
 

 

تقٌٌم العالقة و بناء شبكة تعاون بٌن الوسط الصناعً و الجامعات فً قلسطٌن  

من خالل ورشة عمل تم عقدها فً جامعة النجاح الوطنٌة فً مركز النجاح لالبتكار و الشراكة الصناعٌة 

الخاص  والقطاع الجامعات بٌن العالقات  لبحث موضوعSTEP-الذي تم انشاإه ضمن اطار مشروع تمبوس

 فً العلمً والبحث األكادٌمً األداء تطوٌر فً منها واالستفادة العالقة هذه وتعزٌز تنمٌة و دراسة كٌفٌة

األكادٌمً و معرفة المستوى الحالً  واالعتماد الجودة ضمان معاٌٌر تحقٌق على قدرتها وتعزٌز الجامعات

 لتعزٌز عملٌة بتوصٌات لهذه العالقة و بحث وسائل انشاء شبكة تعاون فلسطٌنٌة بٌن الطرفٌن و الخروج

 .اخرى جهة من المحلً السوق وشركات ومإسسات جهة من الوطنٌة النجاح جامعة بٌن العالقة

و من خالل توزٌع استبانة تم طرح فٌها عدة أسئلة لتقٌٌم العالقة بٌن الجامعات و القطاع الخاص و سبل 

 المحلٌة فً المنطقة لمعرفة رأٌهم الشركات كبرى لممثلً انشاء شبكة تعاون و من خالل االستماع المباشر

 عام بشكل األكادٌمً الوسط مع التعامل فً ٌواجهونها التً المعوقات أهم وعن الشراكة هذه مثل تحقٌق فً

 :المجال تم استخاللص النتائج التالٌة هذا فً طموحاتهم و امالهم عن و

 : شركات فلسطٌنٌة محلٌة و من خالل االستبانة تم الخلوص الى بعض النتائج10تم اجراء الدراسة على 

 الفلسطٌنٌة؟ والجامعات شركتكم بٌن التعاون روابط نوع ماهو

 

 

تركزت معظم االراء هنا على أن الندوات و ورش العمل و االتصاالت الشخصٌة مع األكادمٌٌن هً 

 .الروابط الموجودة حالٌا بٌن الطرفٌن



 

 

 الصناعة؟ فً التطوٌر و البحث نشاطات فً تشترك أن ٌجب الفلسطٌنٌة الجامعات أن تعتقد هل

 .أقر جمٌع المشاركٌن هنا  بؤهمٌة اشراك الجامعات فً نشاطات البحث و التطوٌر فً الصناعة

 

 الفلسطٌنٌة؟ الجامعات و مؤسستكم بٌن شراكة عالقة وجود فائدة مدى على تحكم كٌف

و هنا اجمع المشاركون أن امكانٌة الوصول الى أفكار جدٌدة و تنمٌة منتجاتهم الجدٌدة و تحسٌنها و تحسٌن 

الجودة و حل المشاكل الفنٌة و توظٌف خرٌجٌن عالً الجودة و تخفٌض تكالٌف البحث و التطوٌر هً أهم 

 .الفوائد التً من الممكن أن تعم على شركاتهم اذا ما تم توثٌق عالقتهم بشكل صحٌح مع الجامعات

 إذا ما كانت شركتكم لدٌها تعاون ناجح مع الجامعات، ما هً أهم عوامل هذا النجاح؟

 :كان للمشاركٌن عدة اراء فً هذا الجانب مع أنها فً النهاٌة تدور فً نفس الدائرة و من تلك االراء

و المإتمرات الدورٌة التً ,األبحاث األكادمٌة التً ترفد بها الجامعات,الثقة المتبادلة بٌن الطرفٌن

بٌنما تحدث البعض عن أن هذه ,التواصل الشخصً بٌن الألكادمٌٌن و مدراء و موظفً الشركات,تجري

 .العالقة ما زالت فً البداٌات و أنها تحتاج الى المزٌد من الدعم

  القٌود و العقبات التً تعترض التعاون بٌن الجامعات و الصناعة؟

 :تركزت معظم االراء عن أن اهم العقبات التً تقف أمام نجاح التعاون بٌن القطاع الخاص و الجامعات هً



