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فى كل   جامعات الشركات و تلبية متطلبات سوق العمل
 من الهند وروسيا والواليات المتحدة األمريكية

 وإمكانية اإلفادة منها فى مصر  
 

 1د/ سهام أحمد محمد علوان                                
 ملخص البحث

مشكالت مرتبطة بضعف تعاني الجامعات المصرية بوضعها الحالى من عدة 
قدرتها على تلبية متطلبات سوق العمل وكذلك حاجات رجال األعمال والمؤسسات 

وعمليات  الجامعي التعليم  مؤسسات بين العالقة االنتاجية، مما نتج عنه ضعف
 واالجتماعية، وبالتالى انتشار البطالة بين خريجيه. التنمية االقتصادية

ؤسسات اإلنتاجية فى البحث عن حلول، فبدأت ومن هنا بدأت تلك الشركات والم
بإنشاء مؤسسات خاصة بها إلعداد وتدريب قوى عاملة لمؤسساتها ظهرت فى شكل 

العالقة بين  لتفعيل تصور مقترح لتقديم  الحالية الدراسة تسعى جامعات الشركات، لذا
 الجامعات وسوق العمل فى مصر من خالل االستفادة من نماذج لجامعات الشركات

فى بعض الدول التى لها اهتمامات رائدة فى هذا المجال مثل الهند، روسيا، الواليات 
 المتحدة.

، وفى ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها تعتمد الدراسة الحالية على المنهج المقارن 
الذي ال يقتصر علي وصف الظواهر وإنما يقوم بتحليلها وتفسيرها في ظل ظروف 

والمجتمعية السائدة فيها ويعطي باإلضافة إلي ذلك فرص  مجتمعاتها والقوي الثقافية
 .االفادة منها بما يتفق وظروف المجتمع المصري 
 

 الزقازيق جامعة -مدرس التربية المقارنة واالدارة التعليمية كلية التربية.  1



 جامعات الشركات                                                  د/ سهام أمحد حممد علوان

 
 

214 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

Corporate Universities and Meeting the Requirements 

of the labor market 

In India, Russia and the United States of America 

And the possibility of benefiting from them in Egypt 

 
Dr. Siham Ahmed Mohamed Elwan 

Lecturer of Comparative Education and Educational Administration 

Faculty of Education - Zagazig University 

 

"Research Summary" 

 Egyptian universities suffer from a number of 

problems related to their weak ability to meet the needs of 

the labor market as well as the needs of businessmen and 

productive institutions. This has resulted in a weak 

relationship between higher education institutions and 

economic and social development processes, and thus the 

spread of unemployment among graduates. 

 Hence, these companies and productive institutions 

started to search for solutions, and started to establish their 

own institutions to prepare and train the workforce they 

need, which emerged in the form of corporate universities. 

Therefore, the present study seeks to present a proposed 

prospective to activate the relationship between universities 

and the labor market in Egypt by taking advantage of 

models of corporate universities in some countries that 

have a leading interest in this field such as India, Russia, 

USA. 

 In light of the problem of the study and its 

objectives, the present study depends on the comparative 

approach, which is not limited to describing phenomena, 

but rather analyzes and interprets them in the context of 

their societies and the prevailing cultural and community 
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forces, thus giving an opportunity to benefit from them 

according to the circumstances of the Egyptian society. 

 العمل سوق  متطلبات تلبية و الشركاتجامعات 
 األمريكية المتحدة والواليات وروسيا الهند من كل فى

                       مصر فى منها اإلفادة وإمكانية                           

                                                   

 علوان محمد أحمد سهام /د                                                              
 التعليمية واالدارة المقارنة التربية مدرس                                                                

                                                                                                                  

 الزقازيق جامعة -التربية كلية
 مقدمــة

ة العمل بشكل متزايد على استراتيجينعيش اليوم فى عصر المعلومات، وتعتمد   
وفى ظل تسارع وتيرة  مفتاح للنمو وتمايز األعمال،رأس المال البشرى باعتباره 

عتبر مصدر قلق قوى لمديرى التغيير فى معظم قطاعات االقتصاد العالمى، والتى ت  
ن القدرات والمهارات والمعارف التى تجعل : إحيث يقال ؛مختلف الشركات والدول

على قيد  الشركة جيدة اآلن ليست ضماًنا لنجاحها فى المستقبل، أو حتى البقاء
 الحياة فى المستقبل.

م بالضرورة تجديد وتطوير المعرفة التنظيمية بشكل حت  و مثل هذه التغييرات ت  
مستمر، وهذا يعنى أن تكون المنظمات وأفرادها فى تعلم داخلى مستمر، فالمنظمات 
فى ظل هذا تتطلب تعلم قدرات أساسية ديناميكية، يتم تحديثها بصفة مستمرة، مع 

وقدرة على استيعاب المعارف ، ديلها وخلق مهارات ومعارف جديدة للمنظمةإعادة تع
واالستفادة من الدروس المكتسبة من تجارب السابقين، فالقدرة االستيعابية  ،الجديدة

 تتطلب الجهد والقدرة معًا.

التى تزود المجتمع بما  الرئيسةعتبر التعليم العالى أحد المؤسسات فى حين ي  
فهى تخدم هدف تنمية القوى العاملة والتخطيط  ؛ات فنية وإداريةيحتاجه من كفاء
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لها، وتقف على حاجات األفراد ومتطلبات المجتمع، كما أنه يعتبر أحد المنابع 
 . (1)الرئيسة التى تقوم بتلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة 

التعليم العالى بشكل بطئ، يحدث وفى الوقت الذى يحدث فيه التغيير فى نظام 
ف دخال المكث  التغيير فى طبيعة المهن ومتطلبات سوق العمل بشكل سريع نتيجة لإل

(. ومن هنا ظهرت أهمية االستثمار 2ألدوات التكنولوجيا فى مجاالت العمل واإلنتاج)
 (.3فى التعليم والتدريب كطريق لزيادة رأس المال البشرى المؤهل والمدرب )

ل توجه ظل وفي     إلى وخدمية إنتاجية أماكن واإلنتاج، من العمل أماكن وتحو 

 الحصول كيفية على العاملين تدريب يتطل ب هذا فإن والمعرفة، التعل م  على أماكن قائمة

للمشكالت  حلول واقتراح النظرية، المعارف وتطبيق البحوث وإجراء على المعرفة،
 .(4) متكامل عمل فريق خالل من الحلول هذه  وتنفيذ ، وتصميم

وبين  بينها الشراكة لتفعيل سعت الجامعات وغيرها، تلك التحديات ظل وفي   
 وذلك ؛لكليهما الفوائد من العديد يحقق بما المختلفة، والخدمية اإلنتاجية المؤسسات

هات مع تمشياً  حيث  ؛التنمية بكافة أنواعها، ومتطلبات سوق العمل خطط توج 
أصبحت قضية الشراكة بين المؤسسات والنقابات وبين التعليم هى أساس نجاح 
برامج التعليم لمالءمة احتياجات سوق العمل، وأساس قدرة الدولة على الوصول 

 (.5) القتصاد قوى ونمو مستدام 

كل هذه التحديات والمتطلبات فرضت بشدة ضرورة وجود مؤسسة تعليمية    
ذات طابع خاص، و ذات كفاءة وفعالية تزيد من قيمة رأس المال البشرى كما توفر 
ميزة تنافسية لمؤسساتها، ويتم بها تحديد المعرفة المرتبطة مباشرة وذات الصلة 

نسبة االتصاالت الداخلية ، مما وتزيد من  ،بإحتياجات العمل وتوصيلها للعاملين
، فكان توجه الكثير من دول العالم المتقدم (6)يحسن من الفعالية التشغيلية للعمل 

ى "بجامعات م  استحداث أنماط جديدة للتعليم العالى فيما س   -على السواء -والنامى
 الشركات".
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 األفراد، وتعليم  لتطوير شاملة ةاستراتيجي منظومة عبارة عن الشركات جامعاتو   

 في لألفراد المهنية للتنمية األولى الوسيلة وهي الشركة، بأغراض الوفاء من أجل

 التي الرسمي وغير الرسمي التعليم  فرص من كل بتقديم  قيامها عن الشركة، فضالً 

 وذلك المؤسسة، في لألفراد المهني النمو وكذلك ، الشخصي النمو على دعم  تعمل

 االحترام. يسوده  داعم  إيجابي تنظيميمناخ  داخل

 فقط م كر سة وهي التقليدية، الجامعات مع التنافس أشكال شكل من أنها كما     

 شركة، جامعة ١٦٠٠ نحو العالم في ويوجد الثانوية، بعد لبرامج ما شهادات لمنح

 جامعة بنشاط االعتراف تم  كما الماضية، العشر غضون السنوات في ٤٠٠ منها أ نشئ

 من الجامعات أنجح بين من َمعلًما عت برتا ( و ( University Motorolaموتوروال

 شبكة ٩٩وت دير أمريكي، دوالر مليون   ١٢٠  تبلغ سنوية بميزانية فتعمل  نوعها،

 .(7)بلد  ٢١ في وتدريبية تعليمية

سنة الماضية، أصبحت وظيفة التعلم والتطوير والتدريب  األربعينعلى مدى و     
ثم  ،وكانت بدايات تلك الفكرة في الواليات المتحدة تلتها اليابان ،تتم داخل الشركات

ن ويالحظ أن هذا االتجاه يتسارع اآلكمله، أثم انتشرت فى ربوع العالم ب ،أوروبا
 داخل الشركات في بقية دول آسيا والشرق األوسط. 

في الهند،  Infosys شركات مثل انفوسيس   ،وعلى سبيل المثال ال الحصر    
في   Airlinesفي الصين، والخطوط الجوية السنغافورية  Huaweiهواوي 

سنغافورة ، وشركة االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أصبح لديها 
جامعات شركات أو مراكز للتعلم راسخة. وتلك الشركات تقوم بضخ موارد بشرية 

قتصاد القومى والعالمى وتقوم بدور مؤثر وفعال في تعزيز الوظيفة مؤثرة فى اال
شركات أو مراكز التعلم حسبما تسمى فى التعليمية وتنميتها، من خالل جامعات ال

 كل دولة. 

مؤسس ورئيس مجلس إدارة Renaud-Coulon كولون  وقد صرح رونود    
(، والتى مقرها باريس: "أن Global CCUالمجلس العالمي لجامعات الشركات )
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حوالي فهناك موجة شديدة من جامعات الشركات قد لمست شواطئ العالم النامي، 
. (8)تضاعف عددها عن العقد الماضي "وقد  من هذه المعاهد في العالم،  4000

وفى ضوء ذلك البد من وجود صلة وترابط عضوى ما بين الجامعة وسوق العمل ، 
 ية. بحيث يتم تبادل المنفعة لكليهما. ومن ثم كانت الدراسة الحال

 مشكلة الدراسة:
تها سوق العمل فى مصر، وعدم قدر أوضاع  ىيالحظ فى اآلونة األخيرة ترد   

، مما أدى إلى تزايد حقيقية لعمالة و الحصول على فرص عملاجتذاب ا على
فى يأس من الحصول  خر، بدرجة جعلت خريجى التعليممعدالت البطالة من عام آل

فكانت عام  ؛ى مصرالبطالة ف ارتفاع نسبة وترتب على ذلك  ،على فرصة عمل
 (.9% )13.2م إلى 2013،  ثم ارتفعت فى عام % 9م حوالى 2010

ويرجع ذلك لعدم التوافق ما بين المهارات التى تعلموها من ناحية ومتطلبات 
من ناحية أخرى، وفى ظل ظهور أنماط  اإلنتاجيةسوق العمل وأصحاب المؤسسات 

جديدة من العمل ، ونوعيات من الوظائف لم تكن موجودة من قبل، أصبحت الحاجة 
مما  ؛ل اهتمام فيما مضىة لوجود خبرات جديدة وملكات معينة لم تكن محماس  

تسبب عنه فى وجود فجوة بين مخرجات التعليم العالى وبين متطلبات سوق 
 (. 10العمل)

أعلن الجهاز حيث  ؛أعداد خريجى الجامعات تزايدتشير اإلحصاءات إلى و  
 2013المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن إجمالي خريجي التعليم العالي في عام 

، %5.7بنسبة زيادة قدرها  2012ألف خريج عام  438خريج مقابل ألف  463بلغ 
 %31.1تزايد معدل البطالة لخريجى التعليم الجامعى بالنسبة للعاطلين بنسبة مع 

(11 .) 

إلى أن ظهور االختالل بين العرض والطلب جاء نتيجة  الدراساتوتشير بعض 
 لمجموعة من األسباب من بينها:
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قلة عقد ندوات ين الجامعة ومؤسسات اإلنتاج، و عدم وجود قنوات اتصال ب -
ومؤتمرات علمية متبادلة بين الجامعة ومواقع العمل واالنتاج، باإلضافة إلى 

، وكذلك قلة وجود برامج اإلنتاجيةعدم التنسيق بين األجهزة البحثية والمؤسسات 
مة (. مما يؤكد على أن األز 12جامعية تسويقية فى صورة برامج تدريب وتوعية )

 التعليم  مؤسسات بين العالقة ضعف عن ناتجة من الجامعات كثير بها التى تمر 

 وسوق العمل. الجامعي

 ؛العمل سوق  باحتياجات مقارنة ،الخريجين أعداد في التوازن  واختالل قصور -
 االبتكار نظم  مع والروابط الجامعية البحثية القدرات تطوير كفاية نتيجة لعدم 

 في وبخاصة الجامعات، خريجي عدد في  ومزمنة مفرطة زيادة  الوطنية، فهناك

 .(13االجتماعية ) والعلوم  اإلنسانية العلوم 

عدم قدرة المؤسسات التعليمية علي تلبية زيادة الطلب االجتماعي علي التعليم  -
، في ظل غياب االرتباط اطالبيً  امما أحدث تكدسً  ؛العالي بصورة جيدة

من االرتباك في توزيع الطالب نحو  احدث نوعً أباحتياجات سوق العمل مما 
الدراسات النظرية علي حساب الدراسات العملية، وبما ال يخدم عملية التنمية في 

 (.14مصر)

 التعليم تؤديه مؤسسات أن يمكن الذي للدور اإلنتاجية المؤسسات تجاهل -

الجامعات  وخريجفأهدافها،  وتحقيق نتاجيتهاإ زيادة  في منه وتستفيد الجامعي،
 خريجي مع ادعاء لشغلها، يتقدمون  التي للوظائف مالئمة غير يتمتعون بمهارات

 (.15ذاتية مجهزة ) سير على ًً بناء للتوظف ن و قابل بأنهم  الجامعات

 من أكثر هو ما لديهم  خريجين يطلبون  أنهم   -سوق العمل -العمل أرباب عييد   -

في  "األولية المهارات"ب أيضا ويتمتعون  الفنية، الموضوعية مجرد المعرفة
 على والموثوقية، والقدرة  المشكالت، وحل الفريق، بروح والعمل االتصاالت،

 التكيف .
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 المحتوى  على التركيز في العملية، واإلفراط المهارات على التدريب إلى االفتقار -

 (.16العمل ) بسوق  المناهج اتصال وعدم  ،والتربويات السلبية الذاكرة  على المعتمد
 تعتبر الخريجين) ال العمل عن أرباب رضاقياس ل دورية مسوح إجراء مع عدم 

 بأسلوب وتوزيع الطالب بالمناهج المتعلقة القرارات اتخاذ بسبب ؛أهمية ذات

 .(17أثناء العمل ) المتكامل والتدريب التعاوني التعلم حاالت وقلة مركزي(،

ومما سبق ذكره يبدو لنا ضعف قدرة الجامعة بوضعها الحالى على تلبية 
، مما نتج اإلنتاجيةوكذلك حاجات رجال األعمال والمؤسسات  ،متطلبات سوق العمل

 وعمليات التنمية االقتصادية الجامعي التعليم  مؤسسات بين العالقة عنه ضعف

 وبالتالى انتشار البطالة بين خريجيه. ؛واالجتماعية

فى البحث عن حلول،  اإلنتاجيةومن هنا بدأت تلك الشركات والمؤسسات      
فبدأت بإنشاء مؤسسات خاصة بها إلعداد وتدريب قوى عاملة لمؤسساتها ظهرت فى 

العالقة  لتفعيل تصور مقترح لتقديم الحالية الدراسة تسعى لذا ؛شكل جامعات الشركات
من خالل االستفادة من نماذج لجامعات  فى مصر ن الجامعات وسوق العملبي

الهند،  :مثل ،الشركات فى بعض الدول التى لها اهتمامات رائدة فى هذا المجال
 روسيا، الواليات المتحدة.

 مشكلة الدراسة فى السؤال الرئيس التالى: بلورة وفى ضوء ما سبق يمكن  

النماذج العالمية لجامعات الشركات فى تطوير دور الجامعات كيف يمكن اإلفادة من أهم 
 المصرية فى تلبية متطلبات سوق العمل؟

 ويمكن اإلجابة على هذا السؤال من خالل األسئلة الفرعية التالية:
 ما اإلطار الفكرى لجامعات الشركات ودورها فى تلبية متطلبات سوق العمل ؟  -1

جامعات الشركات ودورها فى تلبية خبرات بعض المالمح المميزة لما  -2
 متطلبات سوق العمل فى كل من الهند وروسيا والواليات المتحدة األمريكية؟

 جهود الجامعات المصرية فى تلبية متطلبات سوق العمل؟  أبرزما  -3
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أوجه االستفادة من اإلطار الفكرى للدراسة وأهم النماذج العالمية ما  -4
لتطوير دور الجامعات المصرية  لجامعات الشركات فى وضع تصور مقترح

 ؟ فى تلبية متطلبات سوق العمل

 :الدراسة أهداف

إلى وضع تصور مقترح لتطوير دور الجامعات  الحالية بصورة  تهدف الدراسة   
المصرية فى تلبية متطلبات سوق العمل، وذلك من خالل االستفادة من بعض 

 نماذج جامعات الشركات التى نجحت فى هذا المجال.
 تحقيق األهداف الفرعية التالية: وفى ضوء هذا الهدف األساسى يمكن

معات الشركات فى تلبية تحديد معالم اإلطار الفكرى الذى يحكم دور جا -1
 متطلبات سوق العمل.

مدى  أيوإلى  ،بعض جامعات الشركات المالمح المميزة لخبراترصد  -2
نجحت هذه الجامعات فى تلبية متطلبات سوق العمل، وخاصة فى كل من 

 والواليات المتحدة األمريكية. ،وروسيا ،الهند

ات سوق العمل، جهود الجامعات المصرية فى تلبية متطلب أهم الوقوف على  -3
 والسياق االجتماعى الذى تأثرت به هذه الجهود.

االستفادة من النماذج العالمية التى تم طرحها واإلطار الفكرى للدراسة، فى  -4
وضع تصور مقترح يمكن فى ضوئه تطوير دور الجامعات المصرية فى 

 تلبية متطلبات سوق العمل.
 :الدراسة أهمية

متمثاًل فى النقاط  ،تنبثق أهمية الدراسة الحالية من أهمية موضوع الدراسة     
 التالية:

أن تلبية متطلبات سوق العمل تتحقق من خالل تحسين العالقة بين التعليم  ▪
عد من القضايا المهمة، ومن المشكالت وهذه العالقة ت   ،الجامعى وسوق العمل
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نتيجة ازدياد معدالت البطالة  ؛والسياسية الكبرى التى تؤرق القيادات التعليمية
بين خريجى الجامعات، مما استوجب ضرورة البحث عن حلول علمية ومنهجية 

خرى مثل "الهند وروسيا أقابلة للتطبيق خاصة التى القت قبول ونجاح فى دول 
 والواليات المتحدة األمريكية".

لذى يهدف إلى تلبية إلقاء الضوء على نمط جديد من أنماط التعليم العالى وا ▪
وبالتالى متطلبات سوق العمل من خريجين  ،متطلبات المؤسسات المختلفة

 مؤهلين.

طرح بعض الحلول العلمية والعملية والتى من الممكن أن تسهم فى توثيق  ▪
الروابط والصالت ما بين الجامعات وسوق العمل وتلبية متطلباته، حيث يتسنى 

على تلك المقترحات ومدى  اتخاذ القرارات بناءً للمسؤولين والقيادات التعليمية 
 مالءمتها للتنفيذ. 

 منهج الدراسة:
وفى ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها تعتمد الدراسة الحاليةةة علةةى المةةنهج المقةةارن        

وإنمةةةةا يقةةةةوم بتحليلهةةةةا وتفسةةةةيرها فةةةةي ظةةةةل  ،، الةةةةذي ال يقتصةةةةر علةةةةي وصةةةةف الظةةةةواهر
ويعطةةي باإلضةةافة إلةةي  ،ظةةروف مجتمعاتهةةا والقةةوي الثقافيةةة والمجتمعيةةة السةةائدة فيهةةا

 .(18)فادة منها بما يتفق وظروف المجتمع المصري إلذلك فرص ا

 الدراسة مصطلحات
 Corporate Universityالشركات   :  جامعات

يالحظ من استطالع الكتابات حول تعريف جامعات الشركات اختالف       
نظرة كل فرد على حدة لها ، فقد تناولها كل فرد بنظرة مختلفة، فال يوجد تعريف 
موحد لها، فكل جامعة هى فريدة من نوعها باعتبار أنها تخدم الشركة التى أنشأتها، 

 ا ال يوجد تعريف واحد يناسب الجميع.وعمومً 
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ة مركزية لتعليم استراتيجيفقد عرفها البعض على أنها عبارة عن "مظلة      
وتطوير الموظفين، كما أنها تعتبر وسيلة لنشر ثقافة المنظمة وتعزيز وتنمية مهارات 
العمل، وكذلك مهارات العمل األساسية، كما تعلم القيادة، والتفكير االبداعى 

 (.19واالبتكارى وحل المشكالت" )

ة استراتيجيخر على أنها " تركز على خلق وتسهيل ثقافة التعلم و آما عرفها بين  
الشركات وتطوير قدرة المنظمة وموظفيها لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية". 

ن برامج التعلم األساسية بها تدعم أويالحظ هنا أن أكثر ما يميز تلك الجامعات 
 .ة للشركةستراتيجيالمصالح اال

كما تناولها قاموس اكسفورد على أنها:" مؤسسة تعليمية مصممة بغرض      
ا، وتعلم الطالب فى كثير من فروع المعرفة المتقدمة، التعليم، أوالرقابة أو كليهما معً 

 .(20)ا ما تمثل الكليات والمؤسسات المشابهة"وتمنح درجات لمختلف الكليات، وغالبً 
       

 هى "كيان تعليمى وأداة قائاًل  ،تعريفه على الهدف منهافى ، وقد ركز ألين     
من خالل إجراء  ،ة مصممة لمساعدة المنظمة األم فى تحقيق رسالتهااستراتيجي

   . (21)األنشطة وبناء التعلم الفردى والتنظيمى والمعرفة والحكمة" 

ة على كما أكد ألين ثانية على ذلك حين عبر عنها على أنها "منظمة تعلم مبني    
حيث تخدم احتياجات وأهداف متعددة، تقدم مناهج متعددة،  ؛سلسلة من المضاعفات

خدمة مسارات مهنية متعددة، تستخدم أساليب تكنولوجية متعددة لتوصيل المعلومات 
 .(22)وتحقيق أهدافها "

رفت على أنها " اسم عام لهياكل تعليمية مقرها فى فقد ع   ،ومن حيث انتشارها    
وذلك لمساعدة  ؛سواء كان التجارى منه أو غير التجارى  ،القطاعين العام والخاص

 تعليم والتنمية للموارد البشرية،المنظمات فى تنفيذ استراتيجياتها من خالل ال
ا فى النواحى االجتماعية االقتصادية، المالية، التكنولوجية، االتصاالت، وأيًض 
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الثقافية العالمة التجارية للشركة لجمع أصحاب والبيئية، وتشكل الهوية 
 .(23)المصلحة"

خر اعتبرها "هى الوظيفة أو الدائرة التى توجه استراتيجيات دمج وتطوير آو    
ويتم تطبيقها على المنظمة ككل من خالل ربط الموردين  ،أداء الناس كأفراد فى فرق 

حتوى، وتقود الجهود نحو والعمالء، وإجراء بحوث واسعة المدى وتسهيل توصيل الم
 .(24)بناء فرق عمل متفوقة" 

ركزت على عنصرين لجامعات الشركات ومما سبق يالحظ أن التعريفات السابقة     
فبالنسبة للفرد تركزت  .األول خاص بالفرد نفسه، والثانى خاص بالمؤسسة :رئيسسين

التعريفات على ما يسمى بتنمية الموارد البشرية: وتتضمن مصطلحات) التعليم، 
العمليات، أصول المعرفة، كفاءات األداء، تطوير وتثقيف الموظف، تنمية القدرات، 
التعلم الفردى، المهارات األساسية، التغيير التنظيمى، إدارة المعرفة التنظيمية، 

 -الثانىأما بالنسبة للعنصر ية، مجتمعات التعلم التنظيمى(. لتنمية الوظيفالتدريب، وا
 تتضمن فقد  -المورد البشرى  ذلك خاص بالمؤسسة أو الغرض من تنميةوال

) استراتيجية العمل، التنظيم الناجح، قيم وحقوق المساهمين، : مثل ،مصطلحات
تراتيجية المنظمية، ثقافة األهداف االستراتيجية للمؤسسة، الرؤية والرسالة، االس

 المؤسسة وقيمها المشتركة...(. 

القول أن لتلك الجامعات عدة مواصفات ومجاالت ومسؤوليات  نستطيعومن هنا 
مظلة استراتيجية  جميعها ترنو نحو اعتبارها ر إليها من عدة أوجه،نظَ ي   حيث ؛واسعة

عمال استراتيجيات األلتطوير وتثقيف الموظفين والعمالء والموردين من أجل تلبية 
مما ينعكس على تحسن  ؛للمنظمة، حيث تقوم ببناء الكفاءات التنظيمية لدى الفرد

 .أداء الشركة وبالتالى األداء العام 

يمكن تعريف جامعات الشركات إجرائًيا على أنها عبارة عن " مطور  وإجماالً     
 زرية للمؤسسة، وجهااستراتيجى لرأس المال البشرى حتى يتماشى مع األهداف التجا



 جامعات الشركات                                                  د/ سهام أمحد حممد علوان

 
 

225 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

لنقل ثقافة المؤسسات التابعة للمؤسسة األم، ومحفز لخلق المعرفة ونقلها، وتعتمد 
على نموذج تعلم أكاديمى يعمل على خلق آلية لتبادل المعرفة القائمة وإنشاء أفكار 

حساس باالنتماء للمجتمع وتقاسمهما الهدف. ومن جديدة، وفى نفس الوقت تعزيز اإل
لتوافق بين متطلبات سوق العمل وتتحقق التنافسية للمؤسسة، وهذه هى هنا يحدث ا

 الغاية المنشودة ألى مؤسسة".

  Labour Market سوق العمل    :
هو " نوع من التنظيم الرسمى أو غير الرسمى، يتحقق فيه نوعا من التوافق 

نوعا من واالنسجام بين الباحثين عن عمل وبين مقدمى هذا العمل، بما يحقق 
التوافق واإلنسجام  بين الطرفين فى وجود نوع من االلتزام المتبادل الذى يشبع 

 . (25)احتياجات كل منهما"

إلى أن سوق العمل عبارة عن تفاعل بين العرض والطلب  آخركما يشير       
د العمال المتاحة للعمل، أما الطلب فيتمثل اعدأ على العمالة،  ويتمثل العرض فى 

عادة ما يتغير العرض والطلب على  في هذا السوق،  الوظائف المتاحة.  فى عدد
 .(26)العمالة من خالل التغييرات في القدرة على المساومة

د في بل الناسمن  عرضوعرفه قاموس كامبريدج على أنه عبارة عن :     
. (27) الوظائفمن  عدد، كما يعرض  عمللل على استعدادقادرين و  نطقةممعين أو 

على أنه "السوق الذي تنافس فيه  العمال على الوظائف وأصحاب  آخروعرفه 
 .(28)العمل على  العمال"

ومما سبق يمكن تعريف سوق العمل إجرائًيا بأنه عبارة عن "مكان يوجد فيه    
ن ويحدث تفاعل فيما بينهم كما يحدث تنافس على توظيف أفضلهم و عمال وموظف

 بناء على متطلبات هذا المكان )السوق(.
 حدود الدراسة:

 تتضمن حدود الدرسة ما يلى:
 القضايا التالية:عرض فيها ت : والحدود الموضوعية -

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/supply_1&usg=ALkJrhgduyltJfTcXyTdK1StuhZwNrrfbg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/people&usg=ALkJrhhAerAnryP6Qbl59Wo3uINDPHoamw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/area&usg=ALkJrhigLkXVMGahe3ephnr7O5ERvbzi4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/area&usg=ALkJrhigLkXVMGahe3ephnr7O5ERvbzi4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/area&usg=ALkJrhigLkXVMGahe3ephnr7O5ERvbzi4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/will_2&usg=ALkJrhhfm8lOVHzOG5AitTL566BC8MvgpQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/work_1&usg=ALkJrhj3Scimp8iW7BO0xjUXrfDDTjdl7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/number_1&usg=ALkJrhj5MSAXPL4YhVQxK8n9JZVrka9fRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/job_1&usg=ALkJrhgrHU7au-dsQGVZT7rbRHqss3SxmA
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 .تحليل مفهوم جامعات الشركات وسوق العمل ❖

 .تطور جامعات الشركات عرض نشأة و ❖

 .التوصل لفلسفة جامعات الشركات ❖

 .شرح وتوضيح األهداف المختلفة لجامعات الشركات ❖

 .تحليل وتفسير للبرامج التدريبية التى تقدمها جامعات الشركات ❖

 .تلبية متطلبات سوق العملتحليل قدرة جامعات الشركات على  ❖
 

 ودورها فى تلبية متطلبات سوق العمل، وهى: جامعات الشركاتلنماذج  -
 الجائزة على حصلتفقد : (  ANAND أناند شركة جامعة) الهند فى ❖

 التجارية والعالمة والثقافة الهوية تجسد شركة جامعة كأفضل الذهبية
 . 2015 عام  ومستخدميها للمنظمة

مراكز  صلت علىح  :Sberbank سبيربنك شركة جامعة روسيا فى ❖
متقدمة، فهى تعتبر أول عضو لشركة روسية فى المؤسسة األوروبية 

 الفضية الجائزة  على حصلتوقد  ( في بروكسل،EFMDللتنمية اإلدارية )
 .2005 عام  شاملة شركة جامعة كأفضل

تعتبر األكثر :  Apple أبل شركة جامعة األمريكية المتحدة  الواليات فى ❖
، 2009، وفي العالم عام 2008إثارًة لإلعجاب في الواليات المتحدة عام 

حيث احتلت قائمة أكثر الشركات قيمة في التاريخ، محطمة بذلك الرقم 
 تجارية عالمة أثمن لديها أن كما ،مايكروسوفت القياسي المسجل لشركة

 .2014 مارس في دوالر بمليار تقدر حيث العالم  فى

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
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 الدراسات السابقة:

 أواًل: الدراسات العربية:

 العالي التعليم مخرجات " مواءمة(، بعنوان: 2014) (حمدأ محمد نعيمه دراسة،  (1

 . (29)"تحليلية تطبيقية العمل دراسة سوق  الحتياجات
 التقني العالي التعليم  مخرجات مدى مواءمة  على هدفت الدراسة إلى التعرف

 خالل من وذلك ، درنة مدينة فى العمل بسوق  الصحية الحتياجات المؤسسات الطبي

 للتخصصات التقني التعليم  مخرجات ومهارات مواءمة تخصصات مدى على التعرف

 العمل . سوق  فى المطلوبة والمهارات
 تساؤالت على ولإلجابة ، الفرضيات من عدد طرح تم  الدراسة أهداف ولتحقيق

 اعدادمع   التحليلي الوصفي المنهج اعتماد تم  الفرضيات صحة من الدراسة والتحقق

 المتعلقة. البيانات لجمع كاداه  واستخدامها استبيان استمارة 
 مالءمة على ائيً إحصادالة  اختالفات وجود على الدراسة نتائج كشفت وقد   

 اختالفات على وجود الدراسة نتائج كشفت كما العمل سوق  الحتياجات التخصصات

 للعمل فى المطلوبة والمهنية يةساسواأل السلوكية المهارات توافر على ائيً إحصا دالة

 فى للمساهمة من المقترحات اعددً  الدراسة قدمت هعلي ءً وبنا .، التقني التعليم  مخرجات

 .العمل ومؤسسات سوق  التقني العالي التعليم  مخرجات بين للمواءمة لياتآ جادإي

 الجزائر في الجامعية صالحاتإلا دور" (، بعنوان:2014كمال ) شريط دراسة: (2

العمل"  وسوق  التعليم العالي مخرجات بين التنسيق تحسين في ) د م ل نظام(
(30) 

 خالل من الجزائرية تؤثر الجامعة أن يمكن مدى أي الدراسة إلى معرفة إلىهدفت  

 التعليم  تكوين منتوج في والمتمثل ،النوعي العمل عرض على د.م .ل نظام  إحداث

االقتصادية، وفى  التنمية عملية في المنتوج هذا واستغالل توظيف يحقق العالي بشكل
 عرض جانب على تؤثر توصيات لجعل الجامعةالنهاية تتوصل الدراسة إلى وضع 
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 التنمية عملية في الجزائرية موظفة الجامعة مخرجات معظم يجعل بشكل العمل

 المسطرة.  هدافوتحقيق األ
 ، ما يلى:وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها 

 أهمية إيالء خالل من البشرية وخاصة ،المادية النجاح عوامل كل توفر ضرورة -

 تكوين، ادارة،(المستويات  كافة في صالحاإل عملية في البشري  للعنصر

 .)بحث

 بالجامعة امتعلقً  ليس كونه التطبيق، في كبيرة  صعوبات يواجه د.م .ل نظام  إن  -

االقتصاديين واالجتماعيين. كما يجب التنسيق  الشركاء إلى يتعداها بل ،وحدها
 استراتيجية وطنيةبينهم بشكل علمى لوضع 

جامعات الشراكة الربحية "(، بعنوان: 2013دراسة: محمود محمد المهدى ) (3
  (.31)"دراسة مقارنة لبعض الخبرات األجنبية وإمكانية االفادة منها فى مصر

الدراسة إلى وضع مخطط مقترح لجامعة شركة مصرية فى ضوء الخبرات  تهدف
 األجنبية المختارة لهذا البحث، وبما يتفق مع ظروف المجتمع المصرى.

