّ
جاذبيــةواســتقطابأنظمــةالتعليــملمثــلهـــذهالكفــاءات،وســيطرةالمركزيــةفــياإلدارة.

●

تـــراجع للــدور المؤثــر الــذي ينهــض بــه المعلمــون ،وشــيوع الظواهــر الســلبية لضعــف
اإلعــداد وفقــدان المعلــم لمكانتــه المهنيــة واالجتماعيــة ،ومــن المعلــوم أن الكفــاءات
البشــرية المدربــة والكــفء هــي األقــدر علــى تفهــم أهــداف التعليــم واحتياجــات المجتمــع
الــذي تعيــش فيــه.

●

غيــاب قيــادة إداريــة ناجحــة ،ممــا يعيــق التنميــة اإلداريــة ،وقــد يظهــر العجــز هنــا ،وفــي
غيــاب القــادة األكفــاء القادريــن علــى تنميــة مهــارات العامليــن.

●

عدم وجود رقابة إيجابية ،تسمح بالقضاء على االنحرافات داخل الجامعة.

●

غياب الشفافية عند إزالة السلوكيات السلبية ،من أفراد داخل المؤسسة.

●

عــدم قــدرة الكليــة علــى توفيــر المعلومــات الضروريــة والســريعة المســاعدة فــي عمليــة
اتخــاذ القــرارات وترشــيدها.

●

عــدم اســتخدام الجامعــة لتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال وعــدم مســايرة التطــورات
ا لحد يثــة .

2المعوقات الخارجية:
تتعلق بمختلف العقبات الخارجية ،التي تنتج عن خارج نطاق بيئة الكلية التي نجد منها ما يلي:
●

وجود مؤسسات متحالفة عالمياً ،يصعب على أي مؤسسة منافستها.

●

تحول التنافس من السلع والخدمات إلى التنافس المعرفي.

●

تحول المعايير الخاصة بالمواصفات من محلية إلى دولية.

●

عدم االلتزام بالمواصفات الدولية للجودة.

●

ضعف أجهزة التعليم والتثقيف.

●

عدم االهتمام بالبحوث والتطوير.

نســتنتج ممــا ســبق ،أن الكليــات التقنيــة تواجــه تحديــات كبيــرة علــى مســتوى فلســفتها وطبيعتهــا وإدارتهــا ،والســبيل
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األهــم لمواجهــة تلــك التحديــات هــو رفــع القــدرة التنافســية لهــذه الكليــات مــن خــال عــدة نقــاط ،منهــا:
1 .الوعي بالمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية وتأثيرها على الكليات التقنية.
2 .العمــل علــى بنــاء اســتراتيجي محكــم قوامــه الشــراكة المميــزة مــع القطاعــات اإلنتاجيــة المختلفة
والكليــات التقنية.
3 .اإليمان بأهمية التعامل مع مفاهيم وآليات السوق وتأثيرها على الكليات التقنية.
4 .االهتمام ببناء ميزة تنافسية للكليات التقنية تدعم مستقبل الكليات ومكانتها العلمية والبحثية.
5 .تحقيــق الشــراكة المجتمعيــة مــن خــال ربــط مخرجــات الكليــات التقنيــة باحتياجــات ســوق
العمــل.

المبحث الثالث( :الطريقة واإلجراءات)
ً
أول :منهج وأسلوب الدراسة:
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ،الــذي يســاهم فــي التعــرف إلــى ظاهــرة وواقــع الدراســة ،ووضعهــا
ـرا وصفيًــا أو كميًــا مــن خــال اســتخدام األســلوب
فــي إطارهــا الصحيــح ،ويهتــم بوصفهــا وصفًــا دقيقًــا ويعبــر عنهــا تعبيـ ً
التطبيقــي ،عــن طريــق جمــع البيانــات وتحليــل محتوياتهــا واختبــار فرضيــات الدراســة.

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
.

1المصــادر الثانويــة :حيــث اتجــه الباحــث ألوعيــة المعلومــات المختلفــة مــن كتــب ومراجــع عربيــة وأجنبية
ذات العالقــة بموضــوع الدراســة ،والدوريــات والمقــاالت والتقاريــر ،واألبحــاث والدراســات الســابقة
التــي تناولــت موضــوع الدراســة ،والبحــث والمطالعــة فــي مواقــع اإلنترنــت المختلفــة.

.

2المصــادر األوليــة :لمعالجــة الجوانــب التحليليــة العمليــة لموضــوع الدراســة اســتخدم الباحــث فــي جمــع
صــا لهــذا الغــرض.
البيانــات األوليــة الميدانيــة االســتبانة كأداة رئيســة للدراســة ،صممــت خصي ً

ثانيًا :مجتمع وعينة الدراسة:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الموظفيــن فــي كليــة فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح أكاديمــي وإداري ،والبالــغ
العامليــنَ فــي الصيانــة والخدمــات بســبب طبيعــة الدراســة ،وتــم اســتخدام أســلوب
عددهــم ( )157موظفًــا ،حيــث تــم اســتثناء
ِ
ـرا ألن حجــم مجتمــع الدراســة قليــل نســبيًا ،حيــث تــم توزيــع االســتبانات علــى جميــع أفــراد مجتمــع
الحصــر الشــامل ،نظـ ً
العامليــنَ فــي كليــة فلســطين التقنيــة ،وتــم اســترداد ( )130اســتبانة ،بنســبة اســترداد ( .)82.8%ويتضــح فيمــا
الدراســة ،مــن
ِ
يلــي توزيــع أفــراد مجتمــع الدراســة وفــق البيانــات الشــخصية لألفــراد فيهــا:
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األيوبي
جدول ( :)2توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب البيانات الشخصية (ن=)130
البيانات الشخصية
النوع

المؤهل العلمي

المسمى الوظيفي

سنوات الخدمة

ذكر
أنثى
دكتوراه
ماجستير
بكالوريوس
دبلوم
أكاديمي
إداري
أكاديمي بمنصب إداري
 5سنوات فأقل
 6أقل من  10سنوات 10أقل من  15سنة 15سنة فأكثر

العدد
92
38
24
44
42
20
56
58
16
13
20
29
68

النسبة المئوية %
70.8
29.2
18.5
33.8
32.3
15.4
43.1
44.6
12.3
10.0
15.4
22.3
52.3

من خالل جدول ( )2تبين ما يلي:
.

1أن مــا نســبته ( )70.8%مــن عينــة الدراســة ذكــور ،بينمــا ( .)29.2%ويرجــع الباحــث زيــادة
نســبة الذكــور مقارنــة باإلنــاث إلــى طبيعــة المجتمــع ،وميلــه إلــى توظيــف الذكــور ،خاصــة
ـرا لتوافقهــا مــع التقاريــر
فــي مؤسســات التعليــم التقنــي ،كذلــك فــإن هــذه النســبة منطقيــة نظـ ً
الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام ( )2017حــول مســح القــوى
العاملــة فــي فلســطين ،حيــث أوضــح التقريــر أن نســبة المــرأة العاملــة فــي فلســطين (،)19.4%
بينمــا نســبة الذكــور (( )81.6%الموقــع االلكترونــي للجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني).

.

2أن مــا نســبته ( )18.5%مــن عينــة الدراســة مؤهلهــم العلمــي دكتــوراه )33.8%( ،مؤهلهــم
العلمــي ماجســتير )32.3%( ،مؤهلهــم العلمــي بكالوريــوس ،بينمــا ( )15.4%مؤهلهــم العلمــي
دبلــوم .وهــذا يــدل علــى أن أكثــر موظفــي الكليــة مــن حملــة الدراســات العليــا (الدكتــوراه
والماجســتير) ،وذلــك كــون هــذه الفئــة مــن أصحــاب الوظائــف اإلشــرافية ،باإلضافــة إلــى
أعضــاء هيئــة التدريــس والــذي يتطلــب عملهــم األكاديمــي فــي الكليــة حمــل مؤهــات علميــة
عليــا.

.

3أن مــا نســبته ( )43.1%مــن عينــة الدراســة طبيعــة عملهــم أكاديمــي )44.6%( ،طبيعــة عملهــم
إداري ،بينمــا ( )12.3%طبيعــة عملهــم أكاديمــي بمنصــب إداري .وتعتبــر هــذه النســبة طبيعيــة
حيــث يتطلــب العمــل التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن المســتفيدين وخاصــة الطلبــة وغيرهــم مــن
قبــل األكاديمييــن ،إضافــة إلــى ذلــك فهنــاك العديــد مــن األقســام اإلداريــة المســاندة للعمــل
األكاديمــي فهــي تحتــاج لعــدد كبيــر مــن الموظفيــن اإلدارييــن ،إضافــة إلــى الوظائــف اإلشــرافية
إلدارة مهــام العمــل.

.

4أن مــا نســبته ( )10.0%مــن عينــة الدراســة ســنوات خدمتهــم  5ســنوات فأقــل)15.4%( ،
تتــراوح ســنوات خدمتهــم مــن  – 6أقــل مــن  10ســنوات )22.3%( ،ســنوات خدمتهــم مــن
 – 10أقــل مــن  15ســنة ،بينمــا ( )52.3%ســنوات خدمتهــم  15ســنة فأكثــر .وهــذا يعنــي تنــوع
خبــرات موظفــي كليــة فلســطين التقنيــة ،وأن معظــم المبحوثيــن لديهــم ســنوات خدمــة مناســبة
فــي مجــال عملهــم ،ويمكــن أن يكــون لديهــم القــدرة علــى اإلدالء بآرائهــم حــول اســتراتيجية
المحيــط األزرق كمدخــل لتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة.
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ثالثًا :أداة الدراسة:
تــم إعــداد اســتبانة حــول «اســتراتيجية المحيــط األزرق كمدخــل لتحقيــق الميــزة التنافســية دراســة تطبيقيــة فــي كليــة
فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح” ،وذلــك اعتمــادًا علــى األدب النظــري والدراســات الســابقة ،وتكونــت اســتبانة الدراســة مــن
قســمين رئيســين همــا:
القســم األول :وهــو عبــارة عــن البيانــات الشــخصية عــن المســتجيب (النــوع ،المؤهــل العلمــي ،المســمى الوظيفــي ،ســنوات
الخدمــة).
القسم الثاني :محاور استراتيجية المحيط األزرق ،والميزة التنافسية ويتكون من ( )40فقرة.

