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Abstract 
This study deals with the role of universities in the development of business and the creation of                 
a knowledge society, and aims to identify the role of the university in the development of                
society. It also aims to identify the concept of business development in universities and the               
challenges facing universities in the field of business development. 
The importance of the study is to reveal the role played by the Arab universities in the                 
development of the individual and the building and development of society through keeping             
pace with the development and scientific progress in light of contemporary challenges which is              
mainly the need to rephrase the pattern of education to cope with the boom in the thinking of                  
the human mind of this generation, and then establish a technical and vocational education              
system designed according to industry standards and global education for the development of             
the knowledge economy, in addition to shedding light on the challenges facing universities in              
order to improve the University's performance and enhance the competitive advantage and            
sustainable financial development through the development of business and academic          
programs in accordance with the needs of the labor market in the Arab region. This research                
opens the door to researchers and decision makers in universities to develop ways and means               
to develop their programs and enhance their capabilities. The problem of the study is: How can                
universities in the Arab region develop their business and create a knowledge society in light of                
internal and external challenges? 
This study follows in its analysis two scientific approaches, descriptive analytical method, which             
depends on the study of the phenomenon as it is in fact and shows the degree of its link to                    
other phenomena, and the deductive approach to diagnose the problem and determine its             
dimensions, to facilitate the process of sound analysis and clear presentation of the problem              
and come to more accurate results. In its theoretical framework the study relies on secondary               
data derived from official sources and published literature. 
In this context, the study highlights: 
- University and community 
- Challenges facing universities 
- Develop business concept and semantics 
- Experiences of successful Arab and Western countries in the field of business    development 
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 الملخص

تطویر في الجامعة دور على التعرف الي وتهدف ، المعرفة مجتمع وخلق األعمال تطویر في الجامعات دور الدراسة هذه                     تتناول

تطویر مجال في الجامعات تواجه التي التحدیات و الجامعات في األعمال تطویر مفهوم على التعرف الى تهدف ،كما                    المجتمع

من المجتمع وتطویر وبناء الفرد تنمیة في العربیة الجامعات تلعبه الذي الدور عن الكشف في الدراسة أهمیة ،وتكمن                    األعمال

التعلیم نمطیة صیاغة إعادة ضرورة في أساسا تتمثل التي ، المعاصرة التحدیات ظل في العلمي والتقدم التطور مواكبة                    خالل

معاییر حسب مصمم ومهني تقنى تعلیمي نظام تأسیس ثم ومن الجیل، لهذا البشرى العقل تفكیر طریقة في الطفرة                    لیواكب

أجل من الجامعات تواجه التي التحدیات على الضوء القاء الى ،باإلضافة المعرفي االقتصاد لتنمیة العالمیة والتعلیم                  الصناعة

بما األكادیمیة والبرامج األعمال تطویر خالل من المستدامة المالیة والتنمیة التنافسیة المیزة وتعزیز الجامعة بأداء                 االرتقاء

الجامعات في القرار وأصحاب الباحثین أمام المجال البحث هذا یفتح كما العربیة، المنطقة في العمل سوق واحتیاجات                   یتوافق

للجامعات یمكن كیف التالي: السؤال في الدراسة مشكلة وتتمثل قدراتها، وتعزیز برامجها لتطویر وأسالیب طرق                 الستحداث

 العربیة تطویر أعمالها وخلق مجتمع المعرفة في ظل التحدیات الداخلیة والخارجیة؟ .

یستخدم الذي العلمي البحث أسالیب أحد وهو التحلیلي الوصفي المنهج علمیین، منهجین للمشكلة تحلیلها في الدراسة هذه                   تتبع

ویوضح الواقع في هي كما الظاهرة دراسة علي مضمونة في یعتمد والذي اإلنسانیة, بالجوانب تتعلق التي المشكالت                   لدراسة

و السلیم التحلیل عملیة ،وتسهیل أبعادها وتحدید المشكلة لتشخیص وذلك االستنباطي ،والمنهج األخرى بالظواهر ارتباطها                 درجة

واألدبیات الرسمیة المصادر من مستقاة ثانویة بیانات علي الدراسة وتعتمد دقة، أكثر بنتائج والخروج للمشكلة الواضح                  العرض

  المنشورة  في اطارها النظري.

 في هذا السیاق، تقوم الدراسة بإلقاء الضوء على:

  - الجامعة والمجتمع

  -التحدیات التي تواجه الجامعات

  -تطویر األعمال المفهوم والدالالت

 -تجارب الدول العربیة والغربیة الناجحة في مجال تطویر األعمال

 

  الكلمات المفتاحیة:  الجامعة والمجتمع - تطویر األعمال - تنمیة مالیة ذاتیة – نمو مستدام – المیزة التنافسیة
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 1. المقدمة
 

أساسیًا مصدرًا و والعلم المعرفة ونشر لصناعة مكانًا ومازالت المجتمع في مهما دورا الجامعات                تلعب
السنوات في التعلیم وشهد والفنیة، واإلداریة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة الفكریة بالقیادات المجتمع              لتغذیة
واقتصاد المجتمع متطلبات لمواكبة ، الحدیثة التخصصات واستحداث التعلیم انماط في جذریا تحوًال               االخیرة
دور .ویزداد العالم دول في التعلیمیة المؤسسات في العالي التعلیم بجودة االهتمام استدعى مما ،                 المعرفة
التطور مواكبة المختلفة أجهزتها خالل ومن لتستطیع المعلوماتیة الثورة ظل في ومسئولیة أهمیة               الجامعة
التحدیات من عددا والدولیة المحلیة الجامعات بین المنافسة وتیرة تصاعد ظل في الجامعات وتواجه ،                 والتقدم
على قدرتها في واستمرارها الجامعة نجاح ،ویعتمد المستدام ونموها التنافسیة میزتها على الحفاظ تضمن                لكي
البحثیة اإلمكانات وتحدیث المختلفة، بمؤسساته واالرتقاء المجتمع، احتیاجات وتلبیة ، التحدیات لهذه              االستجابة
إلمكانیاتها األمثل واالستثمار الذاتیة المالیة مواردها تنمیة إلى الجامعات تسعى لذا ، واألكادیمیة،               والتقنیة

  البشریة والمادیة والفكریة والتقنیة من خالل تعزیز االبتكار وتطویر األعمال
 1 مشكلة البحث1.

تضمن لكي التحدیات من عددا والدولیة المحلیة الجامعات بین المنافسة وتیرة تصاعد ظل في الجامعات                 تواجه
 الحفاظ على میزتها التنافسیة ونموها المستدام، من أهمها:

  ضرورة التطویر والتحدیث الدائم للبرامج األكادیمیة بما یلبى احتیاجات سوق العمل المحلى●
  و اإلقلیمي.

 ضرورة مواكبة تطلعات الدولة بالنسبة لالبتكار واإلبداع في التعلیم .●
التي● المهارات بین الفجوة لسد الحكومیة والقطاعات األكادیمیة األوساط بین التعاون توثیق              ضرورة

البحث خالل من القائمة الشراكات وتعزیز المختلفة األعمال ومتطلبات لخریجیها الجامعات             توفرها
 والتطویر لدعم االبتكار والمعرفة.
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وخلق أعمالها تطویر العربي الوطن في للجامعات یمكن كیف التالي: السؤال في الدراسة مشكلة                وتتمثل

 مجتمع المعرفة في ظل التحدیات الداخلیة والخارجیة ؟
 2 أهمیة البحث1.

الفرد تنمیة في العربي الوطن في الجامعات تلعبه الذي الدور عن الكشف في الدراسة أهمیة                 تتمثل
في أساسا تتمثل التي ، المعاصرة التحدیات ظل في العلمي والتقدم التطور مواكبة خالل من المجتمع                  وبناء
تأسیس ثم ومن الجیل، لهذا البشرى العقل تفكیر طریقة في الطفرة لیواكب التعلیم نمطیة صیاغة إعادة                  ضرورة
،باإلضافة المعرفي االقتصاد لتنمیة العالمیة والتعلیم الصناعة معاییر حسب مصمم ومهني تقنى تعلیمي               نظام
التنافسیة المیزة وتعزیز الجامعة بأداء االرتقاء أجل من الجامعات تواجه التي التحدیات على الضوء القاء                 الى
في العمل سوق واحتیاجات یتوافق بما األكادیمیة والبرامج األعمال تطویر خالل من المستدامة المالیة                والتنمیة
في القرار وأصحاب الباحثین أمام المجال البحث هذا یفتح كما والمنطقة، المتحدة العربیة اإلمارات                دولة

  الجامعات الستحداث طرق وأسالیب لتطویر برامجها وتعزیز قدراتها.