لبراين  Problem Approachوقد اعتمدت الدراسة على مدخل المشكلة   
وضع  إلىوقد توصلت الدراسة فى نهايتها هولمز فى الدراسات التربوية المقارنة. 

نشاء جامعة شركة مصرية، وقد تضمن المخطط عدة مراحل ، إلمخطط مقترح 
  كانت كالتالى:

 وضع رؤية جامعة الشركة المقترحة .            -

 وضع رسالة جامعة الشركة المقترحة. -
 وضع قيم جامعة الشركة المقترحة.           -

 وضع أهداف جامعة الشركة المقترحة. -
 إنشاء البنية التنظيمية لجامعة الشركة المقترحة.  -

 وضع برامج أكاديمية وتدريبية لجامعة شركة -
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(، بعنوان: 2011دراسة: إيمان محمد صبرى، الحمالوى صالح عبد المعتمد ) (4
دور المشاركة المجتمعية فى ضمان جودة التعليم وإعداد خريجى الجامعة "

 (.32)"نموذجاتجربة جامعة الفيوم  -لسوق العمل

إلى إلقاء الضوء على دور المشاركة المجتمعية في ضمان جودة  الدراسةهدفت 
التعليم، وإعداد خريجي الجامعة لسوق العمل، وقد اتخذت تجربة جامعة الفيوم  

ا ، وذلك من خالل تجربة لجنة المشاركة المجتمعية بكلية اآلداب جامعة نموذجً 
على المنهج الوصفى. وفي  الدراسةوقد اعتمدت  ،الفيوم ، في ضمان جودة التعليم

 نهاية الدراسة تم عرض بعض التوصيات، منها:
 وجود خطة للجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة المحيطة. -

 عمل بحث عن تحديد احتياجات سوق العمل بمجتمع الفيوم .  -

الجمعيات إضافة إلى عمل شراكة بين لجنة المشاركة المجتمعية ، وبعض  -
 األهلية بالفيوم.

إنشاء مركز الخدمة العامة، إلعطاء دورات تدريبية لما يحتاجه سوق العمل  -
 . والمجتمع بالفيوم.

متابعة خريجي الكلية وتوجيهم لسوق العمل والتنسيق مع جهات عملهم  -
 بهدف التطوير المستمر.

 عمل .توجيه الطالب في السنوات النهائية إلى الفرص المتاحة بسوق ال -

دور جمعية جيل المستقبل "(، بعنوان: 2010دراسة: نسمة نبيل عبد الحميد )  (5
 (.33)"ساسية لسوق العمل لخريجى الجامعاتألفى تنمية المهارات ا

تحديد دور جمعية جيل المستقبل فى تأهيل الشباب لسوق  إلىهدفت الدرسة 
من خالل برنامج تنمية المهارات األساسية لسوق العمل، وضع تصور  ،العمل

وقد   ،تخطيطى مقترح لتطوير دور جمعية جيل المستقبل لتلبية متطلبات سوق العمل
 اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعى.
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من أهمها: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ،نتائج لعدة وقد توصلت الدراسة 
المتغيرات الديموغرافية للخريجين وتنمية المهارات األساسية لسوق العمل، وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين برنامجى تنمية المهارات األساسية وتأهيل الشباب 

 لسوق العمل.
التعليم الجامعي األهلي ودوره " م(، بعنوان:2001: هاشم بكر حريري،) دراسة (6

" في مد سوق العمل بالقوى البشرية المطلوبة في المملكة العربية السعودية
(34.)  

األسباب التي أدت إلى التفكير في إيجاد هذا النوع هدفت تلك الدراسة إلى معرفة 
 من التعليم .

 ما يلي: من أهمها ،إلى مجموعة من النتائج الدراسةوقد توصلت 
 عدم توافق مخرجات التعليم العالي الحكومي مع متطلبات سوق العمل. -

عزوف خريجي مؤسسات التعليم العالي الحكومي، من جهة، عن العمل في  -
 .مؤسسات القطاع الخاص

عدم تحمس القطاع الخاص والمؤسسات األهلية، من جهة أخرى، عن توظيفهم  -
 لعدم الثقة في كفاءتهم

ت التى خرجت بها هذه الدراسة: ضرورة تحقيق التوازن بين ومن أهم التوصيا
الطلبة على االلتحاق  تشجيع خاللمختلف التخصصات العلمية واألدبية، من 

بالتخصصات العلمية التي يزيد الطلب عليها في سوق العمل، مثل التخصصات 
 الطبية والطبية المساعدة، وفي مجال الهندسة وعلوم الحاسب اآللي.

دور التعليم العالي في "م( بعنوان: 1998هللا محمد التركستاني ) حبيب: دراسة (7
 (.35) "تلبية احتياجات سوق العمل السعودي

معرفة أسباب أمرين، األول، عدم قبول سوق العمل  هدفت تلك الدراسة إلى
المحلي لمخرجات التعليم العالي. والثاني، عن الجهة التي تتحمل مسئولية عدم 

 المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات السوق. 
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وتوصلت إلى مجموعة من  ،المنهج الوصفي التحليليعلى  الدراسةوقد اعتمدت 
 : من أهمها ،النتائج

 ،ول دون قبول سوق العمل لمخرجات التعليم وجود أربعة أسباب جوهرية تح    -
أن ، و والجانب المالي ،والقدرات الفردية ،الجانب السلوكي واألكاديمي :وتتمثل في

 الطالب في حاجة إلى المساعدة في تطوير مهاراتهم .
 التي خرجت بها هذه الدراسة، ما يلي: التوصياتومن أهم 

ثم ترتيبها  ،إجراء دراسة عن احتياجات سوق العمل من الوظائف والتخصصات -
 حسب األهمية.

بإعادة النظر في وحدات مخرجات التعليم  ،تطوير مفهوم التعليم الجامعي -
 .وتحويلها إلى طرق عملية

لتبادل الخبرات  ؛العملبناء أواصر التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وسوق  -
 وبناء المعلومات.

مدى مالءمة مخرجات "م(، بعنوان: 1998سعيد القحطاني ) سالم: دراسة (8
 (.36) "التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية

أهم العوامل التي تسهم في عدم توافق مخرجات هدفت تلك الدراسة إلى معرفة   
العالي مع متطلبات سوق العمل كما يراها مسئولو التوظيف بالقطاع الخاص التعليم 

 من خالل عمل دراسة استطالعية.
 ، ما يلي:مجموعة من النتائج من أهمها إلىوقد توصلت الدراسة  

 وجود عوامل عديدة لعدم مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل . -

التعليم النظري أقل هذه المخرجات اتفاقًا مع متطلبات سوق  -
 العمل. 

وعدم تطوير  ،عدم إشراك القطاع الخاص في سياسات القبول -
 .المناهج لتلبية حاجة السوق 

 التى خرجت بها هذه الدراسة، ما يلي: التوصياتومن أهم 
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التنسيق مع الجهات المعنية بالقوى العاملة والجامعات عند وضع  -
 راتيجيات التعليم .است

توجيه الطالب نحو التخصصات العلمية المطلوبة بشكل أكبر في  -
 سوق العمل.

وربط هذه  ،توفر متطلبات سوق العمل من التخصصات العلمية -
 التخصصات بالسوق.

 

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

التحديات التي تواجه جامعات "( بعنوان: 2015لويس وميكائيل ) :دراسة   (1
 (.37) "الشركات في التعامل مع االبتكار المفتوح

الزيادة السريع في شعبية جامعات أسباب تهدف هذه الدراسة إلى توضيح    
، خاصة أن نمو وبقاء الشركات مرهون بإدارة المعرفة لمعظم 1990الشركات منذ 

ت متمثلة فى اإلجابة عن التساؤال ،الصناعات. ويتفرع من هذا الهدف  ثالثة أهداف
 التالية: 

ما النماذج   -لماذا االستثمار في جامعات الشركات؟               -
 ؟ىالذي تتبن

 ؟التي تواجه جامعات الشركات  الرئيسةما التحديات   -

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى، من خالل تجميع معلومات 
التحديات التى تواجه تلك الجامعات من أدبيات عن جامعات الشركات ، وتحليل 

منها: يوجد عدد  ،وتحد من تطورها. وقد توصلت تلك الدراسة لمجموعة من النتائج
قليل من جامعات الشركات لها دور استراتيجي حقيقي، حقق البعض من جامعات 

 الشركات  مزايا تنافسية.
بيرة، ووضع خطة كما أوصت الدراسة بضرورة قيام اإلدارة العليا بتوفير موارد ك

لبناء مناهج لجامعات الشركات. وفى النهاية عرضت الدراسة بعض نماذج لتطوير 
 نمو جامعات الشركات. 
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 ( ، بعنوان:2015ريان، ليندسي، برينس، كريستوفر. تيرنر، بول ) :دراسة (2
 . (38) "وتطوير دور جامعة الشركة في مرحلة ما بعد األلفية تغيير"

لشركات، اتهدف هذه الدراسة إلى تقديم نظرة ثاقبة عما حدث في جامعات     
 وما هي التغييرات التي حدثت فيها، وما هي االتجاهات الناشئة في مجال تطويرها. 

واحدة من المملكة المتحدة واألخرى من أستراليا،  :وتتضمن الدراسة حالتين  
 والتي تعكس التطورات واالتجاهات في جامعات الشركات في الصناعة المصرفية.

منها: أن تطور وانتشار ، من النتائج لمجموعةوقد توصلت الدراسة     
لك ر فى نمو وانتشار جامعات الشركات، وتركز تالتكنولوجيا الرقمية واالفتراضية أث  

حداث المواءمة بين الشركات واألهداف االستراتيجية للمنظمة إالجامعات على 
 وكذلك المستويات القيادية. ،والتدريب والتطوير لكافة المستويات الوظيفية بالشركة

موجه جامعات الشركات تواجه  "(، بعنوان :2014وخوسيبا ) فرنانديز :دراسة  (3
  .(39)"جديدة من الحركات الطالبية في أوروبا

التحول التاريخي فى  وظائف وأهداف  التعرف على تهدف هذه الدراسة إلى    
كما تهدف الجامعة األوروبية، ثم انتقلت الدراسة إلى ما يسمى بجامعات الشركات. 

وكيفية قيامها بتقديم  ،ى التعرف على  األهداف والوظائف الجديدة للجامعةالدراسة إل
 ،في هيكل العمل ةالخدمات للمجتمع ، وخاصة طرق مواجهتها للعمالة غير المستقر 

 خاصة فى ظل ظهور ما يسمى باالقتصاد القائم على المعرفة.
مختلف  وقد توصلت الدراسة إلى أن نموذج جامعات الشركات تجرى تكيفات مع

 أنماط العمل بالسوق.
جامعات الشركات والتدريب، العائد "(، بعنوان: 2013: نيويل، مارشال د )دراسة (4

 .(40)"من االستثمار

ستثمار فى ) التعلم العالقة بين اال التعرف على تهدف هذه الدراسة إلى    
بل  ،وتحقيق الربحية لتلك الشركات ،والتطوير والتدريب( فى جامعات الشركات
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مع السوق العالمية، خاصة أن الشركات تسعى والحفاظ على الميزة التنافسية 
 ى هذا النمط من الجامعات.المتالك كافة وسائل وأدوات إدارة المعرفة  من خالل تبن   

شركة في مؤشر  30وتستخدم الدراسة بيانات مالية لفترات زمنية متفاوتة  لة   
 (. GRجمالي اإليرادات )( وإNPوتعتمد على ذلك بدراسة صافي الربح ) ،داو جونز

وقد توصلت تلك الدراسة لمجموعة من النتائج منها  : أن االستثمار فى    
( للشركة في GR( وإجمالي اإليرادات )NPربح )ن صافي الالتعلم والتطوير ال يحس   

 500كبر، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز لة بينما فى العينة األ مؤشر داو جونز. 
شركة ، قد كشفت عن وجود تأثير إيجابي كبير بين االستثمارفى جامعات الشركات 

وبالتالى  ،يجابية بين متغيرى الدراسة وبالتالى هناك عالقة إ ،وتحقيق ربحية للشركة
ا توصلت الدراسة فى نهايتها إلى أن االستثمار فى تلك الجامعات ممكن ويحقق ربحً 

  ا تنافسيا للشركة. ووضعً 
استكشاف ظاهرة " (، بعنوان:2012لي،جيسيكا) بيل، ايمي لوي.أ :دراسة (5

 .(41) "مسح شامل للتطوير والتنفيذ-ركاتجامعات الش

ا من ثالث نهجً  توقد  اتخذ ،الشركات اتتهدف هذه الدراسة لفهم ظاهرة جامع 
 خطوات: 

تم إجراء مراجعة شاملة لألدبيات لوضع وجهة نظر مجمعة عن جامعات  :أوال 
 الشركات.

 تم عمل دراسة مسحية على أساس نتيجة استعراض األدبيات.  :ثانيا  
مع التركيز على عمليات بارزة  ،ل جامعات الشركاتتم تنفيذ مسح حو  :ثالثا 

  داخل تلك الجامعات. 
 من جامعات الشركات في الدراسة في منطقة أمريكا الشمالية. 210وقد شارك 

لقد كشفت النتائج عن منها  :  ،وقد توصلت تلك الدراسة لمجموعة من النتائج   
  ،معتمدة فى ذلك على  تحليل العامل ،خمس عمليات بارزة للجامعات الشركات

 والعمليات الخمس هي: 
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      .التوافق واالنسجام ما بين الواقع والرؤى  -

 تطوير المهارات التي تدعم احتياجات العمل. -

 االعتماد على استخدام التكنولوجيا لدعم وظيفة التعلم. -

 االعتماد على التعلم وتقييم األداء.          -

 عقد شراكة مع المؤسسات األكاديمية.  -

منظور تاريخي  -جامعات الشركات"، بعنوان:(2012شميت، كاثرين أ )دراسة:  (6
  .(42) "في األدب والممارسة متطورةمع تحليل ومقارنة بين نماذج 

تاريخ تعليم القوى العاملة، ونماذج  التعرف على تهدف هذه الدراسة إلى     
لجامعة شركات متطورة من األدبيات ومن الممارسات، وتقييم الجيل القادم من 

  جامعات الشركات. 
وقد  ،وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تطور فى تدريب القوى العاملة    

اتضح هذا بالعرض التاريخى، فمن يتتبع تعليم القوى العاملة وموظفي الخدمات في 
أوروبا خالل العصور الوسطى، وحتى ظهور جامعات الشركات المتطورة التي 

 ازدهرت في نهاية القرن العشرين.
سة بالتركيز على نماذج من جامعات لشركات متطورة،  كما قامت الدرا    

مقارنة بين نماذج أخرى متطورة في األدب والممارسة ، توصلت الدراسة إلى أنها و 
 وطبقت ما ذكر فى االدبيات . قد استفادت

والتي ظهرت  ،وفى نهاية الدراسة تم تقييم التطور الحادث لجامعات الشركات    
في بداية القرن الحادي والعشرين، ويرجع هذا إلى ما يسمى باالقتصاد العالمي 
وانتشار التقنيات المتطورة، وظهور أزمة فى بعض من المواهب والمهارات والقدرات 

 لبها طبيعة العصر.التى تتط
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جامعات الشركات في الصين "(، بعنوان: 2009تشياو يونيو شيوجون ) :دراسة (7
 (.43)"والتحدياتالعمليات، القضايا -

لشركات في الصين. اتهدف هذه الدراسة إلى دراسة الوضع الحالي لجامعات   
ع اكتشاف العمليات والممارسات التى تتم داخل تلك الجامعات، واكتشاف القضايا م

سبيل  والتحديات التي تواجه بناء وتشغيل جامعات الشركات في الصين.  وفى
من رؤساء جامعات الشركات  11جراء مقابالت معإتم  ،تحقيق أهداف الدراسة

 جمع بيانات وثائقية عن تلك الجامعات وتطورها. ،والمعروفة في الصين
منها  : بالمقارنة مع أفضل  ،وقد توصلت تلك الدراسة لمجموعة من النتائج  

توصلت لتميز  الممارسات المتبعة فى جامعات الشركات في جميع أنحاء العالم
 الجامعات الصينية في ثالثة جوانب، هي: 

 تدعم مبادرات التعلم استراتيجية وأهداف األعمال بالشركة. -

مشاركة القادة كمعلمين في برامج  -الدعم القوى من قبل اإلدارة العليا.    -
 التدريب اإلداري. 

والتى تحتاج إلى تحسين فى  ،بعض نواحى القصور إلىوقد توصلت الدراسة    
ر نتائج هذه الدراسة نقطة مرجعية ونظرة وتوف        ،عدم وجود آلية لتقييم التدريب

القرار فى تطوير العمليات والممارسات لجامعات و ثاقبة، ويستفيد منها صانع
تواجه  الشركات، وتتيح الفرصة للحصول على فهم أفضل للقضايا والتحديات التي

 اء وتشغيل تلك الجامعات في الصين.بن
مشهد جامعات "(، بعنوان: 2007ميك. ليثتينبيرجر، بيانكا ) اندرسون، :دراسة (8

  .(44)"الشركات في ألمانيا
الشركات في  تاتقديم لمحة عامة عن مشهد جامع :تهدف هذه الدراسة إلى    

ألمانيا مقارنة مع جامعات الشركات بالواليات المتحدة األمريكية، عرض مخطط 
الماضية، وإلقاء نظرة على االتجاهات  15التنمية في ألمانيا خالل السنوات ال 

 مثل تحالفات التعلم. ،المستقبلية
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ات التجريبية من أكبر جامعات الشركات في وتعتمد المقارنة على البيان  
والتي تم جمعها عن طريق إجراء مقابالت مع  ،الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا
 رؤساء المؤسسات وتقييم البيانات .

منها :وجود اختالفات بين  ،وقد توصلت تلك الدراسة لمجموعة من النتائج     
ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بالمستوى التعليمي، والفئات 

والتحالفات مع المجتمع الخارجي ،  ،والشراكات ،التوجهات االستراتيجيةو المستهدفة، 
 قوى فى جامعات الشركات األلمانية. التوجه االستراتيجي أ

عبارة عن تحالف تعلم كحل محتمل  ،وقد عرض الباحث نموذج عمل مقترح   
  للتحديات الكبرى التي تواجه جامعات الشركات األلمانية. 

 التعليق على الدراسات السابقة

المتغيرات تناولت بعض  السابقة  يتضح بجالء أنها باستقراء الدراسات     
البحثية قيد اهتمام البحث الحالى، غير أنها اختلفت عن البحث الحالى فى تناول ما 

 يلى:
 ،الدراسات على المنهج الوصفى التحليلى: فقد اعتمدت معظم منهجلامن حيث  -

مع البيانات المتعلقة بالموضوع، باإلضافة الستخدام استمارات استبانة كأداة لج
اعتمدت دراسة واحدة على منهج المسح االجتماعى، بينما اعتمدت دراسة كما 

أخرى على مدخل المشكلة لبراين هولمز بهدف وضع تصور مقترح إلنشاء 
 ة مصرية. جامعة شركة ربحي

دراسة مدى  :فمثال ،: فقد تطرقت الدراسات لعدة أهداف الهدفمن حيث  -
مالءمة مخرجات التعليم العالى الحتياجات سوق العمل من خالل التعرف على 
مدى مواءمة تخصصات ومهارات الخريجين مع ما هو مطلوب فى سوق 

 ،العلمىالعمل، وكذلك درست طبيعة هذه العالقة، وأخرى درست دور البحث 
وكذلك المشاركة المجتمعية فى تلبية هذه المتطلبات وتنمية مهارات خريجيه، 
بينما هدفت دراسة أخرى لتحديد دور جمعية جيل المستقبل فى تأهيل الشباب 
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من خالل برنامج تنمية المهارات األساسية لسوق العمل، وهدفت  ،لسوق العمل
خريجى التعليم العالى لى لأخرى لمعرفة أسباب عدم قبول سوق العمل المح

 .بالسعودية

ويالحظ هنا أنه لم تتطرق دراسة عربية لجامعات الشركات سوى دراسة واحدة     
( غير أنها اختلفت فى 2013لمحمود المهدى ) -فى حدود علم الباحثة –

إلى وضع مخطط مقترح إلنشاء  تنها هدفإهدفها عن الدراسة الحالية، حيث 
والذى هدف الدراسة الحالية عن رية، بينما تختلف جامعة شركة ربحية مص

فى تلبية الجامعات المصرية  وضع تصور مقترح لتطوير دور إلىيسعى 
أهم النماذج العالمية الرائدة  سوق العمل، وذلك من خالل االستفادة منمتطلبات 

لجامعات الشركات فى "الهند وروسيا والواليات المتحدة األمريكية"، وبما يناسب 
 األوضاع الثقافية للمجتمع المصرى. 

تناولت موضوع جامعات  ةلدراسات األجنبيا ومن جهة أخرى نالحظ أن      
والتحديات  ،افيه توضيح أسباب الزيادة السريعة هادفة إلى، صراحة  الشركات

أخرى لمعرفة التطورات والتغيرات الحادثة فى  دراسة هدفتبينما التى تواجهها، 
فى دول مختلفة كالمملكة المتحدة  ،هذا المجال واالتجاهات الحديثة فيها

وأستراليا وألمانيا. وهدف أخرى للتعرف على التطور التاريخى لها فى أوروبا 
مها بتقديم خدمات للمجتمع، بينما هدفت دراسة ووظائفها وأهدافها وكيفية قيا

أخرى إلى التعرف على العالقة بين االستثمار فى تلك الجامعات وتحقيق ربحية 
 للشركة الحاضنة بل والحفاظ على الميزة التنافسية لها فى السوق العالمى. 

فقةةد تناولةةت الدراسةةات عةةدة قضةةايا علةةى سةةبيل المثةةال : نشةةأة القضـايا: مةةن حيةةث  -
ور جامعةةةات الشةةةركات، وطبيعةةةة الشةةةراكة بينهةةةا وبةةةين الجامعةةةات التقليديةةةة، وتطةةة 

التحديات التةةى تواجةةه جامعةةات الشةةركات، سةةبل تطويرهةةا، العائةةد منهةةا، باإلضةةافة 
فةةةةى  العالقةةةةة بةةةةين االسةةةةتثمار فةةةةى ) الةةةةتعلم والتطةةةةوير والتةةةةدريب( لتعةةةةرف علةةةةى ل

بةةةل والحفةةةاظ علةةةى الميةةةزة  ،جامعةةةات الشةةةركات وتحقيةةةق الربحيةةةة لتلةةةك الشةةةركات
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 فى  جامعةةات الشةةركاتتقيةةيم الجيةةل القةةادم مةةن  تناولت وكذلك ،التنافسةةية العالميةةة

لنمةةةاذج عةةةدة فةةةى دول دراسىىىات ض تعةةةر  باإلضىىىافل  لىىى  ، العىىىال   دول مختلىى 
دول أوروبيةةة..(، وبالنسةةبة  -ألمانيةةا -أسةةتراليا -) المملكةةة المتحةةدة  :مثةةل ،مختلفةةة

فقةةةةةد تناولةةةةةت جامعةةةةةات الشةةةةةركات دراسةةةةةة محمةةةةةود المهةةةةةدى  ،للدراسةةةةةات العربيةةةةةة
( لقضةةةايا مثةةةل: نشةةةأة جامعةةةات الشةةةركات وتطورهةةةا، مفهومهةةةا ومبادئهةةةا، 2013)

أنواعهةةةةا وصةةةةيغها، أهةةةةدافها، البنيةةةةة التنظيميةةةةة لهةةةةا، البةةةةرامج التعليميةةةةة والتدريبيةةةةة 
ريكيةةة، ا تقويمهةةا واعتمادهةةا، كمةةا تطرقةةت لخبرتةةى جامعةةة كيتةةرنج األملديها، وأخيرً 

 جامعة بترويراس البرازيلية.

 الدراسةةة أن يتضةةح ،السةةابقة الدراسةةات قدمتةةه مةةا تنةةاول بعةةد: واالخــتالف التشــابه -
 ،العمةةل وسةةوق  الشةةركات جامعةةات لقضةةيتى تناولهةةا فةةى تتشابهبشكل عام  الحالية

الكونهةةةة ولكةةةةن تختلةةةةف  علةةةةى خةةةةالف  ،ا تناولةةةةت القضةةةةيتين بصةةةةورة مترابطةةةةة معةةةةً
، كمةةةا  ة الدراسةةات السةةابقة التةةةى تناولتهمةةا بصةةور منفصةةةلة لكةةل قضةةية علةةةى حةةد

تختلف فى الدول التى تناولتها جامعة شركة أناند بيهند، وجامعة شةةركة سةةبيربنك 
 فةةى الدراسةةة الحاليةةة تختلةةف كمةةا ،بروسةةيا وجامعةةة شةةركة أبةةل الواليةةات المتحةةدة 

وضةةةع  إلةةةى تهةةةدف الحاليةةةة الدراسةةةة، فالهـــدف حيةةةثأمةةةا مةةةن  ، والمةةةنهج الهةةةدف
سةةوق العمةةل، فةةى تلبيةةة متطلبةةات الجامعةةات المصةةرية  تصور مقترح لتطوير دور

أهم النماذج العالمية لجامعات الشركات فةةى "الهنةةد  وذلك من خالل االستفادة من
وروسةةةيا والواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة"، وبمةةةا يناسةةةب األوضةةةاع الثقافيةةةة للمجتمةةةع 

ــنهجومةةةةةن حيةةةةةث . المصةةةةرى   عةةةةةن منهجهةةةةةا فةةةةةى تختلةةةةةفالحاليةةةةةة،  فالدراسةةةةةة المــ
 الدراسةةةة هةةةدف لتحقيةةةق المقةةةارن  المةةةنهج علةةةى اعتمةةةدت لكونهةةةا السةةةابقة الدراسةةةات

 .  السابق

فقةةةةد اسةةةةتفادت  ذكرهةةةةا، علةةةةى الةةةةرغم مةةةةن االختالفةةةةات السةةةةابق: االســــتفادة أوجـــه -
طةةار الفكةةرى إلالدراسة الحالية مةةن كةةال الدراسةةات العربيةةة واألجنبيةةة  فةةى تأصةةيل ا
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والفلسةةةفى لنشةةةأة وتطةةةور جامعةةةات الشةةةركات والتعةةةرف علةةةى بعةةةض نماذجهةةةا فةةةى 
 العالم.

 و فى ضوء المنهج الدراسة تسير الدراسة الحالية وفق الخطوات اإلجرائية التالية:   

اإلطةةةار الفكةةةرى للدراسةةةة، وفيهةةةا تةةةم تحليةةةل المفةةةاهيم  تتضةةةمن،: الخطووواألواىالووو  -
األساسةةية للدراسةةة ، وإلةةى أى مةةدى تسةةهم جامعةةات الشةةركات فةةى تلبيةةة متطلبةةات 

 . )من منظور األدبيات(.سوق العمل

تحليةةل الظةةاهرة موضةةوع الدراسةةة )جامعةةات الشةةركات  : تتضةةمن،الخطوواألوالنية وو  -
وتلبية متطلبات سوق العمل فى الهند وروسةةيا والواليةةات المتحةةدة فةةى ضةةوء القةةوى 

 .(والعوامل الثقافية فى كل دولة

عقةةد المقارنةةة إلظهةةار أوجةةه التشةةابه واالخةةتالف فةةى  : تتضةةمن،الخطوواألوالنيلنوو  -
ة متطلبةةةةات سةةةةوق العمةةةةل( بالةةةةدول الظةةةةاهرة التعليميةةةةة )جامعةةةةات الشةةةةركات وتلبيةةةة 

) الهند، روسيا، الواليات المتحدة األمريكية( ثم تفسةةيرها فةةى ضةةوء القةةوى  المختارة 
 والعوامل الثقافية.

جهةةةود الجامعةةةات المصةةةرية فةةةى تلبيةةةة  أهةةةم رصةةةد  : تتضةةةمن،الخطووواألوالعا  ووو  -
 ؟.متطلبات سوق العمل، وما هى المشكالت التى تعوق هذه الجهود

التصةةور المقتةةرح  إلصةةالح الظةةاهرة : تتضةةمن، واألخيةةرة  الخيمسوو والخطوواألبينمةةا  -
التعليميةةة )تطةةوير دور الجامعةةات المصةةرية فةةى تلبيةةة متطلبةةات سةةوق العمةةل( فةةى 

 ضوء خبرة جامعات الشركات بالهند وروسيا والواليات المتحدة األمريكية.
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 "  إطار فكرى  "   الشركـات جامعـات:   ثانىال الجزء
التحليل النظرى لمفهوم جامعات الشركات وأبعاده أن نتعرض للمحاور يقتضى 

 التالية:
 :    وتطورهانشأة جامعات الشركات (  1)

 من عديد ألن انظرً  ، بدقة الشركات جامعة نشأة  تاريخ تتبع الصعب من    

 قبل نفسها، الشركات داخل لموظفيها والتعليم عمليتي التدريب توفر كانت الشركات

نشأة  تاريخ راء حولآ هناك ذلك من وبالرغم  جامعات الشركات، مىس   بما االستعانة
 :توضيحها يلي وفيما ، الشركات جامعة

بتكار لدفع عجلة النمو والتطلع عندما بدأت الشركات فى البحث عن اال   
شركاتها، بدأ االتجاه نحو ضرورة تثقيف وتدريب أعضائها من أجل تعزيز لنجاح 

، وتم تأسيس مدارس وجامعات مهارات موظفيها، فظهرت نقابات المجتمعات الحرفية
، كما تم إنشاء منظمة تعليمية مركزية تقوم بتطوير المناهج الدراسية األساسية مهنية

 (. 45) لمختلف العلوم 
ا للمعرفة وتدريب العمال، باإلضافة فى حين كانت الجامعة فى أوروبا أساسً    

ية والنخبة الحاكمة، وتحت هذه المظلة تم إنشاء الجامعات والكليات للطبقات المهن
. ومع زيادة (46)وذات تخصصات مهنية مختلفة  ،وتم وضع دورات دراسية منفردة

النمو والتعقيد بدأ رجال األعمال يطالبون بضرورة االنضباط وإنشاء مدارس خاصة، 
لية إدارة األعمال فى باريس  م بإنشاء ك1819على سبيل المثال بدأت فرنسا فى عام 

ESCP  كما (47) م 1881، كما تم إنشاء كليات إلدرة االعمال فى وارتون عام .
 . (48)م 1908للماجستير فى إدارة األعمال عام  اقدمت كلية هارفارد لألعمال برنامجً 

احتياجات تلك  -متطلبات سوق العمل –جد أن ذلك وحده ال يلبى وبعد فترة و   
خاصة فى الخبرة اإلدارية المطلوبة لدى القوى العاملة المتنامية والمتسعة  ،الشركات

والعالمية، خاصة بعد ظهور الشركات متعددة الجنسيات وعابرة القارات. فبدأت 
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مؤسسات التعليم العالى بتقديم برامج مثل: برنامج اإلدارة المتقدمة بجامعة هارفارد 
 .(49) المرشحين المؤهلين إداريا م بعد الحرب لمعالجة النقص من1945عام 
، AT وT ثم بعد ذلك قامت الشركات نفسها بإنشاء برامج خاصة بها مثل   

، شركات   Tata Management Training Center مركز تاتا للتدريب اإلدارى 
و 1950فى الفترة ما بين  الطيران الكبرى، شركات الخدمات المهنية العالمية، وذلك

 .(50) م.1960
وكانت تلك البرامج تركز على التدريب اإلدارى والتنمية األكاديمية والتخصصية 

فظهرت  ؛لألفراد، ومع ظهور ضغوط وتحديات جديدة لقوى بشرية مؤهلة ومدربة
محاوالت جادة من قبل تلك المؤسسات بإنشاء جامعات بهدف إدارة و تعليم وتنظيم 

ولم تكتف بتوفير  .(51)التنمية االقتصادية -سوق العمل-االفراد وفق متطلبات
خدمات التدريب األكاديمي فقط بل قدمت دورات تدريبية بهدف تطوير وتوسيع 

 .(52)القدرات التنظيمية للموظفين

انت بداية ظهور جامعات الشركات فى الواليات المتحدة منذ عقدين من وقد ك
الزمان، واليوم أكثر الشركات الكبرى فى الواليات المتحدة تفخر أن لديها جامعات 

 .(53) الشركات
 
 
 
 
 
 
 

 1088 عا  بولونيا جامعل -1

 1819  عا  ESCP باريس ف   األعمال   دارة  كليل -2

 1881 عا   لألعمال وارتون  مدرسل  -3

 1908  عا  هارفارد  بجامعل  األعمال  دارة ف  ماجستير برنامج -4

 1945 عا   هارفارد بجامعل المتقدمل اإلدارة برنامج -5

 1966 عا   اإلدارى للتدريب تاتا مركز -6

 1980 عا  والتدريب  للتعلي  موتوروال مركز -7

 بشركاتها جامعل  انشات   العال  مستوى عل   شركل اال   4 من اكثر -8

The Source: Christopher Prince and Graham Beaver: op.cit. , p.17. 
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وقبيل منتصف القرن العشرين ومديرى الشركات الكبرى )ديزنى، ماكدونالدز،  
موتوروال...( بالواليات المتحدة وجدت أن موظفى الحكومة المعينين من خريجى 

فى   المدارس والجامعات الحكومية يفتقرون إلى مهارات وسمات العمل المطلوبة
بعض مهارات التدريب  سوق العمل، فبدأت فى التفكير بضرورة تمكينهم من

 .(54)لمنح الدرجات العلمية  1980وقد ظهرت هذه المؤسسات عام ، والتطوير

فقد أنشأت جنرال إلكتريك فى كروتونفيلل بنيوجرسى أول جامعة شركة عام 
، فى البداية كانت المنظمات األمريكية تهتم بالمهارات المهنية للموظفين، 1955

م، وعندما دخلت  التكنولوجيا فى 1980ائها عام وكان هو الهدف الرئيسى من إنش
الشركات بدأ التوجه نحو بحوث التنمية والتمويل والميزانية، ثم ظهرت مرحلة جديدة 

جامعة لها، ثم بدأ انتشارها بسرعة فى العديد  1981بعد إنشاء شركة موتوروال عام
 .(55)من الشركات األمريكية

عات عالمية وواضحة للغاية فى كل عالوة على ذلك أصبحت حركة تلك الجام
رئيس شبكة جامعات  -فعلى حد قول  أنيك رونوكولون بصفته الرسمية، أنحاء العالم 

بأن :"هناك نمو مستمر فى إنشاء جامعات الشركات  -CCUالشركات العالمية 
أالف جامعة فى الواليات  4على مستوى القارات الست، فهناك ما يقرب من 

ف جامعة على الصعيد العالمى، وبمتوسط عمر لتلك الشركات المتحدة، وعشرة أال
 .   (56)تسع سنوات" 

كما انتشرت جامعات الشركات فى كافة أرجاء األرض، فأوروبا لديها العديد من  
جامعات الشركات والتى تسمى "أكاديميات" و"معاهد" وذلك منذ أكثر من عقد من 

ى بلدان أسيوية أخرى، وأستراليا، كما ظهر العديد منها فى الصين، وف ،الزمان
. فالمجلس االستشارى العالمى لجامعات (57)فريقياأوأمريكا الجنوبية، وأجزاء من 

 -كندا -الشركات يتكون من أعضاء يمثلون تلك الجامعات من ) الواليات المتحدة 
 –الصين  -اإلمارات العربية المتحدة  -روسيا -سويسرا -أسبانيا -فرنسا -األرجنتين

 .(58) جنوب أفريقيا( -استراليا -الهند -نغافورة س
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باإلضافة إلى هذا تقوم الشركات العالمية بفتح فروع لجامعاتها فى جميع أنحاء  
فمنذ سنوات أنشأت  ، من جلب األفراد للشركة األم للتعلم بجامعتها األم العالم بدالً 

شركة موتوروال جامعة لها فى الصين، كما فتحت ماكدوناز فرع لجامعتها فى 
 .(59) همبرجر بالصين

ا من إنشاء هذه وكما هو الحال ألى منظمة متعددة الجنسيات تستفيد كثيرً   
خالل خلق توافق وانسجام للثقافة التنظيمية واالستراتيجية، ويسود  الجامعات، من

مشتركة بين كافة العاملين على مستوى المنظمة، وحتى فروعها خارج  مفردات
 .(60)البالد

 من المنظمات المحلية والعالمية قد تبنت مفهوم ومن هنا يتضح أن كاًل    
جامعات الشركات، ولكن تلك المؤسسات تواجه العديد من التحديات منها: اللغات، 

وهذه التحديات من الممكن  ،المتفاوتة المناطق الزمنية، السفر، المفاهيم الثقافية
التغلب على معظمها باستخدام التكنولوجيا لتساعد على غلق بعض هذه 

حيث تم االعتماد عليها فعال بعد استبدالها بالفصول الدراسية التقليدية   .(61)الفجوات
وتعمل على نشر  ،والتى تكلف ماليين الدوالرات، فالتكنولوجيا موجودة بالفعل

ومات بسرعة وعلى نطاق واسع لعدد كبير من المستفيدين، كما أنها تساعد المعل
ويعتبر استخدام  ، (62)على ربط الناس بشكل غير متزامن وفى الوقت لحقيقى 

التكنولوجيا فى التعليم داخل تلك الجامعات عبارة عن وسيلة وليست غاية فى حد 
ذاتها، فالتكنولوجيا تساعد فى حل بعض المشكالت التى تواجه تلك المؤسسات، 

 (. 63)وهى واحدة من أدوات عديدة للتعلم، والتعليم 

ية ظهورها فى أن نشاة جامعات الشركات كانت بدا ،ويتضح مما سبق    
الواليات المتحدة منذ عقدين من الزمان، وكان الظهور نتيجة لضغوط وتحديات 

سوق -مدربة، وفق متطلباتجديدة أمام المؤسسات وحاجاتها لقوى بشرية مؤهلة و 
التنمية االقتصادية، ثم انتشرت فى أوروبا وأسيا وأستراليا حيث أصبحت  -العمل

 وواضحة للغاية فى كل أنحاء العالم.ا عالمية حركة تلك الجامعات حقً 
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يمكن القول أنه قد شارك فى صنع وانتشار جامعات الشركات ومن جهة أخرى    
إدارة المعرفة، التعلم التنظيمى، :  على سبيل المثال منها عواملو  مفاهيمعدة 

تنافسية المنظمة المتعلمة، اإلدارة الفعالة االستثمار فى التدريب، وفى ظل بيئة 
متغيرة ظهرت القدرة على التغيير، ومن هنا تصبح المنظمة قادرة على تطبيق 

  المعرفة على نحو فعال، فالمعرفة مصدرا رئيسيا للميزة التنافسية.

