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 شكر وتقدير
رؼ االنبياء رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى اشرؼ خمؽ اهلل محمد بف عبداهلل اش الحمد هلل 

 كالمرسميف.
كاخيران فيك الذم اعانني ككفقني إلكماؿ ىذا العمؿ المتكاضع سائبلن اهلل سبحانو  هلل اكالن  الشكر

 .لقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ " مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" ان ق، كتطبيكتعالى اف ينفع بو
نجاز ىذا إبعد اهلل في  مف لو فضؿ عمي   يسرني اف اتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف الى كؿ

 خص:أالبحث ك 
   الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى  اليابيؿ عبداهلل كسيـ اسماعيؿ /رستاذم الفاضؿ الدكتك أ

دة كرحابة يده المتكاصؿ كتكجيياتو السديحيث بفضؿ اهلل تعالى ثـ بفضؿ ج  ، رسالتي
اج الرسالة بشكؿ الئؽ خر إثر في ، كالتي كاف ليا عظيـ األثناء فترة البحثأصدره 
 كاالمتناف كخالص الكفاء. فمو مني كؿ الشكر ،كمميز

 عكدة يكسؼ  سيؼ الديف /الدكتكر كدىميز عبد  خالد /كما اتكجو لكؿ مف الدكتكر
 .كالمذاف ساىما بمبلحظاتيما القيمة في اثراء الرسالةلقبكليما مناقشة رسالتي 

  ككمية فمسطيف  ،الجامعية لمعمـك التكنكلكجيالكمية ، كاجامعة االقصىل تقدـ بالشكرأكما ك
 .الدراسة عي كساندكني إلنجازكالذيف تعاكنكا مدير البمح  –التقنية 

 طير بقاع االرض أالى الصرح العممي الشامخ في  تقدـ بالشكر كاالعتراؼأضافة لذلؾ إ
احتضنتني في دراسة البكالكريكس  التي، ك في فمسطيف الى الجامعة االسبلمية

 اجستير.كالم
  كما أكد أف أكجو شكرم كتقديرم الكبير إلى كؿ مف ساندني في ىذا العمؿ دكف استثناء  

 كالعرفاف. فممجميع التقدير
كما كاف فييا مف نقصاف فمف ، بتكفيؽ اهلل كالحمد هلل فاف ما كاف فييا مف صكاب فيك كختامان 

عمى كرمو كنعمو  كاخيران  ف اكالن كاستغفر اهلل مف ذلؾ كالحمد هلل رب العالمي، نفسي كالشيطاف
 .كالصبلة كالسبلـ عمى خير المعمميف محمد بف عبداهلل عميو افضؿ الصبلة كاتـ التسميـ

 
 ...كاهلل كلي التكفيؽ
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 يهخص انذراصت
 فاق  تعزيزىا المستقبمية في فمسطينآالصناعية و  -واقع الشراكة األكاديمية
 (ي الحكومية في قطاع غزةمؤسسات التعميم العال )دراسة ميدانية عمى

 
الصناعية كآفاؽ تعزيزىا المستقبمية  –ت الدراسة الى التعرؼ عمى كاقع الشراكة األكاديمية ىدف     

في فمسطيف مف كجية نظر االكاديمييف العامميف في مؤسسات التعميـ العالي الحككمية في قطاع 
 الصناعية الحالية كالمستقبمية. –كاديمية األ ةفي تعزيز الشراك ةغزة، كالتعرؼ عمى العناصر المؤثر 

      

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ اىداؼ الدراسة حيث استخدمت االستبانة     
كأداة رئيسية في جمع البيانات لمعالجة الجكانب التحميمية، كقاـ الباحث باستخداـ اسمكب المسح 

( اكاديمي مف العامميف في 651الدراسة الذم تككف مف ) الشامؿ في تكزيع االستبانة عمى مجتمع
ىذه المؤسسات الحككمية في تخصصات العمكـ االدارية كالمالية، العمكـ اليندسية، كعمكـ الحاسكب 

في تحميؿ  (SPSS)، كتـ استخداـ برنامج الرـز االحصائية (%3524كتـ استرداد ما نسبتو )
 كمعالجة البيانات احصائيان.