جدول ( :)3توزيع فقرات أداة الدراسة والمحاور المكونة لها
الرقم
.1
.2
.3
.4

عدد الفقرات
5
5
5
5
20
5
5
5
5
20
40

المحاور
االستبعاد
التقليص
الزيادة
االبتكار

استراتيجية المحيط األزرق
المحور األول :استراتيجية المحيط األزرق

.1
.2
.3
.4

الكلفة
الجودة
سرعة االستجابة
اإلبداع

الميزة التنافسية
المحور الثاني :الميزة التنافسية
إجمالي محاور االستبانة

وتم استخدام التدرج ( )5-1لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول رقم (:)4

جدول ( :)4مقياس اإلجابات على الفقرات وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
الدرجة

ال أوافق بشدة
1

ال أوافق
2

أوافق بدرجة متوسطة
3

أوافق
4

أوافق بشدة
5

رابعًا :صدق أداة الدراسة:
تــم التأكــد مــن صــدق االســتبانة بعرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكميــن والخبــراء فــي إدارة األعمــال فــي
ضــا التأكــد مــن صــدق االســتبانة مــن خــال
الجامعــات الفلســطينية حيــث تــم أخــذ مالحظاتهــم بعيــن االعتبــار ،وقــد تــم أي ً
االتســاق الداخلــي الــذي تتــراوح قيمــة معامــل االرتبــاط فيــه بيــن ( ،)0.839-0.501عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.000والصــدق
البنائــي الــذي بينــت نتائــج جميــع معامــات االرتبــاط فــي جميــع مجــاالت االســتبانة أنــه دال إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة
( ،)α ≥ 0.05حيــث بلــغ قيمــة معامــل بيرســون لالرتبــاط ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق ( ،)0.928وألبعــاد الميــزة
التنافســية ( ،)0.946وبذلــك تُعتبــر جميــع مجــاالت االســتبانة صادقــة لمــا وضعــت لقياســه.
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األيوبي

سا :ثبات األداة:
خام ً
مــن أشــهر االختبــارات المســتخدمة لقيــاس الثبــات معامــل ألفــا كرونبــاخ حيــث تبيــن أن قيمتــه لالســتبانة ككل
( ،)0.940وهــذه القيمــة تُعــد مرتفعــة ومطمئنــة لمــدى ثبــات أداة الدراســة.
يُســتخلص مــن نتائــج الصــدق والثبــات أن االســتبانة صادقــة فــي قيــاس مــا وضعــت لقياســه ،كمــا أنهــا ثابتــة بدرجــة
كبيــرة جـدًا ،ممــا يؤهلهــا لتكــون أداة قيــاس مناســبة وفاعلــة لهــذه الدراســة ويمكــن تطبيقهــا بثقــة.

سا :اختبار التوزيع الطبيعي:
ساد ً
تــم اســتخدام اختبــار كولمجــوروف  -ســمرنوف  K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testالختبــار مــا إذا كانــت
البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه ،حيــث تبيــن أن قيمــة االختبــار تســاوي ( )0.635والقيمــة االحتماليــة ().Sig
تســاوي ( )0.815وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ( ،)0.05وبذلــك فــإن توزيــع البيانــات يتبــع التوزيــع الطبيعــي حيــث تــم
اســتخدام االختبــارات المعلميــة لإلجابــة علــى فرضيــات الدراســة.

سابعًا :األدوات اإلحصائية المستخدمة:
قــام الباحــث بتفريــغ وتحليــل البيانــات مــن واقــع االســتبانة مــن خــال برنامــج التحليــل اإلحصائــي Statistical
 ،)23 Package for the Social Sciences (SPSSحيــث تــم اســتخدام االختبــارات اإلحصائيــة التاليــة:
1.النســب المئويــة والتكــرارات والمتوســط الحســابي :يســتخدم هــذا األمــر بشــكل أساســي ألغــراض معرفــة
تكــرار فئــات متغيــر مــا ويتــم االســتفادة منهــا فــي وصــف عينــة الدراســة.
2.اختبار ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach’s Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
3.اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
4.اســتخدام اختبــار كولمجوروف-ســمرنوف K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testيســتخدم هــذا
االختبــار لمعرفــة مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه.
5.معامــل ارتبــاط بيرســون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيــاس درجــة االرتبــاط :يقــوم هــذا
االختبــار علــى دراســة العالقــة بيــن متغيريــن .وقــد تــم اســتخدامه لحســاب االتســاق الداخلــي والصــدق
البنائــي لالســتبانة ،والعالقــة بيــن المتغيــرات.
6.اختبــار  Tفــي حالــة عينــة واحــدة ( )T-Testولقــد تــم اســتخدامه للتأكــد مــن داللــة المتوســط لــكل فقــرة
مــن فقــرات االســتبانة.
7.اختبــار  Tفــي حالــة عينتيــن ( )Independent Samples T-Testلمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فروقــات
ذات داللــة إحصائيــة بيــن مجموعتيــن مــن البيانــات المســتقلة.
8.اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفــة مــا إذا
كان هنــاك فروقــات ذات داللــة إحصائيــة بيــن ثــاث مجموعــات أو أكثــر مــن البيانــات.
9.اختبار االنحدار المتعدد .Multiple Regression
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المبحث الرابع( :تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها)
سيتم عرض نتائج الدراسة ومناقشتها على النحو اآلتي:
اإلجابة عن السؤال األول:
ما واقع تطبيق أبعاد استراتيجية المحيط األزرق (االستبعاد ،التقليص ،الزيادة ،االبتكار) في كلية فلسطين التقنية؟

تــم اســتخدام المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والنســبي واختبــار  Tلمعرفــة درجــة الموافقــة ،كمــا فــي الجــدول
التالــي:

جدول رقم (:)5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبي واختبار  tلجميع مجاالت استراتيجية المحيط األزرق

م

.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5

10

الفقرة

المتوسط
الحسابي

المجال األول :االستبعاد
تســتبعد الكليــة البرامــج األكاديميــة التــي ال تناســب
4.05
متطلبــات ســوق العمــل.
تعمــل الكليــة علــى اســتبعاد بعــض المعــدات
3.68
والتجهيــزات التــي ال تناســب عملهــا.
تقــوم الكليــة باســتبعاد اإلجــراءات غيــر الضروريــة
3.60
دون المســاس بجــودة الخدمــة التعليميــة.
تســتبدل الكليــة برامجهــا المحوســبة القديمــة بحديثــة
3.20
بيــن فتــرة وأخــرى.
تلجــأ الكليــة إلــى تخفيــض التكاليــف التســويقية إلــى
أدنــى حــد ممكــن بالتخلــص مــن الكــوادر غيــر 3.30
الكفــوءة.
3.56
جميع الفقرات مجال االستبعاد
المجال الثاني :التقليص
تكتســب الكليــة ثقــة المســتفيدين عبــر تقليــص الخدمات
3.48
ذات الجــودة الضعيفة.
تعمــل الكليــة علــى تقليــص وقــت عمليــة تقديــم الخدمــة
3.41
للمستفيدين.
يُســهم االســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة فــي الكليــة
3.77
بتقليــص حجــم النفقــات.
تعمــل الكليــة علــى تقليــص حجــم األخطــاء الداخليــة
3.44
لجــودة خدماتهــا إلــى أقــل مــا يمكــن.
تســعى الكليــة إلــى تقليــص الخدمــات التكميليــة لتوفيــر
3.63
النفقــات غيــر األساســية.
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الوزن
النسبي

قيمة
القيمة
االختبار
االحتمالية الترتيب
().Sig
t

80.92

11.77

*0.000

1

73.54

7.06

*0.000

2

72.00

6.15

*0.000

3

64.06

1.69

*0.048

5

65.94

2.74

*0.004

4

71.26

9.06

*0.000

69.69

5.13

*0.000

3

68.25

3.92

*0.000

5

75.31

7.21

*0.000

1

68.75

4.02

*0.000

4

72.70

6.23

*0.000

2

األيوبي
3.55
جميع الفقرات مجال التقليص
المجال الثالث :الزيادة
تحســين جــودة الخدمــة التعليميــة المقدمــة زاد مــن
3.78
.1
إقبــال المســتفيدين.
فتــح فــرع جديــد للكليــة زاد حصتهــا الســوقية مــن
3.72
.2
المســتفيدين.
تســتقطب الكليــة الكــوادر الكفــوءة لزيــادة جــودة
3.74
.3
الخدمــة التعليميــة المقدمــة للمســتفيدين.
تعتمــد الكليــة األســاليب التقنيــة الحديثــة لزيــادة كفــاءة
3.63
.4
أداء الخدمــة التعليميــة.
تتميــز الكليــة عــن منافســيها بإضافــة بعــض
3.37
.5
اإلجــراءات ذات القــدرة والكفــاءة العاليــة.
3.65
جميع الفقرات مجال الزيادة
المجال الرابع :االبتكار
تتبنــى الكليــة سياســة تقديــم الخدمــات الجديــدة بمــا
3.88
.1
ينســجم مــع حاجــات المجتمــع.
تُعــد الكليــة الســباقة دومــا ً فــي اســتخدام التقنيــات
3.18
.2
التكنولوجيــة الحديثــة فــي تقديــم خدماتهــا.
يُعــد اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات المتطــورة مفتــاح
3.66
.3
نجــاح الكليــة فــي تحقيــق تفوقهــا التنافســي.
تعمــل الكليــة علــى خلــق بيئــة ابتكاريــة تشــجع
3.62
.4
العامليــن علــى أداء أعمالهــم.
تمتلــك الكليــة القــدرة علــى التكيــف مــع المتغيــرات
3.45
.5
البيئيــة المتســارعة.
3.56
جميع الفقرات مجال االبتكار
3.58
جميع فقرات استراتيجية المحيط األزرق
* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة α ≥ 0.05

70.94

7.83

*0.000

75.69

8.32

*0.000

1

74.46

6.07

*0.000

3

74.77

7.48

*0.000

2

72.62

6.34

*0.000

4

67.38

3.71

*0.000

5

72.98

8.72

*0.000

77.54

9.06

*0.000

1

63.69

1.51

0.067

5

73.13

6.40

*0.000

2

72.31

5.54

*0.000

3

68.92

3.71

*0.000

4

71.11
71.57

7.04
9.85

*0.000
*0.000

يتضح من الجدول السابق ( )5ما يلي:
.

1المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال األول «االســتبعاد» يســاوي ( ،)3.56أي أن الــوزن النســبي
يســاوي ( ،)71.26%وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ( ،)0.000لذلــك يعتبــر المجــال دال
إحصائيًــا عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا
المجــال .ويعــزو الباحــث ذلــك أن إدارة كليــة فلســطين التقنيــة تســعى إلــى اســتبعاد بعــض العناصــر التــي
تراهــا غيــر ضروريــة فــي عملهــا ،والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تخفيــض النفقــات إلــى أدنــي حــد
ممكــن دون التأثيــر علــى جــودة الخدمــة التعليميــة المقدمــة للمســتفيدين .واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة
(أبــو يوســف ،)2019 ،ودراســة (الحورانــي ،)2017 ،ودراســة ( ،)2017 ,Shafiq, et alودراســة
(قاســمي ودخــان ،)2017 ،واختلفــت نتيجــة الدراســة مــع دراســة (بركــة.)2018 ،

.

2المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال الثانــي «التقليــص» يســاوي ( ،)3.55أي أن الــوزن النســبي
يســاوي ( ،)70.94%وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ( ،)0.000لذلــك يعتبــر المجــال دال
إحصائيًــا عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا
المجــال .ويرجــع الباحــث ذلــك إلــى قــدرة إدارة الكليــة فلســطين التقنيــة علــى تقليــص بعــض إجــراءات
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العمــل التــي تراهــا الكليــة غيــر ضروريــة أو غيــر مبــررة ،أو التخلــص مــن بعــض األفــكار عديمــة
الجــدوى أو مســتحيلة التنفيــذ ،ممــا ينعكــس بــدوره إيجابًاعلــى تخفيــض النفقــات والمصروفــات التــي
ال مبــرر لهــا .واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة (أبــو يوســف ،)2019 ،ودراســة (,Shafiq, et al
 ،)2017ودراســة (الحورانــي ،)2017 ،ودراســة (قاســمي ودخــان ،)2017 ،ودراســة (البياتــي وســعيد،
.)2016
.

3المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال الثالــث «الزيــادة» يســاوي (3 ،)3.65أي أن الــوزن النســبي
يســاوي ( ،)72.98%وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ( ،)0.000لذلــك يعتبــر المجــال دال
إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا
المجــال .ويفســر الباحــث النتيجــة بــأن إدارة كليــة فلســطين التقنيــة تعمــل علــى إضافــة بعــض اإلجــراءات
ذات القــدرة علــى زيــادة وتحســين مســتوى جــودة الخدمــات التعليميــة المقدمــة للمســتفيدين ،إذ يمكــن
إلدارة الكليــة أن تحقــق نمــوا ً عنــد وجــود توســع ملحــوظ فــي جــودة الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين
بمــا يمكنهــا مــن جــذب مســتفيدين جــدد ذوي كفــاءة عاليــة .واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة (بركــة،
 ،)2018ودراســة (قاســمي ودخــان ،)2017 ،ودراســة ( ،)2017 ,Shafiq, et alودراســة (Maino,
.)2013 ,et al

.

4المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال الرابــع «االبتــكار» يســاوي ( ،)3.56أي أن الــوزن النســبي
يســاوي ( ،)71.11%وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ( ،)0.000لذلــك يعتبــر المجــال دال
إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا
المجــال .ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن إدارة كليــة فلســطين التقنيــة تعتبــر االبتــكار احــدى الصفــات
المميــزة للكليــة فــي ظــل بيئــة العمــل المتغيــرة وغيــر مســتقرة ،حيــث تســتطيع الكليــة التوصــل إلــى كل
مــا هــو جديــد فــي مجــال التعليــم التقنــي حيــث يضيــف قيمــة أكبــر وأســرع مــن منافســيها للمســتفيدين.
واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة (بركــة ،)2018 ،ودراســة (الحورانــي ،)2017 ،ودراســة (قاســمي
ودخــان ،)2017 ،ودراســة (البياتــي وســعيد ،)2016 ،ودراســة (.)2013 ,Maino, et al

بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات اســتراتيجية المحيــط األزرق يســاوي (،)3.58
وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي ( ،)71.57%وقيمــة االختبــار ( ،)8.85وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي
( ،)0.000وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى فقــرات اســتراتيجية المحيــط األزرق بشــكل عــام.
وقــد حــل مجــال «الزيــادة» علــى أعلــى درجــات الموافقــة بنســبة ( ،)72.98%بينمــا حــل مجــال «االســتبعاد» علــى ثانــي
الترتيــب بــوزن نســبي ( ،)71.29%وحــل مجــال «االبتــكار» علــى ثالــث الترتيــب بــوزن نســبي ( ،)71.11%وحــل مجــال
«التقليــص» علــى رابــع الترتيــب بــوزن نســبي (.)70.94%
ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أهميــة مؤشــرات اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي جــذب مســتفيدين جــدد للكليــة تُســاهم
فــي زيــادة حصتهــا الســوقية ونموهــا المســتمر ،باإلضافــة إلــى قدرتهــا علــى تطويــر وتجديــد وابتــكار خدمــات تعليميــة ذات
جــودة عاليــة تمثــل قيمــة مضافــة للمســتفيدين .واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة (بركــة ،)2018 ،دراســة (الحورانــي،
 ،)2017ودراســة (قاســمي ودخــان ،)2017 ،ودراســة ( ،)2014 ,Alhaddi, et alودراســة (.)2013 ,Maino, et al
ولــم تتفــق نتيجــة مجــاالت الــذكاء االســتراتيجي مــع نتائــج الدراســات الســابقة.

اإلجابة عن السؤال الثاني:
ما مستوى تطبيق أبعاد الميزة التنافسية (الكلفة ،الجودة ،سرعة االستجابة ،اإلبداع) في كلية فلسطين التقنية؟
تــم اســتخدام المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والنســبي واختبــار  Tلمعرفــة درجــة الموافقــة ،كمــا فــي الجــدول
التالــي:

11

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

األيوبي
جدول رقم (:)6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبي واختبار  tلجميع مجاالت الميزة التنافسية

م

.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة

الوزن
النسبي

المتوسط
الحسابي

المجال األول :الكلفة
تســتخدم الكليــة المــوارد المتاحــة بصــورة اقتصاديــة
3.89
رشــيدة.
نجحــت الكليــة فــي الوصــول إلــى مصــادر تمويــل
متعــددة لدعــم أنشــطتها خــال األعــوام الثالثــة 3.95
الماضيــة.
تتناســب تكلفــة التعليــم بالكليــة مــع التكلفــة الســائدة فــي
3.88
الكليات المنافســة.
تســخر الكليــة البحــث والتطويــر لتحديــث عملياتهــا
3.32
الخدميــة للوصــول إلــى غاياتهــا بأقــل تكلفــة.
تحــرص الكليــة علــى جعــل تكاليــف الترويــج فــي
3.74
الحــد األدنــى وفقــا ً لبرامجهــا الترويجيــة.
3.76
جميع الفقرات مجال الكلفة
المجال الثاني :الجودة
تُعــد جــودة الخدمــة المقدمــة منهاجــا ً ثابتــا ً للكليــة
3.63
لتحقيــق التفــوق التنافســي.
تســعى الكليــة إلــى تقديــم خدمــات تعليميــة ذات جــودة
3.75
عاليــة باســتمرار.
يتحقــق رضــا المســتفيدين بجــودة الخدمــة التعليميــة
3.68
المقدمــة مــن الكليــة.
تعمــل الكليــة علــى وضــع معاييــر لمعرفــة كفــاءة
3.45
أعمالهــا.
تنســجم جــودة الخدمــة المقدمــة مــع أهــداف الكليــة
3.71
االســتراتيجية.
3.64
جميع الفقرات مجال الجودة
المجال الثالث :سرعة االستجابة
تحــرص الكليــة علــى جــذب المســتفيدين والمحافظــة
3.68
علــى والئهــم.
تُعــد الكليــة األكثــر اســتجابة لمطالــب وحاجــات
3.31
العامليــن فيهــا.
تتمتــع الكليــة بســرعة االســتجابة فــي المواعيــد حســب
3.25
حاجات المســتفيدين.
تتميــز الكليــة بقــدرة عاليــة علــى االســتجابة لحاجــات
3.63
الطلبــة فــي االختصاصــات الجديــدة.
تعالــج الكليــة شــكاوى واستفســارات المســتفيدين
3.33
بســرعة مناســبة.
3.44
جميع الفقرات مجال سرعة االستجابة