ساعدت  التى الرئيسةعمدة العديد من الباحثين األ تناول ،وباإلضافة إلى ذلك
 ا:على قيام هذه الجامعات، ومنه

 ظهور اقتصاد المعرفة وتنظيم التعلم وادارته. -

سرعة وتيرة نظام إعادة الهيكلة للشركات، ظهور الشركات العالمية والتى  -
تبحث عن التركيز على مبادئها وثقافتها ما بين تلك الشركات المشتركة 

 وفروعها.

تكنولوجيا االتصاالت، وتطبيقها فى التدريب انتشار وفعالية استخدام  -
 والتطوير.

التنوع والتزايد فى نظم التعليم، استبدال التعليم الذى يركز على المنهج  -
بالتعليم الذى يركز على العمل، مع االهتمام بالتعليم المهنى  مع تعدد 

 .(64مساراته )

ساعدت أخرى  عواملAlagaraja  و Li, Jالباحثان لى واجيريا  تناول  وقد
 من بينها ما يلى: جامعات تلك العلى ظهور وانتشار 

فشل الجامعات التقليدية فى توفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة لتلبية  (1
 احتياجات الصناعة.

 اختالف نهج العلماء والممارسين فى طريقة التعليم والتعلم. (2

 نمية مهارات الموظف.التركيز الضيق والمحدود على التدريب القائم على ت (3

تعلم العالمات التجارية، فأنشطة التنمية المهنية تتطلب إظهار األولويات  (4
 (.65التنظيمية لتنمية الموارد البشرية فيما يخص كل مؤسسة/ شركة)
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وعلى الرغم من االنتشار الكبير والنمو والتطور لجامعات الشركات فى السنوات 
ة لمزيد من التطور والنمو، ألنها على يقين بأن األخيرة، إال أنها تسعى بصفة مستمر 

لذا فهى تبحث عن  ؛المنظمات الحاضنة لها فى خطر وتهديد وتنافس دائم بالسوق 
لتحقيق ما  ؛سبل جديدة للتعلم وابتكارات جديدة فى  هياكلها وفى طبيعة التعلم نفسه

الشركات فكانت  .الطلبال يلبى العرض وعندما  ،(66تصبو إليه األم الحاضنة لها)
لبحث عن مصادر أخرى ضطرهم ليجى التعليم العالى، مما اغير راضية عن خر 

جامعات "لمواجهة تلك التحديات، وهنا ظهر مقدمى خدمات جدد من أشهرهم 
 . "الشركات

 فهناك العديد من العوامل األخرى ومنها، ما يلى: ،ما سبقباإلضافة إلى و 
التطوير و التغيير، والتوجه االستراتيجى للتعليم القائم على األداء، دعم مبادرات  (1

واالعتماد على المؤهالت المرتبطة بالتنمية البشرية، وتوافر برامج التعليم عن بعد 
(67.) 

مع زيادة التركيز على البحث  ،الزيادة المطردة فى التكنولوجيا فى الشركات (2
والتطوير، وانهيار التنظيم الهرمى للشركات، نمو العمل الجماعى، وارتفاع عدد 
المنظمات الشبكية، والنمو السريع والمتضاعف للمعارف واالبتكارات، وصعود 

 (.68الشبكات االفتراضية وتكنولوجيا المعلومات )

التعلم القائم على النتائج واالبتكارات التركيز على العاملين فى المجال المعرفى و  (3
 (.69والجودة)

باعتبارها أداة تغيير ظهور دافع التعلم والتطوير لألنشطة الفردية والتنظيمية،  (4
استجابة  وكبيرة فى إدارة التدريب التقليدية المسؤولة عن تطوير الموظفين، 

 (. 70لعوامل اقتصادية، و محاولة لتحقيق األهداف االستراتيجية )

أن يتطور مع و ، نموظفيلتوفير تعليم ل : وضروة ظهور اقتصاد المعرفة (5
والذى  ،شركةاالحتياجات المتغيرة للعمل، من أجل تعزيز النجاح المستمر لل

 . (71) يساعد بدوره على تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين األداء
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هناك من التحديات الداخلية والخارجية التى  ،باإلضافة للعوامل السابقة    
أهم هذه  ، ومنالجامعات انتشار تلك، والتى ساعدت على واجهت الشركات

 ما يلى:التحديات 
 ،يعتبر تحدى القوى العاملة العالمية، ففى الواليات المتحدة تتزايد المشكلة ببطء  -

ع الثقافى الكبير فيما بينهم، وغالبية العمالة المهرة خاصة كبر سن العمالة والتنو 
مس الحاجة لعمال لديهم مهارات خاصة أفى تناقص مستمر، والشركات فى 

 .(72)وقادرين على التواصل والعمل معا فى تعاون 

(. 73وتناقص عددها) ا، ونقص التعليم،انتشار الشيخوخة بين القوى العاملة حاليً   -
التقاعد المتأخر لكثير من العمال كبار السن، وهجرة األدمغة، باإلضافة إلى 

وانتشار ظاهرة إهمال حقوق العمل، والقصور فى العديد من المهارات األساسية 
 .(74) للعمالة كمهارة االتصال، والعمل فى فريق وغيرها

منظمات وهناك من التحديات عامل االستعداد الديموجرافى، فهو تحد داخل ال  -
بسبب التغير  ؛نفسها تعانى منه فى تطوير وانسجام واستبقاء الموظفين الموهوبين

المستمر لسوق العمل فى كافة أنحاء العالم، فالمناخ االقتصادى الحالى يبحث عن 
العمالة الموهوبة والماهرة، وليس أمام المنظمات غير البحث واستبقاء تلك الفئة من 

طلب التدريب على مهارات وممارسات بعينها) كالمشاركة، العمالة والتى بال شك تت
 القيادة الفعالة، التطوير التنظيمى التمكين، وثقافة تنظيميةخاصة بمكان العمل...(

(75). 

" عبر مختلف الحاجة لالحتفاظ بالموظفين من خالل جعلهم أكثر "تجواالً   -
  . (76)الوظائف بالشركة 

 ارتفاع تكلفة عملية التدريب للموظفين والعاملين خارج المؤسسة/الشركة. -

تعرض بعض الشركات لمشكالت قانونية وفقدان حصتها فى السوق، باإلضافة   -
باإلضافة لألوضاع المؤسسية داخل الشركة  ،لتحدى عمليات الدمج واالستحواذ
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نتيجة لظهور مشكالت خاصة تتعلق بالمؤسسة واألفراد، فيما يخص التوظيف 
 (.77والتقاعد ومسؤوليات الموظفين الجدد، وإدارة المواهب )

من أبرز عوامل ظهور وانتشار جامعات  أن :يمكن القول ،ومما سبق     
فى توفير  -فى تلبية احتياجات سوق العمل–جامعات التقليديةالشركات هو فشل ال

القوى العاملة الماهرة والمؤهلة والمدربة لتلبية احتياجات الصناعة، مما أدى للنمو 
التحديات سالفة الذكر تراكم العوامل و الهائل لجامعات الشركات، وباإلضافة إلى 

على االنتشار ايًض أبل ساعدها أدى النتشار ونجاح جامعات الشركات، مما ؛وغيرها
 األسواق العالمية.والتطور والمنافسة فى 

 فلسفة جامعات الشركات (  2)
من خالل عرض نشأة جامعات الشركات يمكن القول أن فلسفة النشأة نابعة   

من أنها محاولة لتطوير التعليم المنهجى وعملية التنمية المهنية للموارد البشرية، وقد 
قامت بالفعل تلك الجامعات بدورها فى تنمية الموارد البشرية فى تلك الشركات 

ئج الملموسة والمرئية. وتعتبر جامعات المعاصرة وبشكل واضح للجميع فى النتا
الشركات أفضل الممارسات الحالية لبناء منهجية رأس المال البشرى، باعتبارها 

مع قدرتها  ،لكونها تعتمد على تكييف المعرفة مع ظروفها ؛مفتاح للمنظمات الحالية
 على خلق االبتكار والتجديد. 

التعلم التنظيمى، إدارة  :هاومن ،كما تعتمد الفلسفة على العديد من المبادئ
، حيث ساعد ذلك على ظهور اتجاهات حديثة لخلق المعرفة، االستثمار فى التدريب

معرفة جديدة من خالل اتباع نمط إدارة المعرفة، والمؤسسات المطبقة لتلك 
فبدأ التفكير فى إنشاء مؤسسات  ؛ا ساعدها على تحقيق ميزة تنافسيةمم ؛االساليب

يمكن من خاللها  (.78نظيمى وإدارة المعرفة وهى جامعات الشركات )تطبق التعلم الت
توفير فرص التعلم والتدريب والتنمية، مما يساعد على االحتفاظ بالموظفين لمدة 

 مة متطلبات سوق العمل.ءأطول ومساعدتهم على العمل وسط التحديات ومال
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( هى )عملية، أو ممارسة ، واكتساب والحصول KMوتعتبر إدارة المعرفة )
وهذا هو  علي، وتبادل واستخدام(  المعارف، لتعزيز التعلم واألداء في المنظمات، 

 . (79) لب عمل “جامعات الشركات”

فهو عبارة عن  ؛كما يعتبر التعلم التنظيمى إحدى أساليب التعلم المستمر
 ،تصوراتال من حيث: للفرد غييراتحداث تاستراتيجية عملية متكاملة تهدف إل

معتقدات، والنماذج العقلية والنظم الو  ،قيم الو  ،مواقفالو  ،سلوكالو  ،تفكيرالو 
وكان هذا هو االتجاه االستراتيجي والثقافة  .واالستراتيجيات والسياسات واإلجراءات 

المؤسسية للشركات منذ البداية. ولتحقيق ذلك، أكدت الشركات على أن يصبح التعلم 
ا ال يتجزأ في العمليات الثقافية من خالل التفاعل واألنشطة بين التنظيمي جزءً 

 األفراد. 
توزيع  تحواذ المعرفة،اسللتعلم التنظيمى) الرئيسةوتعتبر المكونات األربعة 

تفسير المعلومات، والذاكرة التنظيمية(. وقد استجابت المنظمات بقوة  المعلومات،
ا ال يتجزأ لدمج تلك االتجاهات والمفاهيم الحديثة فى البيئة المنظمية، وأصبحت جزءً 

 من طبيعة الثقافة والمناخ والعمليات بالمنظمة. 

بادلية بين “جامعات الشركات” والتعلم التنظيمى ومن هنا يالحظ ظهور عالقات ت
ل ج   ،وإدارة المعرفة من خالل وصفه لة”جامعات الشركات” بأنها "عملية إدارة محترفة

علي من شأن استخدام الكفاءات عملها التدخل المنظمي الذي يشمل الثقافة التي ت  
  (.80)العقلية والقيادة إلحداث المزيد من التطور فى العمل "

نشأة تلك الجامعات نابعة من مبدأ التعلم الذاتى  فلسفةما سبق يالحظ أن وم
 والتي ،التعلم  بمنظمة ىيسم ماوالذى انطلق داخل المؤسسات الربحية في ،المستمر

 ،بالمؤسسة المختلفة العمل مجاالت في األفراد وتحسين مهارات طويربدورها تقوم بت
ويعتبر هذا هو لب فلسفة نشأة تلك  ،بصفة مستمرة مدى الحياة بشرط أن تكون 

 شاركت التي المؤسسات أو قامت بإنشائها التي المؤسسة أهدافلتحقيق  ؛الجامعات

تزويدهم  خالل من عامليها أداء تحسين :تلك المؤسسات أهداف أهم ومن قيامها، في
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 على وتدريبهم  ،رالمستم والتعلم الذاتي التعلم مهارات وإكسابهم  الجديدة العمل بمهارات

 في التغيرات مواكبة على وقادرة  ومؤهلة مدربة عمالة ليصبح لديها ؛جديد هو ما كل

 سوق العمل. احتياجاتتلبية و  العصر مستحدثات العمل، لمواكبة مجال

 جامعات الشركات أهداف ( 3) 
مجموعة واسعة من  تلبى  الشركاتجامعة جد أن بعد االطالع على األدبيات و     

وتحتاج هذه المهام واألهداف أن تكون واضحة المعالم، ويشترط لتحقيق   ،األهداف
إلى أهداف ألهدافتم تصنيف هذه اقد و هذا بشكل صحيح أن تتوافر موارد كافية. 

 خصية،وأهداف خاصة بدفع عجلة التنمية الش ،خاصة بتحقيق أهداف الشركات
 ويتضح هذا فى الشكل التالى: وأخرى خاصة بأهداف تنمية الموارد البشرية.

وهى عبارة عن  ،وهى فى الجهة اليمنى من الشكل  أواًل: األهداف التشغيلية:
 الخطوات اإلدارية التى ينطوى عليها تحقيق أهداف تلك الجامعات من خالل:

وظيفة الموارد البشربة: ويتم فيها تقديم تعلم مناسب للموظفين، وكذلك  .1
 كيفية إدارتهم وتوظيفهم وتسكينهم فى أماكن مناسبة لتخصصاتهم.

لوبة فى األسواق مع وظيفة المجلس التنفيذى: يقوم بمحاذاة المهارات المط .2
ت التدريسية بالجامعة، مع تحقيق األهداف االستراتيجية ااالستراتيجي

للشركة، وزرع قيم الشركة لدى كافة العاملين بها، وأن تمارس الشركة 
 السلطة والقيادة لتلك الجامعات التابعة لها.

لشركة، : وهى التى تتعلق برؤية ورسالة وأهداف اثانيًا: األهداف االستراتيجية
وبالتالى تنعكس على رؤية ورسالة وأهداف الجامعة التابعة لها، التى تسعى من 
خاللها لدمج الجامعات داخل ثقافة الشركة، ودعم عمليات التغيير والتحول 
التنظيمى، وذلك تلبية للتحديات والمستجدات العالمية المحيطة بالشركة، وهذا 

 (.81ى التنفيذ)حتاج إلى وقت أطول فيالنوع من األهداف 
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The Source: Kimberly Maybar-Plaxe, Mark Allen & Annick Renaud-Coulon: 

Op.Cit, P.11.       
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ويرى هنا أن الهدف هو  تحسين إنتاجية الموظفين، والبقاء على االتصال الدائم 
مع الموظفين، واستحدام أحدث التقنيات التكنولوجية والتدريب عليها.  باإلضافة إلى 

الموظفين ومتوسطى هذا فتلك الجامعات ال تركز فقط فى مناهجها على صغار 
العمر الوظيفى، ولكنها أكثر ما تمتاز به هو توفير برامج لتعليم وتدريب وتنمية 

( وهذا ما سيتضح بجالء عند عرض 82القيادات فى المستويات العليا والتنفيذية )
 النماذج.

ل لنجاح عم ةمهم أهداف جامعات الشركات جميعأن  يالحظ ،سبق ومما     
أن تحقيق األهداف السابقة و  ،بالتالى نجاح الشركة األم فى تحقيق أهدافها ،الجامعة

تعظيم مع هدف لتدريب، فعندما يجتمع هدف ا ،بر أعظم إنجاز لتلك الجامعةعتَ معا ي  
مع  ،للشركة األم نشر الثقافة والقيم المشتركة ، مع هدف تعظيماالستثمار فى التعليم 

تصبح تلك الجامعات بشركاتها وموظفيها  ؛تطوير فرص العمل للقوى العاملة هدف
تلبية متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى، وبالتالى الوصول  قادرة على ومنتجاتها

 العالمية .. لمنافسة فى السوق بهم ل

 ( البرامج التدريبية لجامعات الشركات 4) 
وتنقسم عادة تقدم جامعات الشركات مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية،     
أخرى إضافية برامج تدريبية ، و جامعات الشركاتبرامج تدريبية أساسية فى كل  إلى،

 اوذلك على حسب الهدف من إنشاء تلك الجامعة لديه ،تختلف من جامعة ألخرى 
متمثلة فى  ، وذلكلك الجامعةوعلى أساس األدوار االستراتيجية التى  تؤديها ت

التى تقدمها كل جامعة شركة  البرامج التدريبيةتناول ويتضح هذا أكثر عند  ،اهبرامج
 ..الحقا لجامعات المذكورة فى الدراسةل ة على حد

 لجامعات الشركات     الرئيسة أواًل: البرامج التدريبية
ساسية أعناصر تعتبر  التى تقدمها الجامعة الرئيسةبالنسبة للبرامج التدريبية 

، نظم المعرفة والعمليات، التكنولوجيا، صنع وتتمحور حول ،لجامعات الشركات
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تشمل التعلم رجية، الشراكات، عمليات التعلم و القرارات، الشبكات الداخلية والخا
امج التدريبية البر تلك  حلقتتعلمين والبرامج والعمليات ، و لتزام اإلدارة والماوالثقافة و 

 ، لذا تسمى بعجلة جامعات الشركات.ات الشركاتحول هيكل جامع الرئيسة
للبرامج  الوظيفى جالقاعدة األساسية للنموذمن الشكل التالى أن  ،ويالحظ   

القدرات و  اتبناء المهار تستهدف جامعات الشركات  التدريبية األساسية التى تقدمها
مترابطة ومتشابكة ويمثل ،  وهى عبارة عن برامج تدريبية تابعة للشركةللوظائف ال

أساسية ة أربع تدريبية برامج فى صورة  عنهاويعبر ، لهذه العالقة بالخط المنقط
 :هى ، إلى أربعة وهذه المهارات والقدرات تنقسم . لجامعات الشركات

ساسى فى كافة أ برنامج تدريبىهو بناء وتطوير المهارات:  برامج تدريبية ل (1
ويختص به قسم التدريب على اإلدارة والقيادة والتدريب  ،جامعات الشركات

التنفيذى والتوجيه، وغيرها من األنشطة اإلدارية ذات الصلة وكذلك بناء وتنمية 
المهارات معتمد فى ذلك على أدوات وأساليب تدريبية وتعليمية مختلفة كالتعليم 

 ل الفصول.اإللكترونى والتعليم المختلط باإلضافة للتدريب التقليدى داخ

ى فى كافة أساس برنامج تدريبىهو تنظيم وتغيير الثقافة: برامج تدريبية ل (2
أصبحت مهارة االستجابة للتغيير حاسمة ومهمة فى  ، حيثجامعات الشركات

بالتغيير المستويات الفردية والتنظيمية، وتحت الضغوط والتحديات المطالبة 
االستجابة لتلك التحديات يتطلب من قيادات وكافة العاملين بالشركات مما

 ومجاراتها على كافة المستويات التنظيمية.

ى فى كافة جامعات أساس برنامج تدريبىهو دارة المعرفة: برامج تدريبية إل (3
فكان نتيجة لتراكم المعرفة التجارية، والتى لها عالقة بالشركة،  ، وذلكالشركات

للحفاظ على الوضع التنافسى للشركة وسط التحديات  ؛البد من مجاراة هذا
ن تكون الشركة وكافة العاملين بها على علم ودراية بالمستجدات أالمحيطة و 

 فى عمل الشركة. المعرفية التجارية الخاصة بها، بل وتعتبرها االستراتيجية األهم 



 جامعات الشركات                                                  د/ سهام أمحد حممد علوان

 
 

255 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

ى أساس هو برنامج تدريبى لتطوير الوظيفى ) التنمية المهنية(: برامج تدريبية ل (4
بناء ضرورة متجددة، و المعرفة مبدأ أن انطالقا من  ،فى كافة جامعات الشركات

البد من دمج تلك المهارتين فى مهارة التطوير فكان  ؛القيادة والتغيير ىمهارات
وإدارة المعرفة الجديدة، والمشاركة فى صنع المعرفة واالبتكار الوظيفى لبناء 

 (.83)، وبالتالى إنشاء برنامج تدريبى لهذا الغرضواإلبداع

 "الشركات جامعات عجلة إطار"

 
The Source: Greg G. Wang and Judy Y. Sun& Jessica J. Li& Xuejun 

Qiao: op. cit., P.5. 
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البرامج التدريبية التى  أن يتضح السابق، الشكل للجزء السفلى من ،وبالنظر 
 العمل واحتياجات المهارات سياق على اأساسً  تعتمد الشركات جامعات تقدمها

 ،المطلوبة المهارات على يتوقف وهذا. للشركة االستراتيجى التوجه وعلى ،المحددة 
 أو ،تشغيلية مهارات أو ،الخصوصية من نوع بها أو ،عامة مهارات سواء

 على وتعمل متساو بشكل المهارات هذه كل تراعى أن الشركة وعلى ،استراتيجية
 .النجاح تحقيق بهدف بينها فيما والتوفيق التناسق تحقيق

التى تقدمها كل شركة على  الرئيسةوهذا يدل على اختالف البرامج التدريبية  
 :(84) عبارة عن ، وهىمميزة  أدواًرا استراتيجيةنتيجة ألن لكل شركة  ؛ حدة 

 المهارات  وتنميل بناء
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: من خالل تقديم دورات وخبرات تدريبية تعكس تدعيم قيم وثقافة المؤسسة .1
ثقافة وقيم المؤسسة األم وتدعمها.، وتتبع هذه االستراتيجية جامعة ديزنى، 

 اكسبريس.فيديرال 

: من خالل  التعريف والترويج ونشر ثقافة التغيير التنظيمى، إدارة التغيير .2
حيث تم تصميم أنشطة وبرامج لتسهيل صياغة وتنفيذ التغيير االستراتيجى 

التى عفى عليها الزمن للتخلص  ير المعتقدات والممارساتالناجح، من أجل تغي
 فى جامعة شركة أمكو.          تيجيةالستراق هذه اجديدة ، وتطبمنها وإدخال رؤى 

: وهى رؤى طموحة لالستدالل وتنظيم قيادة وتشيكل المنظمة فى المستقبل .3
 .قيادة المنظمة فى المستقبل لتصبح قوة مؤثرة ومحفزة ال معوقة

جامعات التى تقدمها  الرئيسةالبرامج التدريبية ن جميع أيتضح  ،ومما سبق   
تلبية متطلبات سوق  –احتياجات العمل المحددة للشركاتالشركات قائمة على 

وليس متطلبات لمهارات عامة فقط. وبالتالى فإن كل شركة تؤثر فى سلوك  -العمل
 .برامجها التدريبيةعلى الفلسفة والمنهجية التى تتبعها فى  وثقافة أفرادها بناءً 

 لجامعات الشركات اإلضافية ثانيًا: البرامج التدريبية
 لبرامج أو )الوظائف(اوالتى تسمى بجامعات الشركات هناك برامج أخرى تقدمها   

م بجانب أى تقد   ،وهذه البرامج إضافية لجامعات الشركات، اإلضافية أو النوعية
كل مام أخيارات واضحة إلى حد ما وهى عبارة عن ، برامجها التدريبية األساسية

 من قبل أقسام أخرى بالشركة.  االتي يتم معالجتها تقليديً  برامجهناك من الف ،  جامعة
وفيما يلي قائمة  . تسعى نحو االبتكارخرى جديدة لجامعات الشركات أ برامجوهناك 

جامعات أن تقدم فى مختلف يمكن  التي  اإلضافية واألنشطة برامجال كافة من
 : (85)، مثل الشركات
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 التوجيه  ➢ تقييم البرامج ➢ توظيف الباعة ➢ تقييم االحتياجات      ➢

المسةةةةةةةةةةؤولية  ➢ تقييم جامعة الشركات ➢ إدارة العالقات مع الباعة ➢ صميم برامج تدريبية  ت ➢
 االجتماعية  

التخطةةةةةةةةةةةةةةيط  ➢ التوظيف االستراتيجي ➢ برامج سوق داخليا ➢ تقديم برامج تدريبية ➢
 الوظيفي

تعزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز  ➢ توجيه الموظف الجديد ➢ برامج سوق خارجيا ➢ برامج التنمية  اإلدارية ➢
 البيئة األخالقية

تقةةةةةةةةةةةةديم بةةةةةةةةةةةةرامج التنميةةةةةةةةةةةةة  ➢
 اإلدارية

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةراكات  ➢ التخطيط للقيادة ➢ تقديم التعلم اإللكتروني   ➢
 الجامعة

إدارة  ➢ دارة األداءإ ➢ البحث والتطوير ➢ التدريب التنفيذي  ➢
 الحكمة  

التغييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ➢ إدارة المعرفة   ➢ مركز المعرفة  ➢ تقييم الخيارات التكنولوجية ➢
 االستراتيجي

برامج تدريبية وأنشطة نوعية تقدم فى مختلف مما سبق أن هناك  ،يتضحو 
والتى  ،المسئولة عن تدريب وتطوير موظفيها الرئيسةباإلضافة لبرامجها  ،الجامعات

تعتبر ذات أهمية والغنى عنها الى شركة وهى مختلفة من جامعة ألخرى على 
 .بسوق العمل المحيط وأدوارها االستراتيجية، وعالقتها حسب احتياجاتها وأهدافها

 ومراحل تطورها  أنواع وأنماط  جامعات الشركات( 5) 
لقد حاول عدد من الباحثين تقديم عدة تصنيفات ألنواع وأنماط والمراحل التى     

إطار مكون  مرت بها جامعات الشركات منذ ظهورها حتى اآلن . وهنا يتم عرض
 حا خاللها األجيال التى مرت بها جامعات الشركات، كالتالى:من ثالثة أنواع موض  

دى، حيث يتم داخل وحدات موحدة من : وقد اهتم بالتدريب التقليالجيل األول
حيث التنظيم، والحضور يتم داخل فصول دراسية، ويركز فيه على تعزيز واكتساب 

حيث كان  ؛القيم المؤسسية لدى الموظفين، مع تنمية االنتماء والوالء للمؤسسة األم
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يتعامل مع الموظفين بنمط تقليدى من حيث وضع المقاعد و المناهج وطريقة 
 (.86لتعليمات التى تتم داخل غرفة الصف)الشرح، وا

وتضمن  ،اتساع مفهوم تلك الجامعات بعض الشئ : وقد ظهر بعدالجيل الثانى
باإلضافة للتدريب السابق، لكنه ما زال يتم داخل حرم  ،فى محتواه التعليم التنظيمى

 جامعى محدد الزمان والمكان.

بين الشركات، حيث ظهر االبتكار فى طرق التعلم،  روقد بدأ يظهر تنوع أكث   
لم و ظهرت مداخل جديدة تحث على توليد وبناء المعرفة الجديدة واتباع أساليب تع

وذلك نتيجة للتغيرات الحادثة فى سوق  ؛1980، 1970فى الفترة ما بين ، و حديثة
 (.87على االقتصاديات الخدمية والمعرفية) معتمداالعمل، فقد تنوع اقتصاد السوق 

أكثر ووظائف  اومن هنا بدأ التوجه نحو الشركات التى تقدم تدريبً     
ا. فلو نظرنا نحو ا و ربحً تخصصية، وهنا كان االستثمار الحقيقى األكثر اتجاهً 

، 2010تثمار فى الصناعات الكبرى المعرفية والخدمية فى دول العالم فى عام االس
وهى الصناعات التى تعتمد على الملكية الفكرية، وتنمية العمليات التجارية واإلدارية 

 والمعرفية للعمال، كما بالجدول التالى.

 الدولة
 الناتج المحلى اإلجمالى %

2010 
 الدولة

 اإلجمالى %الناتج المحلى 

2010 

 58 كوريا الجنوبية 77 الواليات المتحدة

 92 هونج كونج 78 كندا

 44 تايالند 77 انجلترا

 67 البرازيل 79 فرنسا

 55 الفلبين 44 الصين

 66 جنوب افريقيا 55 الهند

 71 استراليا 73 سنغافورة

The Source: Peter McAteer & Mike Pino: op. cit, p.6 
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صميم عمل جامعات الشركات هو الحفاظ على الميزة التنافسية  وهنا نالحظ أن
للشركة وسط التحديات المحيطة، والتى تحتم ضرورة زيادة االستثمارات فى التعليم 

مما ساعد بالضرورة على زيادة التوسع فى إنشاء  ؛وتنمية رأس المال البشرى 
      جامعات الشركات لمجاراة متطلبات اقتصادات العصر الحالى .

ونتيجة لهذه التوجهات االقتصادية العالمية، بدأ يظهر على الساحة نموذج  
باعتبارها العصا السحرية لمعالجة التحديات التنظيمية الجديدة  ،جامعات الشركات

من خالل خلق بيئة تعلم تساعد على تنمية الكفاءة  ،اجه تلك الشركاتالتى تو 
 والفعالية لرأس المال البشرى. 

: ويعتبر الجيل الحالى هو الجيل الثالث لتطور جامعات الشركات، الجيل الثالث
بهدف تطوير رأس المال الفكرى  ؛والذى تناول مجموعة واسعة من االستراتيجيات

وله أحدث األساليب وأدوات المعرفة والتكنولوجيا المتاحة. لدى الموظفين، مع تنا
  وأصبح عالم الزمان والمكان غير معوقين له  بل تخطاهما.

ا مقترحا من أربعة مستويات يعبر إطارً   Allenألن باإلضافة إلى هذا قدم    
، اعتمدت األول من خاللها عن المراحل التى مرت بها جامعات الشركات :

باإلضافة للتدريب تناولت اإلدارة والتطوير  والثانى،الجامعات فيه على التدريب فقط، 
امعات هو الحصول على الذى وصلت إليه تلك الج والثالث،التشغيلى فى برامجها، 

بدأت تبحث تلك الجامعات عن متطلبات  الرابع،، أما المستوى درجة جامعية
(.  ويالحظ أن تصنيف ألن مر بمراتب 88ى )كاديمألالحصول على االعتماد ا

  .متتالية حتى وصل للوضع الحالى
 من ثالث مراحل متقدمة آخرتقسيم  ,Rademakersريد ماكرز كما قدم 

 الثانيةلة حواحدة، ثم المر  مرحلةوكانت عبارة عن: قسم للتدريب المتقدم يتم على 
والتى تعتمد على صنع  الثالثةيقدم فيها معرفة متقدمة أكثر مما سبق، ثم المرحلة 

 (.89المعرفة كناتج للمراحل السابقة )
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تلك الجامعات  تطورلمراحل  اتصنيفً  أن هناكبالنظر إلى الشكل التالى يالحظ و 
 على شكل التدريب المتبع فيها كالتالى: معتمدً 

ا فى وهو النوع أكثر انتشارً :النوع األول: مدارس/جامعات التدريب التقليدية 
القرن التاسع عشر، وهو يمثل بدايات جامعات الشركات، ويتم التدريب بطرق 
متنوعة داخل الشركة و خارجها، بهدف توفير المهارات الالزمة للعاملين بالشركة 

 يحدث اتساق مع متطلبات الشركة.حتى 
نوع أكثر حداثة عبارة عن  : وهوCBTالثانى: التدريب القائم على الحاسب 

شبكة داخلية مغلقة ، ويتم االعتماد عليه فى حالة األعداد الكبيرة من الموظفين، 
ويمكن إعاددة التدريب عدة مرات وبصورة منتظمة، ويعتمد على استخدام برمجيات 

ة تتماشر مع متطلبات سوق العمل، ويمتاز بأنه يوفر تكاليف التدريب وأدوات حديث
والسفر واإلقامة للموظفين من خارج البلد األم التى لها فروع، ويمتازبالسرعة والدقة، 

من وقت العمل على فترات، قابليته للتجديد  ابسيطً  اوموفر للوقت حيث يقتطع جزءً 
 بسهولة.