 3  أهداف البحث1.

 التعرف على دور الجامعة في تطویر المجتمع .2.

 التعرف على التحدیات التي تواجه الجامعات العربیة3.

 التعرف على مفهوم تطویر األعمال في الجامعات .4.

 التعرف على التجارب الناجحة في مجال تطویر األعمال في الدول العربیة والغربیة.5.
 

 4. أسئلة البحث1.

 ینطلق هذا البحث لإلجابة على األسئلة التالیة :

 ما هو دور الجامعات في تطویر المجتمع؟1.

 ما هى التحدیات التي تواجه الجامعات العربیة ؟2.

 ما المقصود بمصطلح تطویر االعمال في الجامعات ؟3.

 ما هى التجارب الناجحة في مجال تطویر األعمال في الدول العربیة والغربیة؟4.
 

 5. منهجیة البحث1.

العلمي البحث أسالیب أحد وهو التحلیلي الوصفي المنهج علمیین، منهجین للمشكلة تحلیلها في الدراسة هذه                 تتبع

الظاهرة دراسة علي مضمونة في یعتمد والذي اإلنسانیة, بالجوانب تتعلق التي المشكالت لدراسة یستخدم                الذي

المشكلة لتشخیص وذلك االستنباطي ،والمنهج األخرى بالظواهر ارتباطها درجة ویوضح الواقع في هي               كما

دقة، أكثر بنتائج والخروج للمشكلة الواضح العرض و السلیم التحلیل عملیة لتسهیل ،وذلك أبعادها                وتحدید

 وتعتمد الدراسة علي بیانات ثانویة مستقاة من المصادر الرسمیة واألدبیات المنشورة  في اطارها النظري.

 6 .حدود البحث1.
 الحدود الموضوعیة: تطویر االعمال وخلق مجتمع المعرفة
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 الحدود المكانیة : الوطن العربي
 الحدود الزمانیة: 2019

 
 7  مصطلحات البحث1.

 تطویر األعمال - تنمیة مالیة ذاتیة – نمو مستدام - المیزة التنافسیة – الجامعة والمجتمع.
 

  الجامعة والمجتمع2.
  1.2 مقدمة

والتي ، مؤخرًا طرأت التي واالقتصادیة والسیاسیة االجتماعیة المتغیرات من بالعدید العربي العالم               یموج
نموه و المجتمع تقدم علیها یعتمد التي الرئیسیة الدعامات أكثر یعد ،حیث العالي التعلیم على اثارها                  انعكست
النواة الجامعي التعلیم ویعتبر ، ورفاهیته ورقیه المجتمع تقدم یكون الجامعي التعلیم كفاءة وبقدر ،                 وتطوره

 االساسیة للنهوض بالمجتمع وتحقیق اهدافه .

المستوى على سواًء وتحدیات سریعة تغیرات من المجتمع یشهده بما تأثرًا المؤسسات أكثر الجامعة                وتعد
االستجابة سرعة منها یتطلب ،مما الجامعة على نفسه فرض الذي االمر العالمي المستوى او                المحلي
الجامعة تعتبر السیاق هذا وفي المتالحقة، والتحوالت التغیرات مع للتكیف دورها وتفعیل جهودها               ومضاعفة
،فضًال المجتمع مشكالت حل على والعمل المعرفة من الجدید وابتكار العلمي والبحث واالدب للفكر                معقًال
المعرفة اكتساب على قادرین أفراد اعداد خالل من الفكري المال رأس توفیر من المسؤولة المؤسسة أنها                  عن
أحد تراها ،اذ الكثیر الجامعة من المجتمعات تتوقع الصدد هذا ،وفي مستمرة بصورة وتطویرها                وتوفیرها

 مصادر المعرفة المتخصصة والمتجددة )نادیة علي محمد ،2017).

  2.2 أهمیة الجامعة للمجتمع

أهمیتها ،وتتمثل كافة المجتمع في الحیاة نواحي تطویر في أهمیتها وتكمن التعلیمي السلم قمة الجامعة                 تعد
 كمؤسسة اجتماعیة تعلیمیة فیما یلي:

ومتغیراته- العصر متطلبات مع وتتوافق تتكامل حتى وثقافیًا وتقنیًا علمیًا البشریة الموار              تنمیة
 المتسارعة ،لتوفیر سبل التنمیة المستمرة وتفعیل ثروات المجتمع.

المستمرة- والتنمیة التخطیط خالل من القومیة التنمیة في والمساهمة للمجتمع المعرفي الرصید              تطویر
 للقدرات والموارد العلمیة والبحثیة للجامعات .

عناصرها- بین التفاعل عالقات وتنمیة العالي التعلیم مؤسسات ادارة في والتقنیة التعلیم              استثمار
 واندماج الیات التطویر المستمر والجودة في نظمها .

 2.3 أهداف الجامعة لخدمة المجتمع

االنتاج قطاعات باحتیاجات ربطها طریق عن والتقدم الرقي الى بالمجتمع تصل الجامعة أن فیه شك ال                  مما
بما الجامعة أن كما ، العصر لتطورات ومواكب االزدهار دائم المجتمع یجعل الذي األمر هو وهذا                  والخدمات
وتتلخص ، المجتمع في واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة عوامل من عامًال تعتبر مدربة كفاءات من                تقدمه

  اهداف الجامعة في ثالث مجموعات رئیسة :-
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 أهداف معرفیة : وهي تناول ما یرتبط بالمعرفة تطورًا وانتشارًا1-
بما2- تزویده على والعمل المجتمع اقتصاد تطویر على تعمل أن شأنها من التي هي : اقتصادیة                  أهداف

القیم وتنمیة االقتصادیة مشاكله على التغلب في معاونته في وخبرات بشریة خامات من الیه                یحتاج
 والمهارات االقتصادیة .

مشكالت3- من یواجهه ما وتخطي المجتمع استقرار على تعمل ان شأنها من والتي : اجتماعیة                 أهداف
  اجتماعیة وتتمثل االهداف االجتماعیة فیما یلي:-

 تزوید المجتمع بحاجاته من القوى العاملة المدربة تدریبًا یتناسب وطبیة تغیر المهن.1)
 تدریب االفراد على ممارسة االنشطة االجتماعیة مثل مكافحة األمیة ، االدمان ، نشر الوعي الصحي2)

 وغیرها.
   تكوین العقلیة الواعیة لمشاكل المجتمع عامة والبیئة المحلیة خاصة .3)
 ربط الجامعات بالمؤسسات االنتاجیة في عالقة متبادلة، الربط بین نوعیة االبحاث العلمیة ومشاكل4)

 المجتمع المحلي .( نادیة محمد علي، 2017)

 2. 4 وظائف الجامعة في المجتمع

على العشرین القرن بدایة منذ وتبلورت ظهرت بل معزولة علمیة مؤسسة الحدیث العصر في الجامعة تعد                  لم
  انها مؤسسة اجتماعیة تقوم بأدوار متعددة في المجتمع من ابرزها ما یلي:-

  1-التعلیم

فروع شتى في المتخصصة الكفاءات اعداد في وتتمثل للجامعة الرئیسیة الوظیفة هي التعلیمیة الوظیفة                تعد
برامج تمتد ان ،وینبغي التنمیة لعملیة الالزمة المهنیة المجاالت تعطي أن تستطیع التي والمعرفة                العلم

 الجامعة الى الدراسات التطبیقیة والفنون االنتاجیة الحدیثة واعداد وتدریب الكفاءات الفنیة المطلوبة .

 2- البحث العلمي

وتطبیقاتها االنسانیة المعرفة مجاالت مختلف في البحث في العلمي بالبحث المتعلقة الجامعة وظیفة               تتمثل
طریق عن یتطلب االمر ان إذ والعشرین، الحادي القرن في الوظیفة تلك اهمیة وتزداد ، والعلمیة                  التكنولوجیة
هي االختراعات ،فأهم بالدول واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة مشكالت تشخیص في المساهمة العلمي              البحث

 نتاج االفكار االبتكاریة ألعضاء هیئة التدریس بالجامعات .