قيمة
القيمة
االختبار االحتمالية الترتيب
().Sig
t

77.85

9.83

*0.000

2

79.08

9.87

*0.000

1

77.54

7.63

*0.000

3

66.46

2.52

*0.007

5

74.77

7.14

*0.000

4

75.14

10.78

*0.000

72.62

5.80

*0.000

4

75.08

7.88

*0.000

1

73.54

6.72

*0.000

3

68.92

4.15

*0.000

5

74.15

7.09

*0.000

2

72.86

7.87

*0.000

73.54

5.82

*0.000

1

66.15

2.34

*0.011

4

64.92

2.39

*0.010

5

72.62

5.69

*0.000

2

66.56

3.07

*0.002

3

68.80

4.89

*0.000
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المجال الرابع :اإلبداع
3.40
 .1يُعد اإلبداع الخدمي منهج ثابت في سياسة الكلية.
تتفــوق الكليــة عــن منافســيها بامتالكهــا رأس مــاالً
3.60
.2
فكريــا ً مبدعــاً.
تتميــز الكليــة بتقديــم خدمــات تعليميــة ذات مســتويات
3.77
.3
أداء وكفــاءة عاليــة.
لــدى الكليــة توجــه واضــح للعمــل مــن أجــل الحصــول
3.49
.4
علــى جوائــز الجــودة واإلبــداع والتميــز.
تعتمــد الكليــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات فــي تقديــم
3.51
.5
كل مــا هــو جديــد مــن خدمــات للمســتفيدين.
3.55
جميع الفقرات مجال اإلبداع
3.60
جميع فقرات الميزة التنافسية
* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة α ≥ 0.05

68.00

3.59

*0.000

5

72.00

5.10

*0.000

2

75.38

7.35

*0.000

1

69.85

4.02

*0.000

4

70.15

4.71

*0.000

3

71.08
71.97

6.75
8.95

*0.000
*0.000

يتضح من الجدول السابق ( )6ما يلي:
.

1المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال األول «الكلفــة» يســاوي ( ،)3.76أي أن الــوزن النســبي
يســاوي ( ،)75.14%وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ( ،)0.000لذلــك يعتبــر المجــال دال
إحصائيًــا عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا
المجــال .ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن كليــة فلســطين التقنيــة تســتخدم كل مــا لديهــا مــن وســائل متاحــة
كــي تتكيــف مــع بيئــة عملهــا المتغيــرة ،فنتيجــة لألوضــاع الماليــة الصعبــة التــي تمــر بهــا الكليــة فإنــه
تقــع علــى عاتــق إداراتهــا مســؤولية مراقبــة المخصصــات الماليــة وترشــيد اإلنفــاق وتســخير الموازنــة
الجاريــة ألعمــال التحصيــل ،ومراقبــة تحصيــل وتوريــد وإيــداع اإليــرادات ،والرفــع بــأي انحرافــات إن
وجــدت .كمــا تســعى الكليــة إلــى اختصــار الخدمــات التكميليــة لتوفيــر النفقــات غيــر األساســية ،وتقــوم
الكليــة بالرقابــة علــى النفقــات باســتمرار ويتــم ذلــك مــن قبــل قســم الرقابــة الداخليــة ،كمــا تتناســب تكلفــة
التعليــم بالكليــة مــع التكلفــة الســائدة فــي الكليــات المنافســة .واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة (الحورانــي،
 ،)2017واختلفــت مــع نتيجــة دراســة (البياتــي وســعيد.)2016 ،

.

2المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال الثانــي «الجــودة» يســاوي ( ،)3.64أي أن الــوزن النســبي
يســاوي ( ،)72.86%وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ( ،)0.000لذلك يعتبــر المجال دال إحصائيًا
عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال قــد زاد عــن
درجــة الحيــاد وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال .ممــا
يــدل علــى أن إدارة كليــة فلســطين التقنيــة تؤمــن بالجــودة واعتبارهــا مطلبًــا اســتراتيجيًا لتحســن مــن قابليــة
الكليــة فــي منافســة مثيالتهــا ،وتُعــد الكليــة خطــة اســتراتيجية تتوافــق وخطــة التنميــة الشــاملة للمجتمــع
الفلســطيني ،وتوفــر إدارة الكليــة أســاتذة وأعضــاء هيئــة تدريــس وطاقــم إداري ذوي إمكانــات عاليــة،
وتنهــج إدارة الكليــة مبــدأ التطويــر والتحســين المســتمر لعملياتهــا اإلداريــة والفنيــة ،وتعمــل إدارة الكليــة
علــى وضــع مواصفــات لمخرجاتهــا فــي ضــوء متطلبــات الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد والجــودة والنوعيــة
لمؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية .واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة (الحورانــي ،)2017 ،ودراســة
(عبــد الغفــور ،)2015 ،واختلفــت مــع نتيجــة دراســة (البياتــي وســعيد.)2016 ،

.

3المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال الثالــث «ســرعة االســتجابة» يســاوي (3 ،)3.44أي أن الوزن
النســبي يســاوي ( ،)68.80%وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ( ،)0.000لذلــك يعتبــر المجــال دال
إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال قد
زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا المجال.
ويعــزو الباحــث ذلــك أن إدارة الكليــة اتســمت خــال الفتــرة الماضيــة باالســتجابة الســريعة لحاجــات
الطلبــة فــي االختصاصــات الجديــدة ،كمــا تحــرص إدارة الكليــة علــى جــذب المســتفيدين والمحافظــة علــى
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األيوبي
والئهــم .كمــا أوضحــت النتائــج وجــود قصــور إلــى حـ ٍد مــا خــال الفتــرة الماضيــة باســتجابة إدارة الكليــة
الســريعة لجميــع مطالــب وحاجــات العامليــن فيهــا ،إضافــة إلــى قصــور إلــى ح ـ ٍد مــا فــي معالجــة إدارة
الكليــة لشــكاوى واستفســارات المســتفيدين بســرعة المناســبة ،وفــي جــذب المســتفيدين والمحافظــة علــى
والئهــم .واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة (الحورانــي ،)2017 ،واختلفــت مــع نتيجــة دراســة (البياتــي
وســعيد.)2016 ،
.

4المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال الرابــع «اإلبــداع» يســاوي ( ،)3.55أي أن الــوزن النســبي
يســاوي ( ،)71.08%وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ( ،)0.000لذلــك يعتبــر المجــال دال
إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا
المجــال .ممــا يــدل علــى أن الكليــة تتميــز بالتعــاون مــع الكليــات األخــرى لتحســين قدراتهــا فــي تحقيــق
جــودة التعليــم التقنــي ،حيــث تعتبــر إدارة الكليــة اإلبــداع منهــج ثابــت فــي سياســتها ،كمــا أن لــدى إدارة
الكليــة توجــه واضــح للعمــل مــن أجــل الحصــول علــى جوائــز الجــودة والتميــز ،وتتميــز الكليــة ببرامــج
جديــدة غيــر موجــودة فــي الكليــات المنافســة ،وتقــدم الكليــة خدمــات تعليميــة حديثــة تواكــب متطلبــات
وتحديــات العصــر ،وتشــجع الكليــة العامليــن علــى االرتقــاء بالخدمــات التعليميــة بمــا يميزهــا عــن الكليات
المنافســة حيــث تتفــوق الكليــة عــن منافســيها بامتالكهــا رأس مـ ً
عــا .واتفقــت النتائــج مــع
ـال فكريًــا مبد ً
نتيجــة دراســة (الحورانــي.)2017 ،

بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات الميــزة التنافســية يســاوي ( ،)3.60وأن المتوســط
الحســابي النســبي يســاوي ( ،)71.97%وقيمــة االختبــار ( ،)12.93وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ( ،)0.000وهــذا
يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى فقــرات الميــزة التنافســية بشــكل عــام .وقــد حــل مجــال «الكلفــة» علــى
أعلــى درجــات الموافقــة بنســبة ( ،)75.14%بينمــا حــل مجــال «الجــودة» علــى ثانــي الترتيــب بــوزن نســبي (،)72.86%
وحــل مجــال «اإلبــداع» علــى ثالــث الترتيــب بــوزن نســبي ( ،)71.08%وحــل مجــال «ســرعة االســتجابة» علــى رابــع
الترتيــب بــوزن نســبي (.)68.80%
ويــرى الباحــث أن بنــاء الميــزة التنافســية لكليــة فلســطين التقنيــة وتنميتهــا ،يُعــد منطلقـا ً أساســيا ً لمواجهــة التحديــات االقتصادية
واالجتماعيــة التــي تفرضهــا عليــه شــح المــوارد .ولكــي تحقــق الكليــة الميــزة التنافســية البــد مــن قيامهــا بدورهــا الحقيقــي
فــي بنــاء نظــام تعليمــي تقنــي يتســم بالتنــوع والترابــط مــن خــال قدرتهــا فــي اإلبــداع والتميــز علــى الكليــات المنافســة
فــي مجــاالت حيويــة مثــل :البرامــج الدراســية ،وخصائــص أعضــاء هيئــة التدريــس ،والمكتبــات ،والقاعــات ،والتجهيــزات
الدراســية والبحثيــة ،وتســهيالت التدريــب العملــي للطــاب ،ونمــط اإلدارة ونظــم الجــودة .وتســتطيع كليــة فلســطين التقنيــة
النجــاح فــي تطويــر مســتواها والوصــول بــه إلــى مســتوى تنافســية عــا ٍل مــن خــال إتباعهــا مجموعــة مــن السياســات التــي
ـرض مــن التنافســية المحليــة واإلقليميــة وذلــك مــن خــال تنميــة القــدرات التنافســية ،ودعــم
تســاعدها علــى تحقيــق مســتوى مـ ٍ
الالمركزيــة واالســتقاللية اإلداريــة لالرتقــاء بنوعيــة وكفــاءة وفاعليــة الكليــة .واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة (الحورانــي،
 ،)2017ودراســة (كحيــل ،)2016 ،ودراســة (عبــد الغفــور ،)2015 ،دراســة ( ،)2015,Hardeep & Bakshiودراســة
( ،)2013,M Yusufواختلفــت مــع نتيجــة دراســة (فائــز وعبــاس.)2016 ،