 

كجكد دكر ميـ  لمعناصر المتمثمة في التعميـ : اىميانتائج ال صت الدارسة الى جممة مفخم     
التعاكني، التعميـ المستمر مدل الحياة، التدريب العممي، البحث العممي كمنصات المعرفة المفتكحة 

د الصناعية المستقبمية في فمسطيف، كما اظيرت الدارسة كجك -في تعزيز أفاؽ الشراكة األكاديمية
أسباب تعترض تفعيؿ الشراكة بيف المؤسسات األكاديمية كالمؤسسات الصناعية أىميا االفتقار 
لؤلمكاؿ البلزمة لبدء الشراكة كأقميا أىمية ضعؼ الثقة في قدرة الككادر البشرية العامميف في 

خرجت الدراسة بعدة تكصيات اىميا  كقدالمؤسسات األكاديمية لتطكير المؤسسات الصناعية. 
الشراكة بيف مؤسسات التعميـ العالي  آفاؽ  كنمكذج متكامؿ لتعزيزطبيؽ عناصر الدراسة ت

األكاديمية الحككمية كالمؤسسات الصناعية مع ضركرة التركيز عمى تطبيؽ التعميـ التعاكني 
(Cooperation Education( كمنصات المعرفة المفتكحة ،)Open Knowledge 

platformsفاعمة بيف المؤسسات األكاديمية كالصناعية حيث تعتبر ىذه  ( كأساس لبناء شراكة
صناعية مستقبمية، كما اكصت الدراسة  –العناصر األكثر أىمية في إنجاح أم شراكة اكاديمية 

الحككمية بالتكاصؿ مع المؤسسات الدكلية لمحصكؿ عمى  األكاديميةاف تقـك المؤسسات بضركرة 
 .مشاريع
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ABSTRACT 
 

The Reality of Academia-Industry Partnership and the 

prospects for future Enhancement in  Palestine  

 (Field study on Governmental Higher Education organizations at Gaza strip) 
 

      The aim of the study is to identify the reality of  Academia-Industry 

Partnership and prospects for future Enhancement in  Palestine form  

Academics perspective at Governmental Higher Education organizations 

at Gaza strip. The researcher used descriptive analytical design and self-

report structure questionnaire to achieve the objectives of the study. The   

study population consisted of all the members  includes 128 participants 

form Academics staff at Governmental Higher Education organizations in 

financial & Management science, engineering science and computer 

science. The questionnaires was distributed to cover them were accounted 

for (3524%), the study used statistical packages (SPSS) program to 

analyze and process the data statistically. 

 

     The study concluded a range of results, there are significant role for the 

factors which include  Cooperative Education, Life Long Learning, 

Scientific Research, Practical Training and Open knowledge platforms on 

achievement of Partnership in the future in Palestine, as the result of the 

study showed that the existence of the reasons  prevent  activating the 

partnership between academia-industry partnership, the most important 

reason is lack of money which needed to activate the partnership and the 

least important reason is lack of confidence of  the ability of human 

resources in Higher  Academic institutions for the development of 

industrial organizations. 

 

     The study recommended that implementing of the factors as  integrated 

model  to strengthen the partnership between Governmental Higher 

Education organizations and industrial organizations by focusing on the 

cooperative education and open knowledge platforms as a basis to build 

activation partnership between higher education institutions and industrial 

organizations. This two parameters considered the most important to 

success any academia-industry partnership. In addition, the study 

recommended that the governmental Higher Education organizations must 

coordinate with international donors to fund new projects that enhance 

Academia-Industry partnership. 
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 رقم الصفحة العنوان 
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 الفصل االول
 لمدراسة العام اإلطار

   :مقدمة
؛ سكاء الدكؿ المتقدمة أـ الدكؿ النامية إلى تنمية كتطكير مجتمعاتيا،  تسعى دكؿ العالـ اليـك
خاصة كنحف نعيش في القرف الحادم كالعشركف، عصر تفجر المعرفة كتسارعيا، عصر ثكرة 

