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  مقــــدمــــة

 التربوية عامة والجامعات بخاصة بغرض   ات مؤسسأمام ال   كبير  تحد    المحيط األزرق   تمثل استراتيجية    
عبر خلق مساحة من    الحمراء وذلك المحيطات  واالنتقال بالمنافسة من حيز  نفسها من المنافسة    انتشال

 الطلب الذي هو قليل أصل    من تقسيم  مطروح فبدالا غير  لسوق ال منازع فيها بحيث تصبح المنافسة أمر  ا
فإن   وتقليدهم  المنافسين  من    راتيجيةاست وملحقة  واالنعتاق  الطلب  زيادة  علي  تقوم  األزرق  المحيط 

 .  (1)المنافسة
يفرض  ،جامعة طموحة    السادات،  مدينة  جامعةوتعد         الذي  تجعلها    عليهااألمر  تسويقية  تحديات 

على استعداد لمواجهتها والتعامل معها حتى تتمكن من المنافسة في سوق التعليم العالي والجامعي والذي  
  ،(2) يضم جامعات عريقة ذات تاريخ حافل 

المصرية من العديد من    كغيرها من الجامعات    تعاني    و برغم جهود الجامعة لتحقيق ذلك فإن الجامعة  
ب   والبحثية.  الجامعية الخدمات  عن  اإلعلن في  قصورواقع اإلداري والخدمي  الالمشكلت  ذات الصلة 

تعاون    عن  اإلعلن في قصور(3).المجتمع خدمة  في الجامعة مع األخرى  المجتمع  مؤسسات  ضعف 
 هذا في  المعهد  أو الكلية  أنشطة لدعم  اللزمة المالية الموارد  نقص ، (4) .والوحدات  كز راالم وأنشطة خدمات 
  إلى  أدى  مما العلمي البحث  كز راوم بمنظمات  التسويق إلدارة  التنظيمي الهيكل في قصور وجود ،المجال
 المتبعة التسويقية االستراتيجيات  في قصور جود ،.العلمية اسات ر والد  البحوث  نتائج من االستفادة ضعف

 .العلمي البحث  كز ار وم  بمنظمات 
األمر الذي يفرض على جامعة السادات تفعيل وظيفتها التسويقية لتتمكن من المنافسة المحلية مع القطاع  
والتي   األزرق  المحيط  استراتيجية  مثل  جديدة  تسويقية  أساليب  تنتهج  وأن  األخرى،  والجامعات  الخاص 

 المصرية. يمكن لها أن تقدم حلوال نوعية وعملية لمشكلت التسويق في الجامعات 

 حيث تكمن مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي: 

 ؟ التسويق للخدمات الجامعية استراتيجية لتطوير فى وضع  األزرق المحيط  استراتيجية استخدامكيف يمكن 

 :السؤال الرئيسمن يتفرع و 

 لجامعية؟ ا المؤسسات  في تطبيقها ومتطلبات  األزرق، المحيط الستراتيجية ما األسس النظرية -1
 

استراتيجية المحيط األزرق، كيف تبدع سوقا جديدة وتكون خارج اطار ماوبرغن:  رينيهوكيم،وتشان . - 1

 .26، م2006،ترجمة،جانبوت حافظ ، دار الفكر،دمشق، المنافسة
 . م2013مارس   25، بتاريخ 180قرار جمهوري رقم   - 2
دور الجامعة في خدمة المجتمع دراسة مطبقة على جامعة المنيا ومجتمع المنيا :  الحسينى أحمد  القادر عبد أميمه - 3

 . 36م.ص2001 المنيا، جامعة ، التربية كلية  ، ه ار دكتو رسالة  ، المحلي
  ، المجتمعدور بعض المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة األزهر في خدمة : محمد أحمد السيد إيهاب  - 4

 . 22، صم2002 األزهر، جامعة التربية، كلية،ماجستير رسالة
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 للخدمات   تسويقية  استراتيجية  وضع  في   تفيد   والتي  السادات   مدينة  جامعةل  البيئي  التحليل   عناصر   ما  -2
 تقدمها؟  التي
ما التصور المقترح لتسويق الخدمات الجامعية بجامعة مدينة السادات في ضوء استراتيجية المحيط    -4

 ؟األزرق 
 :  بحثداف الــأه

للخدمات الجامعية بجامعة مدينة السادات وذلك من خلل   استراتيجية تسويقية  ايجاد البحث إلى  تهدف  
  اسـتراتيجية ود فرص  ـ تراتيجي بوجـادر اإلداري االسـادة الوعي للكـــــزيــ  و.المحيط األزرق استخدام استراتيجية  

 هدف التفوق. للها لتحقيق ـــــــــمن الممكن استغ
 : البحث ية ــأهم
أهمية      يقدم من    البحث   اهذ   تنبع  يمكن    أنه  ال  مداخل  جديدة،  تنافسية  مداخل  التربوية  للمؤسسات 

علي التفكير اإلبداعي    االستراتيجيةالقصير، كما تشجع هذه    المدىأن تنافسها علي    األخرى للمؤسسات  
، كما أنها تحفز المؤسسات علي أن  السوق خارج    المنافسينبشكل مستمر، لضمان عامل التميز وطرح  

تلبية احتياجات المستفيدين من الجامعة  جديدة بما يمكنها من  مجاالت تسويقية    تحاول باستمرار ابتكار
 .علي خدمات الجامعة وخلق طلب جديد 

 ج الدراسة:  ــــمنه

ات  ـالملحظ،و يةــــخصــ ابلت الشــــــــالمقواعتمد على    البحث المنهج الوصفي كأحد أساليب    استخدم البحث   
العلومات االستبانة  و صية.ــــــــالشخ جمع  التدريس    وقد .فى  هيئة  أعضاء  من  عينة  على  األدوات  طبقت 

 والطلب بمدينة السادات 

 مصطلحات الدراسة  

 ويق:ـــــوم التســــ مفه

التسويق         جمعية  أنه    علىالتسويق        American Marketing Associatio :األمريكيةتعرف 
  (1) المستخدملتوجيه تدفق السلع والخدمات من المنتج إلي المستهلك أو  اللزمةمجموعة من األنشطة 

ال يقتصر فقط توجيه تدفق    النشاط التسويقيوعلي الرغم من أهمية هذا التعريف فإنه محدود، وذلك ألن  
إنتاج هذه السلع والخدمات وذلك من  السلع والخدمات من المنتج إلي المستهلك، ولكنه يبدأ قبل عملية 

  ل دراسة األسواق، والتعرف علي رغبات ومتطلبات المستهلك، ومن ثم تحديد مواصفات سعر البيع خل

 
1-  R.Ayhanyilmaz (2005). Using of Marketing Communication for Distance Education 

Institutions, Turkish Online Journal of Distance Education, Vol. 6, No. 2, P. 1. 
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كما يستمر إلي   ذلك،بالنسبة للمنتج النهائي، وطرق توزيعه وأساليب الترويج واإلعلن........إلي غير  
 ( 1)و الخدمة المقدمة أما بعد البيع للتعرف علي رد فعل المستفيدين نحو السلع  

 ستراتيجية المحيط األزرق:امفهوم 

مصطلح استراتيجية المحيط األزرق من المصطلحات الحديثة التداول في األدبيات اإلدارية ويعود    يعد    
لإلشارة    )  Chan Kim and Renee Mauborgneالفضل في استخدام هذا المصطلح إلي كل من )

تركز علي  كاستراتيجية    ( 2) إلي الوسائل الكفيلة باكتشاف مواقع السوق التي لم تصلها المنظمات المنافسة.
السوق. المجهولة في  الفراغ والمناطق  تمثل  التي  الوجود،  إلي حيز  بعد  لم تخرج  التي  في   (3) الصناعات 

حين يعدها البعض آلية تضمن التحرر او التخلص من حالة المنافسة القائمة وصوال إلي بناء استراتيجية  
كما وينظر إلي هذه االستراتيجية علي أنها تمثل الطريق الذي تحدد من خلله كيفية      (4)  غير تنافسية.

 فتح مساحة من السوق جديدة غير مطروقة سابق ا، وخلق الطلب وفرص النمو. 

 االطار النظرى 

 نشأة استراتيجية المحيط األزرق:  :أوال

( تحــت 2005اســتراتيجية المحــيط األزرق نظريــة جديــدة قــام بتطويرهــا كــيم وموبــورن فــي عــام ) تعــد       
مظلة المنظومة الفكرية الجديدة المتمثلة في منظور إعادة البناء فـي اإلسـتراتيجية، حيـث أمضـيا مـا يقـارب 

لـي نمـط ( صـناعة، بهـدف التوصـل إ30( شـركة فـي حـوالي )300العشرين عاما في دراسة مـا يزيـد عـن )
اســتراتيجي يقــود الشــركات إلــي االبتعــاد عــن أســواق المنافســة الشــديدة، وابتكــار ايمــة للزبــائن وللمؤسســات 

 (5والشركات معا بهدف النمو وتحقيق أهداف المؤسسات.)
ويعد مصطلح استراتيجية المحيط األزرق من المصـطلحات حديثـة التـداول فـي االدبيـات اإلداريـة، لإلشـارة 

الكفيلة باكتشـاف مواقـع السـوق التـي لـم تصـلها المؤسسـات المنافسـة، كاسـتراتيجية تركـز علـي   إلي الوسائل

 
 الميزة  تحقيق  في  األزرق   المحيط  إستراتيجية  دور    رجب،  عبدالمنعم  وجيهان  ،منصور  عبدالكريم  صابر  شيماء  -  1

  كلية   -  شمس  عين   جامعة:  والتجارة  للقتصاد   العلمية  المجلة .  المحمول  شركات  عملء  على  تطبيقية  دراسة:  التنافسية
 (. 2016)، 229 –    213 ، 4ع التجارة،

2 - Startle , Hart , L , 1997 , " Beyond  greening : Strategies' for a sustain  able World", 
Harvard business review , January – February.                                                                                                                                        

دمشق   –، ترجمة  جانبوت حافظ ؟، دار الفكر للنشر  إستراتيجية  المحيط األزرق  :كيم ، شان ورينييه موبورن  - 3

 33.+86، ص م 2006،
2-. How to create an order  -  winning the market " Harvard Business Review .vol.2.no.13.  
Michael , porter , 1996    " 

5 -Kim, W, Chan, Mauborgne.Renee(2005),” Blue ocean strategy, How to create uncontested market space  
and make the competition irrelevant”, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, USA,p.18 
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الصــناعات والمنتجــات التــي لــم تخــرج بعــد إلــي حيــز الوجــود، والتــي تمثــل الفــراغ أو المنــاطق المجهولــة فــي 
 (  1السوق.)