أما نتائج اختبار فرضيات الدراسة فقد جاءت على النحو اآلتي:
الفرضية األولى:
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق (االســتبعاد،
التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار) وتحقيــق الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين
التقنيــة.
سؤال الفرضية األولى:
هل توجد عالقة بين أبعاد استراتيجية المحيط األزرق وتحقيق الميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية؟
الختبــار هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار « معامــل بيرســون لالرتبــاط « لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك عالقــة بيــن أبعــاد

اإلصدار الثاني ،السنة الرابعة2020 ،
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اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية
اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة.
جدول ()7
معامل االرتباط بين استراتيجية المحيط األزرق والميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية – دير البلح
المتغير التابع
الكلفة

الجودة

سرعة
االستجابة

اإلبداع

الميزة التنافسية

المتغير المستقل
االستبعاد

التقليص

الزيادة

االبتكار
استراتيجية
المحيط األزرق

معامل االرتباط

**0.519

**0.542

**0.508

**0.425

**0.603

القيمة االحتمالية

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

معامل االرتباط

**0.395

**0.424

**0.524

**0.332

**0.511

القيمة االحتمالية

*0.001

*0.000

*0.000

*0.004

*0.000

معامل االرتباط

**0.509

**0.649

**0.600

**0.482

**0.681

القيمة االحتمالية

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

معامل االرتباط

**0.483

**0.652

**0.575

**0.554

**0.689

القيمة االحتمالية

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

معامل االرتباط

**0.576

**0.692

**0.671

**0.548

**0.756

القيمة االحتمالية

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
من خالل جدول ( )7تبين النتائج ما يلي:
.

1تــم اســتخدام اختبــار بيرســون إليجــاد العالقــة بيــن بُعــد االســتبعاد وتحقيــق الميــزة التنافســية (الكلفــة،
الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≤ 0.05وتفيــد
النتائــج أن معامــل االرتبــاط يســاوي ( ،)**0.603وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ()0.000
وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ( )0.05وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن
بُعــد االســتبعاد كأحــد أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة.
لذلــك نقبــل الفرضيــة الفرعيــة األولــى ،أي أنــه يوجــد عالقــة طرديــة بيــن االســتبعاد وتحقيــق الميــزة
التنافســية (الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة
(.α( ≤ 0.05
وتبيــن هــذه النتيجــة أنــه كلمــا كان هنــاك اهتمــام أكبــر مــن قبــل كليــة فلســطين التقنية ببعــد االســتبعاد ،فــإن احتماالت
تحقيــق الميــزة التنافســية تــزداد ،لذلــك البــد مــن زيــادة االهتمــام بهــذا البُعــد مــن خــال اســتبعاد كل مــا هــو غيــر
ضــروري مــن إجــراءات ،وبرامــج عمــل قديمــة ،أو مــوارد بشــرية غيــر فعالــة ،والبحــث عــن كل مــا هــو جديــد
بحيــث يُســاهم بإضافــة قيمــة مضافــة للعمــل داخــل الكليــة لتحقيــق الميــزة التنافســية .واتفقــت النتيجــة مــع دراســة
(بركــة ،)2018 ،ودراســة (الحورانــي.)2017 ،

.
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2تــم اســتخدام اختبــار بيرســون إليجــاد العالقــة بيــن بُعــد التقليــص وتحقيــق الميــزة التنافســية (الكلفــة،
الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≤ 0.05وتفيــد
النتائــج أن معامــل االرتبــاط يســاوي ( ،)**0.511وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ()0.000
وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ( )0.05وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن بُعــد

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

األيوبي
التقليــص كأحــد أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة .لذلــك
نقبــل الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة ،أي أنــه يوجــد عالقــة طرديــة بيــن التقليــص وتحقيــق الميــزة التنافســية
(الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة (≤ 0.05
(.α
تبيــن هــذه النتيجــة أنــه كلمــا كان هنــاك اهتمــام أكبــر مــن قبــل كليــة فلســطين التقنيــة ببعــد التقليــص ،فــإن احتمــاالت
تحقيــق الميــزة التنافســية تــزداد ،ويعــزو الباحــث النتيجــة إلــى قيــام الكليــة بتقليــص بعــض الخدمــات التكميليــة
لتوفيــر النفقــات غيــر األساســية خاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا ،كمــا تعمــل إدارة الكليــة علــى تقليــص حجــم
األخطــاء الداخليــة لجــودة خدماتهــا التعليميــة ألقــل مــا يمكــن ،كمــا تعمــل إدارة الكليــة علــى تقليــص وقــت عمليــة
تقديــم الخدمــة للمســتفيدين ألقــل حــد ممكــن للمســاهمة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية .واتفقــت النتيجــة مــع دراســة
(بركــة ،)2018 ،ودراســة (الحورانــي ،)2017 ،ودراســة (قاســمي ودخــان ،)2017 ،ودراســة (البياتــي وســعيد،
.)2016
.

3تــم اســتخدام اختبــار بيرســون إليجــاد العالقــة بيــن بُعــد الزيــادة وتحقيق الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجودة،
ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≤ 0.05وتفيــد النتائــج
أن معامــل االرتبــاط يســاوي ( ،)**0.681وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ( )0.000وهــي أقــل
مــن مســتوى الداللــة ( )0.05وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن بُعــد الزيــادة كأحــد
أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة .لذلــك نقبــل الفرضيــة
الفرعيــة الثالثــة ،أي أنــه يوجــد عالقــة طرديــة بيــن الزيــادة وتحقيــق الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجــودة،
ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة (.α( ≤ 0.05
تبيــن هــذه النتيجــة أنــه كلمــا كان هنــاك اهتمــام أكبــر مــن قبــل كليــة فلســطين التقنيــة ببعــد الزيــادة ،فــإن احتمــاالت
تحقيــق الميــزة التنافســية تــزداد ،ويرجــع ذلــك إلــى قــدرة إدارة كليــة فلســطين التقنيــة علــى تحســين جــودة الخدمــة
التعليميــة المقدمــة والــذي ســاهم فــي زيــادة إقبــال المســتفيدين علــى الكليــة .كمــا أن افتتــاح فــرع جديــد للكليــة
فــي مدينــة غــزة زاد الحصــة الســوقية مــن المســتفيدين .واتفقــت النتيجــة مــع دراســة (بركــة ،)2018 ،ودراســة
(الحورانــي ،)2017 ،ودراســة (قاســمي ودخــان ،)2017 ،ودراســة (البياتــي وســعيد.)2016 ،

.

4تــم اســتخدام اختبــار بيرســون إليجــاد العالقــة بيــن بُعــد االبتــكار وتحقيــق الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجــودة،
ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة ( ،α( ≤ 0.05وتفيــد النتائــج أن
معامــل االرتبــاط يســاوي ( ،)**0.689وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي ( )0.000وهــي أقــل مــن
مســتوى الداللــة ( )0.05وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن بُعــد االبتــكار كأحــد أبعــاد
اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة .لذلــك نقبــل الفرضيــة الفرعيــة
الرابعــة ،أي أنــه يوجــد عالقــة طرديــة بيــن االبتــكار وتحقيــق الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة
االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة (.α( ≤ 0.05
تبيــن هــذه النتيجــة أنــه كلمــا كان هنــاك اهتمــام أكبــر مــن قبــل كليــة فلســطين التقنيــة ببعــد االبتــكار ،فــإن احتمــاالت
تحقيــق الميــزة التنافســية تــزداد ،ويعــزى ذلــك إلــى أن كليــة فلســطين التقنيــة تعتبــر مــن الكليــات الســباقة دومـا ً فــي
اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة فــي تقديــم خدماتهــا التعليميــة ،كمــا يُعــد اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت المتطــورة مفتــاح نجــاح الكليــة نحــو تحقيــق تفوقهــا التنافســي .واتفقــت النتيجــة مــع دراســة (بركــة،
 ،)2018ودراســة (الحورانــي ،)2017 ،ودراســة (قاســمي ودخــان ،)2017 ،ودراســة (البياتــي وســعيد.)2016 ،

وبصفــة عامــة ،يبيــن جــدول ( )4أن معامــل االرتبــاط يســاوي ( ،)0.756وأن القيمــة االحتماليــة ( ).Sigتســاوي
( )0.000وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ( )0.05وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتراتيجية
المحيــط األزرق والميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة .تبيــن هــذه النتيجــة أن هــذه االســتراتيجية أداة تســهم فــي
إيجــاد المحيطــات الزرقــاء عبــر إطــار تحليلــي يســاعد كليــة فلســطين التقنيــة بخاصــة والكليــات التقنيــة بعامــة علــى العمــل
إليجــاد منحنــى قيمــة جديــدة يُعــد بمثابــة الركيــزة األساســية إليجــاد محيطــات زرقــاء اعتمــادا ً علــى األبعــاد األساســية لهــذه
االســتراتيجية .واتفقــت النتيجــة مــع دراســة (بركــة ،)2018 ،ودراســة (الحورانــي ،)2017 ،ودراســة (قاســمي ودخــان،
 ،)2017ودراســة (البياتــي وســعيد.)2016 ،

اإلصدار الثاني ،السنة الرابعة2020 ،
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اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية
الفرضية الثانية:
يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق (االســتبعاد ،التقليــص،
الزيــادة ،االبتــكار) علــى تحقيــق الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة.
سؤال الفرضية الثانية:
هل يوجد أثر ألبعاد استراتيجية المحيط األزرق على تحقيق الميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية؟
تــم اســتخدام اختبــار «االنحــدار الخطــي المتعــدد» لمعرفــة أثــر المتغيــرات المســتقلة (االســتبعاد ،التقليــص ،الزيادة،
االبتــكار) علــى المتغيــر التابــع (الميــزة التنافســية) ،والجــدول رقــم ( )8يوضــح ذلك.