حيث يتم إعدادها فى أماكن بعيدة  نزل الريفى" ،لنوع الثالث: خبرة شاتو  "الما
ة مشكلة الشركات الكبرى ذات هعن مقر الشركة، لكنها مكلفة، وتعتبر وسيلة لمواج

الفروع الدولية، لتعزيز التماسك عبر الشركات الدولية المختلفة، والتى يصعب فيها 
قافة مؤسسية بناء ثقافة مشتركة فى ظل ثقافات وطنية مختلفة، فتعمل على خلق ث

 Rüschlikonمشتركة حاضنة لكل هذه الثقافات. ومنها جامعة شركة روشيلكون 
ت ابالوالي Boeing's Leadershipومركز إعداد القادة فى بوينج ، بسويسرا 
 المتحدة.

وتبنى على نطاق واسع مجموعة من طرق  :النوع الرابع: المجتمعات الشبكية
التعلم )فنية،إدارة أعمال..( وتعتمد على طرق مختلفة )التعلم وجها لوجه، التوجيه، 

ا على التغيرات الناشئة واالحتياجات المهنية التعلم االلكترونى..(، وقد أنشأت رد  
ركات، ومنها واستراتيجيات وأهداف الشركات، وموجة التغيرات الهيكلية فى حياة الش
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، وتقوم بتوزيع موظفيها فى كافة  باريسفى   The Capgeminiكابجيمينيجامعة 
أنحاء العالم، معتمدة فى ذلك على المجتمعات الشبكية فى تغذية تلك الشركات 

جلترا الكلية الوطنية للقيادة المدرسية ، إنبمختلف أنواع المهن داخل الشركة. وفى 
 (. 90الشبكية)والتى تعتمد على المجتمعات 

 بناء على شكل البرامج التدريبية جامعات الشركاتلتصنيف 

 

The Source: Rob Paton, Geoff Peters & Paul Quintas: op. cit., P.11-13.   
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: ففى ظل اختالف وجهات النظر حول مراحل أنماط جامعات الشركاتمن حيث 

 محاوالت عدة من قبل األكاديميين لوضع تصنيفتطور تلك الجامعات، ظهرت 
ن هو ثالثة أنماط ، و لتطور تلك الجامعات، وكان أكثر ما اتفق عليه الباحث موحد

 م عرضها فى ضوء المحاور التالية:يت
 أوال: التصنيف من حيث الهدف

وقد اعتمد هذا التصنيف على الوظيفة المستهدفة من إنشاء تلك الجامعات،    
نها مساحة للتعلم التطبيقى ا للتدريب وتعزيز المهارات، وكو وتتراوح مابين كونها مركزً 

العملى والتدريب على بعض االستراتيجيات العملية، كما أنها تعطى أولوية خاصة 
حتى يتمكنوا من فهم أبعاد وثقافة ونشأة شركاتهم، وهناك من يركز على  ؛لفرق التعلم 

 الجودة فى العمل ومدى ارتباطها تلبيةاحتياجات سوق العمل الفعلية.

ومفتاحووت ل م

 التقل د  ووالتدع بووكل يت

 التدع بو

 شيتاووخ عألو

 الحيسبوالقيئمووالتدع بو

CBT 

والت ل م

 اال حث

 ش ك  وومجتم يتو

 مغلقووةظيم
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التصنيف يرتبط بطبيعة التعلم، لكونه حيث يعتمد على التدريب ويرى أن هذا 
التقليدى، الذى يركز على نقل المعلومات، وتطوير مهارات محددة، ويتم ذلك من 
خالل أشكال متعددة للتعليم والتنمية المهنية، متضمنة " التنشئة االجتماعية والقيم 

ة بالمستوى التدريبى التنظيمية، والممارسات"، وهناك أشكال للبحوث مرتبط
 (.91والتعليمى، ويتم فيها نقل المعرفة والمعلومات على مراحل مقننة)

يتضح هذا فى الجانب األيمن حيث التركيز  ،طالع على الشكل التالىوباال 
على استراتيجية شركات األعمال، وفى الجانب األيسر حيث التركيز على األفراد 

 كموظفين وعمال .

 
The Source: Kimberly Maybar-Plaxe: op. cit.,  PP.7-8.   



 جامعات الشركات                                                  د/ سهام أمحد حممد علوان

 
 

265 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثانيا: التصنيف من حيث الجغرافيا/ المكان

 يرى هذا التصنيف أن الجغرافيا والبئيات تؤثر على أنشطة الجامعات، فمثاًل  
حيث اكتشفت أن هناك مجاالت وأقسام  ؛شركة التعدين العالمية لمشكلةتعرضت 

فارغة من الموظفين المؤهلين والمناسبين لشغل هذه األماكن، وتعاملت مع هذا 
و دعمهم  ،ا لشغل هذه المناصبفقامت بإنشاء مدارس مجتمعية خصيًص  ؛لعجزا

 (.92بالخبرات والمهارات المطلوبة لشغل تلك الوظائف من مصدر عمالة محلى)

 هةةذا التصةةنيف يةةرتبط بةةالتنظيم المكةةانى لجامعةةات الشةةركات، وهةةو أن ويالحــظ       
إما أن يكون داخل منشأة معينة، ويلزم فيها بالحضور وهى تشبه الحةةرم الجةةامعى، أو 
يةةةتم االعتمةةةاد علةةةى وسةةةائل إعالميةةةة وتكنولوجيةةةة أو كليهمةةةا وذلةةةك عةةةن طريةةةق مراكةةةز 

 التعلم الشبكى " االفتراضى".

 وأصل نشأة

 الشركل 

  ثقافل

 الشركل 
 عل  التركيز

  التطوير  بحوث 

 والتنميل

 التركيز

 الجودة  عل 

والشعكيتووجيم يتوأةميط

 

  تعل  فرق 

 تعاونيل

 العمل  التعلي 

  واستراتيجيات

 تطبيقيل

 تدريب  مراكز

 الشركات  جامعات

 والعاملين  األفراد بإدارة  خاص األعمال  بمؤسسات  خاص

 الشركات  جامعات  أجيال
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 :همةةا ،تةةم  تصةةنيف جامعةةات الشةةركات بنةةاء علةةى بعةةدين قةةد وهنا يمكن القول أنه 
 يتعلق بالتنظيم المكانى للجامعة. خربعد يتعلق بطبيعة التعلم، والبعد اآل

 ثالثا: التصنيف من حيث مراحل التطور            
يعبر هذا التصنيف عن المراحل التطورية التى مرت بها تلك الجامعات، وكان  
 ، والذى قسمها إلى أربع مراحل كالتالى :2012ى ها تصنيف إيمى لو آخر 
بدأت فيها بتنظيم وظيفة جامعات الشركات، وكانت منعزلة عن المؤسسات  .1

 األكاديمية.
بدأت جامعات الشركات تركز على المكان والعمليات التنفيذية واإلجرائية  .2

ة وبناء عالقات مع المؤسسات األكاديمية بدعوة هيئ للتدريس والتدريب نفسه،
 .التدريس لالستفادة من خبراتهم التدريسية واألكاديمية

بدأت فى االعتماد على برامج تدريسية تخصصية، االعتماد على استراتيجيات  .3
 أكثر تخصصية.

أصبحت تلك الجامعات تتبنى أفضل الممارسات والخبرات المعروفة، والتعاون  .4
وتقديم برامج مع المؤسسات األكاديمة للحصول على االعتماد، وفى وضع  

متخصصة، وتبادل ألعضاء هيئة التدريس مما يساعد على التنمية المهنية 
 . (93)المتبادلة ما بين الطرفين

جامعات الشركات أنها انطلقت ل واألنماط المختلفة لمراحلا عرض بعدويالحظ 
تنمية بعض القدرات  تطورت إلى أساسا بهدف التدريب لموظفى المؤسسة، ثم 

اإلضافية والكفايات التى تطلبتها طبيعة العمل حينئذ، ومع حدوث التطور المعرفى 
انتقلت  والتكنولوجى مما فرض تحديات ومتطلبات جديدة لدى موظفى تلك الشركات

سوق العمل المحيط بها، كما بمدى عالقتها  على قوة وهذا يدل و   لمرحلة جديدة.
ك الجامعات ومدى اتساع عالقتها مع األوساط األكاديمية تدل على مدى نضح تل

وذلك نتيجة لرغبتها الملحة نحو التطوير والتحديث فى المحتوى  ؛والخبراء الخارجيين
 متطلبات سوق العمل. رغبات وأساليب التدريس وفى هيكلها بصفة عامة لتلبى
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كان  الشركات جامعاتانتشار ونجاح و  من دواعى تطور أنهمن هنا نستنتج و 
 ضرورة  تلبية متطلباتضرورة بقائها فى السوق التنافسى، وهذا األمر  مرتبط ب

 .العمل المحيط بها سوق  ورغبات

 جامعات الشركات وتلبية متطلبات سوق العمل     ( 6)
بحيث ى البحث عن أنماط جديدة للتعليم الجامعى فالعديد من الشركات بدأت  لقد

تنافسية والريادة الت مكنها من تعظيم قيمة المورد البشرى الذى تملكه، وتحقيق الميزة 
 تلبية متطلباتخاصة بعدما عجزت العديد من الجامعات التقليدية عن  ،فى مجالها

األعمال والصناعة طلب رجال  ن خريجى الجامعات التقليدية لم تلب   أو  ،سوق العمل
. وبناء على ذلك، وبالتالى ظهرت جامعات الشركات ؛والشركات فى مكان العمل

  ،اكما ذكرنا مسبقً  متنوعةا ا وأنواع  والتى أخذت أنماطً ، منها ظهرت صيغ جديدة 
 وق العمل.سرغبة منها فى تلبية احتياجات 

جامعات الشركات نمطا تعليمًيا معاصًرا، انتقلت فيه مسؤولية التعليم من  لكون و 
األوساط األكاديمية إلى قطاع األعمال، ويتميز هذا النمط من الجامعات عن النمط 
التقليدى بأنه مصمم للتعليم المتخصص الذى يواكب احتياجات سوق العمل، ويقوم 

مناهج مشتقة من قوانين السوق، ومصممة على مبدأ التعلم مدى الحياة، وتكون فيه ال
 . (94) للمحافظة على القوى العاملة الخبيرة الماهرة 

كما ي ساعد هذا النمط من الجامعات قطاعات األعمال فى التمكن من   
االستجابة للتغيرات السريعة والمتالحقة فى مجال المعلومات والتكنولوجيا الفائقة 

الوقت الراهن، وكذلك فى األخذ بمفهوم التعلم مدى الحياة؛ الذى يتميز به العالم فى 
للمحافظة على القوى العاملة به وتوسيع خبراتها، وبالتالى تحقيق التميز والريادة 

 وتأمين مكانتها فى السوق المحلى واإلقليمى والدولى

 عتمد بشكل متزايد على رأس المال البشري توالتى وفى ظل استراتيجية العمل   
زيادة تعمل جامعات الشركات بكفاءة وفعالية على "، كمفتاح للنمو وتمايز األعمال
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تقنين باإلضافة إلى  ،وفير ميزة تنافسية قابلة للقياسالمال البشري، وتتنمية رأس 
أيضا المعرفة من حيث صلته المباشرة باحتياجات العمل، وتساعد جامعات الشركات 

مشاركة الموظفين، مما يحسن الفعالية التشغيلية واالتصال الداخلي،  على زيادة 
جامعات الشركات هي السبيل الوحيد لحصول الشركات على المنافسة بل  وتعتبر

 .(95) "فى سوق العمل لك الريادةأكثر من ذ

فالمناخ "وفى ظل التغير المستمر لسوق العمل فى كافة أنحاء العالم،   
االقتصادى الحالى يبحث عن العمالة الموهوبة والماهرة، وليس أمام المنظمات غير 

شك تتطلب التدريب على مهارات  والتى بال ،البحث واستبقاء تلك الفئة من العمالة
وممارسات بعينها) كالمشاركة، القيادة الفعالة، التطوير التنظيمى، التمكين، وثقافة 

 .(96) "تنظيمية معينة خاصة بمكان العمل...(

والتحديات التى يتعرض لها سوق العمل المحلى  لتغيراتل ونتيجة حتمية    
من هنا  .لكوادر العاملةاعادة تأهيل إ  عليه متطلبات من أهمها مما فرض ؛والعالمى

استحداث أنماط جديدة من المؤسسات التعليمية التى ال ضرورة ظهرت الحاجة إلى 
ية يقتصر دورها على تأهيل الطلبة لممارسة مهنة معينة فحسب، بل تعطى أهم

ما كنتاجها وتطبيقها.إكافية لبرامج التعليم المستمر، وتعطى أهمية قصوى للمعرفة و 
زيد من تو  ،تزيد من فرص ممارسة الديمقراطية للعاملين حيث تزيد من مشاركتهم 

 .مما يحسن من الفعالية التشغيلية للعمل ؛نسبة االتصاالت الداخلية

العالم المتقدم والنامى على السواء استحداث كان توجه الكثير من دول ومن هنا 
 يمكن القول أن و إجمااًل  أنماط جديدة للتعليم العالى فيما يسمى بجامعات الشركات.

ى فى خطة عملها مما  أساسجامعات الشركات تعتمد على سوق العمل كعنصر 
  ساعدها على االنتشار والنجاح.
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 جامعات وبرامج ،وأنواع فلسفة وأهداف،و  ،وتطور لنشأة الفكرى  العرض وبعد   
 إلى اإلشارة تجدر ،سوق العمل متطلبات تلبية فى نجاحها ومدى ،الشركات
 :التالية بالقضايا النتائج هذه وترتبط الجامعات، هذهل المميزة النتائج من مجموعة

حيث كانت نشأتها فى البداية بغرض دفع عجة النمو والنجاح  :والتطور النشأة -
فظهرت الحاجة لضرورة تدريب وتثقيف موظفيها على أحدث  ؛لشركاتها

وبناء عليه تم تأسيس مدارس وجامعات  ؛المهارات المطلوبة فى سوق العمل
، ثم ظهرت جامعات الشركات وكانت بداية ظهورها مهنية تابعة للشركات نفسها

سيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، أفى الواليات المتحدة، ثم انتشرت فى 
لقوى بشرية مؤهلة وذلك نتيجة لظهور تحديات أمام المؤسسات وحاجتها 

 .تلبى متطلبات سوق العملومدربة 

نابعة من   فلسفة علىالشركات   نشأة جامعات فلسفة تعتمد :األهدافالفلسفة و  -
بل  ،تلك الجامعات داخلالتنمية المهنية للموارد البشرية و  ،تطويرلأنها محاولة ل

ر جامعات الشركات أفضل الممارسات الحالية لبناء منهجية رأس المال تعتب  
باعتبارها مفتاح للمنظمات الحالية لكونها تعتمد على تكييف المعرفة  ؛البشرى 

ما  كوينوذلك من خالل ت .مع قدرتها على خلق االبتكار والتجديدو مع ظروفها 
 ،بها الملتحقين واألفراد العاملين ى مستو  على رفع تعمل التي التعلم  يسمى بمنظمة

وذلك بصفة  ،العمل المختلفة مجاالت في جديد هو ما بكل تزويدهم  خالل من
 على تعمل فهي ثم  ومن ؛معتمدة على مبدأ التعلم المستمر مدى الحياة ،مستمرة

 الريادة  تحقيق على تساعدها التي المؤهلة البشريةبالقوى  اإلنتاج مؤسسات إمداد

وهنا  وحصتها فى السوق. مواردها زيادة  في يسهم  مما عملها،  مجال في والسبق
 جامعات الشركات إما من أجل: منهجية قومية للتدريب بر الهدف من وجودعتَ ي  

االتصال تحسين إنتاجية الموظفين، والبقاء على وبالتالى  ؛والتنمية المهنية
، مما دريب عليهاالدائم مع الموظفين، واستحدام أحدث التقنيات التكنولوجية والت
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نشر الثقافة والقيم المشتركة، و دفع عجلة التغيير فى المنظمة، يساعد على 
 تطوير فرص العمل للقوى العاملة لتظل قادرة على المنافسة فى السوق.و 

ا على أساسً  جامعات الشركات فى برامجها التدريبية تعتمد البرامج التدريبية: -
سياق المهارات واحتياجات العمل المحددة وعلى التوجه االستراتيجى للشركة. 

أو بها نوع ، سواء كانت مهارات عامة ،وهذا يتوقف على المهارات المطلوبة
 وتقوم الشركات بمراعاة  ،أو استراتيجية ،أو مهارات تشغيلية ،من الخصوصية

وتعمل على تحقيق التناسق والتوفيق فيما بينها  ،المهارات بشكل متساول ك
لكافة المستويات بناء القدرات والمهارة عن طريق بهدف تحقيق النجاح. 

. وهنا يتضح أن فيما بينها مترابطة ومتشابكةبحيث تصبح  ؛لشركةالوظيفية با
 ،جامعات الشركات قائمة على احتياجات العمل المحددة للشركات برامج جميع 

وليس متطلبات لمهارات عامة فقط. ومن هنا تعتبر تلك الجامعة المصدر 
 .ها وإدارتها داخل المؤسسةالرئيس للتغيير لكونها تقوم بنقل المعرفة وممارست

موظفى ا بهدف التدريب ل: انطلقت جامعات الشركات أساسً المراحلاألنواع و  -
المؤسسة، ثم تنمية بعض القدرات اإلضافية والكفايات التى تطلبتها طبيعة 
العمل حينئذ، ومع حدوث التطور المعرفى والتكنولوجى وغيرها مما فرض 

وبالتالى كان على تلك  ،تحديات ومتطلبات جديدة لدى موظفى تلك الشركات
الجيل   إلىوصواًل الشركات ضرورة  تلبية تلك المتطلبات للبقاء فى السوق. 

هو الجيل الثالث لتطور جامعات الشركات، والذى تناول مجموعة و الحالى 
واسعة من االستراتيجيات بهدف تطوير رأس المال الفكرى لدى الموظفين، مع 

وأصبح عالم ، ت المعرفة والتكنولوجيا المتاحةحدث األساليب وأدواألتناوله 
 اهما.الزمان والمكان غير معوقين له  بل تخط

لتلبية أغراض  جامعات الشركاتقد تم تصميم : سوق العملتلبية متطلبات  -
 قوم على مبدأ التعلموتواكب احتياجات سوق العمل، تعليمية متخصصة ت
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مدى الحياة، وتكون فيه المناهج مشتقة من قوانين السوق، ومصممة  المستمر
 للمحافظة على القوى العاملة الخبيرة الماهرة.

جامعات الشركات تمتاز بالعديد من يالحظ أن  ،باإلضافة إلى ما سبق -
لكونها ترفع مستوى  ؛الخصائص التى تجعلها مميزة عن الجامعات التقليدية

التدريب والتطوير للهيئة الوظيفية، كما تسعى إلحداث توافق استراتيجى بين 
العاملين والمؤسسة، كما تقوم بإعداد مجموعة كبيرة من الموظفين متباينة 
الخلفية الثقافية واللغوية، باإلضافة لعقد عالقات مع الجامعات التقليدية، كما 

الكيفى على الجانب الكمى، وكذلك تميزها بالكفاءة هتمامها بالجانب اتمتاز ب
 والفاعلية فى إجراء التحسينات، داخل مؤسساتها وبرامجها.

تحقيق  في فاعلة ما هى إال آلية الشركات جامعات أن :وإجمااًل يمكن القول   
 اإلنتاجيةوالمؤسسات  الجامعة بين من خالل احداث شراكة متطلبات سوق العمل

 ،أهدافه طرف لكل ويحقق يخدم  بما ،بينهما الوثيق التعاون  على تقوم  المختلفة، حيث
، مما يخدم فى النهاية طرف بكل الخاصة والمسئوليات األدوار بين ضوء التكامل وفي

 بتوفير الكوادر المؤهلة المطلوبه. التنافسية سوق العمل
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ــات  ــة لجامعـ ــاذج العالميـ ــم النمـ ــث: أهـ ــزء الثالـ ــة الجـ ــركات وتلبيـ الشـ
 متطلبات سوق العمل

يوجد العديد من جامعات الشركات المنتشرة فى أنحاء الكرة االرضية، لكن     
الدراسة الحالية اقتصرت على دراسة ثالثة نماذج رائدة ومتميزة فى مجالها، تعرضها 

 الدراسة كما يلى:
    University Corporate ANAND     الهندية  أناند  شركة جامعة نموذج  :أوالً 

لجامعة شركة أناند الهندية متناوال، نبذة  االتالى من البحث نموذجً  يتناول المحور
عن السياق المجتمعى للهند، رؤية وفلسفة الجامعة، األهداف، الهيئة التدريسية 
والبرامج التدريبية، وتلبية متطلبات سوق العمل. ثم عرض عناصر التميز لهذا 

 وتعرضها الدراسة كما يلى: النموذج.

فهي تملك ثالث أكبر  ؛يستهان بها في المنطقةتعد الهند دولة نووية وقوة ال 
ا من حيث اإلنفاق على القوة وتصنف التاسعة عالميً  ،جيش عامل في العالم

 العسكرية. 
، بقربها من طرق التجارة جنوب آسيا فى  موقعًا استراتيجياً الهند تحتل  اكم

دولة من حيث المساحة الجغرافية،  سابع أكبروتعتبر ، المهمة، في المحيط الهند
مربع، وهو ما  ألف كم 3166حيث تبلغ مساحة الهند  والثانية من حيث عدد السكان

 .(97)% من جملة مساحة القارة 6.9يشكل 
حسب إحصائية البنك الدولي   1.252.000.000كما يبلغ عدد سكانها حوالي  
وخليج من الغرب،  وبحر العرب من الجنوب، المحيط الهندي م، ويحدها2013لعام 

وجمهورية الصين من الغرب؛  باكستان تحدها من الشرق، كما  البنغال
 من الشرق. وميانمار بنجالديش من الشمال، وبوتان ،نيبال ،الشعبية
وكل منهما يؤدي  ،كما يتأثر مناخ الهند بشدة بالهيمااليا وصحراء الثار    

االستوائية ويوجد بالهند أربع مجموعات مناخية رئيسة : ،الرياح الموسمية إلي
 .والجبلية وشبه االستوائية الرطبة ،االستوائية الجافة ،الرطبة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1


 جامعات الشركات                                                  د/ سهام أمحد حممد علوان

 
 

273 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

وبالنسبة لالقتصاد، يجمع االقتصاد الهندي  بين أنماط الزراعة التقليدي ة     
ناعات الحديثة والحديثة والحرف اليدوي ة؛ إضافة  إلى سلسة متنوعة من الص  

 والخدمات المساندة، كما تشكل الزراعة قرابة ربع االقتصاد الهندي.
كما شهدت الصناعات الهندية، تطورًا ملحوظًا، بعد استقالل البالد. ومن      

أهم هذه الصناعات: تكرير النفط وم شتق اته، وصناعة اآللي ات، ووسائل النقل، كذلك، 
ر، والصناعات الغذائي ة، والخَشب، وصناعة النسيج. وقد مصان ع األسمنت، والسك 

 شهدت صناعات البرمجيات تطورا كبيرا خالل السنوات القليلة الماضية.
كما تنت ج الهند نحو ثالثة ماليين طنا  متري ًا، من األسماك سنويًا؛ ما يضعها    

رات السلع الغذائية،  بين أهم عشر دول في صيد األسماك في العالم، ومن أهم الصاد 
لع الهندسي ة، والكيماوي ات، والمصنوعات الجلدي ة، وَغْزل  األحجار الكريمة، والس  

 القطن، والمنسوجات.

ان؛ 81.3نسبة للديانات، ي شك  ل الهندوس نسبة وبال % من إجمالي عدد السك 
%؛ ويشكل أتباع الديانات 1.9%؛ والسة يخ 2.3%؛ والنصارى 12والم سل مون 

%، طبقًا لتقديرات 2.5، نسبة Paris، والبارسية Jainاألخرى، التي من بينها الياني ة 
ان الهند 2000 رئيسي ة، وأكثر من مائة لغة وَلهجة محلي ة. لغة  14. ويستخدم سك 

وتعد اللغة اإلنجليزي ة، أهم لغة تخاطب، قوميًا، وسياسي ًا، وتجاري ًا. وتعد اللغة 
% من السكان؛ إضافة إلى اللغات الرسمية 30الهندي ة، هي الل غة األساسي ة لنحو

 .(98)األخرى 

. وتعتبةةره 1947أغسةةطس  15ي لقد نالت الهند استقاللها، عن المملكة المتحةةدة، فةة 
تحاديةةة. هواليةةة وسةةبعة أقةةاليم  28تتكةةون مةةن  جمهوريةةة عيةةدا السةةتقاللها. وتعتبةةر الهنةةد

، هو من أطول وأكثر الدسةةاتير المسةةتقلة فةةي العةةالم شةةموال، والةةذي دستور الهندويعتبر 
 .(99 1950يناير علم  26دخل حيز التنفيذ فى 

ن امجلسةةةةةة  لةةةةةةديها، وديموقراطيةةةةةةة وعلمانيةةةةةةة اشةةةةةةتراكية جمهوريةةةةةةة عبةةةةةةارة عةةةةةةن وهةةةةةةى   
  رئةةةةيس الدولةةةةة ب نتخةةةةَ البرلمةةةةاني.  ي   وستمنسةةةةتر بنظةةةةام  نيعمةةةةال نابرلمانيةةةة  ناتشةةةةريعي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/Bicameralism
https://ar.wikipedia.org/wiki/Bicameralism
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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رئةةةةيس  لمةةةةدة خمةةةةس سةةةةنوات، و  المجمةةةةع االنتخةةةةابي بطريقةةةةة غيةةةةر مباشةةةةرة مةةةةن قبةةةةل
وتتةةةةةةألف السةةةةةةلطة التنفيذيةةةةةةة مةةةةةةن الةةةةةةرئيس، نائةةةةةةب  ، ،رئةةةةةةيس الحكومةةةةةةة هةةةةةةو الةةةةةةوزراء
 .  (100)ومجلس الوزراء الرئيس،

 : أناند شركة جامعة نشأة( 1)
في مجال صناعة السيارات من الشركات الرائدة  ANAND تعتبر شركة أناند 

منذ فترة مع قادة العالم وأنظمتها ومكوناتها في الهند، فهى تعقد شراكات عالمية 
منتشرة في جميع أنحاء أمريكا، ، فهى  دولة 11شراكة  فى  21طويلة يبلغ عددها 

 فرنسا، السويد، ألمانيا، اليابان وكوريا. 
ومن أمثلة الشراكات العالمية، مع شركة دانا بالواليات المتحدة األمريكية،   

وشركة هنكل، بير وماهلى بألمانيا، وفاليو وفوريسيا بفرنسا، ومندو وتشانغ يون 
ت المختلفة فى زيادة بكوريا، وهلديكس بالسويد. وقد ساعدت هذه التكتالت والتجمعا

 قوة ومتانة أناند فى الوقت الحالى .
، وكذلك شراكات فنية 14مشاريع مشتركة يبلغ عددها  باإلضافة إلى إنشاء   

 موقع، ولديها من العمالة حوالى  57شركة، منتشرة فى  19، وتضم 7عددها  
 فرد.  13000

وخاصة سوق  ،نتيجة ألن معدل التغير سريع في كل سياق وديناميات األعمالو  
الضروري أن تنشأ لذا أصبح من  ؛المستقبلب يحول دون التنبؤعمل السيارات، مما 

الشركة لها جامعة تساعدها على تطوير وتدريب موظفيها بما يحقق الرؤية 
االستراتيجية للشركة وهى عبارة عن "خلق ميزة تنافسية مستدامة، باإلضافة اللتزام 

 حصلت فقد وبالفعل نجحت فى تحقيقها  (.101الشركة بتعليم وتنمية كافة موظفيها")
 التجارية والعالمة والثقافة الهوية تجسد شركة جامعة كأفضل الذهبية الجائزة على

  (.102)2015 عام  ومستخدميها للمنظمة
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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  أناند شركة جامعة ( فلسفة2)

 ؛تعتمد فلسفة نشأة جامعات الشركات بالهند قائمة على التنمية المهنية لعامليها
حيث تقدم لعامليها ثروة من الفرص للنمو داخل المنظمة. وهذه الفرص تتحرك عبر 
الوظيفة أو عبر الشركات أو حتى في الخارج إلى مواقع الشريك فى البالد المختلفة. 
وتتضمن التدريب على  الممارسات القياسية فى الصناعة، بما في ذلك نموذج 

 المواهبعة اليوم، فهى رائدة فى رعاية "مهندسي التشغيل" الشهير فى عالم الصنا
 وتطوير الناس، كما تهتم بالتركيز على توظيف المرأة . 

مجال صناعة السيارات، فقد سجلت المجموعة حجم مبيعات  فيولكونها الرائدة 
بحلول  INR 100دف تحقيق مليار ، وتسته2012في عام  INR 52.5قدره مليار 

موقعا وأحد عشر بلد،  57. واليوم، تضم تسع عشرة شركات موزعة على 2015عام 
 كما أن التصدير  كما أن لديها ركن أساسى من العمالة في مجال الفنادق الفاخرة. 

 ٪ من إجمالي المبيعات من المنتجات الحالية. 13حاليا يصل  نحو 

ا من أوليات التكنولوجيا لصناعة السيارات الهندية على عددً  المجموعةوقدمت 
 ا من كونها رائدة فى صناعة السيارات في البالد. مدى العقود الخمسة الماضية بدءً 

 صناعة السيارات وغيرها ،ومن التخصصات الدقيقة التى تتضمنها الشركة فى 
، منتجات العناية بالسيارة، المبردات، الراتنجات، المسبوكات، مراقبة الفراملأنظمة 

خ ومحرك أنظمة التبريد، والفاصل األغطية، نظام الدفع مكونات المحرك المنا
الوقود والنفط وتجهيزات لشفط، الحشوات، خواتم و المحامل، وأنظمة العادم، الترشيح 

المكبس، كمية البالستيك الفتحات واسطوانة رئيس األغطية، ركوب مراقبة 
والمواد الالصقة، خواتم ،  المنتجات، منتجات أمنية والعجالت التوجيهية، والصق

 والفنادق الفاخرة. 

ناند شركة عالمية، وقوتها تكمن في قوة عالمتها التجارية، فهى شبكة أوتعتبر  
واسعة التوزيع، مجموعة من المنتجات، وذو جودة ممتازة، واسعة التغطية بالمعدات 
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ا هو التركيز على وجل اهتمامه األصلية، لديها أسواق تصدير وتصنيع ، 
الشراكات الدولية الناجحة، فهى دائما تضع نصب  التكنولوجيا حتى تتدرج لمصاف 

 . (103)أعينها إنشاء مصانع ذات كفاءة عالية للدولة مما يعطيها ميزة تنافسية

 جامعة شركة أناند أهداف( 3)
، باروانوو )فيفروعها  وتشمل: لجامعة أناند بالهند العديد من الفروع يوجد

وتهدف الجامعة بكل فروعها المنتشرة فى أرجاء ، (جورجاون، بيون، ناشيك وتشيناي
 تترك أثرا دائما على كفاءات ومهارات الموظف في عدة مجاالت الهند إلى أن

     .  (104)( المهارات اإلدارية، المهارات الهندسية والمهارات السلوكية )مثل ومهارات،

صناعة مبادرات المسؤولية باإلضافة لتنمية المهارات تهدف الجامعة أيضا إلى 
 والرفاه المجتمع تعتبر حيث االجتماعية، بالمسؤولية قوي  التزام لديهااالجتماعية، ف

 برامجها التدريبية. فى هذا ويظهر . أناند عند أساسية وفلسفة حيوية عناصر هي
 The SNS Foundation مؤسسة مع شراكة بعقد الجامعة تقوم حيث

(SNSF)،  هنا ومن ؛أناند مصانع جميع في مسجلة حكومية غير منظمة هيو 
 التنمية مبادرات بجميع االهتمام  تبنت كما ، االجتماعية المشاركة فى باع لها أصبح

 المهني والتدريب المرأة  وتمكين والصحة التعليم  وفئاته، مستوياته بكافة المجتمع فى
  . المركزي 

 الفتاة، تعليم  على التركيز مع األمية محو إلى التنمية مؤسسة أنشطة وتهدف 
 المهني والتدريب طفالاأل عمالة على والقضاء البيئية، والقضايا رة،سواأل والصحة
 . األسرة  دخل زيادة في النساء سيما وال الناس، لمساعدة 

 ؛التطوير نحو ورؤيتها ،السائدة  الثقافة هو الشركة داخل العام  الهدف ويعتبر
 وتدريب بتعليم  المجموعة التزام  مع مستدامة، تنافسية ميزة  خلق"  رؤية تبنت حيث

 .بالهند العمل سوق  متطلبات تلبية مع ،"موظفيها
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 مواهب غرس ضرورةب معنًيا ناندأ فى التدريب فكرةل ومن هنا كان الهدف الرئيس
من أجل أن  العمل سوق  وطبيعة ،بالمؤسسة التدريبية االحتياجات على بناءً  ؛جديدة 

  (. 105) ومديرين قادة  إلى المستقبل فى التحول على تساعدهم 

 يتجزأ ال اجزءً  باعتبارهما ،والتنمية التعليمالرئيس للجامعة هو  لهدفاف هنا ومن    
 40عن يقل ال ما تقدم حيث العمل، سوق  متطلبات تحقيق سبيل فى أناند ثقافة من

 . وخارجها الهندب المستويات جميعل ،موظف لكل تدريبية ساعة

    أناند ( البرامج التدريبية لجامعة شركة4)
  من  متكاملة مجموعة أناند جامعة صممت األهداف السابقة،ومن أجل تحقيق   

 متم   ص   وقد. التميز سلم  في صعودا تتحرك حتى ؛أناند شركات لمساعدة الدورات
 من ابدءً  ،الموظفين من مستوى  لكل المحددة االحتياجات لتلبية بعناية البرامج هذه 

 فلسفتها لتلبى ؛مختلفة أكاديميات بإنشاء فقامت، العليا اإلدارة إلى التشغيلى المستوى 
 :  هى األكاديميات وهذه العمل، سوق  واحتياجات متطلبات من المنبثقة وأهدافها

 Leadership Academy   أواًل:  أكاديمية القيادة:  
 قائد لبناء المجاالت كافة تغطى التى البرامج من مجموعة القيادة  أكاديمية وتقدم 

 هذه وتتمثل العصر، وتحديات العمل، سوق  متطلبات تلبية على قادر استراتيجى
 :فى البرامج

 The Anand Leadership Developmentاند     نبرنامج تطوير قيادات أ  (1

Programme (ALDP) 
 رعاية وهى ة  موحد رؤية تحقيق نحو البرنامج هذا فى أناند جامعة تسعى     
 المواهب ويغذي يختار  حيث المؤسسة داخل يتم القيادة تطوير وبرنامج. المواهب

 ،والتعلم  والتوجيه التدريب من ودقيقة شاملة عملية طريق عن ،تالمستويا جميع على
 . الكبير التأثير ذات مشاريعال تنفيذ خالل من

http://www.anand-u.com/about-us/leadershipacademy.aspx


 جامعات الشركات                                                  د/ سهام أمحد حممد علوان

 
 

278 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

 هذا فى دمجهم يتم  الموظفين على المبكرة  القيادة أعراض تظهر عندما     
 السلم فى والصعود للترقى الفرص يعطيهم مما لديهم  القيادية القدرات لتنمية ؛البرنامج
 .   البرنامج  هذا عبر اإلدارى 
  في العليا اإلدارية المناصب إلى البرنامج هذا خريجي من كثير وصل وقد     

 داخل من اختيارهم  يتم  البرنامج هذا فى ن و والموجه ن و والمدرب . خارجها وحتى  أناند
 لتولي الالزمة االنتقالية التغييرات معالجة  على يساعدونهم ن و فالموجه .   المنظمة
 طبقات 4 في القيادى التسلسل فى م تصنيفه ويتم   ،بنجاح العليا المسؤولية مناصب
layers يلي كما الطبقات وهذه . واإلمكانات واألداء السن أساس على : 

 المستويين وتضم:    Executive Mentee (EM) التنفيذية مينتى طبقة- 
L4,  L5. 