و عدم المعرفة بالتسهٌالت ,و ضعف االتصال بٌن الطرفٌن, عدم وجود الٌة مناسبة للتعاون مع الجامعات

 .المتاحة فً الجامعات

 لتحسٌن التفاعل بٌن الجامعات و الصناعة؟/ تعلٌقات/ هل لدٌك أي اقتراحات أخرى 

 :من أهم االقتراحات التً قدمت لتحسٌن التفاعل

ضرورة توسٌع دائرة التعاون بشكل ,ضرورة وجود طرف ثالث وسٌط بٌن الجهتٌن لنجاح التواصل 

أهمٌة تعزٌز دور مشارٌع التخرج فً هذا الجانب و ,العمل على مستوى تعاون شامل و استراتٌجً,منظم

 .االتصال المباشر بٌن األكادمٌٌن و الصناعٌٌن,بشكل جدي

 هل ترغب فً االنضمام الى شبكة التعاون مع الجامعات الفلسطٌنٌة؟

أوضح المشاركون جمٌعا و بدون استثناء عن رغبتهم الشدٌدة بوجود عالقة قوٌة مع الجامعات بحٌث تكون 

منظمة و واضحة المعالم و عن رغبتهم باالنضمام الى الشبكة التعاونٌة التً سوف ٌتم انشاإها ضمن 

و قامت كل شركة بتحدٌد الجوانب و المجاالت  التً ترغب بتعزٌز عالقتها مع  ,STEPأهداف مشروع 

الجامعات من خاللها و قامت أٌضا بتحدٌد الشخص المسإول من قبلها لالتصال مع الجامعات لٌتم البدأ 

بعمل قاعدة بٌانات النشاء سبكة واسعة النطاق و على مستوى الوطن و أن تفتح هذه الشبكة المجال لجمٌع 

 .الشركات باالنضمام الٌها

 النتائــــج 

من خالل العرض السابق لنتائج االستبانة وأهمٌة وأشكال العالقة بٌن الجامعات والقطاع الخاص وجوانب 
 :االستفادة منها ٌمكننا أن نستخلص النتائج التالٌة 

 اختالف األهداف والتوجهات بٌن الجامعات و القطاع الخاص إال أن كال الطرفٌن بالرغم من ا
بحاجة إلى تعزٌز عالقتهما ببعض لما تحققه هذه العالقة من فوائد متعددة لكال الطرفٌن فالتعلٌم 

وتطوٌر  (االستكشاف، التخطٌط، والتصمٌم  )العالً ٌصنع المعرفة ، والمعرفة تعنً التفكٌر 
المفاهٌم األساسٌة للتفكٌر إلى ما بعد الوضع الحالً ، بٌنما تعنً منظمات األعمال بالتطبٌق 

التجاري والصناعً للمعرفة والرغبة فً تحقٌق الربح ، وٌتطلب ذلك استثمارات معقولة فً 
 . البحوث التطبٌقٌة وتطوٌرها ، لتقوٌة العالقــة بٌن الجامعات والقطاع الخاص

  هناك العدٌد من الفوائد التً تعود على الجامعات من جراء تعاونها مع القطاع الخاص أبرزها تنمٌة
مصادر تموٌل جدٌد للجامعات تمكنها من تفعٌل أدائها األكادٌمً من خالل مساهمة القطاع الخاص 

وتحقٌق ارتباط فعال بٌن الجانب , فً تموٌل البحث العلمً والتجهٌزات واإلنشاءات بالجامعات 
األكادٌمً والتطبٌقً من خالل إجراء البحوث التطبٌقٌة والتدرٌب العلمً لطالب الجامعات فً 

منظمات األعمال مما ٌنمً مهاراتهم التطبٌقٌة وبالتالً ٌزٌد من فرصة التحاقهم بسوق العمل بعد 
 . تخرجهم

  حصولها على  من جراء تعاونها مع الجامعات أبرزهاالقطاع الخاصهناك عدة فوائد تعود على 
احتٌاجاتها من الكوادر البشرٌة المتخصصة من مخرجات الجامعة واالستفادة من نتائج األبحاث 

 .التطبٌقٌة المنجزة فً الجامعات والمتعلقة بالمجاالت اإلنتاجٌة والتطبٌقٌة لمنظمات القطاع الخاص