جدول (:)8
يوضح تأثير أبعاد استراتيجية المحيط األزرق (االستبعاد ،التقليص ،الزيادة ،االبتكار)
في تحقيق الميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية
معامالت االنحدار
المتغيرات المستقلة
0.577
المقدار الثابت
0.210
االستبعاد.
0.039
التقليص.
0.311
الزيادة.
0.280
االبتكار.
معامل االرتباط = 0.776
قيمة االختبار 22.306 = F

القيمة االحتمالية .Sig
قيمة اختبار T
0.105
1.647
0.112
1.612
0.717
0.364
0.003
3.112
0.007
2.791
معامل التحديد ال ُمعدَّل= 0.575
القيمة االحتمالية = 0.000

من النتائج الموضحة في جدول ( )8يمكن استنتاج ما يلي:
●

أن معامــل االرتبــاط =  ،0.776ومعامــل التحديــد ال ُمعــدَّل=  ،0.575وهــذا يعنــي أن ( )57.5%مــن
التغيــر فــي الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة تــم تفســيره مــن خــال العالقــة الخطيــة والنســبة
المتبقيــة قــد ترجــع إلــى عوامــل أخــرى تؤثــر فــي الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة.

●

وقــد بلغــت قيمــة االختبــار Fالمحســوبة  ,22.306كمــا أن القيمــة االحتماليــة أقــل مــن مســتوى الداللــة
( ،)0.05ممــا يعنــي وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة
التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح ،وقــد تبيــن أن القيمــة االحتماليــة المقابلــة الختبــار t
أكبــر مــن مســتوى الداللــة ( )0.05للمتغيريــن «االســتبعاد ،التقليــص» ،وهــذا يعنــي عــدم وجــود تأثيــر
لهذيــن المتغيريــن علــى الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح ،بينمــا تبيــن وجــود تأثيــر
للمتغيريــن «الزيــادة ،االبتــكار» حيــث تبيــن أن القيمــة االحتماليــة المقابلــة الختبــار tأقــل مــن مســتوى
الداللــة .0.05

●

معادلة االنحدار:
الميزة التنافسية = ( 0.210 + 0.577االستبعاد) ( 0.039 +التقليص) ( 0.311 +الزيادة) ( 0.280 +االبتكار)

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى اهتمــام كليــة فلســطين التقنيــة باســتراتيجية المحيــط األزرق فــي تحقيــق الميــزة التنافســية
مقارنــة بمنافســيها ،حيــث يوجــد تأثيــر لبعــد «الزيــادة» فــي تحســين جــودة الخدمــة التعليميــة المقدمــة للمســتفيدين ،وبالتالــي
إرضائهــم وجــذب الكثيــر منهــم وزيــادة الحصــة الســوقية للكليــة .كذلــك اســتراتيجية «االبتــكار» حيــث تــزداد ثقــة المســتفيدين
بالكليــة كلمــا قدمــت لهــم كل مــا هــو حديــث مــن خدمــات تعليمــة ،كمــا يُعــد اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات المتطــورة
مفتــاح نجــاح الكليــة فــي تحقيــق تفوقهــا التنافســي .واتفقــت النتيجــة مــع دراســة (أبــو يوســف ،)2019 ،ودراســة (بركــة،
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

األيوبي
 ،)2018ودراســة (الحورانــي ،)2017 ،ودراســة (قاســمي ودخــان ،)2017 ،ودراســة (البياتــي وســعيد ،.)2016 ،ودراســة
(.)2014 ,Alhaddi, et al

الفرضية الثالثة:
يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوي معنويــة ( α( ≤ 0.05فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية
المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف خصائصهــم الشــخصية (النــوع ،المؤهــل
العلمــي ،المســمى الوظيفــي ،ســنوات الخدمــة).
سؤال الفرضية الثالثة:
هــل يوجــد أثــر ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة؟ هــل توجــد فــروق
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق
وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف خصائصهــم الشــخصية (النــوع ،المؤهــل العلمــي ،المســمى
الوظيفــي ،ســنوات الخدمــة)؟
الختبــار هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار «  Tلعينتيــن مســتقلتين» لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة
إحصائيــة وهــو اختبــار معلمــي يصلــح لمقارنــة متوســطي مجموعتيــن مــن البيانــات .كذلــك تــم اســتخدام اختبــار «التبايــن
األحــادي» لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة وهــذا االختبــار معلمــي يصلــح لمقارنــة  3متوســطات أو
أكثــر ،والجــدول رقــم ( )9يوضــح ذلــك.
جدول (:)9
نتائج اختبار " -Tلعينتين مستقلتين والتباين األحادي" – البيانات الشخصية
البيانات الشخصية
النوع
المؤهل العلمي
المسمى الوظيفي
سنوات الخدمة

اسم االختبار
 لعينتين مستقلتين Tالتباين األحادي
التباين األحادي
التباين األحادي

قيمة االختبار
-0.290
2.103
0.370
4.104

القيمة االحتمالية ()Sig.
0.773
0.109
0.692
0.010

مــن النتائــج الموضحــة فــي الجــدول الســابق ( )9تبيــن أن القيمــة االحتماليــة ( ).Sigأكبــر مــن مســتوى الداللــة
 0.05لـــ “النــوع” ،وبذلــك يمكــن اســتنتاج أنــه ال فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05فــي
اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف
النــوع ،ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى التقــارب الواضــح فــي قيــم نســب متوســطات االســتجابة للذكــور واإلنــاث إلــى أن الجنســين
يخضعــون لنفــس ظــروف العمــل ،وتطبــق عليهــم خطــط وأنظمــة وسياســات عمــل متقاربــة ،ويمارســون نفــس المهــام
الوظيفيــة واألنشــطة  ،ويتحملــون نفــس أعبــاء العمــل دون النظــر إلــى جنســهم .واتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة (الحوراني،
 ،)2017ودراســة (كحيــل ،)2016 ،واختلفــت مــع دراســة (عبــد الغفــور.)2015 ،
وتبيــن أن القيمــة االحتماليــة ( ).Sigأكبــر مــن مســتوى الداللــة  0.05لـــ “المؤهــل العلمــي” ،وبذلــك يمكــن اســتنتاج
أنــه ال فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية
المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف المؤهــل العلمــي ،ويعــزو الباحــث ذلــك
إلــى أن مســتوى تحقيــق غايــات اســتراتيجية المحيــط األزرق ال يعتمــد علــى المؤهــل العلمــي فقــط ،بــل يعتمــد علــى طبيعــة
األهــداف واألنشــطة والمهــام الموكلــة للموظفيــن فــي كليــة فلســطين التقنيــة بغــض النظــر عــن مؤهلهــم العلمــي .واتفقــت هــذه
الدراســة مــع دراســة (الحورانــي ،)2017 ،واختلفــت مــع دراســة (كحيــل.)2016 ،
وتبيــن أن القيمــة االحتماليــة ( ).Sigأكبــر مــن مســتوى الداللــة  0.05لـــ “المســمى الوظيفــي” ،وبذلــك يمكــن
اســتنتاج أنــه ال فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد
اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف طبيعــة العمــل ،ويعــزو الباحــث
ذلــك إلــى أن جميــع العامليــن فــي الكليــة كليــة فلســطين التقنيــة بمختلــف مســمياتهم الوظيفيــة وباختــاف طبيعــة عملهــم فإنهــم
اإلصدار الثاني ،السنة الرابعة2020 ،
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اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية
يســعون جميع ـا ً نحــو تحقيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق ،فــك ٌل يــؤدي دوره ويقــوم بواجباتــه الوظيفيــة إلحــداث التكامــل
فــي تحقيــق أهــداف وأنشــطة الكليــة وصــوالً لغاياتهــا االســتراتيجية .واتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة (الحورانــي،)2017 ،
واختلفــت مــع دراســة (كحيــل.)2016 ،
بينمــا تبيــن أن القيمــة االحتماليــة ( ).Sigأقــل مــن مســتوى الداللــة  0.05لـــ “الســنوات الخدمــة» ،وبذلــك يمكــن
اســتنتاج أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد
اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف ســنوات الخدمــة .ويرجــع الباحــث
ذلــك إلــى أنــه كلمــا زادت ســنوات الخدمــة العمليــة للموظــف فــي الكليــة كلمــا أدى ذلــك إلــى دقــة وموضوعيــة تقديراتهــم
نحــو دور اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي تحقيــق الميــزة التنافســية .واختلفــت مــع دراســة (الحورانــي ،)2017 ،ودراســة
(كحيــل.)2016 ،

نتائج وتوصيات الدراسة:
ً
أول :نتائج الدراسة:
خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج مصنفة كاآلتي:
.

1النتائــج المتعلقــة بالســؤال األول :مــا واقــع تطبيــق أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق (االســتبعاد،
التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار) فــي كليــة فلســطين التقنيــة؟
أظهــرت نتائــج الدراســة أن واقــع تطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي كليــة فلســطين التقنيــة مــن وجهــة نظــر
العامليــن جــاء بدرجــة موافقــة كبيــرة وبــوزن نســبي ( ،)71.57%حيــث بلــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور
االســتبعاد ( ،)71.26%وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة ،وبلــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور التقليــص (،)70.94%
وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة ،وبلــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور الزيــادة ( ،)72.98%وهــو بدرجــة موافقــة
كبيــرة ،وبلــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور االبتــكار ( ،)71.11%وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة.

.

2النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي :مــا مســتوى تطبيــق أبعــاد الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجــودة،
ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة؟
كشــفت نتائــج الدراســة أن مســتوى الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة مــن وجهــة نظــر العامليــن جــاء
بدرجــة موافقــة كبيــرة وبــوزن نســبي ( ،)71.97%حيــث بلــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور الكلفــة (،)75.14%
وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة ،وبلــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور الجــودة ( ،)72.86%وهــو بدرجــة موافقــة
كبيــرة ،وبلــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور ســرعة االســتجابة ( ،)68.80%وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة ،وبلــغ
الــوزن النســبي إلجمالــي محــور اإلبــداع ( ،)71.08%وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة.