 . L3 المستوى  وتضم Anand Leader (AL)       أناند  قائد طبقة- 
   . L2 المستوى  وتضم Anand Talent (AT)  اناند مواهب طبقة- 

  L1و L0 المستويين وتضم    Anand Mentee( AM)  أناند مينتى طبقة -

 الثانية الطبقة بينما شراف،إلوا التوجيه بمهام  والرابعة األولى الطبقة تختص حيث
 مجاالت تنمية فى السنة مدار على البرنامج هذا ويتم  ، التدريب بمهام  تقوم   والثالثة
 (. 106)فعالة قيادة  تحقيق نحو عامة وأخرى  أساسية
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The Source: http://www.anand-u.com/about-us/index.aspx 

 ويتم ، أناند قادة  كبار قبل من يتم  البرنامج هذا فى والتوجيه التدريب أن ويالحظ
 يالحظ كما القيادية، المواهب تنمية أثناء خاصة الذاتية القيادة  على فيه التركيز

 الخبراء مع االستشارة  وكذلك الزبون، وتطلعات رغبات بفهم  االهتمام  مدى
 تلبية وبالتالى العصر ومواكبة التكنولوجى التطور واستغالل والمتخصصين،

 . التحديات ومواكبة  العمل سوق  متطلبات

، التعلم أساليب أحدث على عام  مدته برنامج خالل من القيادة  المواهب وتنمى 
 .األعمال وإدارة  اإللكترونى، التعلم  الذات، فهم على يرتكز والذى

 The Anand Strategic Leadershipبرنامج القيادة االستراتيجية   (2

Programme (ASLP) 
اصبح التفكير االستراتيجي، واالهتمام المجتمعي بالتركيز على العمالء  لقد 

ومن أحد ضرورة حتمية لبناء القدرة التنافسية المستدامة على المدى الطويل. 
تزويدهم بكيفية النظر إلى أبعد الحلول التشغيلية  ASLPلبرنامج  الرئيسةاألهداف 

 على المدى القصير، وتطوير الرؤية نحو استغالل الفرص في األسواق الناشئة. 
توفر من خاللها نماذج لتعرف  ،ويتم ذلك من خالل عمل جلسات للعصف الذهنى

وذلك في إطار  ،وكيفية التفكير في التحديات التى تواجه مؤسستكم  ،نفسك
 . (107)تعاوني
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 The Anand Mentee Programme  أناند مينتى برنامج  (3

(AMP) 
 الشباب الصغار المديرين انتقال عملية وإدارة توجيه على البرنامج هذا ويركز 

 فى ينتظرهم  وأكبر آخر لدور" الذات إدارة" على تعتمد التى تفكيرهم  طريقة من
 .بالجدول كما الزمنى مداه  فى ويسير." ينخر اآل إدارة كيفية"  وهو ،القريب المستقبل

مدة عام برنامج ل
 واحد

 :يشمل ،هو برنامج تعليمى للمديرين الشباب  
   Action Learning Project / اإلجرائى التعلم مشروع  ❖
   االشراف /التوجيه  ❖

 مدة عامينبرنامج ل
 Learning Eventsتعلم المواقف/ األحداث    ❖
   التوجيه  ❖

 The Anand Talent Acquisitionبرنامج اكتساب المواهب       (4

Programme (ATA) 
 الصناعات بقطاع الموظفين تعريف إلى يهدف ،سنة مدته برنامج هو     

 .  والواجبات التدريبية واألنشطة الدورات من سلسلة خالل من ،التحويلية
 Transition Programmes برامج التحول         (5

بغرض تجهيز وتحفيز الفرد  لدور  ؛للتهيئة واالستعداد برامجهي عبارة عن   
 ..اإلداريةالفعالية  إدارة الوقت،  وتتضمن برامج مثل: ،أكبر يتواله فى المستقبل

 Specially Trained Operating  برنامج متخصص لمهندسي التشغيل   (6

Engineers (STOE)   
فرز  عملية وفيه يتم اختيار المهندسين الملتحقين بهذا البرنامج من خالل   
،  (108) (ATMAC )وهو ما يسمى بة الكفاءة  اختبار عن طريق تطبيق ،صارمة

 ويعتمد هذا البرنامج على نموذج التعلم التالى: 
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 العمل مجاالت فى المتخصصة المهنية للتنمية أساليب عدة البرنامج هذا ويقدم
 كالتالى وهى ،(109)التشغيل لمهندسي الشركة بتخصصات المرتبطة المختلفة

 نوع البرنامج   
 

 المدة/شهر 
 المجاالت 

   5  التصميم  

   -    GD  &Tأساسيات الهندسة،   -
APQP، الجودة  وأنظمة 

/  كاتيا  -               الحرارية الديناميكا  -
PROE  /أوتوكاد 

   5  الجودة   
،  SPCمهارة حل المشكالت ، والمكوس   -

MSA   والخ ..، هذا التدريب يساعد على
 نظام إدارة الجودة في المصنع التنفيذ الفعال ل

   5  الصيانة   
 بالهواء تعمل لاللهيدروليكية،الركائز األساسية  -

  وبرمجة واإللكترونية والكهربائية المضغوط
PLC 

   5  السالمة   
الشروط القانونية، وإدارة الصحة والسالمة،    -

JSA أساليب األمن  ، 

   5  ة األساليب واألدوات الهندسي 
، ادوات  SMEDساليب مختلفة فى اإلدارة، أ -

 التصميم والرسم.. 

   5  بعد التسويق  
  -  التسعيرة   -    عد سوق الفحص ب  -

 بأناند المتخصصة الممارسات

 ( PTTاعداد المدرب الفنى )  
Plant Technical Trainer  

 5   
 هاراتتدريب المدربين، تدريب كايزن، م  -

 العرضاالتصاالت و 
   (AHPS) أناند  Heijunka فى اإلنتاج نظام  -

   5  ( ASTEPاإلنتاج ) 

 فى اإلنتاج نظام  -   المهارات اإلشرافية   -
Heijunka أناند   

  الصيانة  - العملية والقدرة التحكم، خطط  -
 الذاتية 

The Source: http://www.anand-u.com/about-us/index.aspx 
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    Academy   Operational                     كاديمية التشغيلية ثانيا: األ
 المجاالت كافة تغطى التى ،البرامج من مجموعة التشغيلية األكاديمية وتقدم   

 وتحديات العمل، سوق  متطلبات تلبية على قادر استراتيجى وموظف قائد لبناء
 :فى البرامج هذه وتتمثل العصر،
 The Visionary Leaders for ( VLFM)برنامج القيادات المثالية   ( 1

Manufacturing 
 جهد عن وهوعبارة بالهند، التصنيع قطاع من المدراء لكبار برنامج هو    
 رعاية تحت. واليابان الهند وحكومتي( CII) الهندية الصناعات اتحاد بين مشترك

 ساهم حيث . العالمى والخبير الشهير الياباني المعلم  -  شبعا  شوجي البروفيسور
 وتحسين جديدة منتجات خالل من ،الهندي الصناعة قطاع وتطوير تمكين في

 عام، كل وفي ،2007 عام  في البرنامج هذا بدأ لقد . بالهند للعمل العامة الكفاءة 
 هذا ويتضمن . البرنامج هذا خالل من المديرين كبار من مجموعة تدريب يتم 

 . اشهرً  12 على موزعة منهما، لكل واحد أسبوع فى وحدات، 6 من مجموعه البرنامج
 المقرر هذا ويتمحور . اليابان في والسادسة الهند في األولى وحدات الخمس ونفذ
  سيةأوالر  ألفقيةا العمل مستويات ويغطي ،للقيادة  ونوعى فريد منظور إعطاء إلى

في هذا  امديرً  50أناند  أكثر من  دربت وقد. بالشركة األعمال إلدارة  واالستراتيجية
وتستطيع هذه القيادات تحقيق االختراق في سياق األعمال التجارية  البرنامج. 
 . (110)وتشارك في قيادة مبادرات التغيير في شركاتهم  الخاصة. 

        Six Sigma     سيجما ستة  برامج( 2
م األبيض، الحزام اهى عبارة عن برامج محلية وتشمل عدة برامج:) الحز     

والرئيس  ،AU بر كل من رئيس جامعة اناندعتَ ، وي   األخضر والحزام األسود( 
والرئيس المالي بالشركة بمثابة وكاالت للتصديق على مدى توافر  ،التشغيلى

 متطلبات الصرامة بالشهادة الصادرة. 
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كين المشاركين من التعرف على مفاهيم التغير البرامج وسيلة لتموتعتبر هذه     
 وهى كالتالى: والتحسين والجودة ، وهى برامج تنظم على مستوى عالمي. 

 Six Sigma White Belt Programme         األبيض الحزام سيجما ستة برنامج (أ
 المشكالت حل فرق  في كأعضاء للعمل المتعلمين تمكين إلى برنامجهذا ال يهدف

  . المشاريع تدعم  التي المحلية
 Six Sigma Green Belt Programme       األخضر الحزام سيجما ستة  برنامج (ب
 وخاصة التدريس، هيئة أعضاء لجميع ةتنميإلى  برنامجهذا ال يهدف  

 والتصنيع، الهندسية الصيانة تطبيق مجاالت فى المنتجين و الصناعيين المهندسين
 ووصولها للمنظمة الجودة  تحسين وتطبيقات مفاهيم وإدارة  فهم و ، والجودة وعملية

 كل في التحسين فرص تحديد لتسهيل البرنامج هذا تصميم تم  . عالمي مستوى  إلى
 . مصنع
   Six Sigma Black Belt Programme        األسود الحزام سيجما ستة برنامج (ج
 فى وخاصة التدريس، هيئة أعضاء جميع مكينلت األسود الحزام  برنامج يهدف  
 والتصنيع الصيانة فى العاملين وكافة الصناعيين، والمهندسين  اإلنتاج مواقع

 المنظمة جودة  بتحسن المرتبطة المفاهيم وإدارة فهم من والمديرين، الجودة وعمليات
 المشاريع نجازإو  إدارة  على البرنامج هذا يركز كما . عالمي مستوى  إلى ووصولها

 البرنامج هذا تصميم تم  . المحدد والوقت المخصصة الميزانية حدود في بنجاح
 هذا يهدف كما ،وتنفيذها المشاريع وإدارة التحسين، فرص على التعرف لتسهيل

 (.111)مؤسساتهم  لجودة ا مبادرات لقيادة  المشاركين لتمكين  البرنامج
 Process Engineering Certifications – IIT Madras (IIT مدراس)  العمليات هندسة شهادات برنامج ( 3

 من دقيق فحص يتم  حيث ؛أناند لموظفي العمليات هندسة برنامج قطل  أ   وقد
 . عملية مقابالت وإجراء( ALTRA) القدرات اختبار جراءإ خالل
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 استخدام تواجه التى للمشاكل العميق التحليل  على البرنامج هذا ويركز 
 خالل من ا،شهرً  12 من  ألكثر ويمتد العملية، والتحسينات الهندسة أساسيات

 : ويشمل. الشركة مشاريع  على ويطبقها ، دراسية فصول
 Knowledge Integration Programme (KIP)       المعرفة تكامل برنامج (4

برنامج للرؤساء العمليين /الوظيفيين فى نطاق محدد لتبادل أفضل  هو عبارة  
نوفمبر، لتبادل أفضل الممارسات  شهريتم بلقاء سنوى في ، و الممارسات فيما بينهم

 في مجال الجودة العملية/ الوظيفية .
 حتى امعً  لالجتماع الهند عموم  محطات من المهنيين يدعو الصيانة مجال وفى 
 ،متباينة وتخصصات مجاالت فى العاملين  للمهنيين ضافةإلبا ، بعضنا من نتعلم 
 . المختلفة العمل حاالت مشكالت لحل المساعدة  العوامل  العوامل حدأ برعتَ ت   والتى
 Anand Shoolini شولينى بجامعة العليا بالدراسات لاللتحاق اناند برنامج ( 5

Graduate Programme 

 الدراسية المنح مخطط أناند أطلقت فقد المستمر، التعليم  يدعم  برنامج هو 
 توفر المنحة هذه .  المختلفة المستويات فى النشطاء والعمال والمهندسين للشباب

 Shoolini شولينى جامعة من( B-Tech الميكانيكية الهندسة) لدراسة الفرصة لهم 
 . الوظيفية بطموحاتهم  للوفاء وذلك المعتمدة 
 حيث (. الثالث الفصل) الثانية السنة بدخول التشغيليين للمهندسين يسمح وفيه

 تصميم وتم . الميكانيكية الهندسة فى العادية هي األولى الثالثة تعتبرالفصول
 على  ،بها الصناعة متطلبات تلبي حتى أناند مع بالتشاور األخيرة لثالثةا الفصول

 وهنا  L1  ولاأل المستوى  في الموظف ويدخل الدرجة، من بنجاح االنتهاء يتم أن
 . (112) بالشركة اإلدارية الكوادر من يصبح
      Developmental Academy            المهنية التنمية أكاديمية :ثالثا

 المجاالت كافة تغطى التى البرامج من مجموعة المهنية التنمية أكاديمية وتقدم
 وتحديات العمل، سوق   متطلبات مواجهة على قادر استراتيجى وموظف قائد لبناء

 :فى البرامج هذه وتتمثل العصر،
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 Senior Speak    الكبار حديث برنامج (1
 الرياضة، الشركات،)  مثل المختلفة الحياة  مجاالت بكافة يهتم  برنامج وهو     
 لالنضمام السن كبار دعوة فيها ويتم  ،(الخ.. والسياسة االجتماعية، األعمال

 .وماضيهم  خبراتهم عن هؤالء يتحدث حيث ؛للمجموعة
قد تختلف من عنوان المشترك  ا لرئيس المجلس والموضوع. والحديث  يختلف تبعً 

 للمشاركين للحديث أو مناقشة أو أي شكل آخر التي قد تكون موجودة مناسبة.

  اإللكتروني التعليم برنامج  (2
 طبق وقد .للموظفين الذاتي والتعلم  المرونة توفير إلى البرنامج هذا يهدف      

 تدريبية وحدات  عن عبارة وهى ، الدراسي الفصل لدورات كتكملة اإللكتروني التعليم
 الفصول دورات لحضور ًياأساس امطلبً  عتبروت   ، الدراسية بالفصول تنشيطية
 ، وصوتية مرئية عروض عن عبارة اإللكتروني التعلم  وحدات عتبروت   ،الدراسية
 . ساعة 1 الى دقيقة 15 بين تتراوح ومدتها

 التنمية واحتياجات المنظمات لموظفي الكبرى  التجارية االحتياجات على بناء و  
 : التالية للمجاالت وفقا اإللكتروني التعلم وحدات م تقد   ، (113) بها البشرية

The Source: http://www.anand-u.com/about-us/developmentalacademy.aspx 

 التفكير االستراتيجي  أساسيات القيادة 

 أساسيات تخطيط األعمال  -
 المستويات كافة  مع التواصل  -
 األعمال رجال تدريب  -
 التفاوض أساسيات  -

 التفكير النقدي  -
 المخاطر  إدارة  -
 االستراتيجي التفكير فطنة  -
 التأثير مهارات  -
 القرار صنع استراتيجيات  -

 التنمية الذاتية  لمهارات القائمة ا

 للمديرين الماليين وغير الماليين   -
 المشاريع إدارة  -
 سيجما ستة  -
 بوينت باور ، المتقدم  إكسل - اوفيس  -

 الذكاء العاطفي   -
 االتصاالت  سلسلة  -
 العرض مهارات  -
 المشاكل  حل  -
 قيادة الفرق   -

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.anand-u.com/about-us/developmentalacademy.aspx
http://www.anand-u.com/about-us/developmentalacademy.aspx
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  ASME       :Program The ASMEبرنامج أسم      (3
 نظم على ويركز. 2010 فبراير فى بدأ ،المثالية القيادة لبرنامج امتداد هو    
 في لتسليمه المورد إلجبار التقليدية الطرق  عن االبتعاد مع ،الداخلي والوضع اإلنتاج
 التعاون  خالل من العالقة تطوير تشمل التي المفاهيم  على ويشدد المحدد، الوقت

 ويهدف واحدة، سنة لمدة  البرنامج هذا فى االشتراك ويتم ، والموردين العمالء بين
 اإلنتاجية الكفاءة  وتحسين لتعزيز عليها االعتماد يمكن  3Ps بناء إلى البرنامج هذا
 : خالل من

/  WIPتبسيط العمليات، وجعل التدفق يتم بطريقة سلسة )قيادة الوقت ،  -1 
 المخزون  ..الخ( 

  .السيطرة من خالل منهجية السحب -2 
 (.114يم عبء العمل( )تقس –تقليل عبء العمل )متنوع وأقل تارجح  -3 

 تؤكد ،الهندية اناند شركة جامعة فى التدريبية البرامج فكرة  أن يتضح سبق ومما
 بالمؤسسة التدريبية االحتياجات حسب على وذلك ،جديدة  مواهب غرس ضرورة  على

 قادة إلى المستقبل فى التحول على تساعدهم  كما ، العمل سوق  متطلبات وتلبية
 جميع على موظف لكل تدريبية ساعة 40 عن يقل ال ما فى م قد  ت   حيث ؛ومديرين

 باعتبارهما والتنمية التعليم  على ذلك فى معتمدة  ، وخارجها الهند في المستويات
 . العمل، سوق  متطلبات تحقيق سبيل فى جامعاتها ثقافة من يتجزأ ال اجزءً 

تميز هذا النموذج  تضحيمالمح نموذج جامعة شركة أناند بالهند،  عرضبعد    
 الجوانب التالية: ضحا فىمتطلبات سوق العمل، ويبدو هذا وا تلبية فى
في مجال صناعة السيارات وأنظمتها من الشركات الرائدة  تعتبر شركة أناند −

 ،منذ فترة طويلةمع قادة العالم ومكوناتها في الهند، فهى تعقد شراكات عالمية 
ساعدت هذه التكتالت والتجمعات . وقد  دولة 11شراكة  فى  21يبلغ عددها 

 الحالى.المختلفة فى زيادة قوة ومتانة أناند فى الوقت 

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.anand-u.com/about-us/developmentalacademy.aspx
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 ،وضعت الجامعة لها رؤية استراتيجية تلتزم فيها بتعليم وتنمية كافة موظفيها −
تقديم ثروة من  عبارة عن ،وقد وضعت خطوات إجرائية لتحقيق تلك الرؤية

ق طب  وهذه البرامج ت   ،برامج  النمو المهنى والتدريب لموظفيها داخل المنظمة
الخارج إلى مواقع الشريك فى  أو حتى في ،أو عبر الشركات ،عبر الوظيفة

 البالد المختلفة.

ا على كفاءات ومهارات ا دائمً ها الجامعة تترك أثرً مالبرامج التدريبية التى تقد −
المهارات الهندسية  مثل المهارات اإلدارية، ،الموظف في عدة مجاالت

التدريبية المختلفة والمهارات السلوكية ، ويتم متابعة تأثير األعمال من البرامج 
عن طريق  ،بقياس أثر تلك البرامج التدريبية على الموظفين و سوق العمل

على أهداف التدريب نفسه  وتقييمها بناءً  ،مراقبة فعاليات التدريب نفسه
 الموضوعة مسبقا.

لديها التزام قوي ف ؛في صناعة مبادرات المسؤولية االجتماعية رائدة أيًضات عَتبر  −
عناصر حيوية وفلسفة  يةالمجتمع والرفاهبالمسؤولية االجتماعية، حيث تعتبر 

كما تبنت االهتمام بجميع مبادرات التنمية فى المجتمع  أساسية عند أناند. 
وتمكين المرأة والتدريب المهني  ،بكافة مستوياته وفئاته، التعليم والصحة

 مركزي.ال
نشأت فكرة التدريب فى اناند على ضرورة غرس مواهب جديدة على حسب  −

وتساعدهم على التحول  ،وطبيعة سوق العمل ،االحتياجات التدريبية بالمؤسسة
فى المستقبل إلى قادة ومديرين ، على أن يتم هذا من خالل التدريب بشكل 

 مستمر.

ال يتجزأ من ثقافة أناند فى ا باعتبارهما جزءً  والتنميةاعتمدت أناند على التعليم  −
ساعة  40دم فى ما ال يقل عن قَ سبيل تحقيق متطلبات سوق العمل، حيث ت  
 تدريبية لكل موظف على جميع المستويات .
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تركز جامعة أناند على مجاالت رئيسة للتنمية البشرية) التميز التشغيلي، تنمية  −
 . ن(لمواهب، تطوير مهندسيا

حتى تتحرك  ؛مت مجموعة متكاملة من الدورات لمساعدة شركات أناندم   ص   −
مت هذه البرامج بعناية لتلبية االحتياجات م   وقد ص   ،ا في سلم التميزصعودً 

ا من المستوى التشغيلى إلى اإلدارة بدءً  ،المحددة لكل مستوى من الموظفين
 العليا.  

يميات مختلفة لتلبى فلسفتها وأهدافها المنبثقة من متطلبات بدأت بإنشاء أكاد −
تقدم مجموعة من البرامج التى واحتياجات سوق العمل، وهذه األكاديميات 

تغطى كافة المجاالت لبناء قائد استراتيجى قادر على مواجهة متطلبات سوق 
 العمل، وتحديات العصر.

تطبق الجامعة التفكير االستراتيجي، واالهتمام المجتمعي من خالل التركيز     −
باعتبارهم ضرورة حتمية لبناء القدرة التنافسية المستدامة على  ،على العمالء

 بسوق العمل.  واالرتباط ،المدى الطويل
ا من أوليات التكنولوجيا لصناعة السيارات الهندية على عددً  الجامعةقدمت  −

ا من كونها رائدة فى صناعة السيارات في بدءً  ،مدى العقود الخمسة الماضية
ا فهى دائمً  ؛لديها أسواق تصدير وتصنيع .وقوتها في عالمتها التجارية ،البالد

مما يعطيها ميزة  ؛تضع نصب أعينها إنشاء مصانع ذات كفاءة عالية للدولة
 تنافسية.

جامعة شركة اناند على الجائزة حصلت فقد   ؛وكنتيجة عملية لما سبق     
الذهبية كأفضل جامعة شركة تجسد الهوية والثقافة والعالمة التجارية للمنظمة 

 .2015ومستخدميها عام 
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 Sberbank Corporate University    ثانيًا: نموذج  جامعة شركة سبيربنك الروسية   

، لجامعة شركة سبيربنك الروسية متناواًل  ايتناول المحور التالى من البحث نموذجً 
نبذة عن السياق المجتمعى لروسيا ، رؤية وفلسفة الجامعة، األهداف والهيئة 

ثم عرض عناصر التميز  ،وتلبية متطلبات سوق العمل ،والبرامج التدريبية ،التدريسية
 تعرضها الدراسة كما يلى:و لهذا النموذج، 

ا بين أوراسيا ( حيث تمثل جسرً  شمالروسيا دولة أوروبية تقع في )
، وهذه وبحر اليابان وبحر أخوتسك  بحر بيرنغ ، يحدها من الشرق وآسيا أوروبا قارتي

)روسيا  بيالروسيا ومن الغرب تحدها ،المحيط الهادئ البحار الثالثة تتفرع من
، ويقع إقليم كاليننغراد الروسي بين والنرويج،خليج فنلندا ،إستونيا ،التفيا البيضاء(،

، بحر البتيف، بحر بحر كارا ،بحر بارنتس بينما يحدها من الشمال ،ليتوانيا وبولندا
ا، وبحر تشوكوتكا، وجميع هذه البحار تتفرع من المحيط المتجمد شرق سيبري

 ،، ومن الجنوب تحدها الصينالشمالي
 .(115)  والبحر األسود جورجيا ،أذربيجان ،كازاخستان ،منغوليا

إذ تبلغ مساحتها  ؛ة األكبر في العالم من حيث المساحةوهي الدول    
. وهي الدولة التاسعة في العالم من حيث الكثافة السكانية، ونظرًا ²كم 17,075,400

لكبر مساحة أراضيها الشاسعة التي تمتد بين قارتي آسيا في شمالها، وجزء آخر في 
 ،ة إلى غناها بالموارد الطبيعيةباإلضاف ،فإن  فيها تنوعًا جغرافيًا كبيراً  ؛قارة أوروبا

سواء من موارد النفط، أو المعادن، أو الغابات، أو المياه والبحيرات، وغيرها. 
 وعاصمتها هي ) موسكو ( وهي المدينة الكبرى في البالد، ومن أكبر عواصم العالم.

تعاني من فترة نمو أقصر صالحة للزراعة،  هانسبة ضئيلة من أراضيو     
في حالة تجمد دائم، كما أن معظم   هاوأمطار غير كافية، فالتربة في نصف أراضي

 سواحل البالد وبحيراتها وأنهارها تتجمد معظم شهور السنة.

ن معظم إاالقتصاد الروسي نموًا مضطردًا في الفترة الحالية، حيث يشهد و    
صادرات روسيا تتمثل في المواد الخام وصادرات الطاقة، لكن روسيا تمتلك قدرات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
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فلدى  ،فضاء، والهندسة النووية، والعلوم تصنيعية بارزة في مجاالت صناعات ال
  ، باإلضافةالطبيعي والغاز ، النفط روسيا موارد طبيعية هائلة، خاصة من

 . والذهب،الرصاص ،الفضة ،الفوسفات ،األلماس ،النيكل ،الحديد إلى
الناتج المحلي  د روسيا إحدى أكبر عشر اقتصادات في العالم من حيثعَ ت  و    

يوجد في روسيا االحتياطات  كما،  القدرة الشرائية من حيث والسادسة ،اإلجمالي
ثامن أكبر احتياطي من النفط في  برعتَ وت   األكبر من الغاز الطبيعي في العالم،

ومن هنا تعتبر روسيا دولة رائدة في العالم  ؛من الفحم  ير احتياطوثاني أكب العالم،
 .(116) نتاج و تصدير الغاز الطبيعيإفي 

وسيا هي ثالث أكبر منتج للكهرباء في ر  تعتبر ،باإلضافة إلى هذا   
الطاقة  وخامس أكبر منتج للكهرباء المتجددة، والسبب أن إنتاج العالم،

 .متطور في البالد الكهرمائية
٪ من سكان البالد الذين ينتمون 79.8األصول الروسية  وويشكل السكان ذو    

 ،اعرقية مختلفة. على الرغم من أن تعداد سكان روسيا كبير نسبيً مجموعة  160إلى 
 لغة. 100إال أن الكثافة السكانية منخفضة بسبب حجم البالد الكبير.  تتحدث نحو 

  .ولها ثالث لهجات إقليمية رئيسة، لغة الدولة الرسميةالروسية هي  برعتَ وت  

معظمهن يتمتعن  جمهورية 21: افدراليً  اكيانً  83تحاد الروسي من يتألف اال    
ن روسيا االتحادية إا للدستور الروسي، فباستقالل ذاتي في شئونهم الداخلية، وفقً 

رئيس  ، حيث رئيس الجمهورية هوشبه رئاسي ذات نظام حكم  فيدرالية دولة
هو رئيس الحكومة. ويتم انتخاب الرئيس باالقتراع الشعبي  ورئيس الوزراء ،الدولة

تتكون وزارات الحكومة من رئيس مجلس  و ،المباشر لوالية مدتها ست سنوات
 .(117)ن أشخاص معينيين الوزراء، ومساعديه، ووزراءه، وغيرهم م

فهي الدولة السابعة  ؛القول أن روسيا تتميز  بقوة اقتصادها ومن هنا يمكن    
في العالم من حيث االقتصاد، و قوة عظمى في مجال الطاقة، ثالث أكبر منتج 

تها العسكرية ،للكهرباء ن ها تمتلك أسلحة نووية لديها. إحيث  ؛والثالثة من حيث قو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7#cite_note-222
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7#cite_note-278
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 ،ولذلك فإن ها ال تتمت ع بنظام زراعي قوي  ؛مناخها بشتائه البارد والقارص جداً يتمي ز 
 وبها ديانات مختلفة، ولغات ولهجات مختلفة.

  سبيربنك شركة جامعة نشأة( 1)

منظمة مستقلة غير ربحية ك 2012فى مارس سبيربنك لقد تأسست جامعة شركة 
، تم منح ترخيص دائم 2014أبريل  2ق عليها "جامعة شركة سبيربنك"، في طل  أ  

كمنظمة ربحية  ،لألنشطة التعليمية من قبل وزارة التعليم في مدينة موسكو للجامعة
إصدار شهادات الدرجات حقها ذاتية اإلدارة  للتدريب والتطوير المستمر لموظفيها، و 

برنامج  100تقدم الجامعة أكثر من  ،العليا في تخصص التنمية والتطوير اإلداري 
 مدير في الشركة.  36000للكفاءات اإلدارية والمهنية الى 

   سبيربنك شركة جامعة ( فلسفة2)
روسيا قائمة على مبدا التنمية المهنية لعامليها فى فلسفة جامعة الشركات 

"تنمية وتطوير قادة  رؤية جامعة سبيربنك ا لهذه الفلسفة فقد تبنتوتنفيذً  ،وقياداتها
تعليم وتطوير قياداتها على فى جامعة التعتمد  هامن الطراز العالمي". ولتحقيق

 : (118)منهجية فريدة من نوعها حيث أنها تمزج بين عدة مناهج

: للقيادات بالمستويات العليا والوسطى تصميم برامج متخصصة ومتقدمة  -
والتنفيذية، تهدف إلى تنمية معارفهم ومهاراتهم المطلوبة لنجاح  تنفيذ استراتيجية 

 شركة سبيربنك . 
حيث تعتمد على ممارسات وثقافات العمل الخاصة  :تدرس لقادة قادة   -

 بالشركة، فهى الروح المسيطرة على ثقافة تلك البرامج.
وأشكال التعلم اإللكتروني، بما في ذلك  التوازن الفعال في الدرجة والمسافة  -

 التعليم االفتراضي بجامعة شركة سبيربنك. 
وقد حصدت جامعة شركة سبيربنك مراكز متقدمة، فهى تعتبر أول عضو    

وقد  ،( في بروكسلEFMDالمؤسسة األوروبية للتنمية اإلدارية )لشركة روسية فى 
 (.119)2015 عام  شاملة شركة جامعة كأفضل الفضية الجائزة على حصلت
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عتبر هى الممثل الوحيد لمجتمع األعمال الروسي في هذه الرابطة كما ت      
وإعداد القادة  ،وتعليم ،العالمية من المراكز الرائدة في مجال األعمال التجارية

على قدرتها على تصميم برامج  اأكيدً  دلياًل  EFMDالعضوية في وتعتبر  ،بالشركات
تعليمية من الطراز العالمي، مما ساعدها على الحصول على جوائز فى قيادة 

وتعتبر هي المنظمة الروسية الوحيدة الممثلة في خمس  ،جامعات الشركات العالمية
 ,EFMD, CorpU, ECLF, ATD)هيئات عالمية رائدة لجامعات الشركات 

GlobalCCU) (120.) 

القول أن جامعة شركة سبيربنك الروسية هى جامعة ذات طراز  هنا يمكنومن 
 ،لتميزها فى برامجها التدريبية التى تقدمها لقياداتها وكافة عامليها  نظراً  ؛فريد علمى

 ،مما جعلها تحظى بمراكز عالمية مرموقة على مستوى العالم ،وفقا للمعايير العالمية
 ويتضح هذا بجالء من خالل عرض أهدافها وبرامجها.

 سبيربنك  شركة جامعةأهداف ( 3)
االستراتيجية الطموحة األهداف رئيسة لتنفيذ  أداة تعتبر جامعة سبيربنك     

ذلك و  ،للمعايير العالميةوفقا  تدريب وتطوير الموظفينوهى  ،ربنكلمجموعة سبي
 مكانة عالية للعالمة التجارية للشركة.ل اضمان

البرنامج  2015أغسطس  25 فى وفى سبيل تحقيق أهدافها االستراتيجية عقدت  
، منهم  طالب 400التحق به وقد برنامج،  500تضمن والذى  ،لهاالتدريبى الخامس 

مديرين  6من خارجها، باإلضافة إلى  24مدير تنفيذى من شركة سبيرينك ، و 380
 .(121)ين من هيئة اإلسكان العقارى آخر  6تنفيذيين من شركة روستيليكوم و

فى  ،هيئات أخرى فمثاًل  شراكات استراتيجية معجامعة سبيربينك لعقد كما تهدف 
 PwCشراكة مع برايس ووترهاوس كوبرز روسيا  جامعةالعقدت 2015مايو 22

Russia(.122 .) وتسعى من وراء هذه االرتباطات لزيادة الصلة بنشاط السوق
 احتياجات سوق العمل بمؤسسات مختلفة. وتلبية ،المحيط
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مختلفة الهيئات تلك ال مع عقد شراكات استراتيجيةلسبيربنك  جامعة وتسعى

عالمية تخدم شركاتها وأفرعها المختلفة. كما تقدم جامعة  لكونها وذلك ؛بصفتها

، باإلضافة إلى هذا فهي المنظمة كات والهيئات األخرى اخدماتها للعديد من الشر 

 .الروسية الوحيدة الممثلة في خمس هيئات عالمية رائدة لجامعات الشركات

أهدافا عدة ها لالتدريبية التى تقدمها الجامعة أن  ويالحظ فى عرض البرامج

متباينة تسعى جميعها نحو تطوير الكفاءات المؤسسية والمهنية لكبار القادة على 

 كافة المستويات اإلدارية بالشركة.