القائمــة ومــا تحتويــه مــن  وهنــام مــن يــري بــأن انبثــاق معظــم هــذه المحيطــات نــاجم عــن األســواق الحاليــة   
أعمال معروفة وصناعات ومنتجات سائدة، وقوانين المنافسة التي تركـز باألسـاع علـي قـدرة المؤسسـة فـي 
مواجهة المنافسة، والوصول إلـي المنتجـات الجديـدة والزبـائن واألسـواق المسـتهدفة بشـكل أسـرع وأفضـل مـن 

 (2منافسيها.)
 :مفهوم استراتيجية المحيط األزرق     

( اسـتراتيجية جديـدة أسـموها تاسـتراتيجية المحـيط األزرقت. Kim & Mauborgne, 2005ابتكـر )   
فالمحيطـات الحمــراء هــي أســواق . وقـد قــاموا بتقســيم سـوق العمــل لجــزءين همــا المحيطـات الزرقــاء والحمــراء

نجــــد ان  ،خــــرالجانــــب اآوعلــــي والمحــــددة.  معروفــــةالســــواية ال ات المســــاحذات ا و العمــــل الموجــــوده فعليــــ  
ا و فتراضـيه غيـر موجـوده  تمثل اسواق العمـل االزرقاء  المحيطات   فالمؤسسـات  .ةذات مسـاحات مجهولـفعليـ 

التــي تطــور اســتراتيجية المحــيط االزرق تحلــل ســوق العمــل وتبتكــر بــدورها متطلبــات جديــده ومنــتج وخدمــه 
 تلئم الطلب. 

ستراتيجيات الحديثة التي ظهرت مؤخرا وهي نتيجة لتطـور وتعتبر استراتيجية المحيط األزرق من اإل   
عــالم األعمــال الــذي يتســم بــالتغير والتجديــد حيــث تطــور مفهــوم اإلدارة االســتراتيجية مــن خــلل النظريــات 
ــه  ــاعده رينيـ ــيم ومسـ ــان كـ ــور )تشـ ــد البروفسـ ــاردعلي يـ ــة هارفـ ــاب اإلدارة فـــي جامعـ ــا كتـ ــي أثـــري بهـ واألراءالتـ

مؤسســة مســـتمرة فـــي العمـــل 30  لتلــك االســـتراتيجية بعـــد دراســة مستفيضـــة لعـــدد مــابورجون( الـــذين توصـــل
وعلــي الـرغم مــن أن بعــض  ، ألكثـر مــن مائـة عــام والمقارنــة بـين تلــك المؤسســات ذات المجـاالت المختلفــة
ــا،  ــودة حاليـ ــناعة الموجـ ــدا وراء حـــدود الصـ ــاء نشـــأت بعيـ ــمن المحيطـــات الزرقـ ــا انبثـــق مـــن ضـ ــإن معظمهـ فـ

لـذلك فـإن اسـتراتيجية المحــيط األزرق  (3راء مـن خـلل توســيع حـدود الصـناعة السـائدة، )المحيطـات الحمـ
 هي استراتيجية عمل تحفز علي خلق فضاء جديد لسوق بدال من التنافس في الصناعات الموجودة.

بأنهــا ت عمليــة تســويقية غيرمألوفــة إجرائيــا  تعريــف اســتراتيجية المحــيط األزرق  ومــن خــلل ماســبق يمكــن 
 تعمل علي إنشاء أسواق جديدة غير معروفة لدي المنافسين أو الجمهوروذلك من خلل ابتكار القيمةت.

 الفرق بين المحيط األزرق والمحيط األحمر

 قد قسم الباحثان كيم وموبورن عالم األسواق إلي جزأين:ل

 
 . 22(،" استراتيجية المحيط األزرق"، ترجمة جانبوت حافظ، دار الفكر للنشر، دمشق، ص 2006) كيم،شان ورينيه موبورن - - 1
 . 16، ص 2003دار وائل للنشر، عمان، إدارة االبتكار،  عبود نجم : - - 2
 مرجع سابق(، 2012) عالء طالب، وزينب البنا،- - 3
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تمثــل الصــناعات القائمـة، حيــث تكـون المنافســة قويــة، ألن حـدود تلــك الصــناعات  المحيطـات الحمــرا :
معلومة ومعروفة من قبل جميع المنافسـين، كمـا تسـعي للحصـول علـي أعلـي نسـبة مـن الطلـب الحـالي فـي 
السوق الحالي، ولكن مـع ازدحـام محـيط السـوق بالمزيـد مـن المنافسـين، تصـبح األوضـاع شرسـة والمنافسـة 

 ج منافسون كثيرون من السوق.قوية ويخر 
هـي األسـواق البكرواألسـواق التـي ال يوجـد فيهـا منافسـة قويـة والتـي لـم تكتشـف بعـد   المحيطات الزرقا :

ولم تتلوث بالون األحمر ت لون المنافسة الدمويةت هي تعني اإلبداع واالبتكار في المنتجات والخـدمات رغـم 
 األسواق المكتشفة تتم صناعة الطلب للمرة االولي.المنافسة الشرسة في عالم اليوم، وفي هذه 

 إيجاد المحيطات الزرقا 

إن أهم ما يتصف به االقتصاد العالمي هو زيادة حد الصراع التنافسي ومدي تأثيره علي استراتيجيات    
مـراء الفي طريقه للزوال مع تزايد دمويـة المحيطـات الح  األعمال وهذا االتجاه الذي ساد في القرن العشرين

حيث ستحتاج اإلدارة إلي اإلهتمام أكثـر بالبحـث عـن المحيطـات الزرقـاء مـن خـلل خلـق مسـاحات جديـدة 
 (1.)من السوق واألداء العالي المستديم من خلل التحرم االستراتيجي

 (2)  المحيط األزرق يوجد مدخلين يجادوإل
خلق صناعات جديدة تماما علي الرغم مـن أنـه اليراعـي متطلبـات المجتمـع، إال : المدخل األول -1

، والتــي جــذبت لهــا المليــين مــن خــلل االســتفادة مــن Googleأنــه مــدخل فاعــل ومنــتج مثــال ذلــك شــركة 
 الخدمات التاي تقدمها.

ــاني -2 ، خلــق تطبيقــات جديــدة وتعــادة تعريــف األفكــار مــع محــيط أحمرموجــود حاليــا : المــدخل الن
فالعديـــد مـــن المؤسســـات تمـــارع نشـــاطات متعاكســـة مـــن أجـــل دعـــم الكفـــاءة الداخليـــة أو مراابـــة المنافســـين 

 وكيفية دخولهم للسوق وهي نشاطات خارجية.
وعلـي الـرغم مـن ذلـك فـإن اسـتراتيجية المحـيط األزرق تجلــب بعـض المحـددات معهـا منهـا مـا هـو إدراكــي 
والـــذي يتمثـــل بـــأن كثيـــر مـــن المؤسســـات تســـد الطريـــق علـــي  اإلبـــداع مـــن خـــلل االرتكـــاز علـــي العلمـــات 

 فهـي تعتمـد علـي علمتهـا التجاريـة فـي تسـويق Coca Cola- Pepsi – IBMالتجاريـة مثـل شـركات 
المنتجات الجديـدة أو خلـق أسـواق جديـدة لهـا، أمـا المحـدد اآخـر فهـو تنظيمـي والـذي يتمثـل فـي تغيـر بيئـة 
العمـــل والسياســـات واالجـــراءات الداخليـــة والعمليـــات وبالتـــالي يتطلـــب ذلـــك نـــوع مـــن التغييـــر والـــذي ســـيقابل 

 
،ص  2012عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع،  ، 1زة التنافسية المستدامة، طاستراتيجية المحيط األزرق والمي عالء طالب، وزينب البنا، - 1

52. 
2  -  Mills, R. J., & Fadel, K. J. (2012). E-Learning as a career path in information systems 

curricula: A blue ocean opportunity. American Journal of Business Education, 5(2), 103-114. 
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تكــون أكثــر كفــاءة فــي تقليــل بالمقاومــة، كــذلك التغيــرات االقتصــادية التــي تجبــر الكثيــر مــن المنظمــات أن 
 التكلفة مما يشكل محددا إضافيا الستراتيجية المحيط األزرق.

 المحيطات الزرقا  والحمرا  :
المحيطــــات الحمــــراء األســــواق المألوفــــة والمعروفــــة التــــي تشــــبعت بالســــلع والخــــدمات حيــــث تطــــرح  تمثــــل

المؤسسات منتجاتها وتزدحم األسواق بها ويكون الصراع التنافسي علي أوجه، حيـث تكـون تلـك الصـناعات 
ب ( أن االســـتراتيجيات التـــي تتحـــدد مـــن خـــلل مســـتوي الطلـــ KIM,2015معلومـــة ومقبولـــة، ويـــري كـــيم ) 

 (1وتوفر الموارد تسمي المحيط األحمر والتي تمثل األماكن الموجودة أصل.)
كمـــا أن المخطــــط االســـتراتيجي ضــــمن اســـتراتيجية المحــــيط األحمـــر يعتمــــد علـــي منافســــة الســــواق إذ أن 
المؤسسات تناضل من أجل الحفاظ علي حصتها السواية في األسواق التقليدية وتسعي لتنفيذ اسـتراتيجيات 

يز أو القيــادة فــي الكلفــة حيــث تســتخدم اســتراتيجيات دفاعيــة فــي ســوق تنافســي محــدود لتحــاف  علــي التمــا
نفســها فــي البيئــة الدمويــة، فأغلــب الصــناعات اليــوم تنطــوي تحــت اســتراتيجية المحــيط األحمــر التــي تمثــل 

ون أســاع أغلــب الصــناعات القائمــة اليــوم، فهــي صــناعات متكــررة وموجــودة بكثــرة فــي عــالم األعمــال ويكــ
) تميــز المنــتج، أو تخفــيض  نجاحهــا المنافســة القويــة والدمويــة والتــي تعتمــد علــي مهــارات معينــة مــن خــلل