.

3النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثالــث :هــل توجــد عالقــة بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق
وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة؟
والفرضيــة األولــى :توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط
األزرق (االســتبعاد ،التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار) وتحقيــق الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع)
فــي كليــة فلســطين التقنيــة.

أظهــرت نتائــج الســؤال الثالــث والفرضيــة األولــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة (0.05
≤ ( αبيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق (االســتبعاد ،التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار) وتحقيــق الميــزة التنافســية
(الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة االســتجابة ،اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط (.)0.756
أمــا بالنســبة لنتائــج الفرضيــات الفرعيــة للفرضيــة األولــى كانــت علــى النحــو التالــي :توجــد عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05بيــن االســتبعاد كأحــد أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ( .)0.603كمــا توجــد عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05بيــن التقليــص كأحــد أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق
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األيوبي
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ( .)0.511وتوجــد عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05بيــن الزيــادة كأحــد أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ( .)0.681كمــا توجــد عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05بيــن االبتــكار كأحــد أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط (.)0.689
.

4النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرابــع :هــل يوجــد أثــر ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة؟
والفرضيــة الثانيــة :توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط
األزرق (االســتبعاد ،التقليــص ،الزيــادة ،االبتــكار) علــى تحقيــق الميــزة التنافســية (الكلفــة ،الجــودة ،ســرعة االســتجابة،
اإلبــداع) فــي كليــة فلســطين التقنيــة.
بينــت النتائــج وجــود أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة (  )α≥ 0.05ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق علــى
تحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة ،وتفســر مــا نســبته ( )57.5%مــن التبايــن فــي المتغيــر التابــع الميــزة

التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة والنســبة المتبقيــة قــد ترجــع إلــى عوامــل أخــرى تؤثــر فــي الميــزة التنافســية،
ـرا فــي أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق المتغيريــن (الزيــادة،
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن أهــم العوامــل تأثيـ ً
واالبتــكار) علــى تحقيــق الميــزة التنافســية علــى الترتيــب ،حيــث تبيــن أن القيمــة االحتماليــة المقابلــة الختبــار tأقــل
مــن مســتوى الداللــة ( ،)0.05وتبيــن أن باقــي المتغيــرات تأثيرهــا ضعيــف.

.

5النتائــج المتعلقــة بالســؤال الخامــس :هــل يوجــد أثــر ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة؟ هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
معنويــة ( α( ≤ 0.05فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف خصائصهــم الشــخصية (النــوع ،المؤهــل العلمــي،
المســمى الوظيفــي ،ســنوات الخدمــة)؟

والفرضيــة الثالثــة :يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( α( ≤ 0.05فــي اســتجابة المبحوثيــن
حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف خصائصهم
الشــخصية (النــوع ،المؤهــل العلمــي ،المســمى الوظيفــي ،ســنوات الخدمــة).
أوضحــت النتائــج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( α( ≤ 0.05فــي اســتجابات
المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف
خصائصهــم الشــخصية تعــزى لمتغيــر (النــوع ،المؤهــل العلمــي ،المســمى الوظيفــي) .كمــا أظهــرت النتائــج وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( α( ≤ 0.05فــي اســتجابات المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية
المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــاف خصائصهــم الشــخصية تعــزى
لمتغيــر (ســنوات الخدمــة) ،حيــث كانــت الفــروق لصالــح العامليــن مــن هــم يعملــون  15ســنة فأكثــر.

ثانيًا :توصيات الدراسة:
مــن خــال مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج ،يمكــن الخــروج بمجموعــة مــن التوصيــات هــي كاآلتــي :بينــت
النتائــج وجــود عالقــة وأثــر ذو داللــة إحصائيــة ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق علــى تحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين
التقنيــة ،وتفســر مــا نســبته ( )57.5%مــن التبايــن فــي المتغيــر التابــع الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة ،وعليــه

توصــي الدراســة بضــرورة تعزيــز دور اســتراتيجية المحيــط األزرق بأبعادهــا ،واســتمرارية العمــل بهــا مــن قبــل إدارة كليــة
فلســطين التقنيــة وعلــى نحــو أفضــل ،والتأكيــد علــى أهميــة بُعــد االســتبعاد مــن خــال اســتبعاد اإلجــراءات غيــر الضروريــة
دون المســاس بجــودة الخدمــة التعليميــة ،باإلضافــة إلــى تخفيــض التكاليــف التســويقية إلــى أدنــى حــد ممكــن مــن خــال
اســتبعاد بعــض العمليــات التــي ال تخــدم طبيعــة العمــل فــي الكليــة وال تقــدم قيمــة مضافــة مــن أجــل تحســين مســتوى األداء
وتقليــل التكلفــة بمــا يحقــق تقد ًمــا وتميـ ً
ـزا للكليــة علــى منافســيها ،والتأكيــد علــى أهميــة بُعــد التقليــص مــن خــال إعــادة النظــر
فــي بعــض إجــراءات العمــل التــي تراهــا إدارة الكليــة غيــر ضروريــة لســير العمــل ،بمــا يتعكــس إيجابًــا علــى تخفيــض
النفقــات والمصروفــات غيــر الضروريــة ،األمــر الــذي يُســاهم فــي تخفيــض تقليــل حجــم التكاليــف ويحســن مســتوى الدخــل
الــازم لعمليــة التطويــر فــي الكليــة ،فمــن الممكــن تقليــص حجــم الخدمــات غيــر الضروريــة المقدمــة للمســتفيدين ،أو تقليــص
اإلصدار الثاني ،السنة الرابعة2020 ،
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اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية
األنشــطة التــي ال تمثــل قيمــة مضافــة للعمــل فــي الكليــة ،والتأكيــد علــى أهميــة بُعــد الزيــادة مــن خــال زيــادة تحســين جــودة
الخدمــة التعليميــة المقدمــة للمســتفيدين ،واعتمــاد األســاليب التقنيــة الحديثــة لزيــادة كفــاءة أداء الخدمــة التعليميــة ،والعمــل
علــى اســتقطاب الكــوادر الكفــوءة لزيــادة جــودة الخدمــة التعليميــة المقدمــة للمســتفيدين ،ممــا يــؤدي إلــى زيــادة األربــاح
المتحققــة والتوســع بمــا ينعكــس إيجابًــا علــى ســمعة ومكانــة كليــة فلســطين التقنيــة بيــن منافســيها ،ممــا يمكنهــا مــن جــذب
واســتقطاب طلبــة جــدد أكثــر مقارنــة بالمنافســين ،والتأكيــد علــى أهميــة االبتــكار مــن خــال تبنــي الكليــة سياســة تقديــم
الخدمــات الجديــدة بمــا ينســجم مــع حاجــات المســتفيدين ،والعمــل علــى تقديــم كل مــا هــو حديــث مــن خدمــات ،والعمــل علــى
تحويــل األفــكار اإلبداعيــة للمســتفيدين إلــى مخرجــات مفيــدة .لذلــك فــإن الكليــة التقنيــة المبدعــة هــي التــي تكــون قــادرة علــى
التجديــد واالبتــكار فــي عملهــا ،بحيــث تتحــول مخرجاتهــا إلــى خدمــات تعليميــة مفيــدة للمســتفيدين والمجتمــع .إضاف ـةً إلــى
ذلــك مــن الضــروري تبنــي وتطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق مــن قبــل مؤسســات التعليــم العالــي بعامــة والكليــات التقنيــة
بخاصــة ،كونهــا مــن االســتراتيجيات الحديثــة التــي تســعى إلــى تحقيــق التفــوق التنافســي المتميــز والمبــدع ،كمــا ينبغــي علــى
الكليــات التــي تعتــزم تطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق األخــذ بعيــن االعتبــار األبعــاد األربعــة الخاصــة بهــذه االســتراتيجية
والتــي تتكــون مــن (االســتبعاد ،التقليــص ،الزيــادة ،واالبتــكار) وتكيفهــا مــع واقــع البيئــة المتغيــرة للكليــات.
كشــفت نتائــج الدراســة أن مســتوى الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة مــن وجهــة نظــر العامليــن جــاء بدرجــة
موافقــة كبيــرة وبــوزن نســبي ( ،)71.97%لــذا توصــي الدراســة بضــرورة العمــل علــى رفــع كفــاءة اســتغالل مــوارد الكليــة
المتاحــة ،وتعظيــم العائــد االســتثماري لهــا ،مــن خــال اعتمــاد نظــام للمســاءلة والرقابــة الجــادة ،وبخاصــة فيمــا يتصــل
بالمــال .وتقديــم خدمــات تعليميــة بتكلفــة مناســبة وفــي حــدود إمكانيــات المســتفيدين مــع مراعــاة جــودة الخدمــة التعليميــة
المقدمــة ،وضــرورة اســتخدام الكليــة المــوارد المتاحــة بصــورة اقتصاديــة رشــيدة ،واختصــار الخدمــات التكميليــة لتوفيــر
النفقــات غيــر األساســية ،والتأكيــد علــى مشــاركة كافــة العامليــن فــي تحقيــق الجــودة المطلوبــة مــن خــال منحهــم المشــاركة
الفعليــة بالمناقشــات الجاريــة حــول الجــودة والتطبيــق الميدانــي ألفكارهــم وآرائهــم العلميــة والعمليــة المبدعــة ،والتأكيــد علــى
التحســين والتطويــر المســتمر لكافــة األعمــال فــي الكليــة وبشــكل خــاص المتعلقــة بتحقيــق الخدمــة التعليميــة ذات الجــودة
العاليــة والمتميــزة ،كمــا ينبغــي علــى إدارة كليــة فلســطين التقنيــة االهتمــام برضــا المســتفيدين (العامليــن ،والطلبــة ،وســوق
العمــل) كأســاس لنجــاح تطبيــق عناصــر الجــودة فــي الكليــة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أهميــة متابعــة آرائهــم ورغباتهــم
ومعرفــة مــدى رضاهــم وخاصــة الطلبــة عــن مســتوى الخدمــات التعليميــة التــي تقدمهــا الكليــة ،وضــرورة توفيــر قاعــدة
بيانــات متضمنــة (المعلومــات األساســية ،الحقائــق ،واألرقــام حــول مــا يفكــر ،يحــس ،يحتــاج ،يريــد ،يتوقــع المســتفيد) وهــي
بدورهــا ســوف تســاعد الكليــة باالســتجابة إلــى هــذه الحاجــات ،كمــا ينبغــي علــى إدارة كليــة فلســطين التقنيــة دعــم وتشــجيع
عمليــات اإلبــداع واالبتــكار وذلــك مــن خــال تجريــب األفــكار والحلــول االبتكاريــة التــي يقدمهــا العامليــن ووضعهــا موضــع
التنفيــذ.
وينصــح كذلــك أن تعمــل إدارة كليــة فلســطين التقنيــة لتحقيــق الميــزة التنافســية واســتدامتها ،اســتخدام الفلســفات العامــة للميــزة
التنافســية ،لكــن بمحتــوى اســتراتيجي يعكــس رســالة ورؤيــة الكليــة وأهدافهــا االســتراتيجية ،ويعتمــد علــى إجــراء تحســينات
وتميــز فــي العمليــات التــي تضمــن ســامة مخرجاتهــا.
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