 3-خدمة المجتمع:

،وطرح المجتمع لقیادة والكوادر االفراد اعداد طریق عن وذلك وتنمیته المجتمع تطویر الجامعة مهام أهم                 من
خالل من ایضًا الدور هذا یأتي كما ، اخرى الى مرحلة من المجتمع نقل الى تهدف التي                   المشروعات
علي، محمد .(شریف لتطویره الجدیدة والمفاهیم األفكار تطرح حیث ، مجتمع أي في االجتماعیة               التنمیة

.(2017 

  مجتمع المعرفة3.
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تعرفها لم االنسانیة للمجتمعات جدیدة معطیات بروز الى الیوم نشهدها التي المعرفیة القفزة أدت                لقد
ایضًا ومتطلعًا ، صفاته في المعطیات هذه حمًال المعرفة" مجتمع تعبیر" برز ،وهكذا السابقة                المجتمعات

 الى تعزیز االمكانات المعرفیة ، والعمل على االستفادة منها في تطویر المجتمعات االنسانیة .
ظهور وواكب التسعینات في استعماله وانتشر 1969م عام في مرة ألول المعرفة مجتمع مصطلح ظهر                 لقد

 المصطلح والدة مفهوم المجتمعات المتعلمة  والتعلم مدى الحیاة.
 
 
 

   3 .1 مفهوم مجتمع المعرفة
في وتطبیقیًا تخطیطیًا رئیسًا هدفًا المعرفة یتخذ الذي المجتمع ذك ه انه على المعرفة مجتمع التركماني                  یعرف
وهو والرشیدة السلیمة القرارات اتخاذ وفي اموره، تسییر في المعرفة استعمال ویحسن ، حیاته مجاالت                 شتى
ارجاء في بل فقط بلد في لسي انوعها بمختلف االمور وابعاد خلفیات لمعرفة المعلومة یتیح الذي المجتمع                   ذلك

 العالم كله.
وخیر الدقیقة، والمعلومات الفعال والعقل المجدد االنسان مجتمع بأنه: المعرفة لمجتمع آخر تعریف               ویشیر
الموارد اعداد بتحسین الطبیعیة الثروات غیاب عوض الذي الیاباني المجتمع هو المعرفة لمجتمع               مثال

 البشریة  ذات القدرات العالیة على االبتكار والتجدید  (  ربحي مصطفى علیان،2012).

  3 .2 خصائص مجتمع المعرفة

ونمو التعلیم من عالي مستوى توافر منها والخصائص الممیزات من بعدد المعرفة مجتمع یتمیز                         
الذكاء باستخدام اإلنتاج على القدرة وكذلك معها التعامل وتستطیع المعرفة تملك التي العمل قوة في                 متزاید
ومنظمات هیئات إلى المدني المجتمع ومنظمات والحكومیة الخاصة المجتمع مؤسسات وتحول             الصناعي
أو وتشكیلها صیاغتها إعادة وإمكان المعلومات بنوك في المختلفة المعرفة بأشكال االحتفاظ مع               (ذكیة)
من واالستفادة المعرفة إنتاج على القادرة للبحوث مراكز وجود عن فضال وذلك تنظیمیة خطط إلى                 تحویلها
التغییرات هذه مغزى فهم یمكنه الذي الثقافي المناخ وتوفیر خلق في والمساعدة المتراكمة               الخبرات
استخدام على یقوم الذي المعلومات مجتمع عن یختلف المعرفة فمجتمع معها، ویتجاوب ویتقبلها               والتجدیدات
ولیس المختلفة) المعرفة (أشكال البرمجیات إنتاج على قادر مجتمع أنه في واالتصال المعلومات               تكنولوجیا
كان وإذا المعرفة. على الحصول في تستخدم التي األجهزة أو الصلبة المعدات إنتاج حتى أو استخدام                  فقط
تعتبر المستقبلي المعرفة مجتمع في (المعرفة) فإن المتاحة المعرفة على یعتمد الصناعي المجتمع في                (العمل)

  هي (العمل).

إلى تحویلها یمكن حتى المعلومات تكنولوجیا إلى تحتاج كما مستمرة مراجعة إلى المعرفة هذه تحتاج                 لذا
هما والتعلیم التجربة كانت وإذا الجدید، المجتمع في المعرفة اقتصادیات علیها تقوم وسلع               مشروعات
یحتاج سوف التي المعرفة نوع تحدید هي لها التصدي یتعین التي المشكلة فإن للمعرفة األساسیین                 المصدرین
عدیمة تعتبر سوف تشترى وال تباع ال التي المعرفة ألن وتسویقها تطبیقها یمكن والتي المستقبل مجتمع                  إلیها

 الجدوى والفائدة .  (أحمد أبو یزید  ،2003).

 3 .3  أسس و مرتكزات مجتمع المعرفة
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وتهيء تمهد ومرتكزات أسس وجود یتطلب كما ، خاصة امكانات توفر المعرفة مجتمع وتطویر بناء                 یتطلب
سلعة واعتبارها المعرفة انتاج الى التحول مع تتفق التي الجدیدة واألنشطة باألعمال لالضطالع               الفرص
المنافسة وجه في الصعود ویمكنها لها، المنتج للمجتمع دخل مصدر ،وتكون والشراء للبیع تعرض                تجاریة

 العالمیة  وتتمثل اسس بناء وتطویر مجتمع المعرفة في التالي:-

 وجود سیاسة تعلیمیة واضحة لتوفیر التعلیم جید النوعیة .1-
 وجود قیادة اداریة فعالة تتولى التخطیط ووضع األسس والمعاییر ، وتوفر مقومات النجاح .2-
 تمكین واستثمار الموارد البشریة في كافة المستویات التخطیطیة والتنفیذیة .3-
 توفر ثقافة وروح المبادرة والعمل بروح الفریق ، مع احترام الحریة الفكریة .4-
 توفر البنیة التحتیة والتكنولوجیة وشبكات االتصال الحدیثة .( نهلة عبد القادر ابراهیم ،2011).5-

 دور الجامعة في تطویر المجتمع  . 4

والمعرفة الفكر من جدید هو ما لكل االشعاع مركز ألنها المجتمع في الصدارة مكان الجامعات                 تبوأت
ورواد وقادتها االنسانیة الحضارة شعلة وحملة والعلماء والمفكرین االساتذة اراء منه تنطلق الذي               والمكان
العلمي والتطور واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة في ومتمیز كبیر دور لها كان وبذلك ، والتطویر                االصالح
تخطیط من والوظیفیة العلمیة المستویات مختلف من بها العاملون به یقوم الذي المهم للدور نتیجة المجتمع                  في

 وتنفیذ ومتابعة تجري وفق اسس واسالیب علمیة وتقنیة متقدمة تعتمد العلم فقط وال غیره اساسا لها .
لما وانعكاساتها الحیاة مجاالت شتى في المجتمع لتطویر االساسیة المصادر اهم من الجامعات اصبحت                لذلك
واالقتصادیة االجتماعیة الجوانب في الشاملة التنمیة في ومتمیز وفاعل مهم دور من المؤسسات هذه                تمتلكه
الى المجتمع یسعى التي واالفكار القیم على للحفاظ المالئمة المناخات اهم ومن ، وغیرها والثقافیة                 والسیاسیة
االخرى المجتمعات عن تمیزه التي هویته على محافظته لغرض علیها المتالحقة االجیال وتربیة               تعزیزها
بالمؤسسات ممثلة االخرى المجتمعات مع والثقافي العلمي والتواصل الخبرات اللتقاء منارة فهي              ،وكذلك
مع منها یتناسب ما ونقل مجتمعاتها في المؤسسات تلك له توصلت مما لالستفادة فیها العاملة                 التعلیمیة
كبیرا دورا تؤدي الجامعات فان ذلك ضوء وفي المجتمع ابناء متناول في لتكون المجتمع وتطلعات                 احتیاجات
والتكنولوجي العلمي التقدم حركة تطویر في خاللها من لتساهم وتطویرها البشریة الكوادر اعداد في                واساسیا