مكمات كاالتصاالت، عصر العكلمة كالقرية الككنية، كالييمنة العالمية، ذلؾ العصر تكنكلكجيا المع
الذم يحتاج فيو كؿ مف الفرد كالمجتمع إلى السبلـ، كالحرية كالعدؿ كالمساكاة، كالديمقراطية، 
كتحقيؽ حقكؽ اإلنساف عمى أرض الكاقع؛ خاصة كأف الكثير مف الدكؿ تعاني مف المشكبلت التي 

يتضح صكرة بعض المشكبلت التي يعاني  ذلؾكفي ضكء  التنمية كالتطكير المنشكد. تعيؽ ىذه
منيا شعكب العالـ، كالشعب الفمسطيني بصفة خاصة، كأىمية العمؿ عمى حؿ ىذه المشكبلت، 

في  ، كالمؤسسات الصناعية،األكاديميةكأىمية التعاكف كالشراكة كالتكامؿ كالتنسيؽ بيف المؤسسات 
جراء األبحاث حؿ ىذه المشكبل ت، كاعداد الخطط االستراتيجية التنمكية كتنفيذىا كمتابعتيا، كا 

 (.2014 ،كالدراسات التي تسعى إلى تنمية المجتمع تنمية شاممة مستدامة )ابك شمالة
عمى اف الجامعات يمكنيا اف تسيـ في تككيف كتشكيؿ  فالباحثيف كالتربكييالكثير مف يتفؽ 

ككفاءات قيادية  ،تمتمكو مف اجيزة متطكرة كمناىج كمقررات عممية معاصرةعممية التنمية كذلؾ لما 
، فالجامعات اليكـ ال تقاس باألرقاـ القياسية ة متنكرة يفترض انيا تمثؿ الصفكةادارية كاكاديمي

حات المتمثمة بأعداد الطمبة كالمدرسيف كالمباني الفخمة كانما تقاس بأعداد االبحاث العممية كاالطرك 
، فيي تعتبر مراكز بحثية كعممية كانتاجية تساىـ في اعداد االجياؿ تساىـ في تنمية المجتمعالتي 

كىي بذلؾ تصبح ذات رسالة عممية كانسانية  ،المتعاقبة كتأىيميا كتدريبيا كفؽ منيجية عممية سميمة
 (.2009كحضارية كثقافية )بركات كحسف، 

يو اف يككف كثيؽ الصمة بحياة الناس، العبلقة بيف التعميـ الجامعي كالمجتمع تفرض عم
المجتمع كالنيكض بو الى افضؿ المستكيات مشكبلتيـ كاماليـ بحيث يككف ىدفو االكؿ تطكير ك 

 (.2010التقنية كاالقتصادية كالصحية كاالجتماعية )عكاد، 
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 ىي ككانت الجامعات لممعرفة، جديدة آفاؽ بفتح تيتـ الجامعية األبحاث كانت الماضي في       
 التي كاإلحصائية التجريبية العممية كالنتائج النظريات لتنتج األفكار فييا تنصير التي الفكرية البكتقة
 كالمعدات التجارية السمع إنتاج في تستخدـ تقنيات عممية إلى بنقميا كالمؤسسات الشركات تقـك

 حؿ عمى المدربيف كالباحثيف المتعمميف مف طاقـ تخريج الجامعات ىك دكر كاف كما .الصناعية
 التحميؿ في كخبرة عمـ مف اكتسبكه المختمفة بما القضايا المشاكؿ كتناكؿ كمعالجة المعضبلت

 كتدريبيا البشرية الممكات تمؾ تكظيؼ الشركات عمى ككاف .أساسية عمـك تعممكه مف كبما العممي
 يتغير بدأ كمو ىذا كلكف .كالصناعية التجارية أىدافيا تحقيؽ في لتساىـ المتخصصة عمى الميف

 تقنية معاىد بإنشاء األمريكية المتحدة في  الكاليات التعميمية الكظيفة بأداء الشركات قياـ بداية مع
 General مكتكرز جنراؿ معيد مثؿ بيا؛ لمعمؿ حرفييف متخصصيف كمؤىميف لتخرج ليا تابعة

Motors Institute لنككلف معيد مثؿ سياراتال تقنية عمى الفني لمتدريب كالمعاىد العديدة ؛ 
Lincoln Techالعاـ الفني كالمعيد Universal Technical Institute  لمتدريب فكرد كبرنامج 

 تي تي آم كمعيد ؛ Westwood College كستككد ككمية  Ford Technical Trainingالفني
ITT Technical Institute  اليامبرجر كجامعة بؿ لمتدريب الميني؛ , Hamburger 

University Rockford, Illinois مكدكنالد شركة أنشأتيا التي (Adams, Duane, 1997). 