التكاليف، أو تحسين الجـودة(، أمـا المحيطـات الزرقـاء فهـي تمثـل الصـناعات التـي لـم يـتم اكتشـافها بعـد أو 
بـاللون األحمـر) لـون المنافسـة الدمويـة(  مناطق السوق النائية البكر التي يصل إليهـا المنافسـون ولـم تتلـوث 

 (2والتي تشير للمحيط األحمر.)
أو  أما المخطط االستراتيجي للمحيط األزرق فإنه يعمل علي خلـق بيئـات جديـدة إلعـادة تعريـف المنجـات 

الخدمات حيـث تكـون طبيعـة المنافسـة أمـرا غيـر مطـروح ويكـون السـعي للحصـول علـي اسـتراتيجية التمـايز 
ــابهة  ــيط األزرق تكـــــون مشـــ ــتراتيجيات المحـــ ــائص اســـ ــد، حيـــــث إن خصـــ ــة فـــــي آن واحـــ والقيـــــادة فـــــي الكلفـــ

التـي تعتبرهـا الستراتيجيات المنقبيين من حيث البحث عن أسواق ومنتجات جديـدة، وال أحـد ينكـر الخطـورة 
منظمــات األعمــال عنــد الــدخول ألســواق جديــدة أو الســعي لخلــق طلــب جديــد لــذلك فهــي تفضــل البقــاء فــي 
المحيط األحمر ألنها معلومـة ومعروفـة لـدي تلـك الشـركات حيـث يكـون هنـام عائـد علـي االسـتثمار معلـوم 

 (3ومحدد وهذا ما شكل المحيط األحمر الكبير.)
 حيط األزرق اإلبداع واستراتيجية الم

 
1 - - Kim, C,& Mauborgne, R,(2015), Blue Ocean Strategy , Boston, Massachusetts: Harvard 
Business school Pres. 

 . 10ص ن األحمر،سوريا، رسالة ماجستير،كلية االقتصاد،جامعة دمشق،استراتيجية المحيط األزرق بدال م:أحمدمحمد - 2
نجاح اختيار المشاريع الريادية ضمن برنامج "مبادرون" )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة  العوامل المؤثرة في :   طارق ثابت - 3

 .2016اإلسالمية، غزة، 
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يكمن اإلبداع في أنه عملية أساسية لتكوين استراتيجية المحيط األزرق أو هو أساع ألي عملية تسـعي 
اليوم الخروج من المحيط األحمر إلي المحيط  للتميز والتفرد عن غيرها ومن خلل ذلك تحاول المؤسسات 

ورغم ذلك فإن المؤسسة التي أصـبحت األزرق من خلل إدخال طرائق جديدة وأفكار لم يتناولها اآخرين، 
في المحيط األزرق كانت قد مرت بتجربـة السـوق األحمـر إال أنهـا تبنـت شـعار اإلبـداع واإلبتكـار مـن أجـل 

 (1االنتقال للصفاء والنقاء في المحيط األزرق.)
 الدعامات األربعة الستراتيجية المحيط األزرق :   
عـــن مجموعـــة العوامـــل الرئيســـية التـــي تـــؤدي لنجـــاح المؤسســـة وتشـــكل الـــدعامات الرئيســـة وهـــي عبـــارة    

 ( وهي : 2015الطلق استراتيجية المحيط األزرق والتي ذكرها كيم وموبورن ) 
: إتقــان اللعبــة المســتهدفة  والتــي تتمثــل فــي توايــع وصــياغة الســيناريوهات المختلفــة التــي تأخــذ بعــين أوال

 افسين في السوق.اإلعتبار كل المن

إكمال قوة المنافسين والذي يعبر عن الموقع الذي تبدع فيه المؤسسة كونها مكمل أساسيا للمنتجات ثانيا: 
 الرئيسية .

عـامل مهمـا مـن خـلل تأسـيس شـراكة فاعلـة مـع المنافسـين   مطابقـة التعاونيـة والتـي تعتبيـرعرض ال:  ثالنا
 الرئيسيين في السوق.

 (2الحفاظ علي المرونة في صياغة الخطط التسويقية وتصميم المنتج والعمليات الخاصة بالمنتج.)  رابعا:

 ابتكار القيمة : حجر الزاوية في استراتيجية المحيط األزرق 
تتميز المؤسسات االبتكاريـة عـن غيرهـا مـن المؤسسـات بأنهـا تكـون أسـرع مـن منافسـيها فـي السـوق فـي    

مواكبة التطور بجميع جوانبه، لذا فإنهـا تكـون حريصـة علـي اإلتيـان بكـل مـا هـو جديـد سـواء علـي مسـتوي 
فيـزهم للبتكــار، تطـوير المنـتج أو تحسـين العوامـل التنظيميـة للمؤسسـة مثـل جـذب المبتكـرين ورعـايتهم وتح

لــذا فــإن علــي المؤسســات التــي تســعي ألن تصــبح  مبتكــرة مــن خــلل اســتخدام نمــوذج الــنظم الــذي يعطــي 
مخرجات مرغوبة مثـل المنتجـات االبتكاريـة حيـث تكـون األفـراد والمـوارد إبداعيـة داخـل تلـك المؤسسـة ومـن 

االبتكارت هو التوصـل إلـي كـل مـاهو الضروري توافر البيئة التي تشجع االبتكار، وقد أوضح سترينجر أن 
جديـــد بصــــيغة التطــــور المــــنظم والتطبيــــق العملــــي لفكــــرة جديـــدة، أي التعامــــل مــــع شــــىء جديــــد لــــم يســــبق 

 (3اختيارهت.)
 أنموذج ابتكار القيمة في استراتيجة المحيط األزرق 

 
1 - Daft, Richard,(2001), Organization and Design, 7th ed, New York: Western College. 
2 - Kim, C,& Mauborgne, R,(2015), Blue Ocean Strategy , Boston, Massachusetts: Harvard Business school Pres. 
3 -  Stringer, Robert (2000), How to manage Radicals Innovation, California Management Review, 24(4) 
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لقيمة فينتمي للمحيط يختلف ابتكار القيمة عن إضافة القيمة فاألول ينتمي للمحيط األزرق أما إضافة ا   
األحمــر مــن خــلل إلحــاق منــافع إضــافية للمنــتج أو الخدمــة المقدمــة فــي حــين ال يــتم التركيــز علــي أســعار 
المنتجـــات أو الخـــدمات المقدمـــة، أمـــا فـــي اســـتراتيجية المحـــيط األزرق فيـــتم التركيـــز علـــي تقليـــل التكـــاليف 

 وتوفير خصائص مميزة للمنتج.
 (1مة ) االبتكار + القيمة ( وذلك كما يلي :)ويتكون مفهوم ابتكار القي 

مجرد إضافة للقيمة، وهي تركز علي إضافة القيمة بمستويات    تصبح القيمة دون ابتكار:
 . متدرجة ومختلفة

ــدون  يمــة  إن التكنولوجيــا ليســت القائــد األساســي فــي خلــق المحيطــات الزرقــاء، فــالمحيط : االبتكــار ب
األزرق هــو لــيس إبــداع التكنولوجيــا، لكــن المحيطــات الزرقــاء تــأتي مــن خلــق القيمــة، فاالبتكــار بــدون ايمــة 

هـو تقوده التكنولوجويا فقط ويطلق عليه مستقبل السوق وهو يتجاوز استعدادات الزبائن لقبوله فيعطيهم ما 
 (2غير مستعدين لشرائه وهو لهذا يفشل .)

 صياغة استراتيجية المحيط األزرق 
وتعني صياغة الخطة األساسية لمنظمة األعمال والتي تتطلب مهارات عملية وتحليلية بترجمة النظري 

صياغة  إلي واقع عملي وميداني مدروع بدقة أي نقل الدراسات والتحليل والتوجه االستراتيجي إلي إطار 
 ( 3خطة استراتيجية بملمح واضحة ودايقة يفهمها الجميع.)

تعني تطوير خطط طويلة  األمد من أجل اإلدارة الفاعلة          ويري ويلن وهانجر أن صياغة اإلستراتيجية 
للتهديدات والفرص البيئية في ضوء نقاط القوة والضعف للمؤسسة وهي تتضمن تعريف رسالة المؤسسة 

 (4وتحديد األهداف وتطوير االستراتيجيات ووضع السياسات التوجيهية.) 
جات أو في سياسات السوق من خلل التطبيق الهادف  ويمكن للمؤسسات القيام بتغييرات فعالة في المنت 

ألدوات المحيط األزرق، حيث هنام ستة مبادئ يمكن لكل مؤسسة أن تستخدمها لصياغة وتنفيذ 
  استراتيجيات 

   : إعادة بنا  حدود السوق األول  المبدأ
 

1 - Białoń, L. (2015). Creating marketing strategies for higher education institutions. Marketing of Scientific and 
Research Organizations, 18(4). 
2  -  Noren, Mans and Wang, Yining, (2010). Mapping the Business Strategy : A strategic 

management analysis – case study of Gekasull ared, Gothenburg Economic and Law. 

  ، ص  .2009، الطبعة العربية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي، منهج معاصر إدريس بني حمدان: - 3

56. 
4 - Wheelmen. T, & H, (2008) Strategic management and Businesses Policy: Concepts and Cases. 11th ed, 
Prentice Hall. 
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م إيجـاد المحـيط األزرق يعد المبدأ األول في استراتيجية السوق األزرق وذلك لإلنفلت من المنافسة ومن ثـ
، ويــتم ذلــك مــن خــلل النظــر إلــي مــا وراء حــدود الصــناعة بــدال مــن البحــث ضــمن حــدود الصــناعة حيــث 
يتوجــب علــي المؤسســات التوجــه نحــو الصــناعات البديلــة خــارج المجموعــة اإلســتراتيجية للصــناعة وخــارج 

لمنــتج أم للخــدمات المقدمــة وخــارج مجموعــة الزبــائن الحــاليين وخــارج العــروض التكميليــة ســواء أكــان فــي ا
 (1االتجاه الوظيفي أو العاطفي للصناعة أيضا خارج الوقت.)