  والثقافي ألي مجتمع من المجتمعات(  موفق الحسناوي  ،2009) .
العالم، في والتكنولوجي العلمي التطور حركة تسارع بعد وخاصة الخصوص بهذا الجامعات دور تعزز                ولقد
المجتمع تطویر على ،وللعمل ونتائجها وافرازاتها مفرداتها مع للتعامل مؤهلة بشریة طاقات اعداد خالل                من
ممثلة العالي التعلیم مؤسسات وخاصة والبحثیة التعلیمیة بالمؤسسات والكبیر الجدي االهتمام             ینبغي
والمتكامل والمتوازن المدروس والتوسع ، بها المرتبطة والبحثیة العلمیة والمراكز التقنیة والمعاهد              بالجامعات
الى تسعى والتي النوعیة التخصصات ذات وخاصة الموجودة الجامعات ضمن والمعاهد الكلیات انشاء               في
وتخصیص لها والمعنوي المادي الدعم وزیادة ، منها واالستفادة االخرى المتقدمة الجامعات مع               التواصل
مدروسة وبصورة الجامعات في والتدریسیین الطلبة اعداد زیادة على العمل ینبغي كما . لها الالزمة                 األموال
الفعلیة المجتمع حاجة مع مباشر تماس على تكون التي المناسبة التخصصات واختیار مسبقا لها                ومخطط
لیستطیعوا العامة والثقافة المعرفة من ادنى حدا بامتالكهم ابناؤه یتمیز الذي المثقف المجتمع خلق على                 والعمل
المجتمع تطویر في الجامعات تساهم ،ولكي متالحقة تغییرات من العالم في یحدث ما مع والتعامل                 التفاعل
حسب وكل المختلفة واالنتاج العمل میادین في مستمرة بصورة اساتذتها زج على العمل علیها                ینبغي
بإجراء والقیام القطاعات هذه تطویر في خبراتهم من االستفادة لغرض واهتماماته وتوجهاته              تخصصه
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وتبادل الخبرة نقل لغرض القطاعات هذه في والعاملین الجامعات أساتذة بین المشتركة والمساهمات               البحوث
لألساتذة جدیدة بأفكار االیحاء ،وكذلك القطاعات هذه في االنتاج عجلة دفع في یسهم وبما بینهم فیما                  الرأي
العمل ومعوقات ومشكالته ظروفه في واالندماج العمل بحقل اختالطهم نتیجة مستقبلیة علمیة بحوث               كمشاریع

 فیه.  ( موفق الحسناوي  ،2009)  .
 

  5 . التحدیات التي تواجه الجامعات العربیة

الدولي الواقع یفرضها خارجي بعضها التحدیات من العدید العالي للتعلیم مؤسسات بوصفها الجامعات               تواجه
مثل حدیثة تعلیمیة نظم استحداث منها والتي والعلمیة، والتكنولوجیة والسیاسیة االقتصادیة العالمیة              والتحوالت
وزیادة الجامعة، في اإللكترونیة الوسائط استخدام وتزاید العلمي، البحث مجاالت وتطور بعد، عن               التعلیم
الداخلیة التحدیات مجموعة اآلخر وبعضها التعلیم، وتدویل العالي، التعلیم مؤسسات بین العلمي              التعاون
االستیعابیة الطاقة ضعف منها، والتي ، فیها خدماتها الجامعات هذه تقدم التي المحلیة المجتمعات في                 الخاصة
في العمل منظومة في والنوع الكم بین التوازن وصعوبة علیها، االجتماعي الطلب وتزاید المؤسسات،                لهذه
المؤسسات مخرجات وضعف المجتمعات، هذه في السوق متطلبات مع التكیف وصعوبة المؤسسات،              هذه
مهن وأشكال طبیعة تغیر ظل في العصر لمستجدات المالئمین غیر الخریجین من الهائلة األعداد في                 المتمثلة

 المستقبل .
  یمكن ایجاز اهم التحدیات التي تواجه الجامعات في الوطن العربي فیما یلي:-

 1.5 التحدیات الداخلیة
  التحدیات الدیمغرافیة واالجتماعیة :●

23 الى 17 من العمریة الشریحة حجم واتساع السریع السكاني النمو بسبب العالي التعلیم على المتزاید بالطلب                   تتعلق
الكبرى المدن في متمركزة الدول جامعات معظم ان كذلك ذاتها، حد في قیمة الجامعیة الدراسة واعتبار ،                 
المحلیة المجتمعات مشاركة ضعف الى ،باإلضافة الریفي المجتمع تنمیة في اسهامها من یقلل مما                والعواصم

 والبیئة المحیطة في عملیات تخطیط وتنفیذ البرامج التعلیمیة .
 التحدیات االقتصادیة والمادیة :●

التمویل على المنافسة وشدة العالمیة االسواق تحریر بسبب باستمرار، مالیة ازمات العربیة الجامعات معظم                تواجه
الطالب عدد تزاید ذلك الى یضاف ، المعرفة وإنتاج المالیة الموارد توفیر بین الموازنة معضلة الى یقود                   مما
العربیة بالجامعات ادى مما میزانیاتها، في العلمي والبحث العالي للتعلیم السنویة المخصصات قیمة               وتقلص

 في اآلونة األخیرة الى ان تعیش في حلقة مفرغة أثرت على وظائفها التعلیمیة والتنمویة .
 التحدیات االستراتیجیة والتنظیمیة :●

ظل في القرارات واتخاذ االستراتیجي للتخطیط اساسي مرجع یكون متكامل تربوي فكر بلورة بعدم التحدي هذا                  یتعلق
عدم ال باإلضافة هذا المستقبل، نحو التوجه في والمعاصرة واالصالة التعلیم في للتكاملیة شمولیة                رؤیة
نالحظ حیث ، العربیة بالجامعات العلمیة التخصصات لمختلف التنظیمي الهیكل في المنشود التوازن               احداث
تخصصات في نقص هالك ان حین في ، واالجتماعیة االنسانیة لعلوم تخصصات في المقبولین اعداد                 زیادة

 العلوم التطبیقیة.
 التحدیات المعرفیة والمنهجیة :●

المستقبلیة اآلثار توضیح على حرصت الیونسكو) ) والثقافة للعلوم المتحدة االمم منظمة تقاریر من الكثیر                 هنالك
من العدید في الجامعات ان یتضح ،كما الكوني المستوى على التعلیم عملیة في والعولمة المعلومات                 لثورة
المقدمة، التعلیمیة والوسائل المناهج مستوى في وتدني األداء في ضعف من تعاني زالت ما العربیة                 الدول
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سلبًا انعكس مما مخرجاتها، جودة وضمان آلیاتها لتطویر االتصاالت وثورة العولمة ثقافة استیعاب عدم                نتیجة
 على كفاءات الخریجین للتأقلم مع مقتضیات سوق العمل ( هیثم بیزان، 2013) .

تعاني العربي العالي التعلیم منظومة فان الثالثة االلفیة في التعلیمي المناخ یفرضها التي التحدیات هذه الى                   باإلضافة
تزاید فبرغم العمل، اسواق واحتیاجات العالي التعلیم مخرجات بین العالقة یخص رئیس هیكلي اختالل                من
العربیة الدول شهدت العالمیة(2008-2009)فقد المالیة االزم بفعل العالم أنحاء جمیع في البطالة              معدالت
تفید اذ الماضي، العقد مدى على واستمرارًا ارتفاعًا اكثر معدالت أفریقیا وشمال االوسط الشرق                بمنطقة
تعاني ،كما %25 بلغت الجامعات خریجي بین البطالة معدالت أن العمل ألسواق االقتصادیة               المؤشرات
للتعلیم المتوقع االقتصادي العائد في وانخفاض العمل انتاجیة في قصور من الراهن الوقت في العربیة                 الدول

 (معتز خورشید، 2013).
 