كلى في عتبر الخطكة االتكالمؤسسات الصناعية  األكاديمية بيف المؤسساتكالشراكة  التكامؿ
الحالية في فمسطيف ىي ضعيفة جدان كال تصؿ لمستكل  ةالشراكتنمية المجتمع الفمسطيني حيث اف 

 – األكاديمية شراكة اك تعاكف كليذا السبب تعتبر خطكات تحسيف كتعزيز الشراكة تسميتيا
الصناعية يمكف اعتبارىا االساس  – األكاديميةالتجربة االكربية في الشراكة  .ميمة جدان  الصناعية 

في تطكير نمكذج كبرامج مشابية في فمسطيف كالدكؿ النامية ككنيا ليا تجربة نكعية كليا نتائج 
 Abu Hanieh et)كالصناعية   األكاديميةابية كاضحة في تعزيز الشراكة بيف المؤسسات ايج

al.,2014.) 

الصناعية كافاؽ تطكيرىا  – األكاديميةالتعرؼ عمى كاقع الشراكة  في ىذا البحث سيتـ     
مف  الفمسطينية األكاديميةالشراكة بيف المؤسسات يساعد في تعزيز مما  ،في فمسطيف المستقبمية 

كجية كبيف المؤسسات الصناعية مف الشركات كالمصانع، كذلؾ مف  الحككميةالجامعات كالكميات 
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تناكؿ بدائؿ كاستراتيجيات  الحككمية يشمؿ ذلؾ األكاديميةفي المؤسسات نظر االكاديمييف العامميف 
ىا المستقبمية الصناعية كافاؽ تطكير  – األكاديميةكاقع الشراكة دراسة جاءت فكرة  كمف ىنا جديدة.

    الحككمية. األكاديميةفي المؤسسات في فمسطيف مف كجية نظر االكاديمييف العامميف 

 الدراسة: مشكمة 1.1
في فمسطيف ىي عبلقة ضعيفة  المؤسسات الصناعية   ك األكاديميةالمؤسسات  فبي الشراكة

كمف التأثيرات   ،كىذا كاف لو انعكاسات سمبية كثيرة عمى المجتمع الفمسطيني بشكؿ خاص ،جدان 
في فمسطيف كبقطاع غزة خاصة  الخريجيف أماـ العمؿ فرص ضيؽالسمبية النعداـ الشراكة الفعالة 

 تأىيؿ عمى حرصان  التعميمية مناىجيا عديؿلمعمؿ عمى ت األكاديميةالمؤسسات  لجكء إلىكىذا ادل 
ىناؾ العديد مف اضافة النعداـ الشراكة  ؿ.العم سكؽ يحتاجيا مجاالت في لمعمؿ خريجييا
 .(2005،)طيب كاخركفالسمبيات

كتأسيسان عمى ما سبؽ، كرغبة مف الباحث في السعي إلى تنمية المجتمع الفمسطيني،       
 كدكرىا الجامعات كالكميات الفمسطينيةالتي تتمثؿ في  األكاديميةالمؤسسات  بأىمية دكر كاحساسان 
المؤسسات ، كضركرة تكظيؼ ؤسسات الصناعيةالمتنمية المجتمع، كأىميتيا في تطكير  الكاضح

كتمبيتيا كحؿ مشكبلتيا، كانسجامان مع  كالمؤسسات الصناعيةفي دراسة حاجات المجتمع  االكاديمية
 األكاديميةالشراكة   كاقع كرغبة في التعرؼ عمى في تنمية المجتمع، المؤسسات الصناعيةاىمية  