ونقل المعرفة الحدٌثة فً الجامعات إلى الواقع التطبٌقً واالستفادة منها فً ابتكار منتجات جدٌدة أو 
  .أسالٌب وطرق عمل جدٌدة أو تطوٌر منتجات قائمة وأسالٌب عمل قائمة

  وٌعتبر مجال البحوث التطبٌقٌة ذات تنوع وسائل أو أشكال العالقة بٌن الجامعات والقطاع الخاص
الصبغة التقنٌة من أهم جوانب التعاون بٌن الجامعات ومنظمات األعمال وذلك من خالل األعمال 

إجراء عقود شراكة فً مشارٌع وأبحاث تطبٌقٌة مشتركة بٌن الطرفٌن بهدف نقل المعرفة من أقسام 
  . ومعامل ومختبرات الجامعات إلى التطبٌق العملً فً قطاع األعمال

  هناك بعض العقبات والصعوبات التً تقف حائالً أمام تحقٌق التعاون المؤمول بٌن الجامعات
والقطاع الخاص أبرزها عدم اهتمام الجامعات بالجانب التسوٌقً والتوعٌة المجتمعٌة بؤنشطة 

ومخرجات الجامعات وبرامجها وخدماتها وتخصصاتها ومدى قدرتها على حل مشكالت المجتمع 
وضعف ثقة منظمات القطاع الخاص بمخرجات  ,ومنظمات األعمال عن طرٌق البحث والتطوٌر

الجامعات من المهارات البشرٌة والبرامج واألبحاث والدراسات العلمٌة، وعدم اقتناعها بفائدتها 
 .لمنظماتهم

  هناك العدٌد من التجارب العالمٌة والعربٌة الناجحة للتعاون بٌن الجامعات والقطاع الخاص ٌمكن
دراستها واالستفادة منها محلٌا فً إقامة وتعزٌز عالقة شراكة فعالة بٌن الجامعات ومنظمات 

 .األعمال 
 من مجرد التعاون إلى تحقٌق الشراكة الفعالة فً إجراء البحوث والمشارٌع   العالقةٌجب نقل

  .المشتركة بٌن الطرفٌن
  ٌمكن توضٌح الدور الذي ٌمكن أن تسهم به العالقة الفعالة بٌن الجامعات والقطاع الخاص فً تحقٌق

 : جودة التعلٌم العالً من خالل عدة جوانب أبرزها

  إشراك القطاع الخاص فً صٌاغة وإعداد البرامج والمقررات الدراسٌة فً الجامعات ٌإدى إلى
وبالتالً مالئمة , تحسٌن جودة هذه البرامج والمقررات وجعلها مواكبة لمتطلبات سوق العمل 

 . مخرجات الجامعات من الكوادر البشرٌة المتخصصة الحتٌاجات ومتطلبات منظمات األعمال
  ًٌإدى إلى القطاع الخاصتسهٌل إجراء البحوث التطبٌقٌة والتدرٌب العلمً لطالب الجامعات ف 

 .تنمٌة مهاراتهم التطبٌقٌة وبالتالً زٌادة فرص التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم
  ٌإدى التعاون البحثً بٌن الجامعات والقطاع الخاص إلى رفد البحث العلمً بموضوعات مستمدة

وتنمٌة خبرات ومهارات أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات وتحسٌن , ملً القائم من الواقع الع
  . وضعهم المادي واألكادٌمً وبالتالً تحسٌن جودة أدائهم البحثً والتدرٌسً

 التوصٌـــات

بناء على نتائج الورشة وبهدف تعزٌز وتفعٌل العالقة بٌن الجامعات و القطاع الخاص فً فلسطٌن بما ٌحقق 
 :جوانب االستفادة من هذه العالقة لكال الطرفٌن نقترح التوصٌات التالٌة

  ضرورة أن ٌدرك القائمٌن على قطاع التعلٌم العالً والقٌادات والمختصٌن فً الجامعات الحكومٌة
ومنظمات القطاع الخاص بؤهمٌة وفوائد بناء وتعزٌز عالقة شراكة فعالة بٌنهما وانعكاساتها على 

  .وأن ٌقوم كل طرف بؤداء دوره بفاعلٌة فً تفعٌل هذه العالقة , أداء ومخرجات كال الطرفٌن 