 ( 2) المبدأ الناني: التركيز علي الصورة وليس علي األرقام
يجـــــب علـــــي المؤسســـــة التـــــي تســـــعي  لـــــذلك أن تركـــــز علـــــي الصـــــورة العامـــــة كـــــي ال تضـــــيع بـــــين أرقـــــام 
اإلستراتيجيات والتي تـؤدي إلـي ضـياع الهـدف األساسـي بـين عـدد كبيـر مـن البيانـات، حيـث تتـيح الصـورة 

لل الكليــة اكتشــاف الفــرص المتاحــة ممــا يســاعد المؤسســة للنظــر لبيئــة المنافســة فــي أعــين زبائنهــا مــن خــ
تطوير األداء ووفقا لمتطلبات الزبائن، وتتمثـل االسـتراتيجية بـالتركيز علـي األهـداف العامـة وتحقيـق رسـالة 
المؤسســة مــن خــلل مجموعــة األفعــال والقــرارات التــي يســعي المــدراء لتحقيقهــا مــن خــلل تحقيــق مســتوي 

 متفوق من األداء.
 ( 3:) المبدأ النالث : االمتداد إلي ما ورا  الطلب الحالي

يعتبر هذا المبدأمكونا أساسيا لتحقيق ابتكار القيمة وذلك من خلل أخذ مسارا معاكسا لما عليه األسواق 
 علي الفروقات بين أذواق المستهلكين. لزبائن الحاليين بدالمن التركيز الحمراء من خلل التركيز علي غير ا

 المبدأ الرابع: السعي للسياق اإلستراتيجي الصحيح: 
بيق ذلك من خلل ترتيب االستراتيجيات التي تتناسب مع البيئة الداخلية والخارجية وفهم الظروف ويتم تط

المحيطــة بالمؤسســة وهــو يســاعد المــدراء اإلســتراتيجيين علــي وضــع القــررارات المناســبة والمتوقعــة للزبــائن، 
تها فــي المكــان والزمــان ومــا يســاعد فــي ذلــك إمــتلم المؤسســة للمــوارد التــي تســاعدها علــي تنفيــذ اســتراتيجي

المناســب لتحقيــق أهــدافها والوصــول لمتطلبــات الزبــائن فــي كــل مرحلــة، وتحتــاج المؤسســة لبنــاء اســتراتيجية 
 والتبني ( –الكلفة  –السعر  –المحيط األزرق معايير ضمن ساق منفعة ) الزبون 

 (4) المبدأ الخامس : تخطي الحواجز الرئيسية للمؤسسات 

 
أحمد  -  1 العلوم :  محمد  كلية  تسويق  ماجستير  التخرج  مذكرة   ، االحمر  البحر  من  بدال  الزرقاء  المحطات  استراتيجية 

 .  6، دمشق ، ص  2010-2009االقتصادية ، دفعة 
2 - Lindič, J., Bavdaž, M., & Kovačič, H. (2012). Higher growth through the Blue Ocean 

Strategy: Implications for economic policy. Research policy, 41(5), 928-938 
3-  Mi, J. (2015). Blue ocean strategy. Wiley Encyclopedia of Management, 1-1. 

أحمد  -  4 االحمر  :محمد  البحر  من  بدال  الزرقا   المحطات  العلوم   استراتيجية  كلية  تسويق  ماجستير  التخرج  مذكرة   ،
 .  6، دمشق ، ص  2010-2009االقتصادية ، دفعة 
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المؤسسات أن تبذل الجهد الكبير في تجاوز العائق الذي قد ينـتج جـراء المنافسـة الخارجيـة مـن يجب علي  
خــلل ترتيــب األقســام الداخليــة وتعــادة توزيــع األدوار والمهــام مــن خــلل التــدريب والمشــاركة والتعلــيم، وذلــك 

 للحد من ظهور المشاكل الناجمة عن ظهور المحيط األزرق.
 (1) نظرية مع التطبيق المبدأ السادس: أسس ال

يتمثل مدي النجاح في تشكيل اإلستراتيجيات واستغللها في المحيط األزرق والتي تكون مصحوبة  
بالتطبيق ولتحقيق نجاح استراتيجية معينة يجب بذل جهد إضافي من جميع أعضاء فريق العمل بتحديد  

لي تلك المياه المفتوحة وستصل إلي  اإلرتباطات، والتفسيرات، والتوقعات، وعندها فقط ستبحر مؤسستك إ
 مينائك المنشودة من النجاح. 

 : تنفيذ استراتيجية المحيط األزرق 
بصــورة ناجحــة يمثــل تحــديا اكثــر صــعوبة وتعقيــدا ألن الطريقــة العلجيــة  يعتبــر تطبيــق اإلســتراتيجية    

لترجمـة سلســة اإلنجــازات علـي أرض الواقــع هــو بمثابـة هــو بمثابــة ترجمـة لمــا تــم التخطـيط لــه مســبقا، وأي 
فشل في تطبيق وتنفيذ اإلستراتيجية سوف يتعداها لمـا بعـد ذلـك بحيـث يطـال اإلدارة العليـا والمؤسسـة ككـل 

كانــت اإلدارة ناجحــة فــي اســتخدام أدوات التحليــل للبيئــة الداخليــة والخارجيــة وصــياغة اإلســتراتيجية  ومهمــا
المناسبة إال أن جميع جهودها تؤول للفشل إذا لم توضع في سياق تنظيمي مناسـب، حيـث تهـتم الصـياغة 

أثنــاء العمليــات واإلنتــاج وأنهــا بتحليــل العوامــل قبــل التنفيــذ بينمــا مرحلــة التنفيــذ تهــتم بــإدارة العوامــل المــؤثرة 
 (2تبني علي أساع العمليات التشغيلية .)

 : بنا  تنفيذ اإلستراتيجية 
تعتبر عملية تنفيذ اإلستراتيجية خطوة مهمة للغاية لنجاح اإلستراتيجية الجديدة ألنها تمثل المحك الرئيس  

أو التغيير الجزئي الكبير الذي لنجاح أو فشل باقي الخطوات، ويصاحب عملية التنفيذ التغيير الجذري 
سينافي ما اعتاد عليه الموظفين في تنفيذ مهام العمل الروتينية وما اعتادوا عليه لسنوات طويلة، ولكن إذا 

 ( 3ما تمت إدارة عملية التغير بشكل صحيح فإنه يصبح مكسبا لدي المؤسسة.)
 (4) اإلبتكار ( :  –التقليص  –الزيادة  –مؤشرات استراتيجية المحيط األزرق ) اإلستبعاد 

( فـي اختيـار مؤشـرات المحـيط األزرق بنـاء علـي ورد فـي 2012اعتمد كل مـن عـلء طالـب وزينـب البنـا )
التقلـيص  –الزيادة  -االدبيات وأراء الباحثين الذين اتفقوا علي هذه المؤشرات وتصاغ المؤشرات ) االبتكار

 االستبعاد (  –
 (1)ستراتيجية للمصفوفة كما يليويمكن توضيح الخيارات اال   

 
 . 7نفس المرجع: ص  - 1
 . 95مرجع سابق، ص :عالء طالب، وزينب البنا - 2
 .52،ص 2007، القاهرة، الدار الجامعية، 1، ط قراءات في علم وتصميم منظمات األعمال : علي مسلم، وعلي عمر - 3
 . 32، ص مرجع سابق  عالء طالب وزينب البنا: - 4
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(: تسعى المؤسسات إلى استبعاد أو إخفاء بعض العناصر التي تراها غير Eliminatedاالستبعاد ) .1
ضرورية في عملها والتي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض النفقات دون التأثير على مستويات حجم  

نه استبعاد لبعض العمليات غير النافعة أو التي ال  أالمبيعات والجودة، لذلك يمكن النظر إليه على  
جل زيادة كفاءة وفاعلية العملية اإلنتاجية مع االحتفاظ  أتقدم أي منفعة للمؤسسة من    تخدم العمل وال

بنفس الحجم من المبيعات واألرباح وتقليل التكاليف وحجم االستثمار بما يحقق تقدم المنظمة وتميزها  
 عن منافسيها مع ضرورة امتلكها لكشوف كاملة لكل من الموارد واألعمال.

(: ويعني تقليص أو تخفيض بعض إجراءات العمل التي تراها المنظمة غير  Reducedالتقليص ) .2
ضرورية أو غير مبررة، مما ينعكس بدوره على تخفيض النفقات التي ال مبرر لها، األمر الذي يسهم 
بالبيئة   المضرة  التطبيقات  تقلل من جميع  المتحققة كأن  األرباح  ثبات  التكاليف مع  تقليل حجم  في 

 جل تمييز المنظمة عن منافسيها. أي والخارجي من بشقيها الداخل
ــين Raisedالزيـــادة ) .3 ــافة بعـــض المـــواد واإلجـــراءات ذات القـــدرة علـــى زيـــادة وتحسـ (: ويقصـــد بهـــا إضـ

مســتوى جــودة المنتجــات المقدمــة للزبــائن، إذ يمكــن للمؤسســة أن تحقــق نمــوا ســريعا عنــد وجــود توســع 
كون معدل نمو مبيعاتها أو حصـتها السـواية بمسـتوى ملحوظ في بعض أهداف األداء والتي عادة ما ي

أعلى من الزيادة العادية، وبما يؤدي إلى زيـادة مسـتوى حجـم األربـاح المتحققـة وتوسـعها بالشـكل الـذي 
يــنعكس إيجابــا علــى شــهرتها وســمعتها محليــا ودوليــا، ممــا يمكنهــا ذلــك مــن جــذب زبــائن جــدد وتداريــين 

 ذوي كفاءة عالية للعمل فيها.
حــدى الصــفات المميــزة للمنظمــات المتقدمــة فــي البيئــات المتغيــرة، ويعنــي أ(: يعــد Innovationبتكــار )اال .4

سرع من المنافسين في السوق. ويعنـي أكبر و أايمة  بإضافةقدرة المؤسسة على التوصل الى ما هو جديد 
 .بداعية الخلقة إلى مخرجات مفيدةذلك تحويل األفكار اإل

أن تبتكـر أعمــاال ومنتجـات جديـدة وكــذلك  األزرق  المؤسســة العاملـة وفـق اســتراتيجية السـوق وبـذلك تسـعي 
إيجاد بيئة عمل مبتكرة وأساليب إنتاج وتسويق مبتكرة، حيث قدم كيم ومابورغان أنموذج ابتكار القيمة أو 

تكــار تصـبح مجــرد مـا يســمي بـاألنموذج اإلســتراتيجي والـذي اقترحــا فيـه الباحثــان بـأن تقــديم القيمـة دون اب
إضــافة، أمــا اإلبتكــار دون ايمــة يصــبح كتكنولوجيــا فقــط ويطلــق عليــه مســتقبل الســوق والــذي قــد يتجــاوز 

 استعدادات وتوقعات الزبائن فيعطيهم شيء غير مستعدين لقبوله أو لشرائه .
 التربوى  زرق فى المجال نجاح تطبيق استراتيجية المحيط األ نموذج  ىيلنوضح فيما وسوف
 المدرسة الخضرا :  حالة

 
ة: مدخل معاصر، عمان, المحيط األزرق والميزة التنافسية المستدام  علء فرحان طالب وزينب مكي البناء: إستراتيجية  -  1

 . 124، ص 2012،دار الحامد
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بــرامج المــدارع الخضــراء فــي جميــع أنحــاء حركــة المــدارع الخضــراء هــي حركــة عالميــة، حيــث انتشــرت 
يعمــل برنــامج حيــث مســاعدتها فــي تحقيــق األهــداف البيئيــة. لوشــبكات ايمــة  مــوارد بالمــدارع  مــزودةالعــالم 

 600000مليـون طالـب، و  9.5،  مدرسة 37000بلدا و يتضمن   50المدارع البيئية الدولي حاليا في  
تسـعى  التـي المـدارعفنهـج شـمولي .  أنهـا ذات توحد حركة المدارع الخضراء التي الميزة الرئيسية  و معلم.  