 سبيربنك ( البرامج التدريبية لجامعة شركة 4) 
 ،برنامج 100 حوالى جدول البرامج التدريبية لجامعة شركة سبيربنكيشمل    

الكفاءات المؤسسية والمهنية لكبار القادة على كافة إلى تطوير  هاجميعتهدف 
المستويات العليا والمتوسطة و التنفيذية بحيث تلبى احتياجات سوق العمل. فعلى 

 سبيل المثال:
     SBERBANK 500     500سبيربنك   أواًل:  برنامج 

هو برنامج تدريبى إلزامى للقيادات فى المستوى المتوسط فى  500سبيربنك  
وقد تم تصميم  من نوعه في كل من روسيا والعالم.  افريدً  ابرنامجً  سبيربنك ، ويعتبر

ا إلى جنب مع كلية إدارة األعمال هذا البرنامج من قبل جامعة شركة سبيربنك جنبً 
INSEAD،  وحتى اآلن، تم االنتهاء من تدريب نحو 2011وتم تنفيذه منذ عام .

1300 
تزويد المديرين فى المستويات المتوسطة داخل مجموعة  هدف البرنامج:  

ا اح فى أداء واجباتهم وفقً سبيربنك بمجموعة من المعارف والمهارات الالزمة للنج
الستراتيجية سبيربنك ونموذج الكفاءات اإلدارية للشركات ، وكذلك إلعدادهم 

 (. 123لمستويات متقدمة والترقى اإلدارى والمهنى )
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  Executive Development       ثانيًا:  برنامج التنمية التنفيذي

Program 
 ،هو برنامج إلزامى ، وقد تم تصميم هذا البرنامج من قبل جامعة شركة سبيربنك 

من أجل تطوير المديرين التنفيذيين فى سبيربنك  ،بالتعاون مع كلية لندن لألعمال
وتهيئة جميع الظروف  ،بهدف تطوير المهارات، وبناء األساليب اإلدارية الجديدة

 الالزمة لنجاح تنفيذ استراتيجية شركة سبيربنك. 
التدريب المنهجي للمديرين التنفيذيين بسبيربنك على المبادئ  هدف البرنامج:  

لبناء مجموعة من المعارف والمهارات الحديثة و  ؛األساسية ومفاهيم اإلدارة الفعالة
وفقا  ،والالزمة لنجاحه فى أداء واجباته ،لبناء قائد من الطراز العالمي ؛الضرورية

مؤسسية واإلدارية والمهنية للشركة، والذى الستراتيجية سبيربنك ونموذج الكفاءات ال
 .(124يتضح فى الشكل التالى)

 عداد الباحثةإ المصدر: من 
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 "Leaders learn Leaders"        ثالثًا: برنامج " قادة تدرس  لقادة"

العليا فى المستويات  رؤساءال من بين هيئة تدريسأعضاء  حيث تم تشكيل     
فض خ، و الثقافة المؤسسية، وتطوير التخصص لتعزيز البنك مديري و  والمتوسطة

 ،الدول المشاركة للمتعلمين من قياداتكفاءات تنمية ال برامجتكاليف التدريب، وتنفيذ 
المشاركة  المبادرات قادةل الدعم التشغيلي وإنشاء ،للمعلمين المواد التعليمية مع إعداد

 ى التى لدينا بها فروع ..خر من الدول األ
وأفضل  ،بر هذا البرنامج هو وسيلة لتكرار وعرض ونشر المعرفة المتقدمةعتَ وي   

ومن  ؛حتى تصل لقيادة الجامعات والشركات في العالم  ؛الممارسات المبتكرة لروسيا
ى مكان، باإلضافة إلى تعزيز أهنا يسهل التنفيذ الناجح الستراتيجية الشركة فى 

جامعة شركة سبيربنك هي األولى من نوعها في قطاع  وتعتبر ،ثقافة الشركة
 الشركات الروسية الستخدام هذا  النوع من التدريب في برامجها التعليمية. 

 
 وهذا البرنامج يساعد على:  
تحويل القيادات العليا والمتوسطة والمديرين التنفيذيين للبنك إلى معلمين من  -

 وتطوير الثقافة المؤسسية، وتقليل تكاليف التدريب.  ،زيادة التخصص أجل

http://sberbank-university.ru/ru/approach/leaders/
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 تنفيذ برامج لتنمية كفاءات القادة الذين يشاركون في البرنامج   -
 إعداد مواد التدريب، وإنشاء نظام الدعم التشغيلي للقادة الذين يشاركون .   -

نوعة من أشكال التدريب المتنوعة فى الدرجة يتناول البرنامج مجموعة مت
 والمسافة: 

         Webinarندوة عبر اإلنترنت  -

 دورات خاصة  -
              اإلشراف على المشاريع   -

 محاضرة  -
            مقابلة على شريط فيديو   -

   محاضرة فيديو  -

 (125) نقاش وحوار -
 heads of  forPrograms رابعًا: برامج لرؤساء هيئات السلطة التنفيذية 

executive branch bodies 

لرؤساء هيئات السلطة التنفيذية اإلقليمية على  ًياتنظيم اويقدم هذا البرنامج تدريبً  
 مبادئ اإلدارة الفعالة وأفضل الممارسات اإلدارية في اإلدارة العامة. 

ويشمل هذا البرنامج مواضيع ذات صلة باإلدارة العامة في روسيا، مثل المبادئ  
الحديثة لإلدارة الفعالة، وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارة، وإدارة المشاريع، وجذب 

 تماعي.االستثمار، ونماذج إدارية جديدة في المجال االج
وكجزء من البرنامج، يعرض فريق من كبار المديرين فى سبيربنك تجربته   

ويتم تنسيق   ،الحديثة فى اإلدارة في مجال عملهالناجحة في تطبيق التكنولوجيا 
جلسات موضوعية  4ساعات، ما ال يقل عن  8 تنفيذ البرامج لمدة يومين، فى اليوم 

 .(126) لغات التدريس: الروسية واإلنجليزية )مع ترجمة فورية( في اليوم. 
 Program forلشركات الشريكةلخامسًا: برنامج للمديرين التنفيذيين  

executives of partner companies 
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كما توفر جامعة شركة سبيربنك خدمات تعليمية إلى الشركات الشريكة كجزء  
وتوفر التدريب للمديرين التنفيذيين ، نهما. من اتفاقيات التعاون االستراتيجي فيما بي
ا إلى جنب مع كليات األعمال الرائدة في وهى برامج مهنية إضافية مصممة جنبً 

ذ باالشتراك مع كلية لندن ف   مثل برنامج التنمية لكبار التنفيذيين، وقد ن  العالم، 
و يساعد البرنامج على اكتساب إدارة المعرفة المتقدمة الذى يقدمه كبار  لألعمال .

افة إلى عقد محاضرات فردية األساتذة من كليات إدارة األعمال في العالم، باإلض
 ودورات خاصة. 

بتكليف من  ،ة برامجا خدمات تعليمية لتنفيذ مجموعتوفر الجامعة أيًض  كما
 الشركات الشريكة. مثل:

  دارى إلعلى حسب المستوى ا اإلزاميً  ابرنامجً  16  -

 لتطوير الكفاءات المؤسسية  ابرنامجً  24 -
           لتطوير الكفاءات المهنية  ابرنامجً  20  -

 . امتخصًص  ابرنامجً  43 -

 الرئيسيين التنفيذيين والمسؤولين  المديرين كبار  التنفيذي، المجلس  أعضاء  :ول إووال عامجووهذهووقدموت و

خبراء وقادة األعمال والثقافة، المعلمين من العالم وروسيا، كليات إدارة  ،   سبيربنك من
 والطالب . األعمال الرائدة 

 أساليب التعلم  
  التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني   -

      تدريبيةدورات  -

 دراسة ذاتية  -
        تعليمية متقدمة تكنولوجيا  -

 تجربة مجموعة سبيربنك  دراسة حالة عن: -
            نتائج البحوث التطبيقية   -

 األعمال التجارية حسب الطلب  محاكاة  -
 صيغ تنفيذ البرنامج  
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تشتمل على مزيج من التدريب في الصف، التدريب عن  برامج شاملة :  -
 بعد، والدراسة الذاتية 

ا بالفصول الدراسية التي تنطوي على اتصال تعني أساسً   : برامج فئوية  -
 اشر الطالب مع المعلم مب

تعتمد على مواد تعليمية إلكترونية ومواقع التدريب عن  :  برامج إلكترونية  -
 ( 127بعد)

    Distance learning  سادسًا: التعليم عن بعد  و البرامج االفتراضية فى جامعة سبيربنك 
والتي توفر  ،كما تقدم الجامعة برامج للتعلم اإللكتروني وتطوير الموظفين 

تعمل  ساعة .  24الوصول إلى قاعدة البيانات، وإتاحة الفرص للتعلم على مدار 
ى تلق   على نظام سابا األساسي متعدد الوظائف.  بناءً  2012منذ ديسمبر عام 

ومن المقرر زيادة  . 2014في عام  ًياافتراض امن مديري سبيربنك تدريبً  35،000
لجامعة شركة   فتراضيةتمتاز البرامج اال تدريجية في عدد المستخدمين والمسجلين. 

  سبيربنك بة : 
تصال االقدرة على الدراسة والتعلم من أى مكان بالعالم حيث هناك   -

 باإلنترنت .
دة )الوسائط المتعددة وحدة من محتوى الوسائط المتعد 300أكثر من   -

 .دورات ومحاضرات فيديو
 دعم البرامج التعليمية بجامعة الشركات في شكل التعلم المختلط.   -
 خطط التعليم الفردية القائمة على نموذج كفاءات الشركة.   -
 االختبار والتقييم .  -ندوات ومؤتمرات عبر اإلنترنت            -
ويعتبر التعليم عن بعد بوابة فريدة للتدريب عن بعد وتطوير القادة حيث يساعد  

فى الوصول إلى قاعدة معرفية، كما يتيح التفاعل الفريقى فى الوقت الحقيقي، فضال 
عن إمكانية التدريب من أي مكان في العالم من خالل الوصول إلى شبكة اإلنترنت 

 تقدم  كما بالبرنامج، ولكل طالب حساب شخصى. الدخول للمستخدمين المسجلينو 

http://sberbank-university.ru/en/approach/approach/#distance_learning
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sberbank-school.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sberbank-school.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sberbank-school.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sberbank-school.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sberbank-school.ru/login/
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 حالة ودراسات مقروءة، مواد ، ومسموعة مرئية للتدريب عروض: شاملة برامج
 بالوسائط التعليمي المحتوى  من وحدة 300 من أكثر وتوفر( . الخ ..وتدريب،
 .(128) بعد عن المتعددة

سابعًا: إنشاء مشروع تعليمى على مستوى عالمى:  بالشراكة مع أكاديمية  
  خان

ا واسع النطاق ، أطلقت جامعة شركة سبيربنك مشروعً 2014في بداية عام 
بالتعاون مع أكاديمية ، الفريد إلى اللغة الروسيةلترجمة محتوى الفيديو التعليمي 

الغرض من  التعليمية على شبكة االنترنت في العالم، و الوسائل خان، أكبر موارد
هذا المشروع هو توفير حرية الوصول إلى التعليم على مستوى عالمي لجميع 

وقد  مواطني االتحاد الروسي وللناطقين باللغة الروسية في جميع أنحاء العالم. 
 .(129) 2014محاضرة وفيديو إلى اللغة الروسية عام  2300 ترجمت أكثر من

الواسع لنشاط الجامعة أكبر دليل على نجاحها فى تلبية  ويعتبر هذا االنتشار
 جامعة فى متقد   التى التدريبية البرامج أن يتضح سبق ومما ؛متطلبات سوق العمل

بصفتها جامعة عالمية  ،سبيربنك تتم بعقد شراكات استراتيجية مع هيئات مختلفة
تخدم شركاتها وأفرعها المختلفة. كما تقدم خدماتها للعديد من الشراكات والهيئات 

، باإلضافة إلى هذا فهي المنظمة الروسية الوحيدة الممثلة في خمس هيئات األخرى 
وهنا يالحظ مدى ارتباط نشاط الشركة وجامعتها  ،عالمية رائدة لجامعات الشركات.

   ق العمل ومؤسساته المختلفة.بمتطلبات سو 

من خالل استعراض جدول البرامج التدريبية لجامعة شركة  كما يالحظ هذا   
تطوير الكفاءات المؤسسية والمهنية لكبار القادة نحو فى جميعها  أن تسعى سبيربنك

بحيث تلبى احتياجات سوق  ؛يذيةعلى كافة المستويات العليا والمتوسطة و التنف
 العمل.
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تميز هذا  تضح، ي مالمح نموذج جامعة شركة سبيربنك الروسية عرضبعد 
 الجوانب التالية: ضحا فىالعمل، ويبدو هذا وا تلبية متطلبات سوق  النموذج فى

، تنفذ برامج تمزج بين التدريب في الصف، والتدريب عن بعد، والدراسة الذاتية  −
األعمال التجارية على حسب الطلب.  والمحاكاة  ،باإلضافة الستخدام األلعاب

 تراضي والتعليم عن بعد... توفر أشكال التعلم اإللكتروني، مثل التعليم االف
أعضاء عظماء من المجلس التنفيذي، كبار المديرين، والمديرين  بتدريبيقوم   −

 التنفيذيين والرئيسيين  
 :النشطة ، مثل أساليب التعلم تعتمد فى برامجها التدريبية على استخدام   −

جراء إالمحاضرات التفاعلية والتدريب، والعمل في مجموعات صغيرة و 
تعتمد على   ،جراء دراسات حالة على الشركات العالمية الرائدةإمناقشات، 

سات الحالة، يعني تنفيذ مشاريع فردية وجماعية،  درا مماالتدريب التعاونى، 
كما تعتمد على استخدام نتائج  ،وإدخال نظام التدريب الفردي والجماعي

التطبيقية التي أجرتها جامعة الشركات لتنفيذ برامج الشركات والمصانع  البحوث
 المختلفة. 

خلق بيئة التدريب  :تتبع االستخدام المكثف ألساليب التدريب عن بعد، مثل −
التدريب عن  وحداتاالفتراضية )الندوات والمنتديات والشبكات االجتماعية(، 

 والدعم عن بعد لبرامج شاملة ودورات إلكترونية . ،بعد
إصدار وثيقة المؤهالت /  ،تعتمد على التقييم النهائي كعنصر إلزامي للبرنامج  −

ضافة الجتياز التقييم التدريب للطالب الذين أتموا البرنامج بنجاح ، باإل
 النهائي. 

تركز على " تنمية وتطوير قادة من الطراز  رؤيةوضعت جامعة سبيربنك لها  −
تعتمد الجامعة فى تعليم وتطوير قياداتها على ؛ العالمي ". ولتحقيق هذه الرؤية
 منهجية تمزج بين عدة مناهج: 
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: للقيادات بالمستويات العليا والوسطى صميم برامج متخصصة ومتقدمةت  −
 والتنفيذية.

       لشراكات تعقد جامعة شركة سبيربنك شراكات استراتيجية مع العديد من ا −
وهنا تلبى احتياجات سوق مع برايس ووترهاوس كوبرز روسيا ،  و الهيئات،

 العمل بمؤسساته المختلفة.
تهدف إلى  ،برنامج 100يشمل جدول البرامج التدريبية لجامعة شركة سبيربنك  −

تطوير الكفاءات المؤسسية والمهنية لكبار القادة على كافة المستويات العليا 
 بحيث تلبى احتياجات سوق العمل. ؛ و التنفيذية والمتوسطة

م برامجها بالتعاون مع كلية لندن لألعمال من أجل تطوير المديرين م  َص ت   −
بهدف تطوير المهارات، وبناء األساليب اإلدارية  ؛التنفيذيين فى سبيربنك

 الجديدة وتهيئة جميع الظروف الالزمة للنجاح. 
 ،يعتمد التدريب المنهجي للمديرين التنفيذيين بسبيربنك على المبادئ األساسية −

ومفاهيم اإلدارة الفعالة لبناء مجموعة من المعارف والمهارات الحديثة و 
 ،والالزمة لنجاحه فى أداء واجباته ،لطراز العالميلبناء قائد من ا ؛الضرورية

وفقا الستراتيجية سبيربنك ونموذج الكفاءات المؤسسية واإلدارية والمهنية 
 للشركة.

 جامعة كأفضل الفضية الجائزة  على حصلتفقد  ؛وكنتيجة عملية لما سبق   
روبية كما تعتبر أول عضو لشركة روسية فى المؤسسة األو .2015 عام  شاملة شركة

  ( في بروكسل .EFMDللتنمية اإلدارية )

 Apple Corporate Universityبالواليات المتحدة األمريكية   ثالثًا: نموذج جامعة شركة أبل 

، يتناول المحور التالى من البحث نموذج جامعة شركة أبل األمريكية متناواًل    
نبذة عن السياق المجتمعى للواليات المتحدة األمريكية، رؤية وفلسفة الجامعة، 

سوق العمل ، ثم  األهداف والهيئة التدريسية، والبرامج التدريبية،تلبية متطلباتو 
 :تعرضها الدراسة كما يلىو عرض عناصر التميز لهذا النموذج، 
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الواليات المتحدة األمريكية فةةةي قةةارة أمريكةةا الشةةةمالية، وقةةد انفصةةلت عةةن التةةاج  تقع    
ةةيط 1776البريطةةاني سةةنة  م لتصةةبح دولةةة ديمقراطيةةة فيدراليةةة. يحةةدها مةةن الشةةةرق المحة

ةةةةةمال كنةةةةةدا ،األطلسةةةةةي  ومةةةةةن الجنةةةةةوب ، ومةةةةةن الغةةةةةرب المحةةةةةيط  الهةةةةةادي  ،ومةةةةةن الشة
ةةيك  أالسةةكا وجةةزر هةةاواي.   ابمةةا فيهةةا واليتةة  ، واليةةة 50وخلةةيج المكسةةيك، تشةةمل المكسة

و تحتةةل المركةةز الرابةةع بعةةد روسةةيا والصةةةين  ،مليةةار فةةدان تقريبةةا 1.9وتبلةةغ مسةةاحتها 
 وكندا فى المساحة.

، كةةل مةةع اتجةةاه تضاريسةةها ،وامتةةداد موقعهةةا الفلكةةي ،الواليةةات المتحةةدة الشاسةةعةف     
يظهةةر مةةن خةةالل :اإلقلةةيم المةةداري، فةةي الجةةزء الجنةةوبي  اا متنوعةةً مناخةةً  لهةةا جعةةل ذلةةك

ةةةرقي، اإلقلةةةيم القةةةاري ، تحتةةةوى علةةةى معظةةةم أنةةةواع المنةةةاخ وذلةةةك بسةةةبب مسةةةاحتها  الشة
 الكبيرة والتنوع الجغرافي.  

     
لدسةةةةتور  التعةةةةديل األول؛ ويكفةةةةل  دولةةةةة علمانيةةةةةا عةةةةد الواليةةةةات المتحةةةةدة رسةةةةميً ت  و    

ا لدراسةةة دينيةةة. وطبقةةً ، ويمنةةع إنشةةاء أي حكومةةة حريةةة ممارسةةة الةةدينالواليةةات المتحةةدة 
،  وبلةةةغ مجمةةةوع الةةديانات غيةةةر المسةةةيحية ن و مسةةيحي٪  88.4، قالةةةت أن  2010عةةام 

والواليةةةات  .1990٪ فةةةي عةةةام  1.3%، مرتفعةةةة مةةةن  2.7 ليحةةةوا 2010فةةةي عةةةام 
حيةةث تشةةمل مجموعةةة متنوعةةة مةةن الجماعةةات العرقيةةة،  ؛المتحةةدة تضةةم ثقافةةات متعةةددة 

  والتقاليد، والقيم.

والتةةةي تنظةةر إلةةةى النتةةائج العمليةةةة  ،ويتبنةةي المجتمةةةع األمريكةةي الفلسةةةفة البرجماتيةةة
وتؤكةةد الفلسةةفة  ، الفعليةةة للعمةةل ومةةا يمكةةن أن يجنيةةه المةةرء مةةن العمةةل الةةذي يقةةوم بةةه 

وأن التعلةةيم مةةن أجةةل العمةةل يجةةب  ،البرجماتيةةة علةةي ضةةرورة الةةربط بةةين الفكةةر والعمةةل
   (.130للتعليم من أجل التفكير) اأن يحظي أهمية واحترام مماثل تمامً 

هةةةذه الثقافةةةات المختلفةةةة فةةةى الشةةةعب األمريكةةةى تةةةأثير كبيةةةر علةةةى السياسةةةات وكةةةان ل   
نتيجةةة  ؛التعليميةةة، ومةةن هنةةا نةةرى تعةةدد االتجاهةةات الثقافيةةة داخةةل المجتمةةع األمريكةةي

للحريةةة السياسةةية أو الدينيةةة، وآخةةرون أتةةوا إليةةه  الألجناس المتعددة والمهاجرة إليه، طلبةةً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ترجةةع أصةةالة األمةةريكيين فةةي قةةدرتهم علةةي المواءمةةة  ورغةةم ذلةةك ،من الجوع والفقر افرارً 
  (.131)بين األفكار القديمة التي جلبوها معهم من مواطنهم األصلية والبيئة الجديدة 

: التفاني في سةةبيل المثةةل العليةةا للديمقراطيةةة، ومن قيم وأولويات المجتمع األمريكى    
ولنظةةةةام التعلةةةةيم العةةةةام فةةةةي  وااللتةةةةزام بالحريةةةةة الفرديةةةةة، واحتةةةةرام التنةةةةوع مةةةةن السةةةةكان. 

جميةةع األطفةةال ن الواليات المتحدة هدف: هو إقامةةة جةةودة التعلةةيم التةةي مةةن شةةأنها تمكةة   
مةةةن  تحقيةةةق أقصةةةى إمكانةةةاتهم كةةةأفراد فةةةى خدمةةةة فعالةةةة كمةةةواطنين فةةةي مجتمةةةع حةةةر، 

 (.132والتنافس بنجاح في سوق عالمية متغيرة )

وتعتمةةد علةةى نظةةام اقتصةةاد  ،كما تمتلك الواليات المتحةةدة أضةةخم اقتصةةاد فةةى العةةالم    
إن الواليةةات المتحةةدة لةةديها  الحةةر والمنافسةةة التجاريةةة، السةةوق المبنةةى علةةى االسةةتثمار

، وبنيةةة تحتيةةة متطةةورة، وإنتاجيةةة المةةوارد الطبيعيةةةتغذيةةه وفةةرة  ،مختلط رأسمالياقتصاد 
 عالية.

وتعتبةةر الواليةةات المتحةةدة ثالةةث أكبةةر دولةةة منتجةةة للةةنفط فةةي العةةالم، كمةةا أنهةةا أكبةةر    
اكما أنها الدولة األولى فةةي العةةالم  ،مستورد للكهربةةاء والطاقةةة النوويةةة، باإلضةةافة  إنتاجةةً

  الزراعةةةإلةةى الغةةاز الطبيعةةي السةةائل، والكبريةةت، والفوسةةفات، والملةةح. فةةي حةةين تمثةةل 
٪ مةةن إجمةةالي النةةاتج المحلةةي،  كمةةا أن الواليةةات المتحةةدة هةةي أكبةةر  1أقةةل بقليةةل مةةن 

أكبةةر بورصةةة فةةي العةةالم مةةن خةةالل  بورصةةة نيويةةوركوتعةةد  ،منةةتج للةةذرة  وفةةول الصةةويا
 حجم الدوالر.

كمةةا كةةان هنالةةك العديةةد مةةن األحةةداث السياسةةية التةةي مةةرت بهةةا الواليةةات المتحةةدة      
ومنهةةةا  ،لهةةةا التةةةأثير القةةةوي علةةةى سياسةةةاتها فةةةى كافةةةة المجةةةاالت األمريكيةةةة والتةةةي كةةةان

وارتبةةاط التعلةةيم بسةةوق العمةةل، ومةةن   ،وباألخص تنمية مهارات سوق العمةةل ،التعليمية
 أهم هذه األحداث مايلي:

جعةةل ممةةا  ؛م 1957إطةةالق الةةروس لصةةاروخ الفضةةاء األول )سةةبوتنك( عةةام  −
الةةذي و  ،1958قةةومى عةةام  انون التعلةةيم دفةةاعالكةةونجرس األمريكةةي يصةةدر قةة 

ينص على تقديم ربةةع بليةةون دوالر سةةنويًا لتحسةةين التعلةةيم فةةي المجةةاالت التةةي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
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واالهتمةةةةام بتعلةةةةيم العلةةةةوم  ،واكتشةةةةاف الفضةةةةاء ،تعتبةةةةر حيويةةةةة لألمةةةةن القةةةةومي
 .(133) والسيما الروسية ،واللغات األجنبية

صةةالحية م، يحةةذر مةةن عةةدم 1983صدور تقرير )أمة معرضة للخطةةر( عةةام  −
حيةةث أشةةار  ؛نظام التعليم األمريكي إلعداد المةةواطن للقةةرن الحةةادي والعشةةرين

هذا التقرير إلى نقاط الضعف في التعليم األمريكي سواء فيمةةا يتعلةةق بنوعيتةةه 
 .(134)وفاعليته أو جدواه 

م ردًا عمليةةًا 1991ستراتيجية للتربيةةة عةةام ام 2000صدور وثيقة أمريكا عام   −
بق بعةةد صةةدوره بثمةةان سةةنوات وهةةي وثيقةةة تفصةةيلية ترسةةم تقريةةر السةةاالعلةةى 

 .(135)الطريقة لحلول بعيدة المدى

 

 : Apple   أبل شركة جامعة نشأة( 1)
تعمل  على  متعددة  الجنسيات   أمريكية   هي شركة   (.Apple Inc) شركة أبل   

، وتشمل  برامج الكمبيوتر االستهالكية ومنتجات اإللكترونياتتصميم وتصنيع 
آي " ، والجهاز الموسيقي"ماكينتوش"منتجات  الشركة  األكثر  شهرًة أجهزةَ حواسيب   

  .(I Phone)"آي فون " والجهاز المحمول  (I Pod) "بود

،  OS X" Mac "ماك أو إ" وتتضمن برامج شركة أبل نظاَم التشغيل    
 (I Life) "آي اليف" ، ومجموعةَ (I Tunes) "آي تونز" ومتصفَح وسائل اإلعالم 

 I) "آي وورك" لبرمجيات الوسائط المتعددة والبرمجيات اإلبداعية، ومجموعةَ 

Work)  فاينال كات ستوديو" ، وبرنامَج التصميماإلنتاجيةللبرامج" (Final Cut 

Studio)آي باد" المحمول ، والجهاز"(I Pad).  ومجموعًة من المنتجات البرمجية
لصناعة األفالم والمواد السمعية، ومجموعَة لوجيك ستوديو لألدوات السمعية. تدير 

ا من متاجر التجزئة في تسعة بلدان، جرً شركة أبةل أكثر من مائتين وخمسين مت
  .ا على شبكة اإلنترنت تباع  عليه  األجهزة  والمنتجات  البرمجيةومتجرً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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، وأدرجت في الثالث من 1976 عام  كوبرتينو، كاليفورنيا نشئت الشركة فيأ   
 :باإلنجليزية) أبل كمبيوتر المحدودة ) ظلت ت َسمى شركة . 1977 يناير لعام 

(Apple Computer, Inc.)  للسنوات الثالثين األولى، ولكنها تخلت عن لفظة
، لتعكس توسع الشركة المستمر في سوق 2007"كمبيوتر" في التاسع من يناير لعام 

، باإلضافة إلى تركيزها التقليدي على أجهزة الكمبيوتر االلكترونيات االستهالكية
 (.136الشخصية )

 :أبل شركة جامعة فلسفة( 2)

  تيف جوبزس والتعليم، حيث أنشأهاتعتمد فلسفة جامعة أبل على التدريب 

Steve Jobs  باعتبارها وسيلة إلغماس الموظفين في ثقافة وتاريخ  2008عام
ويستطيع الموظف االلتحاق ببرامجها ودوراتها من خالل موقع الشبكة  وأعمال أبل.

الداخلى الخاص بالجامعة، وتقدم دورات متخصصة على حسب الخلفية العلمية 
 .(137)ركة بسرية تامةوالموقع الوظيفى ودوراتها تتم داخل الش

صناعة البرمجيات والوسائط متمثل في شركة أبل  اهتمام ج ل ويالحظ أن
 ،ولتحقيق هدفها ؛وخاصة اإلبداعية منها حيث تسعى نحو التميز والتفرد ،المتعددة

تسعى لتدريب وتعليم موظفيها بشبكة تدريب داخلية سرية على أحدث المستجدات 
ال تخصصها مع تركيزها على ضرورة إغماسهم و إرشادهم فى تاريخ وثقافة جفى م

 الشركة.
  جامعة شركة أبل أهداف( 3)

شركة أبل األمريكية ل وتابعة التدريبأبل عبارة عن جامعة متخصصة فى     
شاء فرع للجامعة بالصين نتم إ 2014كوبرتينو، كاليفورنيا، وفى عام  وتقع في ،
بل أإرشاد الموظفين المعينين من قبل شركة  بهدف الجامعة هذهمت م  وقد ص   .(138)

 جوانب التكنولوجية والثقافية فى شركة أبل . كافةفي 
 القيادة بفضل وذلك أبل، تحدد التي والممارسات الخصائص بعض يلي وفيما

  :(139)جوبز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs&usg=ALkJrhg0hdOgXmwaQawgOPxTivw3ClgPew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs&usg=ALkJrhg0hdOgXmwaQawgOPxTivw3ClgPew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs&usg=ALkJrhg0hdOgXmwaQawgOPxTivw3ClgPew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Training&usg=ALkJrhinygpTXaTtG4it9qKnYh5pTjXHJg
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cupertino,_California&usg=ALkJrhgULBv4XoDSQAY1f-imGb0Nwii0Gw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cupertino,_California&usg=ALkJrhgULBv4XoDSQAY1f-imGb0Nwii0Gw
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 المصدر: من اعداد الباحثة

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الجودة أوال قبل الكمية

 النماذج والعروض تأتي دائما قبل البيانات

 

 الهدف على التركيز
 إنشاء شيئا مختلفا"التميز"

 

 للتكيف وقابًل  صلة وذات طازجا كن
 تحترم نظر وجهة لهم  العملء 

 

 العمل كفريق موحد
  إشراك الجميع

 البساطة التنظيمية

 المسؤولية تحمل ثقافة تنمية
 DRI هو من يعرف الجميع

 " الشخص المسؤول مباشرة".

 الجودة مسؤلية الجميع
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ن يرسى ثقافة الشركة فى أومن الشكل السابق يتضح أن ستيف جوبنز استطاع 
 ؛ه المستمر على استخدام ذكائهم وخيالهم يعمن خالل تشج ،عقول وقلوب موظفيها

ا فضل على مستوى العالم، فكانت جامعة أبل تطبق نظامً أرغبة فى تحقيق ما هو 
 ،ما يلىكامل، النشر،  التنفيذ. كربع خطوات هى: البناء، التأللتعلم التنظيمى يمر ب

 خطوات التعلم األربعة التى تطبق داخل جامعة شركة أبل: 
 Generationأواًل: خطوة البناء:   

فى هذه الخطوة يتم االستعانة بعدد من المستخدمين فى جمع مجموعة من 
وذلك من عدة مصادر مختلفة، بعقد  ،البيانات والمعلومات حول موضوع معين

وعمل بطاقات وجمع مالحظات واستفسارات ورغبات  ،لقاءات وتوزيع استبيانات
والتوصل منها إلى قرار نهائى يتصل  ،ومنها يتم تحليل هذه البيانات ؛المستهلكين

والمشكالت  ،وهو التعرف على رغبة العميل فى المنتج بالمستقبل ،بالهدف األساسى
 اجهة فى المنتج الحالى.التى تو 

 Integrationثانيًا: خطوة التكامل: 

فى هذه الخطوة يتم االستعانة بالمعلومات التى حصلنا عليها من الخطوة السابقة 
وبعد الفحص والتقييم يتم  ،وتجميع المتشابه والمترابط منها ،وتحليلها وتفريغها

عمله وإضافته للمنتج وضعها فى شكل تنظيمى معين وشكل إجرائى يحدد المطلوب 
 الحالى حتى يلبى رغبات المستهلك.

 Interpret: خطوة التبادل والنشر : اثالثً 
وهنا يتم إبالغ كافة العاملين بالمؤسسة بالمعلومات التى تم الحصول عليها، ثم 

واإلجراءات الممكنة  ،راء والمقترحات حول الحلولعرضها للنقاش والحوار وتبادل اآل
 ووجهات النظر، ومن يحدث التفاعل واالبتكار.

 Actionرابعًا: التنفيذ: 

وهنا تتجه الشركة إلى تأصيل وتجميع كل المقترحات فى صورة خطوات إجرائية 
يشارك فى وضعها وصنعها كافة العاملين بالشركة، وهى قابلة للتغيير  ،فعلية

الحاجة، ومن هنا تصل للمنتج النهائى فى  والتعديل فى أى وقت ممكن على حسب
وهذا ما جعل منتجات  ،صورة ملموسة . نتيجة ألداء فريق يتسم بالتميز واالبتكار
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شركة أبل تحصل على ميزة تنافسية عن منافسيها بل وأسعدت جمهورها 
 . (140)بمنتجاتها

 
The Source: Farhana Zaheer: op.cit., p.8. 