 
  2.5 التحدیات الخارجیة

 العولمة :●

الظواهر من مجموعة بانها وتعرف مكان كل في واالفراد المؤسسات على أثرت حدیثة ظاهرة هي                 العولمة
مفهوم الواقع في ،وهي التكنولوجیا ونشر االموال وخصخصة االسواق تحریر تتضمن التي              االقتصادیة
والعشرین الحادي القرن في المجتمع تتشكل ،حیث وثقافیة اجتماعیة ،سیاسیة، اقتصادیة ابعاد ذو               مركب
الى لالستجابة المعلومات ونمو االقتصادیة االنشطة عولمة المؤثرات هذه تشمل ، وجدیدة قویة               بمؤثرات

 المشارك في االنشطة االنسانیة االساسیة .
تسهیل عبر األمم بین الثقافي التبـادل زیـادة فـرض من العولمة سارعت فقد التعلیم مؤسسات مستوى                 على
الجامعات بین اتفاقیات وعقد إبرام وفـي ، المختلفـة البلدان في التدریس وهیئات الطلبة بین                التواصل
والتعلیم ، بعد عن التعلیم ظاهرة وانتشار ، التـدریس هیئـات وتبـادل ، المختلفـة البلدان في                 والكلیات
أخرى بلدان في مثال الغربیة الجامعات من للعدید فروع إنشاء إلى ذلك األمر تعدى بل ،                  اإللكتروني
المشكالت بینها ،مـن ووعي بفاعلیة الجامعات لها تتصدى أن یجب أخرى عدیدة تحدیات العولمة                ،وتفرض
األفكار و للمعلومات الهائـل التدفق أمام الوطنیة الهویة على الحفاظ كیفیة في الجامعات بدور                المتعلقة
االنفتاح على تساعد متینة ثقافیة بأسس المجتمع أفراد وتهیئة ، أخرى وقیم ثقافات عن تعبر التي ج                   والبرام
مجاالت في الغیر تجارب من واالستفادة الـسلبیة التـأثیرات من یقلل وبما األخرى الثقافات على                الواعي
العالي التعلیم لمؤسسات المؤسسیة القـدرة ویعـزز یقـوي ،بمـا الحدیثة الجامعیة اإلدارة ونظم ، العلمي                البحث

 في الوطن العربي  (سحر سلیمان عبد اهللا, 2003).
  تقنیة االتصاالت والمعلومات●

كسر إلى العشرین القـرن تـسعینیات منـذ وخاصـة والمعلومات االتصاالت تقنیات في التطور تسارع               أدى
فرص من ذلك زاد وقد والحضارات الثقافات بین التفاعل وتزاید ، المختلفة الثقافات و األمم بین                  الحواجز
واالتصال األعالم مؤسسات وأهم اغلـب تحتكـر أو تملك التي تلك وخاصة العالم في الكبرى للقوى                 الهیمنة
فإذا . الوسائل لهذه الفعال االستخدام على القدرة تكوین في التحدي ویكمن المختلفة والنشر األعالم مجال                  في
إلى كبیر تحد أو تهدید من تتحول فإنها استخدامها وإتقان التقنیات هذه امتالك على النامیة الدول عملت                   ما
وغیرها والمهنیـة ، والتقنیـة ، واالقتـصادیة ، والثقافیـة السیاسیة التنمیة في بفاعلیة استخدمها یمكن                فرصـة
فقد والتقییم والبحث والتعلـیم التعلـیم مجـال في ثورة إلى االتصال تقنیات أدت فقد العالي التعلیم مجال                  في
، العلوم من الجدید على اإلطالع األفراد من وغیرهم التدریس هیئة وعضو الطالب، بمقدور                أصبح
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في األمم تجارب من واالستفادة المعرفـة اكتساب على قدرتهم من یزید مما االنترنت عبر المتاحة                 والمعارف
 هذه المجاالت( محمد مطهر ،2005) .

المنصرم العشرین القرن من األخیر الربع في حدثت التي الهائلة العلمیة التطورات فإن تقدم، ما على                  وبناًء
،یعتمد والدولیة المحلیة الجامعات بین المنافسة وتیرة تصاعد ظل وفي المجتمعي التطور من نمًطا                فرضت
واالرتقاء المجتمع، احتیاجات وتلبیة ، التحدیات لهذه االستجابة على قدرتها في واستمرارها الجامعة               نجاح
مواردها تنمیة إلى الجامعات تسعى لذا ، واألكادیمیة، والتقنیة البحثیة اإلمكانات وتحدیث المختلفة،               بمؤسساته
االبتكار تعزیز خالل من والتقنیة والفكریة والمادیة البشریة إلمكانیاتها األمثل واالستثمار الذاتیة              المالیة

 وتطویر األعمال .
 . تطویر االعمال: المفاهیم والدالالت6

تضمن لكي التحدیات من عددا والدولیة الخاصة الجامعات بین المنافسة وتیرة تصاعد ظل في الجامعات                 تواجه
خالل من والمالیة الذاتیة مواردها تنمیة إلى الجامعات تسعى لذا المستدام. ونموها التنافسیة میزتها على                 الحفاظ

  االستثمار األمثل إلمكانیاتها البشریة والمادیة والفكریة والتقنیة منطلقة من أسباب عدیدة أبرزها:

وخدمة1. والتعلیمیة البحثیة المجاالت في التطویریة الجامعات أنشطة لتمویل بدیلة مصادر             توفیر
  المجتمع.

 امتالك الجامعات لمخزون فكرى یمكن ترجمته الى قیم مادیة ملموسة بما یعود بالنفع على المجتمع2.

 امتالك الجامعات ألصول رأسمالیة قابلة لالستثمار مثل األراضي والمرافق وغیرها.3.
المصطلح ذلك األعمال"، تطویر " مصطلح طرح یتم و، والذاتیة المالیة الموارد وتنمیة االستثمار                ولتحقیق
إدارة لكیفیة الحلول المصطلح هذا یوفر أن المتوقع ومن . األعمال عالم في ومؤخرا كثیرا یستخدم بات                   الذي

 الفرص الجدیدة للنمو، بالرغم من انه نادرا ما یتم تعریفه أو اختباره عملیا.
الوظائف بعض مع مشتركة قواسم لدیها األعمال تطویر وظیفة أن على الدلیل الحدیثة الدراسات بعض                 تقدم
، اإلدارة وهى مجاالت خمسة في تحدیدها تم وقد والتسویق. االستراتیجیة اإلدارة مثل للمؤسسات                األخرى

.(Poelzl, Eidhoff 2011)  التنظیم، القدرات، االبتكار ، والعملیات 
 1.6 تعریف تطویر األعمال

 في مجال استعراض التعریف بتطویر األعمال تم رصد ما یلى:
ألسواق واالمتداد التوسع خالل من النمو تولید هو األعمال تطویر من الهدف أن الى صن دافیس                  یشیر
األعمال تطویر یكون وبذا . والخدمات للمنتجات جدیدة أسواق خلق خالل من أو القائمة الخدمات أو                  المنتجات
وتوجیه الفرص، تحدید خالل من النمو تمكین على تعمل التي المهارات و الممارسات من تتألف إمكانیة                  بمثابة
Davis,) . الجدیدة األسواق أو التكنولوجیة المجاالت في للمؤسسة القیمة تخلق أنشطة نحو الموارد                توزیع

.(Sun 2006 
المحتملة النمو لفرص باإلعداد المرتبطة واإلجراءات بالمهام یتعلق األعمال تطویر أن الى سورنسن یشیر                كما

.(Sorensen 2012)ودعم ومراقبة تطبیق فرص النمو 
وبیئة التكنولوجیا في التغیرات مع التكیف على المؤسسة قدرة اظهار في األعمال تطویر وظیفة تتمثل                 كما

( Zy Knyphausen-Aufseß ; Kind 2007 ) األسواق 
 یتبین من التعریفات السابقة لتطویر األعمال ثالثة قواسم مشتركة وهى  النمو ،والفرص ، واألسواق الجدیدة .