 (1)ييمكن أن تتخذ إجراءات في ثلثة مجاالت رئيسية ه خضراءإلى أن تصبح 
 . المنهج 3                 . أسس المدرسة2           . مبنى المدرسة1

وتســعى فكــرة المــدارع الخضــراء إلــى تحويــل المؤسســات التعليميــة إلــى مــا يشــبه المحميــات البيئيــة، بمــا    
كيوتـــو يجعلهــا تتوافــق مـــع الكثيــر مـــن التوصــيات التـــي نصــت عليهــا االتفاقـــات الدوليــة، خصوصـــا  اتفــاق 

الخـــاص بالحـــد مـــن انبعـــاث الغـــازات المســـببة للحتبـــاع الحـــراري، وتيجـــاد وازع بيئـــي فـــي ضـــمير التلميـــذ 
والعمــــل علــــى تعميقــــه وتنميتــــه وتعويــــدهم علــــى احتــــرام الكوكــــب الــــذي يعيشــــون علــــى ســــطحه وتــــوعيتهم 

وتوظيــف حماســهم  وتبصــيرهم بمــا ينبغــي علــيهم القيــام بــه تجــاه هــذا الكوكــب، وتنميــة روح المســئولية فــيهم
الطبيعي تجاه قضايا البيئة بما يجعـل لهـم دورا  رائـدا  فـي توجيـه وحـث بـاقي فئـات المجتمـع علـى المشـاركة 

 في حل مشكلت بيئتهم ومجتمعهم.
ــة وســـبل        ــكلت البيئـ ــذ بقضـــايا ومشـ ــة التلميـ ــرد توعيـ ــراء علـــى مجـ ــدارع الخضـ ــر دور المـ وال يقتصـ

تهم البيئيـة، ولكنهـا بمثابـة محاولـة لخلـق نمـوذج مصـغر لمـا ينبغـي أن يكـون التعامل معها، أو تنمية مهـارا
بـــل تتـــيح المدرســـة الفرصـــة للتلميـــذ أن يشـــارم بفاعليـــة فـــي أنشـــطة حقيقيـــة داخـــل ،  عليـــه المجتمـــع بأســـره

المدرسة، تعـزز ايمـة المشـاركة واإلسـهام الفعلـي فـي حـل المشـكلت ويربـي مجموعـة مـن العـادات السـليمة 
بل إن هذه المدرسة تعتبر كنه من نقلها خارج المدرسة ويكون بمثابة نواة لتغيير فعال في المجتمع.التي تم

نفسها أداة تعليمية، فهي بيئة جاذبـة للطـلب، تقلـل البيـاب وتزيـد مـن انتبـاه الطالـب، حيـث يـتعلم األطفـال 
كما تزيد من صحة المعلم عن طريق األمثلة الحية مممايتيح للطلب فرصة لإلنجاز والتحصيل األفضل، 

 (2.)مما يزيد من انتاجيته
فالمدرسة الخضراء تعتبر أفضل لعملية التعلم، ولعملية التعلـيم، وللميزانيـة، وللمجتمـع، بـل وللكوكـب   
ومن يقول أن تكلفة المدرسة الخضراء أكبر من المدارع العادية فهذه خرافـة، أمـا الحقيقـة فـإن تلـك   أيضا .

المــدارع ال تكلــف أكثــر مــن غيرهــا مــن المــدارع، كمــا أنــه يمكــن تحويــل المــدارع الموجــودة بالفعــل إلــي 
ى تحصــيل مــدارع خضــراء ولــيس بالضــرورة إنشــاء مــدارع جديــدة.كما تشــير الدراســات إلــى ارتفــاع مســتو 

مقارنــة  الرياضــيات والعلــوم و الفنــون واختبــارات اللغــةطــلب المــدارع االبتدائيــة بالمــدارع الخضــراء فــي 
بالطلب بالمدارع التقليدية نتيجة لتعرضهم لضوء النهـار، والهـواء النقـي، والتـدريب العملـي علـى المنـاهج 

 
1 - Hoffman, Kate. "Green Schools Programs." Green Teacher no. 90 (Fall, 2010): 3-7. 
http://search.proquest.com/docview/808610853?accountid=38235. 
2  - Douglas E. Gordon, H. A. (2010). Green Schools as High Performance Learning FacilitiesNational 
,Clearinghouse for Educational Facilities. September: the National Institute of Building Sciences, p.13 
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صــرفون بشــكل أفضــل فــي الصــف ولــديهم ، كمــا أنهــم يتفــي حديقــة المدرســة  التجريبيــة والخبــرات العمليــة
 (1)اتجاهات إيجابية نحو المدرسة.

 التحليل البيئي لجامعة مدينة السادات ثانيا :
وهـي بهـذا تتميـز  12/3/2013بتاريخ   180أنشئت جامعة مدينة السادات بالقرار الجمهوري رقم          

بأنها أحدث جامعـة حكوميـة مصـرية كمـا أنهـا أول جامعـة حكوميـة تتواجـد فـي مدينـة صـناعية فضـل عـن 
واحـدة خـارج أنها وجامعة المنوفية ) الجامعة األم ( يعتبرا أول تجربة لتواجد أكثر من جامعة فـي محافظـة 

إطــار القــاهرة الكبــرى، ولهــذاه االعتبــارات الــثلث فــإن جامعــة مدينــة الســادات وهــي ترســم ملمــح خطتهــا 
 االستراتيجية تضع في االعتبار:

 ن .و ضرورة البدء من حيث انتهي اآخر  -1
 الحاجة الماسة إلنشاء كليـات غيـر نمطيـة وتخصصـات وبـرامج جديـدة لمواكبـة متطلبـات سـوق العمـل  -2

 واحتياجات اإلقليم.
التكامــل مــع جامعــة المنوفيــة وعــدم تكــرار كليــات بعينهــا فيمــا عــدا كليــات القطــاع الطبــي نظــرا لحاجــة  -3

مجتمـــع مدينـــة الســـادات ومحيطهـــا الجغرافـــي الممتـــد داخـــل محافظـــات المنوفيـــة والبحيـــرة ومرســـي مطـــروح 
وتنشـاء كليـات جديـدة للحـد مـن مشـاكل والسادع مـن أكتـوبر، وذلـك فـي ضـوء توجـه الدولـة للتوسـع األفقـي 

 اغتراب الطلب.
وتقع مباني ومنشـتت الجامعـة فـي مدينـة السـادات بمحافظـة المنوفيـة، ولقـد كـان إلنشـاء هـذه المدينـة إقامـة 
 مدينة صناعية حديثة ونشر الصـناعات التـي تخلـق فـرص عمـل للشـباب وفـتح آفـاق جديـدة ألبنـاء مصـر،

 يرتكز علي النشاطين الصناعي والزراعي، لتصبح مجتمعا عمرانيا جديدا 
تمنح الجامعة درجة البكالوربوع والليسانس ودرجتي الماجسـتير والـدكتوراه باإلضـافة إلـي دبلـوم الدراسـات و 

الخــدمات عمليــة التعليميــة والبحثيــة وتقــديم وحــدة ذات طــابع خــاص لخدمــة ال 27الجامعــة  وتضــ  ، العليــا
 المجتمعية 

 (2جامعة مدينة السادات:) رؤية ورسالة  
 جامعة مدينة السادات رائدة دوليا ونموذجا إلنتاج المعرفة وتطبيقاتها. الرؤية :    

تلتزم جامعة مدينة السادات بإعداد خريج يواكب احتياجات سوق العمل محليا من خلل  :الرسالة 
 خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية تشجع علي االبتكار والتميز في إطار التطوير المستمر.

 لجامعة مدينة السادات الخطة االستراتيجية

 
1 1 - Why Green Schools? (2014, October 22). Retrieved from Green Schools Initiative: 
http://www.greenschools.net 

 . 3، ص 2014جامعة مدينة السادات،  دليل أخالقيات البحث العلمي: -1
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 (1) قرار وفلسفة إعداد الخطة اإلستراتيجية: 
الخاص بتشكيل لجنة إعداد الخطة  2014/ 10/ 8بتاريخ    803صدر قرار رئيس الجامعة رقم 

نائب رئيس الجامعة للدراسات  –اإلستراتيجية للجامعة برئاسة األستاذ الدكتور/ رفاعي إبراهيم رفاعي  
 العليا والبحوث والمكون من :

اإلستراتيجية وكذلك الرسالة والغايات العامة، واألهداف تتضمن الخطة اإلستراتيجية للجامعة الرؤية 
 اإلستراتيجية ، والسياسات والبرامج واألخلايات والقيم . 