 كآفاؽ تعزيزىا المستقبمية قطاع غزة بشكؿ خاصالمكجكدة حاليان في فمسطيف كفي ناعية الص –
-كاقع الشراكة األكاديمية)ه الدراسة بعنكاف: جاءت فكرة ىذعزز ىذه الشراكة عناصر ت كالبحث عف

دراسة ميدانية عمى  مؤسسات ( مف خبلؿ اجراء الصناعية كافاؽ تعزيزىا المستقبمية في فمسطيف
 .التعميـ العالي الحككمية في قطاع غزة

دراسة كاقع الشراكة ضكء ما سبؽ تبرز معالـ المشكمة التي يعالجيا الباحث مف خبلؿ  في 
كتتمخص المشكمة في السؤاؿ  في فمسطيف، االكاديمية الصناعية الحالية كآفاؽ تعزيزىا المستقبمية

 :الرئيسي التالي

  الحالية الصناعية  – األكاديميةتعزيز الشراكة  األكاديميةكيف يمكن لممؤسسات
 .؟"في فمسطين والمستقبمية
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االخرل تدكر كتتمحكر  يةعمجمكعة مف األسئمة الفر  الرئيسيىذا التساؤؿ صميـ كينبثؽ مف      
رئيسي لمشكمة في االجابة عنيا مف اجؿ المساىمة في تكضيح الجانب ال كمضمكنان  الدراسة شكبلن 

 :كىي كالتالي الدراسة

( المبنى عمى التعاكف الكطيد بيف Cooperative Educationالتعميـ التعاكني )ما دكر   .1
 األكاديميةالشراكة في تعزيز كانجاح  كالمؤسسات الصناعية األكاديميةالمؤسسات 
 الصناعية؟

( في تطكير كتنمية Long Life Learningما مدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ االمد )  .2
لمؤسسات الصناعية  لتعزيز كقدرتو عمى تمبية احتياجات ا األكاديميةمدخبلت المؤسسات 

 الصناعية ؟ األكاديميةكنجاح  الشراكة 

 األكاديميةالشراكة ( في تعزيز كانجاح Scientific Researchالبحث العممي )ما دكر   .3
 الصناعية؟

 األكاديمية( في تعزيز كانجاح  الشراكة Practical Trainingالتدريب العممي )ما دكر   .4
 الصناعية؟

( في Open Knowledge Platformsنصات المعرفة المفتكحة )ما مدل مساىمة م  .5
 الصناعية؟ األكاديميةتعزيز كانجاح  الشراكة 

 ما االسباب التي تعترض تفعيؿ عبلقة الشراكة بيف المؤسسات الصناعية كاالكاديمية؟  .6

 :الدراسة فاىدا 1.2
مية كالمؤسسات دراسة كاقع الشراكة االكاديمية الصناعية بيف المؤسسات االكاديمية الحكك  .1

 الصناعية كآفاؽ تعزيزىا المستقبمية.

 التعرؼ عمى معيقات التعاكف بيف بالمؤسسات االكاديمية الحككمية كالمؤسسات الصناعية .2

( المبنى عمى التعاكف الكطيد Cooperative Educationالتعميـ التعاكني )اظيار دكر  .3
 األكاديميةالشراكة كانجاح  كالمؤسسات الصناعية في تعزيز األكاديمية بيف المؤسسات

 الصناعية؟
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( في تطكير كتنمية Long Life Learningبياف مدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ االمد ) .4
كقدرتو عمى تمبية احتياجات المؤسسات الصناعية  لتعزيز  األكاديميةمدخبلت المؤسسات 

 الصناعية ؟ األكاديميةكنجاح  الشراكة 

( في تعزيز كانجاح  الشراكة Scientific Researchمي )التعرؼ عمى دكر البحث العم .5
 الصناعية؟ األكاديمية

( في تعزيز كانجاح  الشراكة Practical Trainingدكر التدريب العممي ) اظيار .6
 الصناعية؟ األكاديمية

 Open Knowledgeالكشؼ عف مدل مساىمة منصات المعرفة المفتكحة ) .7
Platformsالصناعية؟ األكاديميةة ( في تعزيز كانجاح  الشراك 