عباره وفى شامل اطار فى االعمال تطویر تعریفات بین تجمع موحدة نظریة الى بوالك سكوت توصل                  وقد
العمالء، خالل من للمنظمة االجل طویلة قیمة خلق هو األعمال تطویر " أن وهى وواضحة،                 بسیطة
للنمو".( فرص لخلق معا القوى تلك تفاعالت بین الجمع كیفیة ، جوهره في ویشمل والعالقات،                واألسواق

(    Scott Pollack, 2012 
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أیضا تعنى أن یمكن ولكن ، المال أو النقود تعنى قد أشكالها أبسط في " الطویل المدى على القیمة "                      أن
هذه تستمر لكي فرص خلق و النمو أجل من المؤسسة/الجامعة إلیه تسعى آخر شيء أي أو الهیبة أو                    المكانة
هو الطویل المدى على مضافة قیمة لخلق كوسیلة األعمال تطویر في التفكیر ان الطویل. المدى على                  القیمة

 الطریق الحقیقي الوحید للنجاح المستمر للجامعة.
  2.6  تطویر األعمال والمبیعات

المبیعات وظیفة بأن القول یمكننا ولكن األعمال. تطویر هى المبیعات وظیفة بأن الخاطئ االعتقاد                هنالك
أجل من شركاء خالل من العمل هي األعمال تطویر وظیفة بینما ، النهائي المستهلك إلى مباشرة البیع                   تتضمن

 البیع للمستهلك النهائي ، بطریقة متدرجة.
الشركاء، هؤالء لعمالء قیمة أفضل لتوفیر وسیلة وإیجاد ، الشركاء هؤالء تحدید في األعمال تطویر فن                  ویتمثل

 كما یتضح من الشكل التالي:

 
,?Scott Pollack 2012 ,What, Exactly, Is Business Development :المصدر 

 
كما الموجودة األسواق واختراق جدد عمالء كسب إلى تهدف التي التقنیات من عددا األعمال تطویر                 ویضم

 یلي:

 تقییم فرص التسویق واألسواق المستهدفة●
 جمع المعلومات عن العمالء والمنافسین●
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 تقدیم المشورة عن سیاسات وعملیات المبیعات●
 متابعة نشاط المبیعات●

 
 كما یشمل تطویر األعمال تقییم األعمال ومن ثم تحقیق كامل إمكانیاتها ، وذلك باستخدام أدوات مثل:

 التسویق●
 إدارة المعلومات●
 خدمة العمالء●

 ویوصى بعض الخبراء بأن وضع استراتیجیة مفصلة لنمو األعمال تضم مهارات وخبرات تسویقیة، قانونیة،
 مالیة، إعالنیة في مواجهة التحدیات الجدیدة والغیر متوقعة قد یساعد على النمو المستدام.

 

   التجارب الرائدة في مجال تطویر األعمال7.

  الدول العربیة 1.7

 المملكة العربیة السعودیة●
 إدارة تطویر األعمال بجامعة الملك عبد اهللا للعلوم والتقنیة:1-

 الرؤیة والرسالة
 

وتنمیة لتطویر مهمة قاعدة تكون أن إلى والتقنیة للعلوم هللا عبدا الملك جامعة في األعمال تطویر إدارة                   تهدف
الفرص جمیع وتطور تستقطب أن علي تحرص كما .2020 العام بحلول المنطقة في التجاریة                األعمال

  التجاریة المتاحة والمبتكرة ضمن مرافق الجامعة ومجتمعها لخلق عائد طویل األجل من اإلیرادات.
السعودي االستثمار ودوائر الجامعة إدارات مختلف مع بالتعاون األعمال تطویر إدارة تقوم الصدد، هذا                وفى
الجامعة مرافق من االستفادة بهدف والمربحة الجدیدة التجاریة والخدمات الفرص وتطویر بتحدید              والعالمي،
فرص اإلدارة وتستقطب .2020 للعام اإلستراتیجیة الخطة وضع في بالمساهمة اإلدارة تقوم كما               وممتلكاتها،
الجامعة اعتماد من تحد والتي التشغیلیة المتطلبات تدعم التي الكبرى) التجاریة (المشاریع التجاریة               األعمال

 على الوقف المخصص لها.
تعریف هي: رئیسیة مراحل أربع من تتألف التي ، المشاریع حیاة دورة اإلدارة ونشاطات أعمال                 ومن

 الفرصة، التخطیط، التنفیذ وإتمام المشروع بنجاح.
والجهة الراعي بوصفها الفرصة تعریف مرحلة في أساسیة بصورة األعمال تطویر إدارة مشاركة               تتم
المشروع تخطیط أجل من المستثمرین مع وطیدة بصورة بالتعاون اإلدارة تقوم كما الجامعة. في                المسئولة

 وتنفیذه واالنتهاء منه بنجاح.
 خطوات عمل إدارة تطویر األعمال

 1- تعریف الفرصة
 في مرحلة تعریف الفرصة، یتم تحدید وتعریف فرصة العمل التجاري أو التعرف على المشكلة التي یراد حلها:

 متطلبات فرص العمل التجاري:
 وصف موجز للفرصة●
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 البحث عن أدلة تثبت أن الفرصة واقعیة ویمكن أن تكون مصدر إیراد للجامعة -●
 تأثیر الفرصة االیجابي على الجامعة●
 اإلطار الزمني الذي تكون فیه الفرصة متاحة.●

 متطلبات المشاكل التي تعترض عمل قائم:
 وصف عام للمشكلة الرئیسیة●
 أسباب نشوء المشكلة●
 العوامل التي أدت إلى نشوء المشكلة مثال: (بشریة، عملیة، تقنیة)●
 تأثیر المشكلة على الجامعة أو األعمال التجاریة مثًال: (مالیة، ثقافیة، تشغیلیة)●
 اإلطار الزمني لحل المشكلة.●

 2- دراسة الفرصة
الحلول تقییم مع تحدیدًا أكثر بصورة وتحلیلها المشكلة أو الفرصة على التعرف یتم المرحلة هذه                 خالل
المشروع، في البدء تبرر التي للفرصة وصف إعداد یتم التجاري العمل فرصة تحدید حال وفي                 المحتملة.

 وتشمل الخطة:
 وصف دقیق یحدد المشكلة أو الفرصة.●
 تحلیل للحلول المحتملة یحدد الفوائد والتكالیف والمخاطر والمسائل المتعلقة بها.●
 یتم عمل دراسة رسمیة للجدوى االقتصادیة إذا كانت جدوى الحلول غیر واضحة.●
 تتم صیاغة الحل المقترح والخطة العامة للتنفیذ.●

 3- دراسة الجدوى االقتصادیة
هذه وفائدة للمشروع، اقتصادیة جدوى دراسة إلجراء حاجة هناك تكون قد ، الفرصة دراسة مرحلة                 بعد

 الدراسة أنها تكسب المشروع المزید من الدقة.
 الغرض من دراسة الجدوى تقییم جدوى الحل المحدد للتوصل إلى مزایا ومنافع فرصة العمل.●
وأن● للتطبیق، قابل المقترح الحل وأن مناسبة، المتوقعة التكالیف كانت إذا ما بتقییم الجدوى دراسة                 تقوم

 المخاطر مقبولة وأن الصعوبات المحتملة یمكن تفادیها.
 4- التواصل مع المستثمرین

من وأخصائیین المالیة واإلدارة القانونیة اإلدارة مع الوثیق التعاون خالل ومن األعمال تطویر إدارة                تقوم
الحلول هیكل إلى باإلضافة والقانوني المالي اإلطار وصیاغة إلعداد المستثمرین مع بالتواصل الجامعة               خارج

 القابلة للتطبیق. وتشمل الخطوات األساسیة السبع الجتذاب المستثمرین ما یلي:
 ترسل إدارة تطویر األعمال دعوات للمستثمرین المحتملین وتقدم لهم معلومات عن الفرصة.●
 یعقب هذه الدعوة إبرام اتفاقیة عدم إفشاء المعلومات مع المستثمرین المستجیبین للدعوة.●
 ترسل إدارة تطویر األعمال وصف موجز للمشروع /الفرصة التجاریة للمستثمرین.●
 یتم تحدید موعد الجتماع یعقد مع المستثمرین المستجیبین للدعوة.●
 یتم إعداد وثیقة غیر ملزمة تبین الخطوط العریضة لالتفاقیة ومبادئ العالقة المحتملة بین المستثمر والجامعة.●
 تقوم إدارة تطویر األعمال بمراجعة واختیار أفضل المرشحین.●
 عقد اتفاقیة تعاقدیة وتقدیمها إلى مجلس أمناء الجامعة للموافقة النهائیة.●

 5- میثاق المشروع
من الرؤیة المیثاق هذا ویحدد السابقة المراحل من تجمیعها یتم التي المعلومات من للمشروع میثاق إعداد                  یتم
علیه والموافقة واعتماده للمشروع النهائیة المراجعة لغرض منه المتوقعة والنتائج ونطاقه وأهدافه              المشروع
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تطویر إدارة توفرها التي المدخالت باستخدام المیثاق بصیاغة المشروع مالك ویقوم التنفیذ). في الشروع                (قبل
 األعمال. وحالما یتم اعتماد الحل المقترح والموافقة على المستثمر یكون میثاق المشروع قد اكتمل.