 فلسفة الجامعة: 
تتبنــــي الجامعــــة فلســــفة تقــــوم علــــي توجيــــه كافــــة اإلمكانيــــات األكادميــــة واإلداريــــة والماليــــة للتطــــوير       

 من جامعة مدينة السادات وتشمل :والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة 
( الخدمات التعليمية المقدمة للطـلب ببيـة الوصـول بهـم إلـي أعلـي المسـتويات مـن التميـز والقـدرة علـي 1)

 التنافس في سوق العمل سواء بمرحلة البكالوريوع أو الدراسات العليا.
االحتياجـات الحقيقيـة للمجتمـع  ( انتاج بحوث ذات جودة عالية بشقيها األكاديمي والتطبيقي مبنية علي2)

وقـادرة علـي حـل المشـكلت والـدفع بـه فـي مسـارات التقـدم واالزدهـار، وذلـك ببيـة تحقيـق رضـا المسـتفيدين 
واألطراف ذات المصلحة اعتمادا علي االلتزام بالتوجه  نحو التحسين والتطـوير المسـتمر، ومشـاركة جميـع 

فــي األداء المبنــي علــي أعلــي معــايير الجــودة، مــع األخــذ األطــراف داخــل وخــارج الجامعــة لتحقيــق التميــز 
بنظام التقويم المستمر لألداء الجامعي في كل الجوانب بما يحقق المعايير األكادمية والجامعية في سـعيها 
نحو تحقيق الجودة الشاملة تعتمد علـي االلتـزام بنشـر وتعزيـز ثقافـة الجـودة مـع العمـل علـي تحقيـق التـرابط 

 علي النحو التالي : والتجانس وهي
 ( تطوير الجامعة وفقا للقياسات المرجعية.1)
 وغايات وأهداف وايم الجامعة.( إلتزام إدارة الجامعة وكافة وحداتها برسالة 2)
 ( نظام إداري فعال وفق معايير الجودة وأداء متميز للموارد البشرية.3)
للمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعـة بهـدف إعـداد خـريج يواكـب ( االلتزام بالتحسين والتطوير المستمر 4)

 سوق العمل المحلي واإلقليمي ودعم جودة البحث العلمي في إطار أخلقي.
 ( السعي الدائم لتحقيق التميز واإلبداع واالبتكار وتحقيق التميز الفكري األكاديمي والريادة البحثية.5)
 ليات للتنبؤ باالحتياجات المستقبلية للمجتمع واألخذ بزمام المبادرة.( اتباع منهجية قائمة علي وضع آ6)
 مع احتياجات وتوقعات المستفيدين ( تحقيق المساواة والعدالة والمرونة خلل تقديم الخدمة وبما يتوافق 7)
 ( إعلء القيم والمثل العليا بالجامعة.8)
 ومعايير الخطة االستراتيجية. ( المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء في ضوء أهداف9)

 
 .18(، ص 2024 -2015السادات،)الخطة االستراتيجية: جامعة مدينة  -1
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 وفيما يلي إشارة مختصرة لمنهجية ومخرجات عمل الفريق في كل مكون من هذه المكونات: 
 أوال:  التحليل البيئي:

 تحليل البيئة الداخلية لمختلف كليات ومعاهد الجامعة بهدف التعرف علي نقاط القوة والضعف بها. -
كليــات ومعاهــد الجامعــة بهــدف التعــرف علــي الفــرص والقيــود والتهديــدات تحليــل البيئــة الخارجيــة لمختلــف  -

 بها.
 ( SWOTإعداد مصفوفة ملخص تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجامعة) -

 ثانيا: إعداد الرؤية اإلستراتيجية:
مقترحــة  تــم إعــداد الرؤيــة اإلســتراتيجية للجامعــة وفقــا لنتــائج التحليــل البيئــي والمقارنــة بــين صــياغات بديلــة

 وفق أسس ومعايير تم االتفاق الختيار الصيغة األكثر ملءمة.
 ثالنا: إعداد رسالة الجامعة:

 تم إعداد رسالة الجامعة وفقا لنتائج التحليل البيئي وبما يخدم تحقيق الرؤية اإلستراتيجية للجامعة.
 رابعا: تحديد الغايات اإلستراتيجية:

تــم التوصــل إلــي الغايــات اإلســتراتيجية للجامعــة مــن خــلل تحديــد المجــاالت الرئيســية للغايــات والتــي تــم 
 حصرها في :

 ( المقررات الدراسية واألنشطة الطلبية .1)
 ( البحوث والدراسات.2)
 ( اإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية.3)
 مؤسسات المجتمع.( علقات التعاون والتحالف والشراكة مع 4)
 ( تم التوصيل إلي مجموعة من الغايات اإلستراتيجية التي تغطي تلك المجاالت.5)

 خامسا: تحديد وصياغة األهداف اإلستراتيجية:
اســتنادا علــي مــا انتهــي إليــه فريــق إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية مــن تحديــد وصــياغة الغايــات تــم وضــع 

 يات.األهداف المرتبطة بكل غاية من تلك الغا
 وسائل النشر للرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية 

 إعداد مطبوعات للرؤية والرسالة وتوزيعها علي : •
 عمداء الكليات والمعاهد بمجلس الجامعة. •
 أعضاء هيئة التدريس من خلل توزيعها في مجالس األقسام ومجالس الكليات والمعاهد. •
بالجامعــــة بتوزيعهــــا علــــي اإلدارات المختلفــــة وعمــــل نــــدوات للتعريــــف الجهــــاز اإلداري بكافــــة قطاعاتــــه  •

 بأهميتها وكيفية تطبيقها.
 من خلل ندوات للتوعية واإلعلن عن إعداد الخطة اإلستراتيجية للجامعة.  المستفيدين من الخدمة •
 إصدارات الجامعة من أدلة وكتيبات ومطويات المؤتمرات العلمية. •
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 هد ومركز ضمان الجودة ووحدات الجامعات المختلفة.الملصقات داخل كليات ومعا •
توزيع أقراص مدمجة تتضمن الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية لكليات ومعاهد وقطاعات الجهاز   •

 اإلداري بالجامعة. 
رفع الرؤية والرسالة واالهداف اإلستراتيجية علي الموقع الخاص بوحدة الجودة علي الشبكة العنكبوتية   •

 موقع الجامعة. وكذلك 
 سادسا : السياسات والبرامج :

تتبني الجامعة مجموعة من السياسات الموضوعية والبرامج الواضحة كركيزة أساسية لتدعيم قدرتها 
علي تحقيق رؤيتها ورسالتها وذلك في ضوء تفعيل غايتها وأهدافها اإلستراتيجية، واعتمد فريق إعداد 

لخطوات إلعداد السياسات والبرامج المقترحة لتنفيذها، وذلك الخطة اإلستراتيجية علي مجموعة من ا
 كما يلي: 

 اإلستفادة من مخرجات التحليل البيئي للجامعة.  •
 انعكاع رؤية ورسالة الجامعة علي السياسات والبرامج المقترحة.  •
 تحليل الغايات واألهداف اإلستراتيجية للجامعة.  •
 الخاصة بالجامعة.عقد ورشة عمل لصياغة مسودة للسياسات  •
 عقد اجتماع للمستفيدين من خارج وداخل الجامعة. •
 االستقرار علي التصور المقترح للسياسات والبرامج الخاصة بالجامعة.  •

 األخال يات والقي :   
 

 مجاالت األخال يات والقي                               
 خلايات والقيم مضمون األ                                            م 
 نراعي اإلطار الثقافي العربي اإلسلمي في الجوانب النظرية والتطبيقية   األصالة  1
 نؤمن بالتفكير الخلق وتجديد وتطوير المفاهيم واألسس والممارسات   االبتكار  2
نحرص علي استكشاف الفرص ونحسن استثمارها بما يعزز هوية   المبادأة  3

 ومزاياها التنافسية الجامعة 
 ننمي الثقة المتبادلة ونلتزم بمباديء العمل الجماعي  التعاون  4
 نشترم في تخطيط وتنجاز المهام واألعمال ونتحمل سويا نتائجها  المسؤولية التضامنية  5
نلتزم بمتطلبات العلنية الهادفة في مجاالت التفكير والممارسات  الشفافية  6

 األطراف ذات العلقة والقرارات مع كافة 
 نرسخ الضمير الفردي الجماعي الذي يدفعنا إلتقان العمل وجودة اإلنجاز  الرقابة الذاتية 7
نلتزم بإنجاز المهام وتحمل السؤولية وفق وفق األطر النظامية والمهنية   االنضباط  8
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 المعتمدة
 ها نستجيب لألطراف ذات العلقة بما يفوق توقعات االستجابة العالية  9
 نتوخي تحقيق أعلي درجات اإلنصاف في  كافة معاملتنا العدالة  10

 وضع اإلستراتيجيات:

  في ضوء ما انتهي إليه فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية من أهداف رئيسية وفرعية تم وضع اإلستراتيجيات 
 الواجب تطبيقها بما يحقق تلك األهداف وذلك علي النحو التالي: 

تم مراعاة تحقيق التنوع والترابط بين اإلستراتيجيات لتشمل كافة أنواع اإلستراتيجيات من تعجيل أو   -
تأجيل، وتفرد أو تماثل، وتنويع أو تركيز، وتعاون أو تحالف أو شراكة، وغيرها من أسس تصنيف  

 اإلستراتيجيات. 

تم االنتهاء إلي وضع مجموعة متكاملة مع اإلستراتيجيات مصنفة حسب األهداف الفرعية والرئيسية   -
 في كل غاية من الغايات العامة للجامعة. 

 تاسعا : وضع اإلطار العام واألدوات األساسية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية: 
تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بعد اعتمادها،  تم تحديد اإلطار العام واألدوات األساسية الوجب تطبيقها عند 

 ويشمل ذلك علي ما يلي: 
 الهيكل اإلداري المسئول عن تفعيل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية.  -     

 أولويات تنفيذ المشاريع. -    
 البرامج الزمنية التفصيلية للمشاريع  -    
 جداول التدفقات النقدية للمشاريع.  -    
 باالحتياجات االزمة لتنفيذ المشاريع. بيان    -    
 الموازنات النقدية للمشاريع.  -    

 نتائج البحث 
من خلل الدراسة النظرية والتحليل الميداني توصل الباحث لعناصر التحليـل البيئـي والتـي يمكـن أن تحـدد 

 ثل فيما يلي: والتي تتم باستخدام استراتيجية المحيط األزرق  مقومات وآليات االستراتيجية المقترحة
 تحليل البيئة الداخلية

 بالعديد من عناصر القوة ومن أهمها: مدينة السادات جامعة تتمتع    نقاط القوة:
ات ووجــود رغبــة صــادقة فــي تقــديم كامــل الــدعم لكليــ جامعــة مدينــة الســادات دعــم ايــادات التعلــيم لــدور  -

 لتحقيق دورها العالمي.الجامعة 
إضــافة إلــى  الدارســينتــوافر عــدد كبيــر مــن أعضــاء هيئــة التــدريس المميــزين والمتخصصــين فــي تعلــيم  -

 وجدود إداريين متميزين يقومون باألعمال اإلدارية وفق المتطلبات التقنية الحديثة.
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علـى أداء مهامهـا وأعمالهـا  الجامعـةتوافر بنية تحتية جيدة من مبنى وقاعات دراسة وتجهيزات تساعد  -
 سر وسهولة.بي

 نقاط الضعف:
 .الجامعة الضعف العام لبعض محاور القدرة المؤسسية ب

محليـا  الجامعـةضعف الجهود المبذولة في التواصل مع المجتمع الخارجي واإلعلم للتسويق لخـدمات  -
 وعالميا.