 

http://www.slideshare.net/FarhanaZaheer1?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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 جامعة شركة أبل ل التدريبية البرامج( 4) 

وتؤكد على تلك  يأتى الجمال من البساطة"تعتمد رؤية أبل على مقولة "    
ن لتصميم و المقولة فى معظم دوراتها ، و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة متفرغ

جامعة  :مثل ،وتدريس الدورات، وتضم أعضاء هيئة التدريس من جامعات
بعض  ،دجامعة ستانفور  في بيركلي، جامعة كاليفورنيا في ،جامعة هارفارد ييل،

أعضاء هيئة التدريس يتقلدون مناصب في جامعاتهم في حين يعملون أيضا  فى 
  جامعة أبل.

بعض من هذه الدورات تقدم دراسات حالة حول القرارات التجارية الهامة      
  i Tunesو  I Podمثل القرارات االستراتيجية الخاصة ببرامج  ،التي صنعت أبل

 سوفت ويندوز.شى مع نظام مايكرو اوالتى تتم

 التكيمل ال ةيء

 الةشع التةف ذ

  معا الموظفين تجمع

  المطلوب  هو  ما لمعرفل 

 فعله 

  حول  معلومات تجميع

 المستهلك رغبات

 باب يفتح

  اما  االقتراحات 

 الموظفين

  ينفذ ان يجب  الذى  ما

الخطأ؟  هو وما  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Yale&usg=ALkJrhihTFO5-Nmb7pk9UjRw8uR6yj9wyg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Yale&usg=ALkJrhihTFO5-Nmb7pk9UjRw8uR6yj9wyg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard&usg=ALkJrhjDbQzPnBAUmfHA3Uz5OD4o28XXIg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California-Berkeley&usg=ALkJrhjIILvk2KIZ10dh97LSoCooNge_YQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford&usg=ALkJrhiV-49yF_GCChySZ7l4gfCU0eI8wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford&usg=ALkJrhiV-49yF_GCChySZ7l4gfCU0eI8wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford&usg=ALkJrhiV-49yF_GCChySZ7l4gfCU0eI8wA
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 ؛أبل مع ستيف جوبزحيث ثار جدل حول هذا الموضوع داخل شركة       
   iPodتاحة إوفى نهاية المطاف تم  ،مع ويندوز  iPodمعارضة بشدة فكرة تقاسم 

وهذا  ؛ iTunesولمستخدمي الويندوز مما أدى إلى النمو الهائل لمشغل الموسيقى 
 .iPhoneبدوره أدى لنجاح 

والذى يسمى  ،إما يتم فى الجامعة بقسم المباني ،بلأس فى جامعة والتدري    
يتم أو في بعض األحيان، و  والغرف على شكل شبه منحرف، ،بعاصمة المدينة

ومن  .(141)ويسافر األساتذة للتدريس هناك ،التدريس في مكاتب شركة أبل بالخارج
أحد عوامل نجاح جامعة أبل االتصال الواضح وتبادل األفكار حول صنع وتسويق 

 المنتجات.
لتصبح من  ؛نقاذ الشركة من الفشلإفقد استطاع ستيف جونز من خاللها       

طلق عليها أكبر الشركات قيمة في قد أ  ف ؛هم الشركات عبر كل العصورأ أكبر و 
 (: 142) التاريخ ، وذلك لعدة أسباب منها

 موظفا حول العالم. 35000للشركة ما يقرب من  ❖
 .2008عام  مليار دوالر أمريكي 32.48كانت مبيعاتها السنوية عالميا  ❖

استطاعت شركة أبل أن تكتسب سمعًة فريدًة في صناعة اإللكترونيات  ❖
االستهالكية، ألسباب   متعددة منها فلسفتها للتصميم الجمالي الشامل لحمالتها 

ملك الشركة  قاعدًة من العمالء المتفانين للشركة اإلعالنية المميزة. كما ت
 وعالمتها التجارية، ال سيما في الواليات المتحدة.

شركة أبل الشركة األكثر إثارًة   (Fortune magazine)مجلة فورتيون  تسم   ❖
  .2009، وفي العالم عام 2008لإلعجاب في الواليات المتحدة عام 

مليار دوالر،  632احتلت شركة أبل قائمة أكثر الشركات قيمة في التاريخ ب  ❖
، 2012% في الثلث الثالث من 64بته وذلك بسبب ارتفاع سعر أسهمها بما نس

 1999في العام  مايكروسوفت محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل لشركة
 .مليار دوالر 618.9والمقدر ب 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
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 أبل لشركة المالية التجارية العالمة أن اإلعالم  وسائل أعلنت ،2014 مارس في ❖
 . (143)دوالر بمليار تقدر حيث العالم  فى تجارية عالمة أثمن هى

 أي مثةةل  أبةةل أن  اجيةةدً  وفهةةم  أدرك قةةد جةةوبز سةةتيف أن القول يمكن سبق ومما  
 التعليميةةة المةةواد مةةن مجموعةةة إلةةى حاجةةة فةةي فهةةى الكوكةةب، هةةذا علةةى أخةةرى  شةةركة
   القرارات واتخاذ التفكير على والقدرة   التعلم  موظفيها يستطيع بحيث

استطاع ستيف جوبز نشر العديد من المعتقدات واألفكار داخل عقول كما     
جامعة أبل، والتى من خاللها يتمكن الموظف وقلوب وموظفى شركة أبل من خالل 

من التعلم والتفكير واتخاذ القرارات الهامة فى مجال عمله، ومن هنا استطاعت 
 أن جوبز معتقدات منالشركة غرس مبادئها وقيمها وثقافتها عن طريق جامعاتها، و 

 ،"المساءلة ومنها للشركة المتواصل والنجاح باالبتكار تتعلق هامة وظائف هناك
  (.144) والسرية." البساطة، الكمال، بالتفاصيل، واالهتمام 

فقد وضع جوبز  ؛أن للقائد دور حاسم وحيوى فى نجاح المؤسسة وهنا نالحظ  
ورة إغماس وتحميس دالهدف منذ البداية وكرس كل برامجه ودوراته التدريبية على 

 ،أجل االبتكار والنجاحوالكفاح والنضال من ، وتشجيع الموظفين على ثقافة الشركة
وهذا لن يأتى من خالل تلبية متطلبات العمالء الخارجيين ومعرفة رغباتهم 

فقد ركز على الجانب العملي الميدانى ونزل لسوق العمل  ،وتطلعاتهم المستقبلية
وقد ساعد هذا على النجاح  ،وتعامل مع الزبائن وتعرف على رغباتهم وتطلعاتهم

 المتواصل للشركة.

لما سبق فقد استطاعت شركة أبل أن تكتسب سمعًة فريدًة في  نتيجة عمليةوك   
صناعة اإللكترونيات االستهالكية، كما تملك الشركة  قاعدًة من العمالء المتفانين 
للشركة وعالمتها التجارية، ال سيما في الواليات المتحدة. كما أنها الشركة األكثر 

 .2009، وفي العالم عام 2008عام إثارًة لإلعجاب في الواليات المتحدة 
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تميز هذا النموذج  تضح، يأبل األمريكيةمالمح نموذج جامعة شركة  عرضبعد    
 الجوانب التالية: تلبية متطلبات سوق العمل، ويبدو هذا واضحا فى فى

تركز أبل فى برامجها التدريبية على غرس ثقافة الشركة فى عقول  −
المستمر على استخدام ذكائهم ع يوقلوب موظفيها من خالل التشج

 فضل على مستوى العالم.أرغبة فى تحقيق ما هو  ؛وخيالهم

ربع أتطبق مدخل التعلم التنظيمى فى برامجها التدريبية حيث  يمر ب −
ومن هنا يتمكن الموظف  خطوات هى: البناء، التكامل، النشر،  التنفيذ.

فيتم تصميم  من التعلم والتفكير واتخاذ القرارات الهامة فى مجال عمله.
 برامجها  بمساعدة األكاديميين، وعقد شراكات مع جامعات أخرى.

 استطاعت الشركة غرس مبادئها وقيمها وثقافتها عن طريق جامعاتها. −

 للشركة المتواصل النجاح وبالتالى االبتكارترتكز رؤيتها على تنمية  −
  والسرية." البساطة، الكمال، بالتفاصيل، واالهتمام  "المساءلة، ومنها

 والتنمية التعليم  تنظيم  تحت بالتعليم، المرتبطة البرامج من عددتقدم  −
 البرامج من وعدد ،تخصصية دورات وتشمل ،النت على بلأ متجر عبر

 . يةمجان ودروس عمل ورش تقدم  كما ، والبرمجيات واألجهزة
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  الشركات جامعاتل المقارن  التحليل:  الرابع الجزء
 (األمريكية المتحدة الواليات - روسيا - الهند) فى

وبعد عرض اإلطار النظرى لجامعات الشركات، ثم عرض نماذج لجامعات  
 تقوم الدراسة فى هذا الجزء بعمل الشركات ونجاحها فى تلبية متطلبات سوق العمل،

بهدف إبراز أوجه الشبه واالختالف وتفسيرها وتحليلها فى ضوء القوى  ؛تحليل مقارن 
 وذلك لالستفادة منها في تقديم التصور المقترح. ؛والعوامل الثقافية 

 الفلسفة .1
نموذج جامعة شركة سبيربنك   نموذج جامعة شركة أناند الهندية 

 الروسية 

 نموذج جامعة شركة أبل األمريكية 

تنافسية مستدامة، باإلضافة "خلق ميزة 
 اللتزام الشركة بتعليم وتنمية كافة موظفيها". 

من خالل التنمية المهنية المستدامة مدى  
 الحياة.

"تنمية وتطوير قادة من الطراز 
العالمي "، من خالل اتباع ثالث  

 مداخل للتنمية المهنية المستدامة.

وسيلة إلغماس الموظفين في ثقافة  
معتمدة على  ؛وتاريخ وأعمال أبل

،  يأتى الجمال من البساطة"مقولة " 
عن طريق التنمية المهنية 

 المستدامة.

ا فى الرؤية والفلسفة، وقد ساعد ويالحظ هنا مدى اتفاق النماذج الثالثة تقريبً    
االهتمام الشديد بجامعات الشركات وانتشارها واتساعها على المدى العالمى 

عن لتنافسية تسعى لتحقيق اجميعها  تلك الجامعاتهنا أن فلسفة ركاتها، ويتضح لش
 .على مستوى عالمىوذلك التنمية المهنية لعامليها طريق 

طبيعة التغير المستمر الذى يحدث فى بيئة األعمال  ويرجع هذا االتفاق إلى :     
فالبد  ،التجارية واالجتماعية على مستوى العالم، ومع اختالف تخصصات كل شركة

رغبة فى البقاء على الساحة  ؛من مواكبة الحديث والسعى الدائم لتحقيق التنافسية
، وعقدها لشراكات االنتشار واتساع مدى تلك الشركات وفروعها دوليً  انظرً  ؛العالمية

علمية كثيرة، باإلضافة إلى أن الدول الثالث من ذوات التعدد السكانى والعرقى 
عداد والتأهيل وتنوعه على كافة المستويات إلوالدينى، فكان البد من توحيد مصدر ا

 رغبة منها فى تحقيق التنافسية. ؛وانتشاره بالخارج
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 األهداف  .2
 نموذج جامعة شركة أبل األمريكية نموذج جامعة شركة سبيربنك الروسية  الهنديةنموذج جامعة شركة أناند 

 على من الموظفين المواهب رعاية  -
تزويدهم مع  ؛المستويات جميع

بكيفية النظر إلى أبعد الحلول 
 التشغيلية على المدى القصير.

  المديرين انتقال عملية وإدارة توجيه -
  تفكيرهم طريقة من الشباب الصغار

 .وااللكترونى المستمر، التعليم دعم -

تطوير الكفاءات المؤسسية والمهنية  -
لكبار القادة على كافة المستويات 

 بحيث تلبى احتياجات سوق العمل.
تزويدهم بمجموعة من المعارف  -

والمهارات الالزمة للنجاح فى أداء  
 .واجباتهم 

 بناء قائد من الطراز العالمي.  -

رساء ثقافة الشركة فى عقول إ -
وقلوب موظفيها من خالل  
تشجعيهم المستمر على استخدام 
ذكائهم وخيالهم رغبة فى تحقيق 

 . ما هو افضل  
لتصبح  نقاذ الشركة من الفشل إ -

من أكبر واهم الشركات عبر كل  
   العصور

 األهداف من مجموعة تحقيق نحو سعيها في الثالثة النماذج   ويالحظ هنا مدى تشابه    

 وتحسين تطوير إلى يهدف وتدريب تعليم تقديم إلى حيث تسعى، واالقتصادية التعليمية

 لمواجهة مجال عملهم  في جديدما هو   كل وإكسابهم  ،فيها العاملين مهارات وقدرات وتنمية

 العمل. سوق  واحتياجات العصر متغيرات
ويظهر االختالف البينى فى نوعية البرامج المتخصصة التى تقدمها كل جامعه    

نموذج،  كل عليها يقوم  التى ضوء الفلسفة والرؤية في ذلك تفسير لموظفيها، ويمكن
فالجانب الفنى التخصصى بكل  ؛تجاه هذا اال بتبني تقوم  التى الجهة نوع ضوء في وكذلك

م تابعة لها الجامعة، فجامعة شركة أناند الهندية تابعة لشركة أناند للسيارات، شركة أ  
وجامعة شركة سبيربنك الروسية تابعة لشركة سبيربنك للخدمات المصرفية، وجامعة أبل 

ختلف طبيعة بالواليات المتحدة تابعة لشركة أبل للصناعات األلكترونية، ومن هنا ت
 األهداف والبرامج الخاصة.

 البرامج التدريبية   .3
نموذج جامعة شركة أناند 

 الهندية

نموذج جامعة شركة سبيربنك 
 الروسية 

 نموذج جامعة شركة أبل األمريكية

إنشاء األكاديميات التدريبية داخل 
 الجامعة.

أخرى م برامج متخصصة و تصم
 للقيادات بالمستوياتمتقدمة: 

 المختلفة مثل برامج:

غماس المةةوظفين فةةي يةةةإلتدريببةةرامج 
تقةةةةةةدم  ثقافةةةةةةة وتةةةةةةاريخ وأعمةةةةةةال أبةةةةةةل.

دورات متخصصةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى حسةةةةةةةةةةب 
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)  تقدمأكاديمية القيادة،  -
برنامج تطوير قيادات أناند، 
 برنامج القيادة االستراتيجية ،

  أناند مينتى برنامج
 تقدم التشغيلية األكاديمية -

،  برنامج القيادات المثالية)
 ا...سيجم ستة  برامج

 تقدم  المهنية التنمية أكاديمية -
  االلكترونى،  التعليم برنامج) 

 ..(الكبار حديث

قادة تعلم  قادة" حيث تعتمد  " -
لى ممارسات وثقافات ع

   .بالشركةالعمل 
برنامج تهدف إلى  100 تقدم -

 تطوير الكفاءات المؤسسية
 . هنية لكبار القادةوالم

 500برنامج سبيربنك  -
للقيادات، بالتعاون مع كلية 

 . إدارة األعمال بلندن

الخلفيةةةةةةة العلميةةةةةةة والموقةةةةةةع الةةةةةةوظيفى 
 .اتها تتم داخل الشركةودور 
دراسةةةةات الةةةةدورات تقةةةةدم بعةةةةض  -   

ة حةةةةةةةةول القةةةةةةةةرارات التجاريةةةةةةةةة حالةةةةةةةة 
 بل.ألالهامة 

للةتعلم التنظيمةى يمةر  اتطبق نظامً  -
: البنةةةةةاء، التكامةةةةةل، النشةةةةةر،  بةةةةةاربع

 التنفيذ.

من  ،ظ اتفاق النماذج الثالثة فى مدى اهتمامها بالتنمية المهنية لموظفيهاالحَ ي      
خالل تقديم حزمة من برامج  التنمية المهنية والتدريب لموظفيها داخل المنظمة، وقد 

 تمتد خارجها لخدمة موظفى أفرعها بالخارج .

ويمكن إرجاع ذلك لمدى اهتمام تلك الجامعات بضرورة ربط عمل وبرامج التدريب    
ومقابلة التحديات المستقبلية، من خالل غرس  ،باحتياجات ومتطلبات سوق العمل

وطبيعة سوق العمل  ،على حسب االحتياجات التدريبية بالمؤسسة، مواهب جديدة 
بل إلى قادة ومديرين، كما تتفق فى بالخارج، وهذا يساعدهم على التحول فى المستق

باعتبارهم ضرورة حتمية لبناء القدرة التنافسية المستدامة على  ،العمالء تركيزها على
 المدى الطويل.

وطبيعة والفئة المستهدفة والمستفيدة من تلك  بينما يالحظ مدى التباين فى نوعية    
 .م تابعة لها الجامعةوهذا يرجع إلى طبيعة عمل كل شركة أ   ،امج المقدمةر الب

شبكة واسعة التوزيع لمجموعة من المنتجات فى عالم  عبارة عن فالنموذج الهندى
السيارات، وذو جودة ممتازة، واسعة التغطية بالمعدات األصلية، لديها أسواق تصدير 

حيث تحتل الهند شبه  ؛الطبيعة الجغرافية والموقع إلىيضا أيرجع ذلك  و ،وتصنيع
قارة جنوب آسيا؛ كما تحتل موقعًا استراتيجيًا، بقربها من طرق التجارة المهمة، في 
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والثانية من دولة من حيث المساحة الجغرافية،  سابع أكبروتعتبر  المحيط الهندي.
 .حيث عدد السكان

رغبة من  ؛بالتنمية المهنية للقيادات الروسىكما يالحظ اهتمام وتميز النموذج     
وأيًضا لتلبية رغبات  ،إعدادهم لمواكبة التوجهات االقتصادية الجديدةقياداتها فى 

فهي  ؛تميزها  بقوة اقتصادهاا يرجع ل، وأيًض  ومصالح القوميات الروسية المختلفة
الدولة السابعة في العالم من حيث االقتصاد، و قوة عظمى في مجال الطاقة، 

 فالرغبة فى البقاء على القمة التنافسية .
ن في ثقافة وتاريخ وأعمال إغماس الموظفيعلى  األمريكىبينما يركز النموذج       

ويستطيع الموظف االلتحاق ببرامجها ودوراتها من خالل موقع الشبكة الداخلى  أبل.
الخاص بالجامعة، كما تقدم دورات متخصصة على حسب الخلفية العلمية والموقع 

 الوظيفى ودوراتها تتم داخل الشركة بسرية تامة.

هذه الدورات تقدم دراسات حالة كما تقدم مجموعة من الدورات ، بعض من      
مثل القرارات االستراتيجية الخاصة  حول القرارات التجارية الهامة التي صنعت أبل.

نظام التعلم  ا من خالل تطبيق.  ويتضح ذلك جليً   iTunesو  iPodببرامج 
البناء، التكامل، النشر،  التنفيذ. والتى  :وهى ،والذى يمر باربع خطوات ،التنظيمى

فضل على مستوى أرغبة فى تحقيق ما هو  ؛تشجع على استخدام ذكائهم وخيالهم
 العالم.

ويرجع هذا إلى اهتمام الواليات المتحدة األمريكية بتشجيع التحصيل والتميز    
المختلفة إلى سعيها للوصول بنظمها التدريبية وكذلك ل ،واإلعداد للمنافسة العالمية

مرحلة التنافسية العالمية، والمحافظة على المستوى المتقدم والتفوق االقتصادى  من 
االهتمام باألداء  كما يرجع خالله ، ورغبة منها فى الوصول للريادة لقيادة العالم.

لتصبح أمريكا لديها  -وهذا محور اهتمام خطة باراك أوباما -وزيادة معدالت التخرج
لتحقيق التنافسية والوصول  ؛2020تخرج من التعليم العالى بحلول أعلى معدالت

 للريادة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
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وتلبية متطلبات  ،فى ضوء التحليل المقارن السابق لنماذج  جامعات الشركات  

 نشأتها ظروفسوق العمل بالهند وروسيا والواليات المتحدة فى سياقها العام، و 
 التنافسية لمرحلة بمؤسساتها الصعود على قدرتها ومدى ،التدريبية وبرامجها وفلسفتها
 فى  كل   العمل سوق  متطلبات لتلبية نتيجة ،شركاتها ومنتجات بخريجيها العالمية

التعليم والتدريب هما أساس نجاح المؤسسة فى سوق العمل،  نأ القول نستطيع ؛بلده
 . وبالتالى قدرة الدولة على الوصول القتصاد قوى ونمو مستدام

حيث تركز تلك الجامعات على برامج التعليم المستمر، وتعطى أهمية قصوى     
الجامعات  تواجهها وتطبيقها. وفى ظل التحديات والمتطلبات التى إنتاجللمعرفة و 

حيث امتازت  -جامعات الشركات -تلك الجامعات  التقليدية و سوق العمل ظهرت
كما توفر ميزة تنافسية  ،س المال البشرى لكونها تزيد من قيمة رأ ؛بكفاءتها وفعاليتها

لمؤسساتها، وأيضا قابلة للقياس والتطوير، ويتم بها تحديد المعرفة المرتبطة مباشرة 
 حتياجات سوق العمل وتوصيلها للعاملين. اوذات الصلة ب

ربط التعليم الجامعى المصرى  واقع على التعرف كان البد من وبعد هذا العرض   
فى وضع تصور  النماذج هذه  من فادة اإل إمكانية النهاية في يتيح ماالعمل، مبسوق 

 وأوضاع لظروف مقترح لتطوير العالقة بين الجامعات المصرية وسوق العمل، وفقا

 وإمكاناته. المصري  المجتمع
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 العمل  بسوق  المصرى  الجامعى التعليم ربط جهود: الخامس الجزء

لت ذ  فقد ب   ،وبالنسبة للجهود المصرية لربط التعليم الجامعى بسوق العمل   
تساهم فى سد الفجوة  ،لتوفير خدمة تعليمية وتدريبية ؛العديد من المحاوالت الجادة 

القائمة بين نظام التعليم الجامعى القائم وبين متطلبات سوق العمل من قطاعات 
التنمية االقتصادية، وقد تمثلت هذه الجهود  بهدف تحقيق ؛المختلفة نتاجالعمل واإل

هما فى التغلب على فى كال الطرفين، الحكومى، والقطاع الخاص، فقد شارك كال
 المشكالت بطريقته الخاصة، كالتالى:

: يمكةةن إبةةراز جهةةود  أوال: جهــود الحكومــة لــربط التعلــيم الجــامعى بســوق العمــل
 الحكومة المصرية فى ربط التعليم الجامعى بسوق العمل كما يلى:  

محاولة تطوير التعليم العالى الحكومى، وذلك من خالل إدخال برامج جديدة  (1
ا مع التطورات االقتصادية واالجتماعية مثل: التعليم الفتوح، البرامج اتساقً 

 (.145والجامعة االلكترونية )المتميزة، التعليم بلغة أجنبية، 

تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى سوق تقديم خدمات التعليم العالى  (2
والخاص بإنشاء الجامعات  1992لسنة  101والجامعى، بإصدار القانون رقم 

لسنة  219الخاصة، والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 
م، وذلك من أجل إيجاد نوعية 2009لسنة  12م، والمعدل بالقانون رقم 2002

جديدة من البرامج والتخصصات التى يتطلبها سوق العمل والتى عجزت الجامعة 
 الحكومية عن توفيرها .

 العالى كالمعهد سنوات، أربع دراسة بمدة  الصناعية المعاهد من عدد إنشاء (3
 العاشر ومعهد ،23/4/1988 بتاريخ 334 رقم  الوزارى  بالقرار ببنها للتكنولوجيا

: نحو االتجاه بغرض ،27/10/1988 بتاريخ 1123 الوزارى  بالقرار رمضان من
 القائم وإعداد جديدة، منتجات وابتكار وتصميم  والتطوير، البحوث، إجراء

 ووضع لها، المناسبة اإلنتاجية الطاقات وتوفير المنتجات، هذه بالتصنيع
 القياس، ومحددات التواآل دالعد وتصميم  والتكنولوجيا، الفنية المستندات
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 ؛الغيار قطع وتصنيع بالصيانة والعناية الجودة، ورقابة ،نتاجاإل ومتابعة وتخطيط
 وإنما الهندسة، كليات فى كما ،علمية قاعدة  إلى فقط يحتاج ال ذلك كل إن حيث

 الصناعى المجال فى التطور تراعى إنتاجية ومهارات علمية لخبرات يحتاج
 (.146) والتكنولوجى

إنشاء العديد من المراكز والوحدات لتدريب وتأهيل الخريجين وفق متطلبات سوق  (4
، المرصد المصرى للتعليم والتدريب والتوظيفالعمل بقطاعاته المختلفة، مثل: 

عد أحد األشكال الهادفة إلى تطوير قدرة الدولة فى مجال تحليل الذى ي  
ا فى مجال التعليم والتدريب والتشغيل، وذلك من والتنبؤ باحتياجاته ،المعلومات

 خالل تطوير قدرتها لمقابلة احتيجات سوق العمل .

و يتمثل الهدف الرئيس من إنشاء المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف 
والمنظومة التدريبية فى مصر،  ،في إيجاد نظام معلومات ديناميكى لسوق العمل

ونقطة ارتكاز محورية بين  ،كآلية تنسيقية ،رصدذلك من خالل عمل الم ويتم 
والمستخدمة لها، ويخدم المرصد  ،والجهات المستفيدة ،الجهات المنتجة للبيانات

متخذ القرار على المستوى الحكومى، فيما يخص منظومة التعليم والتدريب والتوظيف 
ن في مصر، باإلضافة إلى توفير المعلومات الالزمة حول سوق العمل لكل م

التخاذ القرارات  ؛المستثمرين فى المجاالت االقتصادية ومجاالت التعليم والتدريب
االستثمارية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وأخيرًا خدمة 
الباحثين عن عمل والشباب في مراحل التعليم المختلفة، بالتعرف على احتياجات 

 .(147سوق العمل )
مةةا سةةبق كةةان ثانيا : جهـود القطـاع الخـات لتلبيـة متطلبـات سـوق العمـل: 

عبةةارة عةةةن جهةةود الحكومةةةة لةةربط التعلةةةيم العةةالى بسةةةوق العمةةل وتلبيةةةة احتياجاتةةه. أمةةةا 
بالنسةةةبة لجهةةةود القطةةةاع الخةةةاص بمؤسسةةةاته االقتصةةةادية فةةةى تةةةوفير العمالةةةة المؤهلةةةة 

تعليم وتةةدريب وتأهيةةل للشةةباب  والمدربة الخاصة بها ، فقد قامت بجهد تضمن كل من
 وقد تمثلت فى إنشاء مؤسسات تعليمية على مستوى التعليم العالى مثل: والعمال،
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 أكاديمية أخبار اليوم :( 1)

بمدينةةة السةةادس مةةن  .16/5/1999بتةةاريخ  530 نشةةاء المعهةةد  بقةةرار  رقةةم إتةةم  
ــم كتةةةوبرأ ــرار  رقـ ــم صـــدور القـ مسةةةةمى المعهةةةةد بتعةةةديل  15/5/2001فةةةةي  648 ، ثـ

            سةةةةةةنوات دراسةةةةةةية لألقسةةةةةةام النظريةةةةةةة،4مةةةةةةدة الدراسةةةةةةة بةةةةةةه . و ألكاديميةةةةةةة أخبةةةةةةار اليةةةةةةوم 
 .سنوات دراسية لألقسام الهندسية 5 و

لمعادلة الشهادة بصدور قرار المجلس األعلى  تذلك عدة تعديال ثم تال   -
التي تمنحها  ،بمعادلة درجة البكالوريوس 8/7/2008فى (  85للجامعات رقم ) 

تخصص هندسة اإلنتاج وتكنولوجيا الطباعة بدرجة البكالوريوس فى  األكاديمية في
عة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاض ،الهندسة الميكانيكية )هندسة اإلنتاج(

فى  الهندسةوالئحته التنفيذية من كليات  1972لسنة  49لقانون تنظيم الجامعات رقم 
 بشرط استيفاء متطلبات القبول بهذه الكليات.  ،المناظرة   التخصصات

 21/6/2009( بتاريخ  104صدر قرار المجلس األعلى للجامعات رقم )    -
فى تخصصى )هندسة الحاسبات بمعادلة درجة البكالوريوس التي تمنحها األكاديمية 

التي تمنحها  بدرجة البكالوريوسهندسة االلكترونيات واالتصاالت(  –والنظم 
والئحته  1972لسنة  49الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 

 .الدرجةهذه ل بشرط استيفاء متطلبات القبول ؛ المناظرة   التنفيذية فى التخصصات
لوريوس في إحدى درجة البكاديمية هى األكاوالدرجة العلمية التي تمنحها 

 التالية: التخصصات

 -األقسام الهندسية وهي: -1
        هندسة اإلنتاج وتكنولوجيا الطباعة ➢

 هندسة الحاسبات والنظم ➢
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية   ➢

 الهندسة الصناعية   ➢

 الميكاترونياتهندسة  ➢
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 تكنولوجيا الصحافة -2
 وتكنولوجيا المعلومات علوم الحاسب -3
 (.148علوم اإلدارة باللغة اإلنجليزية) -4

 :  ACUجامعة األهرام الكندية ( 2)

أكتوبر، تأسست وفقًا للقرار الجمهورى  6بمدينة   تقع جامعة األهرام الكندية   
، وهي تستخدم أفضل  2005 في عام وبدأت الدراسة بها  2004لسنة  393رقم 

، مستعينة فى ذلك والمعايير الدولية لجودة التعليم وأحدث الطرق التعليمية التى تتفق 
وجامعة  ،امعة ماكماستروج ،جامعة ألبرتا :مثل ،بخبرات الجامعات الكندية المتميزة

لحصول ، وتعمل على التأهيل الجيد لطالبها من خالل تعليمها المتميز لمونتريةةال
باإلضافة إلي  علي فرص عمل أفضل في سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي،

 تشجيع إجراء البحوث التطبيقية، وكذلك دورها الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

.  

الجامعة : تطمح الجامعة إلى أن تتصدر صفوف كبرى الجامعات  رؤية
 ،وبحث علمى تطبيقى حديث ،مستوى راق   يعن طريق تقديم تعليم ذ ؛المصرية

 والمساهمة فى تطوير المجتمع بشكل فعال وخدمة البيئة .

وفقا   الجامعة : تقوم الجامعة بإعداد خريجين ذوي تأهيل تعليمى عال   رسالة
حتياجات اوأيضا  لكى يلبي الخريجون  ،للمتطلبات سريعة التغير لسوق العمل

 المجتمع لإلسهام في الحركة التنموية للنهوض بمجتمعاتهم . 
 األهداف اإلستراتيجية

ستوى مميز من التدريس لتزام الجامعة بتوفير ماالتحسن المستمر فى  -1
 .والتعليم

استقطاب والحفاظ على مستوى بارز من الطالب وأعضاء هيئة التدريس  -
  .والعاملين 

  .تطوير وتطبيق معايير التميز على البرامج األكاديمية -
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  .إنشاء بيئة خصبة لتشجيع الطالب وأعضاء التدريس على التفاعل -

  .ب فى البرامج األكاديميةتحسين الخدمات الطالبية لدعم الطال -

 .ستراتيجية للجامعةم مع الرؤية االءيتالو  إنشاء مناخ للبحث العلمى يتوافق -2

 .تطوير كيفية توزيع مواد الجامعة بشكل يدعم الخدمات البحثية -

دعم المقترحات البحثية والمناقشات  إلى رتقاء بالمناخ العام الذى يؤدىاال -
 .المقدمة بالتعاون مع الكيانات المختلفة والمؤسسات التعليمية األخرى 

 .التعاون مع الكيانات العامة والخاصة بغرض توفير حاجات المجتمع -3

تطوير وتعزيز حملة تنموية للمجتمع الداخلى للجامعة ودعم المبادرات  -
 .لهذه الحملة

 .الثقافة التى تدعم اإلسهام من أجل تنمية المجتمعترسيخ  -

 .خلق هوية فريدة للجامعة -4

تصال الداخلى بالجامعة لتحسين التفاعل بين الستراتيجية ااتنمية  -
 .الطالب،أعضاء هيئة التدريس

تصال الخارجى للجامعة لبناء عالمة تجارية لها فى ستراتيجية االاتنمية  -
 .المجتمع 

بكالوريوس المعادلة من المجلس األعلي للجامعات في تمنح درجة ال -
 جميع التخصصات بكلياتها..

تقبل الجامعة الطالب المصريين واألجانب الحاصلين على شهادة  -
مجلس الجامعة، وبمراعاة أو ما يعادلها وفقًا لشروط  ،وية العامةالثان

 الضوابط التى يقررها مجلس الجامعات الخاصة واألهلية.

الجامعة في تنفيذ برامج الدراسات العليا ) دبلوم / ماجستير / تبدأ  -
دكتوراه ( بكلياتها المختلفة، فور صدور القرارات الوزارية التي تسمح 

 للجامعات الخاصة بذلك .
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تستعد الجامعة للحصول علي شهادة جودة التعليم واالعتماد من الهيئة   -
 القومية لضمان جودة التعليم .

 -:هى ،والمراكز هرام الكندية مجموعة من الكلياتوتضم جامعة األ

: كلية طب الفم واألسنان ، كلية الهندسة، كلية الصيدلة، كليات الجامعة -1
كلية إدارة األعمال، كلية اإلعالم، كلية علوم الحاسب و تكنولوجيا 

تخطط الجامعة في السنوات القادمة باإلضافة إلى هذه الكليات  المعلومات.
العالج ، لفنون الجميلة والتطبييقيةاإلنشاء ثالث كليات جديدة هي : 

 الدراسات العليا .، الطبيعي 
 المراكز والوحدات ذات الطابع الخات بالجامعة :  -2

 ى ، يطبق معايير جودة التعليم علي مستو مركز ضمان الجودة بالجامعة  -
 الجامعة .

ويتبع كلية طب الفم واألسنان ، ويهدف إلي مركز طب األسنان التعليمي،  -
 تحقيق ما يلي :

تقديم خدمات متميزة في مجال زراعة األسنان ، وذلك من خالل وحدة عالجية  -
 وتعليمية متخصصة 

تنظيم دورات تعليمية وتدريبية في كافة المستجدات العلمية الالزمة لسوق العمل  -
 . 