والتمویل والموارد للنشاطات موجزة وخطة المشترك المشروع هیكل المشروع میثاق یحدد أن              ویجب
 المطلوب لتنفیذ المشروع.

 
 وكالة جامعة الملك سعود لتطویر األعمال2-

 الرؤیة والرسالة

البشریة إلمكاناتها األمثل االستثمار خالل من والمالیة الذاتیة مواردها تنمیة إلى جاهدة الجامعات               تسعى
أنشطة لتمویل بدیلة دخل مصادر توفیر أبرزها عدیدة منطقیة أسباب من منطلقة والتقنیة، والفكریة                والمادیة
یمكن فكري لمخزون الجامعات امتالك المجتمع، وخدمة والتعلیمیة البحثیة المجاالت في التطویریة              الجامعات
قابلة رأسمالیة ألصول الجامعات امتالك وكذلك المجتمع، على بالنفع یعود بما ملموسة مادیة قیم إلى                 ترجمته

  لالستثمار مثل األراضي والمرافق وغیرها.
ونقل االستثماریة األفكار تطبیق خالل من والتطبیق النظریة بین التبادلیة العالقة تعزیز إلى الجامعات                وتسعى

 الممارسات التطبیقیة في عالم األعمال إلى الجامعة ما یتیح الفرصة لتدریب الطالب.
اإلستراتیجیة خططها تضمین إلى الجامعات من العدید لجأت الذاتیة، الموارد وتنمیة االستثمار مفهوم               ولتحقیق
هذا مع یتوافق بما التنظیمیة هیاكلها وتعدیل المستدامة، المالیة التنمیة تحقیق إلى ترمي ومبادرات                ألهداف

 التوجه، واستحدثت أشكاًال تنظیمیة متنوعة لتشرف على عملیة تنمیة الموارد الذاتیة والمالیة.
وكالة استحداث إلى بادرت فقد والمالیة؛ الذاتیة الموارد تنمیة عملیة لتفعیل سعود الملك جامعة من                 وسعًیا
وبین الجامعة بین الوصل حلقة ولتشكل الجامعة، موارد تنمیة على لتشرف األعمال تطویر في                متخصصة

 قطاع األعمال والمؤسسات والشركات الراغبة في إقامة عالقات عمل مع الجامعة.
والموارد الكامنة االستثماریة الفرص عن الكشف إلى األعمال لتطویر سعود الملك جامعة وكالة               وتسعى
االستثماریة الفرص تطویر عن فضًال واستثمارها، لتطویرها الجامعة في المختلفة الوحدات داخل              الراكدة
على الوكالة تعمل كما الخصوص، بهذا المختلفة ووحداتها الجامعة كلیات بین الجهود وتنسیق بالجامعة                الحالیة
الخبراء فریق خالل من وذلك للدخل مدرة مشروعات لتنفیذ واستشاریًا تنظیمیًا للجامعة العون               تقدیم

 والمستشارین داخل الوكالة.
 دولة االمارات العربیة المتحدة:●

 جامعة أبوظبي" و "رواد األعمال" توّقعان مذكرة لتطویر "األعمال الصغیرة
تعزیز إلى تهدف سنوات، ثالث لمدة تفاهم مذكرة اإلماراتیین" األعمال رواد و"جمعیة أبوظبي جامعة                وّقعت
والدراسات األعمال ریادة في المتخصصة العلمیة البحوث وتطویر المؤسساتي، التطویر مجال في              التعاون
بناء إلى اإلمارات دولة توجه ویدعم المجتمع، یخدم بما والمتوسطة، الصغیرة األعمال بمؤسسات               المتعلقة

  اقتصاد قائم على المعرفة واالبتكار، والریادة واإلبداع.
اإلمارات دولة سعي ودعم األعمال، ریادة بمجال المتخصصة العلوم نشر إلى المتمیزة، المبادرة هذه                تهدف
لحكومة العامة السیاسة أجندة مع یتوافق الذي األمر واالبداع، واالبتكار المعرفة على قائم اقتصاد إلى                 لالنتقال
أحد األعمال، ریادة من جعلت التي الجامعة رسالة ویترجم ،2030 االقتصادیة ورؤیتها أبوظبي،               إمارة
سوق متطلبات تلبي وتطبیقیة، علمیة ومبادرات برامج من تطرحه ما وفي استراتیجیتها، في األساسیة                المحاور

 العمل، وحاجة االقتصاد الوطني في الدولة، لتدشین مشاریع متوسطة وصغیرة".
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 2.7 الدول األجنبیة:

●ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT - جامعة ایراسمس - كلیة روتردام لإلدارة 
:ERASMUS UNIVERSITY 

 برنامج تطویر األعمال

على الحفاظ إلى الساعیة الشركات دعم أجل من األعمال لتطویر جدیدا برنامجا بهولندا روتردام كلیة                 تقدم
  میزتها التنافسیة. ویتكون هذا البرنامج من ثمانیة فصول رئیسیة .

مع رصینة، علمیة نتائج إلى تستند األعمال لتطویر جدیدة أسالیب الستكشاف الجدید البرنامج هذا                یتعرض
االبتكاریة لألنشطة إستراتیجیات وضع على الشركات قدرة رفع بهدف الوقت، نفس في العملیة               العروض
إلى تقود التي الجدیدة النظر ووجهات لمعارف وتطویرا األعمال لتطویر مبتكرة جدیدة أسالیب ودمج                وتنفیذ
"البقاء أجل من السوق إلى جدیدة وخدمات منتجات وتقدم تتطور أن للمؤسسات یمكن كیف في النظر                  إعادة

 على قید الحیاة'.

 ویمكن تلخیص أهم المزایا التي یقدمها هذا البرنامج فیما یلي:

 تعلم أسالیب جدیدة لتطویر األعمال على أساس علمي وكیفیة تطبیق هذه األسالیب بطریقة عملیة●
 اكتشاف كیفیة خلق البیئة المناسبة لتنفیذ والحفاظ على االبتكار لدفع عجلة التنمیة التجاریة●
 تفهم قیمة تضمین تطویر  األعمال في المؤسسات●

اإلبداع األعمال، تجدید نموذج االستراتیجي، بالتفكیر المرتبطة القضایا على الثمانیة البرنامج فصول              وتحتوى
 ،اإلدارة المالیة وإدارة المحافظ المالیة، القیادة في تطویر األعمال، وعرض تقییم المشاریع.

 جامعة أكسفورد بروكس – المملكة المتحدة●

RBDO مكتب تطویر األعمال في 

 الهدف األساسي من مكتب تطویر األعمال هو تطویر أنشطة تبادل المعرفة والتسویق والمشاركة مع أرباب

 العمل وتقدیم المشورة والخدمات عالیة الجودة والفعالة التي تركز على األعمال، كما یلى:

 المساعدة في تحدید وتطویر الفرص ذات اإلمكانات التجاریة ، والعمل مع الزمالء األكادیمیین لدعم●

 مشاركتهم في األنشطة التجاریة التي تكمل وتعزز البحث والتدریس

  تقدیم الدعم المكثف واالستثمار في األفكار التجاریة لتولید إیرادات تجاریة●

 تطویر الشبكات والشراكات للمشاركة في أنشطة المشاریع التجاریة بما في ذلك شراكات نقل المعرفة●

 ، والرعایة والجوائز ، ودعم مشاریع الطالب والمواضع وفرص الدراسات العلیا.