األيوبي

المصادر والمراجع
ً
أول :المراجع العربية:
.

1أبــو فــأرة ،يوســف أحمــد ( .)2005تقويــم جــودة الخدمــات التعليميــة لكليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة
بالجامعــات الفلســطينية .مجلــة البصائــر.25-1 ،)1( ،

2.أبــو يوســف ،إيمــان ( .)2019دور إســتراتيجية المحيــط األزرق فــي تحقيــق جــودة الخدمــات التمويليــة فــي
البنــوك اإلســامية العاملــة فــي فلســطين .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليــة االقتصــاد والعلــوم
اإلداريــة ،الجامعــة اإلســامية ،فلســطين.
.

3األيوبــي ،منصــور ( .)2014تصميــم بيئــة العمــل والتغيــرات المنشــودة لتحقيــق الميــزة التنافســية :دراســة
تطبيقيــة علــى مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطيني .أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة ،جامعــة الجنــان،
لبنان.

4.بركــة ،إســام ( .)2018دور المنظمــة الذكيــة فــي تبنــي اســتراتيجية المحيــط األزرق :دراســة تطبيقيــة علــى
شــركات الصناعــات الدوائيــة فــي فلســطين .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليــة االقتصــاد والعلــوم
اإلداريــة ،جامعــة األزهــر ،فلســطين.
.

5البياتــي ،فائــز غــازي ،وســعيد ،عبــاس محمــد ( .)2016المواءمــة بيــن اســتراتيجية المحيــط األزرق
واســتراتيجيات الدخــول والخــروج مــن الســوق وتأثيرهمــا فــي تحقيــق الميــزة التنافســية :دراســة
اســتطالعية لعينــة مــن المديريــن فــي مصــرف الرافديــن .مجلــة كليــة المأمــون الجامعــة-125 ،)27( ،
.158

.

6التميمــي ،شــيرين عبــد الحليــم ( .)2010أثــر إدارة العالقــة مــع الزبائــن علــى والء مســتخدمي شــركة
االتصــاالت الخليويــة الفلســطينية – جــوال فــي الضفــة الغربيــة .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليــة
التجــارة ،جامعــة الخليــل ،الخليــل ،فلســطين.

.

7حمــدان ،عبــد الرحيــم ،والشــويخ ،عاطــف ( .)2009مــدى مســاهمة الكليــات التقنيــة فــي تلبيــة احتياجــات
ســوق العمــل الفلســطيني ،بحــث مقــدم إلــى المؤتمــر التربــوي الثانــي «دور التعليــم العالــي فــي التنميــة»،
 ،2009/09/19-18المنعقــد فــي جامعــة األزهــر.33-1 ،

.

8حمــودي ،وجــدان حســن ( :)2013دور اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي دعــم مهــام إدارة عالقــات
الزبائــن :دراســة اســتطالعية فــي الشــركة الوطنيــة لصناعــة األثــاث المنزلــي بالموصــل ،مركــز
الدراســات المســتقبلية (بحــوث مســتقبلية) ،كليــة الحدبــاء الجامعــة.120-89 ،)41( ،

.

9الحواجــرة ،كمــال ( .)2010دراســة ارتبــاط اســتراتيجيات رأس المــال المعرفــي بــاألداء التنافســي
للمؤسســات .مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة.309-279 ،2)7( ،

	10.حــواس ،أميــرة محمــد رفعــت ( .)2003أثــر االلتــزام التنظيمــي والثقــة فــي اإلدارة علــى العالقــة بيــن
العادلــة التنظيميــة وســلوكيات المواطنــة التنظيميــة بالتطبيــق علــى البنــوك التجاريــة .رســالة ماجســتير
غيــر منشــورة ،كليــة التجــارة ،جامعــة القاهــرة ،مصــر.
	11.الحورانــي ،يوســف ( .)2017مــدى تبنــي اســتراتيجية المحيــط االزرق لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة
فــي قطــاع غــزة ودورهــا فــي تعزيــز الميــزة التنافســية المســتدامة .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليــة
التجــارة ،الجامعــة اإلســامية ،غــزة ،فلســطين.
	12.الخمــاس ،بــدراوي ( .)2004صياغــة االســتراتيجية التســويقية الموجهــة بالميــزة التنافســية فــي قطــاع
الســياحة العراقــي .أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة ،كليــة اإلدارة واالقتصــاد ،جامعــة البصــرة.
	13.داســي ،وهيبــة ( .)2012دور إدارة المعرفــة فــي ميــزة تحقيــق تنافســية :دراســة تطبيقيــة فــي المصــارف
اإلصدار الثاني ،السنة الرابعة2020 ،
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اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية
الحكوميــة الســورية .مجلــة الباحــث ،العــدد.176-165 ،11 :
	14.رؤوف ،رعــد عدنــان ( .)2010دور أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي األداء التســويقي بالتطبيــق
علــى الشــركة العامــة لصناعــة األدويــة والمســتلزمات الطبيــة فــي نينــوى .تنميــة الرافديــن ،جامعــة
الموصــل.335-317 ،3)98( ،
	15.الزهرانــي ،عبــد هللا ( .)2012واقــع نظــم معلومــات إدارة المــوارد البشــرية وأثرهــا علــى الميــزة
التنافســية :دراســة ميدانيــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الســعودية .المجلــة العلميــة لكليــة التجــارة
جامعــة أســيوط.30-1 ،)52( ،
	16.صالــح ،زاهــد محمــد ( .)2019اســتراتيجية المحيــط األزرق ومــدى توافــر مؤشــراتها :دراســة تحليليــه
آلراء عينــة مــن القيــادات العامــة لصناعــة األدويــة والمســتلزمات الطبيــة فــي ســمراء .مجلــة تكريــت
للعلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة ،كليــة اإلدارة واالقتصــاد ،)46( 15 ،ج.151-139 ،2
	17.طالــب ،عــاء ،والبنــاء ،زينــب ( .)2012اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة التنافســية المســتدامة .عمــان،
دار الحامــد للنشــر والتوزيــع.
	18.عبــد الغفــور ،صالــح ( .)2015متطلبــات إدارة المعرفــة ودورهــا فــي تحقيــق الميــزة التنافســية فــي
جامعــات قطــاع غــزة .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،أكاديميــة اإلدارة والسياســة للدارســات العليــا،
فلســطين.
	19.عجعــج ،محمــد ،والعبــادي ،هيثــم ( .)2015أثــر التوجــه اإلبداعــي فــي تحقيــق الميــزة التنافســية :دراســة
ميدانيــة فــي مجموعــة االتصــاالت األردنيــة «أورانــج – األردن» .المؤتمــر العلمــي الدولــي األول –
منظمــات األعمــال – الفــرص والتحديــات والتطلعــات ،جامعــة البلقــاء التطبيقيــة ،األردن.
	20.العديلــي ،محمــد ناصــر ( .)2009تحديــات تطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق في الشــركات االقتصادية
االلكترونيــة .مجلــة االقتصاديــة ،العدد ،5691 :الســعودية.
	21.العطــار ،فــؤاد ( .)2010دور فلســفة المحيــط األزرق فــي تحقيــق التفــوق التنافســي دراســة اســتطالعية
آلراء عينــة مــن العامليــن فــي شــركة زيــن لالتصــاالت ببغــداد .مجلــة جامعــة كربــاء العلميــة (العلــوم
اإلنســانية).68-52 ،3)8( ،
	22.الغالبــي ،طاهــر ،وإدريــس ،ووائــل ( .)2007اإلدارة االســتراتيجية :منظــور منهجــي متكامــل .عمــان،
دار وائــل للطباعــة والنشــر.
	23.الغالبــي ،طاهــر ،وإدريــس ،ووائــل ( .)2009اإلدارة االســتراتيجية :منظــور منهجــي متكامــل .الطبعــة
الثانيــة ،عمــان ،دار وائــل للطباعــة والنشــر.
	24.الفضــل ،مؤيــد محمــد علــي ،وغديــر ،انعــام محســن ( .)2012تأثيــر محاســبة تكاليــف الجــودة فــي تحقيــق
الميــزة التنافســية دراســة تحليليــة لعينــة مــن المنظمــات الصناعيــة العراقيــة .الغــري للعلــوم االقتصاديــة
واإلداريــة.252-231 ،23)8( ،
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