 :الدراسة أىميو 1.3


الفمسطينية دكر ميـ في تمبية احتياجات المؤسسات الصناعية  األكاديميةتمعب المؤسسات      
 السياسات كضع في الفمسطينية، كحيث اف ىذا الدكر المتكامؿ يفيد الجامعات الفمسطينية

المناىج كاالكاديمييف بلتيا التي تشمؿ التي تضمف تطكير ادائيا كتحسيف مدخ اليادفةكاالجراءات 
 االتحادات عمى القائميفراسة الد ستفيد .احتياجاتيا كيمبي الصناعة يخدـ بما كالخريجيف كالمصادر

المؤسسات  عمى الممقى بالكاجب لتعريفيـ الصناعية كالمؤسسات المنشآت كاصحاب الصناعية
 تعكد كبيرة فائدة مف لذلؾ لما الجامعات مع كالشراكة كالتعاكف التنسيؽ تعزيز سبيؿ في الصناعية

 اساسا سيككف البحث ىذا اف الى باإلضافة. كالصناعية األكاديميةالمؤسسات مف  كبلن  عمى بالنفع
 :كبذلؾ تتضح اىمية الدراسة مف ناحيتيف ،نفسو المجاؿ في مستقبمية ألبحاث

 

 :الناحية النظرية
 خاص في كاقع الشراكة األكاديمية  بشكؿي تبحث كائؿ الدراسات التتعتبر ىذه الدراسة مف أ

 الصناعية كافاؽ تعزيزىا المستقبمية. –
  تضيؼ ىذه الدارسة بحثا جديدان الى المكتبة العربية لعمو يككف لبنة في ىذا البناء الذم

 يعاني مكضكع الدارسة.
 :الناحية العممية

كمف جانب المؤسسات  كاديميةيذه الدراسة مف جانب المؤسسات األتأتي االىمية العممية ل 
 الصناعية.
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 :األكاديميةىميتيا لممؤسسات أ

ت الفمسطينية مف الجامعات كالكميا األكاديميةيفيد ىذا البحث العامميف في المؤسسات  .1
الدراسات العميا كالبحث العممي في إجراء الدراسات كالبحكث العممية كخاصة العامميف في 

زيادة فرص أعضاء الييئة التدريسية في نشر ك  ناعيةالتي تتناكؿ تطكير المؤسسات الص
 شكاليات المؤسسات الصناعية.إتتعمؽ بمعالجة  أبحاث عممية

في  نحك تطكير القطاعات الخدماتية كاإلنتاجيةمؤسسات األكاديمية تكجيو اليساعد في  .2
كتشجيع االبتكار كاالبداع بتكفير دعـ البحث العممي مف مصادر المؤسسات الصناعية 

 ارجية متعددة.خ
 مف ثـ تعزيز فرص حصكليـ عمى كظائؼك  ربط الطمبة بحقيقة ككاقع السكؽ الفمسطيني .3

 .أبحاثيـ كمشاريعيـ لحؿ مشاكميا أك تطكيرىا نفذكافي القطاعات التي 

كمراكز البحث العممي إلجراء دراسات كبحكث  األكاديميةالمؤسسات يحث ىذا البحث  .4
 ي كسكؽ العمؿ، كتمبية ىذه الحاجات عمى أرض الكاقع.مسحية لحاجات المجتمع الفمسطين

 

 مؤسسات الصناعية:مىمية البحث لأ

العامميف فييا، ك السعي لتمكينيـ مف امتبلؾ الكفايات المينية البلزمة ألداء  تطكير .1
 الميمات المطمكبة، كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

كتحقيؽ  فض التكاليؼكزيادة اإلنتاجية كخ المؤسسات الصناعية تطكيرتحديد فرص  .2
 .االستدامة كاالستمرارية كزيادة القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية

 طكير القطاعات اإلنتاجية كالخدماتيةتتكفير تكاليؼ المكارد البشرية المترتبة عمى عممية  .3
 .األكاديميةالمؤسسات  ككادر، مف خبلؿ االستعانة بالمختمفةفي المؤسسات الصناعية 