 بالجهود التسويقية بشكل عام. الجامعةضعف اهتمام  -
فـــي المنتـــديات العالميـــة التـــي يمكـــن أن تقـــوم مـــن خللهـــا بالتســـويق لخـــدماتها  الجامعـــة عـــدم اشـــترام  -

 وأعمالها.
 بشكل عام. الجامعةضعف الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس وضعف استقللية  -
 ضعف توافر التجهيزات التقنية لتناسب ظروف التعلم عن بعد واستراتيجيات التوسع فيه. -

 تحليل البيئة الخارجية

 لفرص المتاحة:ا

مـع العديـد مـن الهيئـات الرسـمية بـدول العـالم ممـا   السادات   ةمدين  العلقات الثقافية التي تعقدها جامعة -
 الشهرة الكبيرة. جامعة مدينة السادات يعطي 

 ا وخرجوا على بلدانهم ليقومواويتعلموا بين جدرانه بجامعة مدينة السادات أعداد الخريجين الذين درسوا  -
 . لجامعة مدينة السادات بدور السفراء 

حول العالم   تربويون والثقة الكبيرة التي يعقدها ال تتمع بها جامعة مدينة السادات السمعة الطيبة التي  -
 جامعة مدينة السادات.على 

 التهديدات:

اتها  على التسويق لخدم جامعة مدينة السادات هنام العديد من التهديدات التي يمكن أن تؤثر على قدرة 
 ومن أهمها ما يلي:

في ظل التزايد التطورات الكبيرة في التعليم الجامعي   السادات  ةمدين ضعف القدرات المالية لجامعة -
 واالرتقاء بها إلى أفضل مستوى ممكن.  الجامعةوالحاجة إلى تعزيز قدرات 

لها تنفق على  المنافسة الخفية لبعض الجامعات ببعض الدول العربية والتي تملك قدرات كبيرة تجع  -
 أيضا.  الدارسينالعملية التعليمية وتغدق على 
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التطورات التقنية الكبيرة والدخول فيما يعرف بعصر الثورة الصناعية الرابعة حيث االعتماد المبالغ فيه   -
خاصة   وجامعة مدينة السادات على التقنية والذكاء االصطناعي مما يفرض على مؤسسات التعليم عامة 

 غيرات الكبرى هذه والتوافق معها مما يعني بذل الكثير من الجهد والمال.التجاوب مع الت
 إجرا ات االستراتيجية المقترحة 

 من خلل الدراسة النظرية والتحليل البيئي يمكن تقديم إجراءات االستراتيجية المقترحة كما يلي: 

 بنا  االتجاه االستراتيجي الصحيح -1
علـــى بنـــاء التوجـــه االســـتراتيجي الصـــحيح مـــن خـــلل القيـــام بمجموعـــة مـــن  جامعـــة مدينـــة الســـادات تعمـــل 

 اإلجراءات واألنشطة والممارسات ويمكن تمثيلها في اآليات التالية:

العمـــل علـــى وضـــع خطـــة اســـتراتيجية متكاملـــة تتســـم بالموثوايـــة والواقعيـــة والمرونـــة وتركـــز علـــى الجوانـــب  -
 وأنشطتها. الجامعة التنافسية لخدمات 

وتعكـس دورهـا العـالمي ويسـاعدها علـى التكيـف مـع الجامعـة رؤيـة ملهمـة ورسـالة صـادقة تتبنـى اـيم وضع   -
 التغيرات المتلحقة.

 الجامعة نشطة أوضع ايم تعبر عن التنافسية والشفافية والتميز والريادة بحيث تحكم هذه القيم كافة أعمال و  -
 التنافسية. بداع وتحقيق الميزةإلوضع أهداف استراتيجية تركز على ا -
 ويحمي حقوق الطلب والعاملين. الجامعة وضع وتطوير ميثاق عمل يحكم كافة نشاطات وأعمال  -
العمــــل علــــى تبنــــى ومراجعــــة المعــــايير األكاديميــــة بشــــكل دوري مــــع تفعيــــل دور كافــــة األطــــراف أصــــحاب  -

 المصالح.
االســـتراتيجية أهـــداف  العمـــل علـــى تحقيـــق رضـــا الطـــلب والعـــاملين وايـــاع ذلـــك دوريـــا وتضـــمين األهـــداف -

 مخصصة لرفع معدالت رضا أصحاب المصالح.
للتأكـــد مـــن قـــدرتها علـــى تحقيـــق المخرجـــات  الجامعـــة ب الدراســـة العمـــل بشـــكل دوري علـــى مراجعـــة معـــايير -

 المتوقعة.
 - حـذف - إضـافة)المرونة في التعامل مع البـرامج التعليميـة وفـق نتـائج التحليـل البيئـي الـدوري حيـث يـتم  -

 - العمـل سـوق  - المجتمـع) احتياجـات  حسـب  الجامعـة ب  التعليميـة  البـرامج  في(  والتقليص   الدمج  -  التوسع
 .الريادة يحقق وبما( الجامعة  وامكانيات  إمكانات  - الطلب  احتياجات 

  الممتحنين  تطوير طرق تقويم الطلب بشكل مستمر مع االلتزام بالموضوعية والشفافية واستخدام أنظمة -
 . والتصحيح االختبارات   ضوابط وضع مع الخارجين
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بما يخدم كافة جوانب العمل بها مع إمكانية إفراد   الجامعة العمل على تعزيز االهتمام بالبحث العلمي ب -
 جانب من جوانب الخطة االستراتيجية للبحث العلمي. 

 تحقيق الريادة -2
موقعا متميزا بين الكليات المنافسة محليا وعالميا من الضروري أن تكون رائدة في مجال   الجامعة لكي تحقق 

 عملها ويتحقق ذلك من خلل القيام بما يلي: 

والمعامل وقاعات األنشطة ومسارح الفنون مع   خاصة المدرجات  الجامعة ب المادية مام بتطوير الموارد االهت -
حيث يساعد ذلك  الجامعة العمل على زيادة خلق المساحات الخضراء واالهتمام بإنشاء الملعب الخاصة ب

 .لها  التنافسية الميزة في تحقق

مــن خــلل  الجامعــة وضــع خطــة طويلــة المــدى لتحســين التجهيــزات ورفــع معــدالت التعامــل الرقمــي فــي   -
ومجــاراة التغيــرات العالميــة مــن - تعليميــة أجهــزة - عــرض  أجهــزة - حاســوب  أجهــزة)تطــوير تــوفير واســتخدام 

 .المواصفات  في والجودة بالنوعية حيث االستفادة بالتحديثات المستمرة مع االهتمام
وكذلك تطوير أدوات التقيـيم المسـتخدمة  الكلي لألداء الذاتي التقويم مؤشرات  ومناقشة عمل على مراجعةال -
 .والعمل على استخدام أدوات جدية مثل بطاقة األداء المتوازن والتغذية العكسية الجامعة ب
تــزام بالموضــوعية االهتمــام بمعــايير اختيــار أعضــاء هيئــة التــدريس المنتــدبين مــن حيــث الكفــاءة أوال واالل -

 والشفافية في عمليات االختيار ثانيا.
االلتزام بمعايير التقييم الجيد مثل الموضوعية والشمولية والتعدد واألخذ بالمقاييس العالمية عند تقيـيم أداء  -

 أعضاء هيئة التدريس.
يــز قــدرتها لتعز  الجامعــة االهتمــام بعمليــات البحــث العلمــي ودعــم البحــوث والدراســات التــي تجــرى داخــل  -

 التنافسية.
والتــي تشــهد باجتيــاز  الجامعــة الســعي للحصــول علــى االعتــراف الــدولي بالوثــائق الرســمية التــي تصــدرها  -

 .الجامعة الطلب الدرجات العلمية التي تمنحها 
 إعادة بنا  حدود السوق  -3

الجدي في حدود السوق التي يجب ان تطرقها سيساعدها بشكل كبير على التنافس   الجامعة إن تفكير 
 على: الجامعة في هذا السوق وجذب قدر جيد من المستفيدين، ولتحقيق ذلك ستعمل 

 الداخلي والخارجي لمراعاة شروط االعتراف الدولي بمخرجاتها.  الجامعة االهتمام بتطوير نظام  -
، احتياجات سوق العالمي  اهج والمقررات لتضع في االعتبار التوجهإعادة النظر في تصميم المن -

 .الجامعة العمل، قدرات الطلب، موارد 
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التركيز على تنمية القدرات الفكرية للدراسين والتركيز على مهارات التفكير الناقد والتفكير االبتكاري   -
جيدة واالعتماد على نظام  واالبداعي، وذلك من خلل االعتماد على تنفيذ البرامج العلمية ال

 المشروعات التعليمية. 
 بحيث يخصص لكل برنامج وثيقة تتضمن استراتيجيات   الجامعة العمل على توثيق البرامج التعليمية ب -

الوسائط  وطرق التدريس  المادة تصميم التعليمية وأساليب  والمخرجات  القياسية والمعايير التعلم
 وأساليب التقويم.  المستخدمة

المتوافرة والعمل على تنويع النظام التعليمي من حيث االعتماد على  الجامعة االستفادة من نقاط  -
 . العالميالمشكلت مع االلتزام بالتكامل والتوجه  حل  -المادة - المعلم - الطالب 

إلى  االلتزام بالمعايير العالمية في تقديم الخدمات التعليمية واإلدارية للطلب سواء في نسب الطلب  -
 أعضاء هيئة التدريس أو نسب اإلداريين إلى الطلب.