  ضرورة قٌام الجامعات بدورها فً تفعٌل وتطوٌر عالقتها بمنظمات القطاع الخاص من خالل: 

o  التسوٌق الفعال لبرامج وخدمات الجامعات على نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة 



o  أن تقوم الجامعات بدراسة وتحدٌد متطلبات واحتٌاجات ورغبات سوق العمل من مخرجات
 الجامعات 

o  أن تصمم الجامعات رإٌتها وأهدافها وإستراتٌجٌتها وبرامجها األكادٌمٌة وفق احتٌاجات
 ومتطلبات سوق العمل 

o  ًاالهتمام بالتطبٌق العملً والربط بٌن الجانب النظري والتطبٌق العملً للطالب الجامعً ف
 كل الجوانب التخصصٌة التً تحتاجها منظمات األعمال 

o  اإلشراك الفعال ولٌس الشكلً لممثلً القطاع الخاص فً مجالس الجامعة ومجالس الكلٌات
 .األقسام العلمٌة بالجامعات

o  تفعٌل دور مراكز االستشارات والبحوث فً الجامعات وتوجٌهها تسوٌقٌاً وفق متطلبات
 منظمات األعمال من البحوث والبرامج التدرٌبٌة واالستشارات والخبرات 

o  اإلسهام الفعال فً تقدٌم الدراسات والبحوث واآلراء والمقترحات التً تهدف معالجة أي
 قضاٌا أو مشكالت تواجهها القطاع الخاص فً المجتمع

o  توجٌه البحث العلمً فً الجامعات فً مختلف المستوٌات األكادٌمٌة نحو تحقٌق متطلبات
 النهوض بالتنمٌة ونجاح منظمات األعمال فً أداء دورها فً هذا االتجاه 

o  إقامة المإتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة فً تطوٌر منظمات األعمال 

 - ضرورة قٌام القطاع الخاص بدوره فً تعزٌز عالقتها بالجامعات من خالل : 

o  تزوٌد الجامعات بالمعلومات المطلوبة عن احتٌاجات هذه المنظمات من الكوادر البشرٌة
المتخصصة والمعارف والمهارات المطلوبة فٌها باإلضافة إلى ما تحتاجه من االستشارات 

 والبحوث العلمٌة والمتخصصة 
o  المساهمة فً تموٌل البحث العلمً فً الجامعات 
o  المساهمة فً تجهٌز المعامل والورش والمراكز البحثٌة باألجهزة والمعدات والبرامج

 .واإلمكانات الالزمة لتفعٌل أدائها 
o  دعم وتموٌل مشارٌع التخرج لطالب الجامعات 
o  دعم ورعاٌة بعض األنشطة الطالبٌة والمبدعٌن فً الجامعات 
o  المشاركة الفعالة فً المإتمرات والندوات وورش العمل التً تقام فً الجامعات ورعاٌتها 
o  المساهمة فً إنشاء وتجهٌز بعض الكلٌات واألقسام العلمٌة فً الجامعات 
o  توفٌر وتسهٌل إمكانٌات التدرٌب العلمً لطالب الجامعة فً منظمات األعمال خالل فترة

 .الصٌف وفق نظام وضوابط ٌتم االتفاق علٌها بٌن الطرفٌن 

 تموٌل بعض : قٌام القطاع الخاص بتقدٌم أوجه دعم فعالة ألنشطة البحث والتطوٌر بالجامعات منها
المشارٌع البحثٌة، إنشاء وتطوٌر مراكز بحوث متخصصة، الفعالٌات العلمٌة، تخصٌص جوائز 

 ..لمشارٌع بحثٌة، اإلسهام فً توفٌر األجهزة المعملٌة عالٌة التقنٌة
  إنشاء صندوق لدعم البحث العلمً والتطوٌر على غرار صنادٌق التنمٌة المتخصصة لدعم مشارٌع

 .البحوث التطبٌقٌة لصالح منشآت القطاع الخاص
  ًإنشاء قاعدة معلومات عن المراكز والوحدات البحثٌة بالجامعات وغٌرها من الجهات المحلٌة الت

ٌتوافر بها مراكز بحوث، وتحدٌد مجاالتها وإمكاناتها وأعمالها، وربطها بالقطاع الخاص و هو ما 
 .ٌتم العمل علٌه حالٌا