دعم المؤسسات الطالبیة وإدارة برنامج جوائز أصحاب المشاریع االجتماعیة في أوكسفورد بروكس (●
 OBSEA) وخطة رواد األعمال من المستوى األول

 8. النتائج والتوصیات
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 1.8 النتائج
 

لما1. وانعكاساتها الحیاة مجاالت شتى في المجتمع لتطویر االساسیة المصادر اهم من الجامعات               تعتبر
االجتماعیة الجوانب في الشاملة التنمیة في ومتمیز وفاعل مهم دور من المؤسسات هذه               تمتلكه
واالفكار القیم على للحفاظ المالئمة المناخات اهم ومن ، وغیرها والثقافیة والسیاسیة              واالقتصادیة
التي هویته على محافظته لغرض علیها المتالحقة االجیال وتربیة تعزیزها الى المجتمع یسعى               التي
مع والثقافي العلمي والتواصل الخبرات اللتقاء منارة فهي ،وكذلك االخرى المجتمعات عن              تمیزه

 المجتمعات االخرى ممثلة بالمؤسسات التعلیمیة.
یرتبط2. أن التعلیــم على وجب حیث كبیرة أهمیة العربي والوطن العـالم في الجــامعي التعلیم                یكتسب

القیادیة العناصر وتأهیل تدریب في التكنولـوجي والتقدم العلمي البحث ومنها الشاملـة التنمیـة              بخطط
وبذلك الشاملـة التنمیة خطط قیادة على قادرة والمؤهلـة المــدربة البشریة فالطـاقات المجتمع              في
والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة العربیـة األمـة لقیـادات مـصنعا الجامعــات           تكون

 والعلمیة والحفاظ على الهویة القومیة والوطنیة في ظل العولمة والمعلوماتیة والتكنولوجیة
ومنهـا3. العربي الوطن في التكنولوجي والتطور العلمـي البحث و التعلیم تواجه معوقات هناك               إن

 معوقات سیاسیة, إداریة, مالیة, اجتماعیة, ثقافیة, وعامة.
التحدیات4. من عددا والدولیة الخاصة الجامعات بین المنافسة وتیرة تصاعد ظل في الجامعات               تواجه

مواردها تنمیة إلى الجامعات تسعى لذا المستدام. ونموها التنافسیة میزتها على الحفاظ تضمن               لكي
 الذاتیة والمالیة من خالل االستثمار األمثل إلمكانیاتها البشریة والمادیة والفكریة والتقنیة .

وتلبیة5. ، والخارجیة الداخلیة للتحدیات االستجابة على قدرتها في واستمرارها الجامعة نجاح              یعتمد
واألكادیمیة، والتقنیة البحثیة اإلمكانات وتحدیث المختلفة، بمؤسساته واالرتقاء المجتمع،           احتیاجات
والمادیة البشریة إلمكانیاتها األمثل واالستثمار الذاتیة المالیة مواردها تنمیة إلى الجامعات تسعى              ،لذا

 والفكریة والتقنیة من خالل تعزیز االبتكار وتطویر األعمال.
أو6. المنتجات ألسواق واالمتداد التوسع خالل من النمو تولید هو األعمال تطویر من الهدف                أن

یتعلق األعمال تطویر أن كما والخدمات للمنتجات جدیدة أسواق خلق خالل من أو القائمة                الخدمات
 بالمهام واإلجراءات المرتبطة باإلعداد لفرص النمو المحتملة ودعم ومراقبة تطبیق فرص النمو.

 2.8 التوصیات

 بناًء علي النتائج السابقة التي تم التوصل إلیها تخلص الورقة إلي التوصیات التالیة:
 

 استحداث ادارة متخصصة في تطویر االعمال للقیام بالمهام التالیة:1.
 االشراف على تنمیة موارد الجامعة●
 تشكیل حلقة الوصل بین الجامعة وبین قطاع االعمال والمؤسسات والشركات الراغبة●

 في اقامة عالقات شراكة مع الجامعة.
 الكشف عن الفرص االستثماریة الكامنة داخل الوحدات المختلفة فى الجامعة●

 لتطویرها واستثمارها
 تطویر الفرص االستثماریة الحالیة بالجامعة●
 تنسیق الجهود بین كلیات الجامعة ووحداتها المختلفة●
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 تقدیم العون للجامعة تنظیمیا واستشاریا لتنفیذ مشروعات مدرة للدخل من خالل فریق●
 الخبراء والمستشارین داخل هذه االدارة

 تبنى طرق تعلیم تعزز المهارات وترسخ قیم االبداع واالبتكار والمعرفة.●
 توثیق التعاون بین االوساط االكادیمیة والقطاعات الحكومیة والصناعیة لسد الهوه2.

 بین المهارات التي توفرها الجامعات لخریجیها ومتطلبات قطاع االعمال المختلفة
 اعداد وتطویر خطط استراتیجیة لتحسین آلیات العمل واألداء المؤسسي واالكادیمي3.

 لضمان مخرجات متمیزة .
 العمل على اقامة شراكة فعلیة مع المؤسسات الحكومیة والخاصة ومنظمات المجتمع4.

 المدني.

 قائمة المراجع

 اللغة العربیة:
 

 عایدة باكیر تطور دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء المسؤولیة المجتمعیة واالتجاهات العالمیة1.
 الحدیثة.

 طارق عبد الرؤوف محمد عامر، تصور مقترح لتطویر دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء2.
 االتجاهات العالمیة الحدیثة، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج،2007 م.

 د. صفیة بخیت، الجامعات العربیة ودورها  في خدمة المجتمع المعرفي والتنموي والتقني، بحث مقدم3.
 الى المؤتمر العربي الثالث " الجامعات العربیة  - التحدیات واآلفاق ، مسقط ، سلطنة عمان، 7-5

 دیسمبر 2009.
مؤتمر4. الى مقدمة ،ورقة العصر في العربیة الجامعات دور تفعیل نجو استراتیجیة رؤیة بیزان،                هیثم

، االداریة للتنمیة العربیة المنظمة ،منشورات البشریة الموارد وتخطیط العالي التعلیم             استراتیجیات
 جامعة الدول العربیة ،القاهرة ،2013 ، ص 108.

العربیة5. المنظمة ، واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة في العربیة الجامعات دور علي، محمد شریف -              
 لتنمیة واالدارة جامعة الدول العربیة ، القاهرة ،2017، ص 9.

المحلیة6. المتغیرات ضوء في المجتمع وخدمة الجامعي التعلیم طالب حنیش، محمد علي نادیة -              
  والعالمیة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، الطبعة االولى، القاهرة ،2017، ص 53.

رسالة7. ، تفعیله وسبل المعرفة مجتمع بناء في الفلسطینیة الجامعات دور ، ابراهیم القادر عبد                 نهلة
  ماجستیر ، الجامعة االسالمیة  كیة التربیة ، غزة ،2011/ص 28.
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، االداریة للتنمیة العربیة المنظمة ،منشورات البشریة الموارد وتخطیط العالي التعلیم             استراتیجیات
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العالي،11. التعلیم لمباني التصمیمي الفكر على الحدیثة التكنولوجیا فلسفة انعكاس اهللا، عبد سلیما               سحر
  رسالة دكتوراة ، كلیة الهندسة ، جامعة القاهرة ، القاهرة 2003.

  موفق الحسناوي ، الجامعة وتطویر المجتمع،12.

18 
 

http://www.mafhoum.com/press6/173T45.htm


  E-Proceeding of the International Conference on Economic, Entrepreneurship and Management 2019 (ICEEM2019) 
Paper ID: 024-016 

 

13.، 1/5/2009. http://www.alnoor.se/article.asp?id=46538  
 
 

 :اللغة االنجلیزیة
 

DAVIS C.H., SUN, E. 2006. Business Development Capabilities in Information Technology SMEs 
in a Regional Economy: An Exploratory Study. Journal of Technology Transfer, 31: 145-161, 
2006. 
 
Carlos Tünnermann Bernheim and Marilena de Souza Chaui, Challenges of the university in 
the knowledge society, five years after the World Conference on Higher Education, UNESCO 
Forum Occasional Paper Series, Paper No. 4, Paris, December 2003 
 
KIND, S., ZU KNYPHAUSEN-AUFSESS, D. 2007, What is "Business Development? – The case of 
biotechnology. Schmalenbach Business Review 59, April 2007, 176-199. 
 
John Brennan, Roger King and Yann Lebeau, The Role of Universities in the Transformation of 
Societies,  An International Research Project, Centre for Higher Education Research and 
Information , London, November 2004 
 
Michael Sturm, Business Development Characteristics: Findings from Literature,  
International Conference on Marketing and Business Development Journal – Vol I, No. 
1/2015.www.mbd.ase.ro/journal 
Scott Pollack, What, Exactly, Is Business Development? 2012. 

https://www.forbes.com/sites/scottpollack/2012/03/21/what-exactly-is-business-developm
ent 

 

 

19 
 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=46538
https://www.forbes.com/sites/scottpollack/2012/03/21/what-exactly-is-business-development
https://www.forbes.com/sites/scottpollack/2012/03/21/what-exactly-is-business-development