التحلل من إلزامية الكتاب الجامعي والعمل على تنويع مصادر التعلم أمام الطلب وتتاحة قدر كبير  -
 من الحرية في هذا الصدد.

االهتمام باالستماع إلى شكاوى الطلب والعاملين وتيجاد نظام للتغذية الراجعة حيث يستقبل هذه  -
 الشكاوى ويعمل على حلها بشكل جذري وبطرق تناسب المستفيدين. 

 الجامعة  التركيز على الصورة  -4
للمؤسسة عن نظرة المستفيدين لها فكلما كانت متميزة كلما كانت نظرة المستفيدين   الجامعة تعبر الصورة 

 على:  الجامعة لها إيجابية لذلك تعمل 

االهتمام بعمليات النظافة والصيانة لكافة المنشتت التي تضمها الجامعة  واألخذ بنظام جيد للحماية   -
 من المخاطر. 

سي من خلل أساليب وأدوات تراعي طبيعة الجامعة   العمل بشكل مستمر على تقييم األداء المؤس -
 وأهدافها التي ترغب في تحقيقها.

 .  االهتمام بابتكار أساليب جديدة لجذب الطلب المتميزين من مختلف دول العالم -
مراجعة سياسة القبول بشكل مسـتمر للتوافـق مـع التغيـرات المحليـة والعالميـة ومراعـاة قواعـد التنافسـية  -

 ومراعاة ظروف الطلب المتوقعين.
خاصة لبعض الفئات مثـل الطـلب ذوي االحتياجـات الجامعة التركيز على جودة الخدمات المقدمة ب -

 الخاصة والعمل على مراعاة ظروف هذه الفئات وتقديم خدمات وتسهيلت استثنائية لمثل هذه الفئات.
التعليمية للطلب مثـل خـدمات النقـل وخـدمات الترفيـه ابتكار أساليب جديدة في تقديم الخدمات غير  -

 والسياحة.
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ميثـاق شـرف أخلقـي يضـبط كافـة التعـاملت والممارسـات التـي تـتم بهـا، مـع العمـل  الجامعـة تعتمد   -
 .الجامعة كترونه لكل ما يخص الطلب والعاملين بإلعلى توفير مطبوعات وراية ونسخ 

 للجامعـةفيـه شخصـيات عامـة مـن الـدول التـي تفـد طلبهـا   االهتمام بعقد مؤتمر دولي سنوي يشارم -
 بخريجيها. الجامعة إضافة إلى إشرام الخريجين المتميزين الستدامة صلة 

االعتمــاد علــى أفضــل العناصــر البشــرية مــن أعضــاء هيئــة التــدريس والعــاملين والعمــل علــى تــأهيلهم  -
 وتطويرهم بشكل مستمر.

ــا االلتـــزام بمعـــايير األداء المـــالي ال - نظيـــف والمســـتدام مـــن حيـــث تـــوفير المـــوارد الماليـــة وآليـــات إنفاقهـ
ــل أنشـــطة البحـــث  ــة مثـ ــاق مـــع التركيـــز علـــى األنشـــطة الحرجـ ــا علـــى أبـــواب اإلنفـ ــذلك آليـــات توزيعهـ وكـ

 العلمي.
تطوير قواعد القبول بالدراسات العليا مع االلتزام بمبادئ الشفافية والعدالة والموضوعية ومراعاة   -

 افية بل ودعمها. التعددية الثق
 االمتداد أبعد من الطلب الحالي  -5

ــة التفكيــر فــي الطــلب غيــر المتوقــع  للجامعــة يجــب أن يكــون        نظــرة بعيــدة المــدى مــن خــلل محاول
، ولذلك سـتعمل الجامعة ، بمعنى محاولة السعي لجذب طلب جدد ال يتوقع التحاقهم بالجامعة التحاقهم ب
 على: الجامعة 

ظــــام خدمــــة العمــــلء مــــن حيــــث إيجــــاد نظــــام متميــــز للســــتجابة إلــــى احتياجــــات العمــــلء االهتمــــام بن -
 واالستجابة على استفساراتهم والرد على شكواهم.

دور بــارز فــي تلبيــة هــذه االحتياجــات  للجامعــة ووضــع خطــة طموحــة ليكــون  دراســة احتياجــات العــالم  -
 سواء من خلل التدريس او البحث العلمي أو األنشطة المساندة.

االهتمــام بممارســات المســؤولية المجتمعيــة حيــث يجــب أن يكــون للكليــة خطــة لمســؤوليتها المجتمعيــة  -
ــال ــذا المجــ ــي هــ ــوده فــ ــح جهــ ــة توضــ ــارير دوريــ ــدار تقــ ــوم بإصــ ــالمي وتقــ ــي والعــ ــتوى المحلــ  علــــى المســ

 ومستهدفاتها المستقبلية.
تعزيــز الشــراكة المجتمعيــة مــع كافــة األطــراف الخارجيــة واالســتفادة مــن جهــود الطــلب وأعضــاء هيئــة  -

 التدريس.
االهتمـــام بقيـــاع األثـــر المجتمعــــي للكليـــة ســـواء علـــى المســــتوى المحلـــي او القـــومي او العـــالمي مــــع  -

 بشكل دوري ونشر نتائج هذا القياع.استخدام أساليب علمية وموثوقة لقياع هذا األثر 
 بما يلبي احتياجات وتطلعات الطلب. الجامعة توفير نظام متكامل لإلرشاد األكاديمي ب -
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التوجه بخدمات استثنائية للطلب المتفوقين بما يضمن زيادة تفوقهم واالستفادة مـن قـدراتهم االبتكاريـة  -
 .الجامعة بالشكل الذي يسوق لسمعة 

مـن التسـرب  عمـل علـى إيجـاد بـرامج مسـاعدة لمـنعهمحتياجـات الطـلب المتعثـرين والمراعـاة ظـروف وا -
 او الرسوب.

 .الجامعة التقييم الشامل والمستمر لكافة عناصر الفعالية التعليمية ب -
 ابتكار القيمة  -6
 على ابتكار وإضافة  يمة جديدة لتحسين وضعها التنافسي ولذلك ستعمل على: الجامعة تعمل 

حيــــث تراعــــي السياســــة الجامعــــة التركيــــز علــــى األســــاليب اإلبداعيــــة فــــي عمليــــات التســــويق لخــــدمات  -
 عمليات الجودة والتسويق. الجامعة التعليمية ب

االهتمام بتوثيق آليات تقديم الخدمات التعليمية في الخطـط التنفيذيـة وكـذلك الخطـط التشـغيلية ووثـائق  -
 ليف والحفاظ على الجودة.المشروعات مع التركيز على تقليل التكا

حيث ينبغي ان يتوافر فيه  الجامعة ليراعي طبيعة عمل  الجامعة  االهتمام بتطوير الهيكل التنظيمي ب -
قدر ملئم مـن المرونـة، مـع االهتمـام باألخـذ بالمبـادئ اإلداريـة الحديثـة وعمليـات التفـويض والتمكـين، 

 والتدوير واإلثراء الوظيفي.
ن خلل تمثيل الطلب وأعضاء هيئـة التـدريس وممثلـين عـن مجلـس الجامعـة تأسيس وحدة التسويق م -

 العالمية. والهيئات  السفارات  بعض  وممثلي
 فيما يتعلق بمعايير التسويق االبتكاري للخدمات التعليمية.  الجامعة التحديث المستمر لخبرات  -
 .الجامعة تمثيل الهيئات العلمية وممثلين عن سفارات بعض الدول في مجلس  -
 مراعاة التعددية الثقافية لدى الطلب عند تنفيذ األنشطة التعليمة وغير التعليمية.  -
 ، مع توفير بيئة عمل مناسبة.الجامعة االهتمام ببرامج التنمية المهنية لكافة العاملين ب   -  

 االستراتيجية المقترحة وسبل التغلب عليهامعوقات تنفيذ 

يتوقع ان تواجه االستراتيجية المقترحة عند تنفيذها مجموعة من المعوقات التي يجب التعامل معها لتتمكن 
 االستراتيجية المقترحة من تحقيق أهدافها ويمكن تناول هذه المعوقات وسبل التغلب عليها كما يلي:

 المعوقات البشرية:  -
وجهـات االسـتراتيجية المقترحـة نظـرا للحاجـة الكبيـرة تصعوبة كبيرة في تنفيذ مقترحـات و   الجامعة  قد تواجه  

ضـافة إلـى ضـعف تـوافر الوقـت إإلى موارد بشرية مؤهلة قادرة على تنفيذ محتويات االستراتيجية المقترحة، 
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وتينيــة المتعلقــة بالتــدريس نظــرا  النشــغالهم بالمهــام الر  الجامعــة الكـافي للكثيــر مــن أعضــاء هيئــة التــدريس ب
 والبحث العلمي.

 نقص الموارد المالية:  -
فإنه قد تواجه صعوبات في توفير المـوارد الماليـة اللزمـة  الجامعة تحظى به   ذيال  على الرغم من الدعم  

 لتنفيذ استراتيجيتها التسويقية فالتسويق عملية مكلفة تحتاج إلى الكثير من الموارد، 

 والقوانينمشكالت التشريعات 

صعوبات في تطبيق بعـض مبـادرات االسـتراتيجية المقترحـة كونهـا تحتـاج إلـى موافقـات  الجامعة قد تواجه 
نــا ال يوجـــد لهــا مــا يــدعمها قانونينـــا مثــل ضــعف االســـتقللية احيأنهــا الكثيــر مــن اإلجـــراءات أو أقانونيــة و 

الجامعـة  ومحاولـة طلـب الـدعم وهذا يحتاج إلى جهد طويل المدى لتطوير لـوائح   جامعةالمالية واإلدارية لل
 الجامعة .لتعزيز استقللية 

 مشكالت البنية التحتية  -
 الجامعـة تنافسـية  زولتعزيـ امتلكهـا مبنـى مسـتقل ومجهـز ا عـدمهـأهم الصعوبات العديد من الجامعة    تواجه

بعض التجهيزات األخرى مثل الملعـب الرياضـية المسـتقلة وقاعـات ومسـارح   مبني مستقل و  ستحتاج إلى
 الفنون وغيرها من التجهيزات اللزمة
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