دريبية تؤهل أطباء الفم واألسنان للتقدم لجمعية الجراحين الملكية تنظيم برامج ت -
أن تعقد االمتحانات  ىبأدنبرة للحصول علي زمالة كلية الجراحين الملكية ، عل

 بالمركز الثقافي البريطاني بالقاهرة .
 ، ويهدف إلي:مركز الدراسات اإلعالمية ويتبع كلية اإلعالم   -

إجراء الدراسات والبحوث في مجاالت الصحافة واإلعالم ) الصحي / السكاني  -
 البيئي / السياسي( ، وتشجيع الطالب والباحثين للعمل في هذه المجاالت .  /
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تنظيم وعقد المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية التي تساهم في تأهيل  -
ية االالجتماعية والسياسية والتي تشارك بفاعلية في التنم ،الكوادر المتخصصة

 والثقافية للمجتمع المصري . 
 .في شتي مجاالت اإلعالم واإلتصال توفير ودعم وسائل النشر والبحث العلمي -
تطوير وسائل البث اإلذاعي والتليفزيوني من خالل اإلنترنت وتدريب الطالب  -

 علي المهارات المتطلبة.
ويتبع كلية إدارة األعمال ، ية مركز البحوث والدراسات اإلدارية واالقتصاد  -

 ويهدف إلي :
 تطوير المعارف والمهارات اإلدارية لدي مجتمع األعمال المصري والعربي .  -
 التعاون مع المراكز البحثية والمكاتب االستشارية وتبادل الخبرات .  -
تقديم برامج تدريبية ودبلومات مهنية تساعد في تحسين وتطوير العمل  -

 اإلنتاجية بالشركات والهيئات
 اإلنتاجيةتقديم استشارات إدارية ومالية واقتصادية للشركات والهيئات والوزارات  -

 والخدمية .
ويتبع كلية علوم الحاسبات  مركز بحوث واستشارات تكنولوجيا المعلومات  -

 وتكنولوجيا المعلومات بهدف :
(  6( لطلبة وخريجي الجامعة وكذا سكان مدينة )  ICDLتنظيم دورات ) -

 أكتوبر . 
 تقديم استشارات للشركات والهيئات في مجال تكنولوجيا المعلومات.  -

، ويتبع كلية الصيدلة ، ويهدف  مركز االستشارات والخدمات الصيدلية  -
 إلي :

لوزارات وا ،ومصانع األدوية ،تقديم االستشارات العلمية والفنية والبحثية لشركات -
... 
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لرفع كفاءة خريجي كليةات الصيةدلة بجامعات  ؛تنظيم وعقد دورات تدريبية -
 مصةر . .

تنظيم المؤتمرات وورش العمل الوطنية والدولية في المجاالت المتعلقة بالرعاية  -
 الصحية وتصنيع الدواء .

 متمثلة فىفي مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أنشطةكما تقدم الجامعة الكندية 
 : 
 : وتقوم بتنفيذ ما يلي :  كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ➢
وذلك لحل  (Subsidies Mobile Wallet)  :تصميم وتنقيذ مشروع  −

مشكالت الفاقد في الدعم الحكومي للسلع التموينية بتمويل من االتحاد 
 ووزارة الدولة للبحث العلمي .  ،األوروبي

( بالتعاون مع معهد  E-Manufacturingالمشاركة في تصميم مشروع )  −
 لكترونيات..بحوث اإل

 تقديم خدمات لتطوير آليات العمل بعدد من الوزارات . −
 تنظيم المؤتمرات والندوات التثقيفية . −
عتبةةةارا  من عام تنفذ الكلية قافلة " ابن سينةةةا الطبية " ا كلية الصيدلة :  ➢
2010 (149.) 

 جامعة هليوبوليس: ( 3)

هي جامعة مصرية غير ربحية تقع في  ،جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة
وهي ذات عالقة بمؤسسة » سيكم «. بدأت الدراسة  ،مصر الجديدة بمحافظة القاهرة

بكليات الهندسة والصيدلة واإلدارة  2013 - 2012بها فى العام الدراسي 
 واالقتصاد.

الجامعة عبارة عن:  تعمل جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة على العملية ورؤية  
لتعلم والبحث سلوب تدريس يجمع بين اأعبر  ،المجتمعية لدى الطلبة والمجتمع

ومواجهة التحديات الحالية  ،العلمي والممارسة، مع احتياجات المجتمع المصري 
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والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خالل  ،ةالملح   كالتوالمستقبلية والمش
 .مفاهيم االبتكار، والتعاون، والتكنولوجيا

لمستدامة، الصيدلة، :  إدارة االعمل واالقتصاد، الهندسة اكليات وتشمل الجامعة
 دارة األعمال، الفنون والثقافة والتنمية، الطبيعة والمجتمع.إاللغة والتواصل و 

من  ،وزيادة اإلدراك عند الطالب ،تسعى الجامعة إلى :تنمية الوعي المستنير
 وطرق البحث اإلجتماعي المختلفة. ،وعلم النفس ،خالل دراسة علوم حقوق اإلنسان

إلى جانب الحصول على  ،ول على التعلم األكاديميويقوم على أساس الحص
والتي تلهم الطالب على التفكير  ،الخبرات العملية التي تعالج احتياجات المجتمع

حيث توفر جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة  لطالبها فرص ؛ بشكل مبتكر
من خالل  ،العملية التى تنطبق على دراستهم كالتتطبيقية حقيقية لمواجهة المش

بغرض تأهيلهم  ؛مجموعة الشركات الشريكة ضمن مبادرة سيكم للتنمية المستدامة
 تعينهم على بلوغ النجاح فى أعمالهم بعد التخرج. ،لتحقيق نجاحات شخصية

من  ،أثناء الدراسة ، يعمل الطالب في مشاريعهم بمشاركة الشركات الشريكة
وبالتالي يساعد على اكتساب الكفاءات الجديدة  ؛دام نهج حل المشكلةخالل استخ

 وتطبيق المهارات الجديدة في البيئة الواقعية . ،من خالل الدراسة

ا يسمح للطالب بالتركيز على اختيارهم ، وحفظ الدافع العالي طوال فترة هذا أيًض 
 هدافالشخصي المرتبط باألدراستهم . وعلى المدى الطويل فإنه يساعد على النجاح 

وتعزز الجامعة عملية التعلم الموجهة نحو مهارات حل ، مع نجاح األعمال 
 وروح المبادرة وطرح الحلول المبتكرة. كالت، المش

تطبق جامعة هليوبوليس نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يتيج لكل طالب 
ياته، وترتكز العملية وفقا إلهتماماته وأولو  ،المرونة الالزمة للتحصيل العلمي

التعليمية فى جامعة هليوبوليس على طرق التدريس التفاعلية، وتعزيز البحوث 
بالتعاون مع مؤسسات بحثية وطنية ودولية، والتدريب العملي  ،متعددة التخصصات
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الفعال.. وتضيف على العملية التعليمية مجموعة خالقة من األنشطة وتدراسة العلوم 
 ن واللغات ...االجتماعية والفنو 

: تعمل جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة مع عدد للعالقات الدوليةوبالنسبة 
عبر مذكرات تفاهم تعزز  ،كبير من الجامعات العالمية ومؤسسات البحوث الدولية

بما يتيح تنفيذ برامج تبادل الطالب إلنشاء  التعاون بينهم في كافة المجاالت،
بالمجتمع األكاديمي نب عالقاتها القوية جا إلىالمشتركة، وتطوير البرامج الدراسية 

امعة األورو متوسطية، ا رسميا في الجداخل النطاق االورومتوسطي، بكونها عضوً 
والتنمية المستدامة  ،قليمي للخبرات فى مجال التعليمشريك فى المركز اإلوهى 

 والمعترف بها من قبل جامعة األمم المتحدة في طوكيو باليابان . ،بالقاهرة 

من الموقعين على الميثاق الكبير للجامعات )إيطاليا( معة هليوبوليس عد جاوت  
 ،وهي أيضا شريك للمركز اإلقليمى لخبرة التعليم وللتنمية المستدامة في القاهرة

 (.150)والمعترف بها من قبل جامعة األمم المتحدة في طوكيو
ــيم    وفـــى مقابـــل هـــذه الجهـــود المبذولـــة فـــى ســـبيل تطـــوير العالقـــة بـــين التعلـ

الجامعى وسوق العمل، إال أن هناك مجموعة من الدراسات أشارت إلـى وجـود كثيـر 
من المشكالت التى تقف عائًقا أمام تطوير هذه العالقة، ومـن هـذه المشـكالت علـى 

 سبيل المثال:
 .الجامعات خريجي عدد في مزمنةالو  المفرطة زيادة ال -

 التي  المؤهالت في عمل  على الحصول عن الجامعات خريجي من العديد عجز -

 .درسوها
 العربي، المسار ،اإلنسانيات خريجو يواجهها خاصة صعوبات الطالب حدد -

 .العربي المسار التجارة 
 الفنية، الموضوعية المعرفة من أكثر لديهم  خريجين العمل أرباب يطلب -

 الفريق، بروح والعمل االتصاالت، في "األولية المهارات"ب أيضا ويتمتعون 

 .التكيف على والقدرة  والموثوقية، المشكالت، وحل



 جامعات الشركات                                                  د/ سهام أمحد حممد علوان

 
 

328 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

 التي للوظائف مالئمة غير بمهارات الجامعات خريجي من العديد يتمتع -
 .لشغلها يتقدمون 

 .الجامعي للتعليم  االقتصادية السوق  تضخم  -
  تنمية على تساعدهم  ال مساقاتهم  ألن _راضين غير الجامعيون  الطالب -

 .العملية المهارات

 لمخاوفاف ؛العالي التعليم  قطاع سياسات اتساق في أساسي نقص  هناك -

 ، العمل سوق  ومتطلبات التعليمية، باألغراض مرتبطة غير بالجودة  المتعلقة
 .(151)العمل أرباب وتوقعات الطالب، واهتمامات

 مهارات لتعلم  الفرص وانعدام المبكر، والتخصص الثانوي، التعليم مسار ضيق -
. 

 .الوظيفي للمستقبل التوجيه خدمات انعدام  -

 بسبب مؤسسية مسؤولية تعتبر ال) الخريجين لوجهات منتظمة مسوح إجراء عدم -
 .مركزيا  الطالب توزيع

 ؛أهمية ذات تعتبر ال الخريجين عن  العمل أرباب لرضا دورية مسوح إجراء عدم  -
 .مركزي  بأسلوب الطالب وتوزيع بالمناهج المتعلقة القرارات اتخاذ بسبب

 .(152) العمل أثناء المتكامل والتدريب التعاوني التعلم  حاالت قلة -

 العمل، وسوق  الجامعات بين العالقة لتطوير جهود من عرضه سبق ما ضوء وفى
 من فادة إلا يقتضى ذلك فإن ؛الدراسات بعض إليها أشارت التى المشكالت وكذلك
 تصور وضع فى المجال هذا فى الرائدة  العالمية والنماذج للدراسة النظرى  اإلطار
 :التالي فى نعرضه ما وهو. العالقة هذه  لتطوير مقترح

 المقترح التصور:  السادس الجزء
المقترحات مجموعة من  عبارة عن ،مقترًحايقدم البحث فى هذا الجزء تصوًرا 

ئية، والتى من خاللها يتم تحسين وتفعيل العالقة بين الجامعة وسوق العمل جرااإل
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مما يسهم فى تطوير التعليم الجامعى بصفة عامة وحل العديد من القضايا بصفة 
         خاصة كالبطالة وسوق العمل.

 ويمكن عرض هذا التصور وفًقا للمحاور التالية:
 التصور المقترح:أهداف أواًل: 
يهدف هذا التصور إلى تقديم رؤية لتطوير التعليم الجامعى ، والتغلب على     

الريادة المصرية في التعليم وربطه بسوق العمل على وتحقيق  ،بعض مشكالته
 ، والوصول به إلى العالمية.يمي المستوى اإلقل

 منطلقات التصور المقترح:ثانيًا: 
 والتى ألقت بظاللها على  التحديات من مجموعة من المقترح التصور ينطلق    

أهم  ومن بينهما، والتفاعل التعاون  وبالتالى أثرت على روابط، وسوق العمل الجامعة
 المنطلقات: تلك

 تطور مراحل من مرحلة  المعرفة مجتمع يعد :  المعرفة اقتصاديات ظهور (1

 الربط,،العلمية الجهود مختلف تضافر إليها الوصول يقتضي ،وتقدمه المجتمع

 .استهالكها ومؤسسات المعرفة صناعة بين مؤسسات المتواصل
 بين الربط وعملية االتصال وسائل وتعدد سرعة سهلت التي :االتصاالت ثورة (2

 خط مع اليوم  تتعامل وأصبحت ،خراآل المجتمع مؤسسات وكافة الجامعات

 .السريع المعلومات

 بواسطة نهايته حتى بدايته من يتم  ال النشاط بمعنى أن   :االقتصاديةالعولمة  (3

 الحلقات بنظام  يعرف ما يقوم على أصبح واحد، وإنما مكان وفى واحدة  مؤسسة

 .العمل  لقوة  المهارة  من مختلفة مستويات إلى حلقة كل وتحتاج
 لكسب والصناعة اإلنتاج في والسباق :الضخمة االقتصادية التكتالت ظهور (4

 قاعدة  من الخصخصة انطالقا نحو المتزايد واالتجاه  العالمية، األسواق من المزيد

 . التكنولوجيا لتصبح ضخمة معلوماتية
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 لتلك وصار :والجامعي العالي بالتعليم الجنسيات متعددة اهتمام الشركات (5

 في المشاركة خالل من الجامعي التعليم  مؤسسات على تأثيرات واضحة الشركات

 الخدمة التعليمية. وتجويد التعليم  تمويل

 العولمة ظل ظهرت في :التعليمية األنظمة على االقتصادية المعايير تطبيق (6

 ،العائد وتعظيم ،األداء وكفاءة ،المعايير المنافسة تلك أهم ومن، االقتصادية

 الجودة. ورقابة ،الجودة وضمان ،الربحية وتأكيد

 الجديد، واتباع العالمي النظام  مستجدات أدت حيث :الجامعي التعليمخصخصة  (7

 السلع على اإلنفاق في الدول مسئوليات تقليص االقتصادي إلى التحرر سياسات

 .التعليم  في الخصخصة وتشجيع ،والخدمات

 خالل من:وسوق العمل الجامعي التعليم بين العالقة توثيق نحو العالمي اإلتجاه (8

 ،اإلنتاجيةبالقطاعات  للعاملين تدريبية دورات تقديم  في الجامعي التعليم مساهمة
 . والوظائف المهن مختلف على الطالب وتدريب

 بين الجامعة العالقة توثيق نحو التوجه على الثالثة الجامعة وظائف تأكيد (9

 تحقيق من تمكنها التي ،والبشرية المادية اإلمكانات لها يوفر :وسوق العمل

 .مشكالته وحل متطلباته وتلبية المجتمع توقعات مع م ءيتال وبما وظائفها

الجامعة وسوق العمل  بين الربط أهمية على الدولية والتقارير المؤتمرات تؤكد (10
 معها والتكيف والتحديات التغيرات مواجهة على ينقادر  أفراد إعداد وذلك بهدف

 .السوق  وتغيرات احتياجات المجتمع مع ءم يتال بما

 مكونات التصور المقترح: ثالثًا: 
 -يتكون التصور المقترح من المحاور التالية :

 خالل من ،المستدامة المهنية التنمية تحقيق مبدأ على الفلسفة تقوم "  الفلسفة .1

 وذلك الحياة، مدى المستمرو  الذاتي التعلم مبدأ وتحقيق والخبرات، المعارف تطوير
 نابعة  دراسية برامج مجموعة لتقديم    باإلضافة  ،الجامعى  التعليم   طالب  يخص  فيما

 . بالجامعة المحيطة المختلفة اإلنتاجية المؤسسات ورغبات احتياجات من
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 المؤسسات المختلفة احتياجات وفق  المدربة العاملة األيدي توفير :األهداف .2

 .العمل سوق  ومتطلبات

 متطلبات وفق المهني النمو بتحقيق لألفراد يسمح متميز تعليم  توفير −

 .والعصر العمل

 واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق في وأهميتها الشراكة ثقافة نشر −

 .للمجتمع

 األخرى . للمؤسسات والتدريبية  التعليمية تقديم الخدمات −

 . والموظفين للعاملين الشخصي المستمر النمو تشجيع −
 والوطنية المحلية اإلنتاجية المؤسسات مع للتعاون  سن بروتوكوالت −

 والعالمية.
 احتياجات من نابعة دراسية برامج مجموعة تقديم  خالل من:  التدريبية لبرامجا .3

 : المؤسسات ورغبات

 −)بكالوريوس العلمية األولي الدرجة وهي للدرجات العلمية مانحة برامج -

والمجاالت  التخصصات في وذلك ،والدكتوراه  ،الماجستير ليسانس( ودرجة
 ، ومنها: بها تهتم  التي

 وبرامج ،المهنية التنمية برامج وهي للدرجات العلمية، مانحة غير برامج -

 العاملين مهارات ومعارف تطوير على التي تعمل التحويلي التدريب

 .أهدافها يخدم  بما ؛المؤسسات في تلك والموظفين

 العديد من السياسات اإلجرائية مثل: ذلك تحقيق يتطلبو  
ث تلبى فى مؤسسات التعليم الجامعى بحي  الحالية إصالح البرامج التعليمية أ( 

 كالتالى: احتياجات سوق العمل،
 حاليا إصالحه والمطلوب ، التعليمية للبرامج الحالى الواقع على التعرف -

 المتطلبات لتلبية والمستقبلى الحالى لإلصالح خطة وضع ثم  ،ومستقبال
 . وإغالق والمستقبلية الحالية



 جامعات الشركات                                                  د/ سهام أمحد حممد علوان

 
 

332 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

 فى والتطورات األحداث تراعى بحيث ؛اإلصالح خطط فى المرونة توافر -
 البرامج إلصالح متخصصة علمية لجان وعقد العمل، لسوق  االحتياجات

 .التعليمية

 إلى للتوصل ؛مفتوحة وندوات عمل ورش عمل اللجان تلك عقد يستتبع -
 . التعليمية للبرامج تصور

 لقاءات بعقد االستجابة وتلقى ،المعنية المؤسسات كافة على كتيب توزيع -
 . مفتوحة وندوات

يقدم   : العمل سوق  متطلبات تلبى للجامعة تابعة تدريبية أكاديميات تصميمب( 
 ىسم  ي   ما إنشاء خالل من تدريبية برامج لتصميم  امقترحً  البحث الحالى

 المنبثقة العمل سوق  واحتياجات ومتطلبات وأهداف فلسفة تلبى والتى ،باألكاديميات
 المؤسسات /الشركات لمساعدة  الدورات من متكاملة مجموعة تقدم  بدورها والتى منه،

على سبيل  األكاديميات وهذه     .التميز سلم  في اصعودً  تتحرك حتى المختلفة،
 :المثال

    عداد القادة: إلأكاديمية   -1 
 قائد لبناء ؛المجاالت كافة تغطى التى البرامج من مجموعة كاديميةاأل هذه  تقدم 

م مجموعة تقدكما  ،العمل سوق  وتحديات متطلبات مواجهة على قادر استراتيجى
إلى  تهدفو  ،بكافة المستويات ة والمتقدمة للقياداتواسعة من البرامج المتخصص

 معارفهم ومهاراتهم المطلوبة فى سوق العمل، ومن أمثلة هذه البرامج:تنمية 
  يةالتنفيذ ية المهنية للقياداتبرنامج التنم ( 1-1
 ،تنفيذيين بالمؤسسة المعنيةالتدريب المنهجي للمديرين الوهو برنامج يهدف إلى  

لبناء مجموعة من المعارف  ؛على المبادئ األساسية ومفاهيم اإلدارة الفعالة
والالزمة لنجاحه فى  ،والمهارات الحديثة و الضرورية لبناء قائد من الطراز العالمي

ونموذج الكفاءات المؤسسية واإلدارية  ،ة الشركةستراتيجيوفقا ال ،أداء واجباته
 وما يتطلبه سوق العمل من مهارات.  ،ة للشركةوالمهني
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 والذى يتضح فى الشكل التالى
.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 الشريكةبرنامج للتنمية المهنية للمديرين التنفيذيين من الشركات ( 1-2

يهدف هذه البرنامج لتطوير التعاون بين مجموعة الشركات الشريكة فى مجال  
توفر  كماين، استراتيجيولها شركاء  ،تخصصها والتى لها أفرع وشراكات عديدة 

ات تعليمية إلى الشركة األم و الشركات الشريكة كجزء من اتفاقيات الجامعة خدم
 فيما بين الجامعة والمؤسسات المختلفة فى سوق العمل.  ستراتيجيالتعاون اال

 برنامج " قادة  تدرب  لقادة"       ( 1-3
 يتم وفيه أخرى، دول فى فروع لديها التى بالمؤسسات يختص البرنامج وهذا     

 والمتوسطة العليافى المستويات  رؤساءال بين من تدريس هيئةأعضاء  تشكيل
، المؤسسية الثقافة، وتطوير التخصص تعزيز بهدف المعنية، بالمؤسسة نمديريوال

 الدول قيادات من للمتعلمينكفاءات ال تنمية برامج وتنفيذ التدريب، تكاليفوحفض 

اإلدارية الكفاءات العقلية الكفاءات   المهنية الكفاءات 
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 المبادرات قادةل التشغيلي الدعم  وإنشاء للمعلمين التعليمية المواد إعداد مع المشاركة
 .فروع لديها التى ى خر األ الدول من المشاركة

ويعتبر هذا البرنامج هو وسيلة لعرض ونشر المعرفة المتقدمة وأفضل         
يسهل التنفيذ  ومن هنا  ؛الممارسات المبتكرة حتى تصل لقيادة الشركات في العالم 

ى مكان، باإلضافة إلى تعزيز ثقافة الشركة. كما أة الشركة فى ستراتيجيالناجح ال
القيادات العليا والمتوسطة والمديرين التنفيذيين إلى  تحويليساعد هذا البرنامج على 

 مدربين من أجل زيادة التخصص وتطوير الثقافة المؤسسية، وتقليل تكاليف التدريب. 
                       تشغيلية  اكاديمية   -2

 قائد لبناء المجاالت كافة تغطى التى البرامج من مجموعة األكاديمية هذه  تقدم    
 البرامج هذه و  العصر، العمل، سوق  وتحديات متطلبات مواجهة على قادر وموظف

 :مثل
 برنامج القيادات المثالية"( 2-1
 تمكين في يسهم بحيث المعنية، بالمؤسسة يرينالمد لكبار يقدم برنامج وهو     

 للعمل العامة الكفاءة  وتحسين ،جديدة منتجات خالل من القطاع وتطوير
 هذا تصميم  ويتم  المديرين، كبار من مجموعة تدريب خالله من ويتم . بالمؤسسة

وفى نهاية هذا البرنامج يتوقع أن تستطيع هذه  ،سنة مدته زمنى مدى فى البرنامج
وتشارك في قيادة القيادات تحقيق االختراق في سياق األعمال التجارية الخاصة. 

 مبادرات التغيير في شركاتهم.
      سيجما ستة برامج(  2-2  

برامج:) الحزم األبيض، الحزام األخضر  ا وتشملصمم محليً تهى برامج     
والرئيس  ،و الرئيس التشغيلى ،، ويعتبر كل من رئيس الجامعة والحزام األسود( 

المالي بالشركة بمثابة وكاالت للتصديق على مدى توافر متطلبات الصرامة بالشهادة 
كين المشاركين من التعرف على مفاهيم البرامج وسيلة لتموتعتبر هذه  ،الصادرة

 وهى كالتالى: ،التغير والتحسين والجودة ، وهى برامج تنظم على مستوى عالمي
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 األبيض الحزام   برنامج يهدف :   األبيض الحزام سيجما ستة  برنامج (2-2-1
 تدعم  التي المحلية المشكالت حل فرق  في كأعضاء للعمل المتعلمين تمكين إلى

  . العامة المشاريع
 األخضر ام الحز   برنامج يهدف :  األخضر الحزام  سيجما ستة   برنامج ( 2-2-2
 مجاالت فى المنتجين و الصناعيين المهندسين وخاصة العاملين، جميع لتنميه
 وتطبيقات مفاهيم  وإدارة  فهم  و ، والجودة  وعملية والتصنيع، الهندسية الصيانة تطبيق
 يساعدعلى البرنامج وهذا ،عالمي مستوى  إلى ووصولها للمنظمة الجودة  تحسين
  . مصنع كل في التحسين فرص تحديد تسهيل
 مكينلت األسود الحزام  برنامج يهدف : األسود الحزام سيجما ستة برنامج( 2-2-3
 العاملين وكافة الصناعيين، والمهندسين  اإلنتاج مواقع فى وخاصة العاملين، جميع

 المرتبطة المفاهيم  وإدارة  فهم من والمديرين، والجودة  وعمليات والتصنيع الصيانة فى
 التعرف تسهيل على يساعدو  ،عالمي مستوى  إلى ووصولها المنظمة جودة بتحسن

 مبادرات لقيادة المشاركين تمكينو . وتنفيذها المشاريع وإدارة التحسين، فرص على
 .مؤسساتهم  فى الجودة 
        المعرفة تكامل برنامج( 2-3
يقدم للرؤساء العمليين /التنفيذيين فى نطاق محدد لتبادل عن برنامج هو عبارة  

وهو يتم من خالل عقد لقاء سنوى ، لتبادل أفضل  ،أفضل الممارسات فيما بينهم 
 المهنيين جميع دعويفيه و الوظيفية فى مجال عملهم الممارسات في مجال الجودة 

 باالضافة ، بعضنا من نتعلم  حتى معا لالجتماع النظيرة المؤسسات كافة من
 . متباينة وتخصصات مجاالت فى العاملين  للمهنيين

  بالجامعة العاملين حاقال برنامج ( 2-4
 للشباب دراسية منح بتقديم  المستمر، التعليم  أمبد دعم  إلى يهدف برنامج هو 

 لدراسة الفرصة لهم  توفر ،المختلفة المستويات فى النشطاء والعمال والمهندسين
 .الوظيفى وتخصصهم  عملهم  مجال فى أعمق
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      المهنية التنمية أكاديمية -3
 قائد لبناء المجاالت كافة تغطى التى البرامج من مجموعة كاديميةاأل هذه تقدم     

 البرامج هذهو  العصر، تحديات و العمل سوق   متطلبات مواجهة على قادر وموظف
 :مثل
     الكبار مع الحديث برنامج( 3-1

 الرياضة، الصناعة،)  مثلبمجاالت مختلفة ومتنوعة  يهتم  برنامج هو    
 لالنضمام لخبرة وذوى  السن كبار دعوة فيها ويتم ،(والسياسة االجتماعية، األعمال

 على يختلف  والحديث  ؛وماضيهم خبراتهم  عن هؤالء يتحدث حيث ؛للمجموعة
 المشاركة، الفئة نوعية حسب على وأيضا نفسه، والموضوع الجلسة رئيس حسب
. واألفكار راءآلا وتبادل ،وحوارات ،مناقشات امتضمنً  أشكال عدة  الحديث ويتخذ

 . مختلفةال نظرال وجهات  تهجينو  تشجيع الهدفو 
 التعليم عن بعد(    /اإللكتروني التعلم برنامج) البرامج االفتراضية(و3-2

 ويمكن ،للموظفين الذاتي والتعلم المرونة توفير إلى البرنامج هذا يهدف     
 التعلم وحدات وتقدم  سابقة، لدورات كتكملة اإللكتروني التعليم   على االعتماد

 ،مواد مقروءة، ودراسات حالة ، وصوتية مرئية عروض صورة فى اإللكتروني
ندوات ومؤتمرات عبر  محاضرات فيديو،مقررات إلكترونية،  توفر كما ،وتدريب

 على بناءً  وتتمء اختبارات عن بعد، إجرا، مناقشات من قبل المعلمين، اإلنترنت
  بها، البشرية التنمية واحتياجات المنظمات لموظفي الكبرى  التدريبية االحتياجات

  ،ساعة 24والتي توفر الوصول إلى قاعدة البيانات، وإتاحة الفرص للتعلم على مدار 
من خالل الوصول إلى شبكة  ، عن إمكانية التدريب من أي مكان في العالمفضاًل 

 بالبرنامج، ولكل طالب حساب شخصى المسجلين للمستخدمين الدخولاإلنترنت و 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sberbank-school.ru/login/
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 التدريبية البرامج تصميم عند يتطلب حيث  : العمل سوق تلبية متطلبات . 4
 :ما يلى الجامعاتب

مصممة للتعليم المتخصص الذى يواكب احتياجات سوق العمل أن تكون  -
 والشركات والمؤسسات المختلفة الموجودة بالجامعة.

مة للمحافظة على القوى العاملة مشتقة من قوانين السوق، ومصم  تكون  -
 الخبيرة الماهرة.

المعلومات والتكنولوجيا ضرورة االستجابة للتغيرات السريعة فى مجال  -
 الفائقة الذى يتميز به العالم .

األخذ بمفهوم التعلم مدى الحياة؛ للمحافظة على القوى العاملة به وتوسيع  -
 خبراتها.

 العمل وسوق  الجامعى التعليم بين متبادلة شراكة عقدويتحقق ذلك من خالل      
 : خالل ،من

 البنود بعض وتعديل تفعيلها على والعمل العالقة لهذه الحالى الواقع دراسة -
 .فيها

 بمؤسساته العمل لسوق  الحالى الواقع لدراسة متخصصة لجان عمل -
 المنتظر العامل فى والمستقبلية الحالية متطلبات حصر مع المختلفة
 .  مستقبال

 بحوث على بناء مستمرة بصفة تحديثها يتم  قومية بيانات قاعدة  إنشاء -
 ومسحيةمستمرة ميدانية ودراسات

 مع التعليمية، للمؤسسات المدى طويلة المستقبلية صالحاإل بخطط يؤخذ -
 التحديات على بناءً  الخطة مرونة أى ؛والتعديل والتحديث المراجعة ضرورة 

 . الطارئة والمتطلبات
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 التدريب توفير فى المؤسسات تلك ودور طبيعة الشراكة عقد يتضمن -
 ،المختلفة مهاراتهم  وصقل كفاءتهم  رفع على يساعد مما ، للطالب العملى

 . مباشرة  التخرج بعد العمل سوق  إليها يحتاج والتى

 آليات، ومتطلبات تنفيذ التصور المقترح:   رابعًا:
 وسوق  الجامعة بين العالقة وتحسين تفعيل من المقترح التصور تطبيق يتطلب      

 ثقافة نشر في تتمثل أساسية عوامل عدة  توافر المختلفة، اإلنتاجية بمؤسساته العمل
 للبالد، االقتصادية النهضة تحقيق في وأهميتها ،الطرفين بين ما الشراكة

 وترسيخ البشرية القوى  وإعداد ، للتطبيق الالزمة والقوانين التشريعات واستصدار

 : المتطلبات تلك يلى وفيما الحياة، ىمد التعلم  مبدأ

 إلقامة الالزمة والتشريعات القوانين إصدار في وتتمثل: سياسية متطلبات( أ

 خالل من وذلك ؛القانوني الدعم  لها تكفل والتى ،اإلنتاج مؤسسات مع شراكات

 من، المجتمع خدمة في الجامعة بدور المتعلقة والقوانين المواد لبعض تعديل
 بين بالشراكة خاص قانون  مشروع بعرض للجامعات األعلى المجلس قيام خالل

 في النظر إعادة  إلى باإلضافة ،والخدمية اإلنتاجية المجتمع ومؤسسات الجامعة

 توفير بهدف ,المجتمع مع الجامعة تعاون  تحكم  التي اإلدارية واللوائح القوانين

 .المختلفة اإلنتاجية الجهات مع للتعاون  المرونة من عال قدر
 داخل المختلفة التعليمية العملية جوانب في تتمثل  :ومادية فنية متطلبات( ب

 ومعامل منشآت من الالزمة المادية اإلمكانات بتوفير والتدريب التدريس قاعات

  تكنولوجية، ووسائل ومعدات
 ،التدريس هيئة أعضاء من البشرية اإلمكانات توفير:  بشرية متطلبات( ج

 شئون  تسيير على يقومون  الذين واإلداريين ،والفنيين ،والباحثين، والخبراء

 هذه  توفير ويتم  الدراسية، والبرامج المقررات وإعداد ،وتدريب تدريس من، التصور

 الذي الشراكة فاقات خالل من اإلنتاجية والمؤسسات الجامعات من البشرية القوى 

 .الخبرات تبادل على يعمل
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 معوقات تنفيذ التصور المقترح وإمكانية التغلب عليها: : خامساً 
يتوقع عند تنفيذ التصور المقترح أن تواجهه بعض المعوقات، والتى تؤثر على   

 حتمالية نجاح التصور،منها:ا
 في الجامعة استغراق عن ناتج وذلك :الجامعة من العائد ضعف ثقافة انتشار -

 ثقافة تولدت ثم ومن العمل، سوق  بمشكالت االهتمام  دون  البحت ؛النظري  العمل

 . بينهما الشراكة أهمية بعدم  المؤسسات ىلد عامة
 التي وعرض الفائدة  الشراكة بأهمية اإلعالمية التوعية بزيادة يها عل التغلب ويمكن-

 .بمؤسساته لسوق العمل تعود
 المتخصصين الخبراء توفر نقص مشكلة نقص توفر الموارد البشرية المؤهلة:   -

 الشراكات إدارة  في المتخصصين وكذلك ،التدريبية البرامج إلعداد الشراكة مجال في
 .  الطرفين بين

 لألكاديميين تدريبية برامج توفير خالل من المشكلة هذه  على التغلب ويمكن -

 .واإلداريين
 العمل وورش المعامل نقص في وتتمثل:  واالمكانات المادية الموارد توفر نقص -

 الحديثة التكنولوجية اإلمكانات وكذلك، والتدريس التدريب مجال في المتخصصة

 العمل  سوق  متطلبات وفق والخبرات المهارات العاملين إكساب في تساعد التي
 .ومتغيراته

 الشراكة بمجال تهتم  التي المؤسسات دعوة  خالل من ذلك على التغلب ويمكن -

 تعود سوف الشراكة أن باعتبار والورش المعامل هذه مثل في توفير ومساهمتها

 بالفائدة. عليها
 يواجه قد (  العمل وسوق  الجامعة)  الطرفين بين الثقافى االتصال قنوات فقد -

 اإلنتاج مؤسسات ثقافة بين بالتواصل المتعلقة المشكالت بعض المقترح التصور

 بعض وجود إلى أدي مما ؛بها خاصة ثقافة مؤسسة كل تمتلك حيث ؛والجامعات

 .التدريبية والبرامج الشراكة، موضع في والحديث التواصل أثناء العقبات
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 أطراف بين للتجميع تعريفية ندوات عمل خالل من ذلك على التغلب ويمكن    

 الشراكة أطراف ببين لالتصاالت شبكة إنشاء يمكن كما ،بينهما والتقريب الشراكة

 .الشراكة بمجال خاص إلكتروني بريد وكذلك
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