 :سةالدرا فرضيات 1.4
نجاحتعزيز  في( Cooperative Educationمتعميـ التعاكني )ميـ لدكر يكجد  .6 الشراكة  كا 

 " الصناعية األكاديمية
تعزيز  في( Long Life Learning) األمدقدرة التعميـ المستمر طكيؿ ل ميـ دكريكجد  .5

نجاح  " الصناعية األكاديميةالشراكة  كا 
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نجاحفي تعزيز  (Scientific Researchمبحث العممي )ميـ لدكر يكجد  .4 الشراكة  كا 
 " الصناعية األكاديمية

نجاحفي تعزيز ( Practical Training) ميـ لمتدريب العمميدكر يكجد  .3 الشراكة  كا 
 " الصناعية األكاديمية

 (Open Knowledge Platformsمساىمة منصات المعرفة المفتكحة )ميـ لدكر يكجد  .2
نجاحفي تعزيز   " الصناعية األكاديميةالشراكة  كا 

استجابات متكسطات في  (α ≤0.05) ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكيةتكجد ف .1
تعزل إلى  الصناعية لتحقيؽ التنمية المستدامة – األكاديميةتعزيز الشراكة  أفراد العينة حكؿ

الجنس، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، التخصص، جية المعمكمات الشخصية )
 .بمد التخرج(، سنكات الخبرة()ى درجة أكاديميةالحصكؿ عمى أعم
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 انفصم انثانً
 االطار اننظري نهذراصت 

 

 :يبحثٍَُتكىٌ هذا انفصم يٍ 
 

  :الصناعية. - األكادمييةالشراكة المبحث االول 
 الصناعية  - األكادمييةالشراكة  آفاق منوذج لتعزيز: المبحث الثاني

 ومكوناتو.
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 الفصل الثاني
 االطار النظري لمدراسة 

 الصناعية - األكاديميةالشراكة المبحث االول/ 
 امة.نبذة ع
والمؤسسات  األكاديميةمؤسسات ال بين التعاون في المعاصرة التوجيات 2.1.1

 الصناعية.
 الشراكة األكاديمية الصناعية. ومعوقات دوافع 2.1.2

 لصناعية: ا - األكاديميةالمبحث االول: الشراكة 
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 نبذة عامة: 
 خرآ جانب مف األكاديمية كالمؤسسات مف جانب المؤسسات الصناعية بيف الشراكة      

University- Industry Collaboration  كتطكير التقنية كالبحثية العممية المجاالت  بعض في 
 كتأسيس انتشار اإلسبلـ مع انبثقت التي العممية نيضةال بداية إلى تاريخو يرجع قديـ، أمر

 الذم اإلسبلمي الكقؼ حيث ساىـ القيركاف؛ كجامع الزيتكنة كجامع األزىر الجامع مثؿ الجامعات
 المؤسسات تمؾ في كالعممية الدينية اإلنسانية كاألبحاث العمـك ازدىار في الخاص القطاع أكقفو
 .(2005كاخركف،  ،)طيبالرائدة
 الخاص تضمف القطاع الشراكة مع كانت العشريف القرف نصؼ كحتى الصناعية الثكرة خبلؿ     

 تتبع كال الخاص، القطاع أعماؿ تخضع لجداكؿ كال فييا، البحكث كمؤسسات الجامعات استقبللية
 تحكالن مؤخران  تتحكؿ بدأت كالجامعات الخاص القطاع بيف الشراكة لو. لكف التفصيمية المخططات

 مصالح الطرفيف، فييا تتداخؿ عبلقة إلى الشراكة تحكلت فمقد.كأسمكبيا كنكعياتيا في اتجاىيا ان جذري
مؤسسات  استراتيجيات تفرضيا باتباع االلتزاـ الجامعة عمىلزامان  أصبح كما .أحيانان  تتضارب كقد

 اتجيت كذلؾ.كأىداؼ تجارية زمنية لجداكؿ خاضعة ببحكث خاصة الخاص لمقياـ القطاع
 مف التخفيؼ مع مكقكتة، عمى معرفة تعتمد التي التطبيقية، البحكث عمى التركيز إلى جامعاتال

 .(Beckman, K. et al., 1997) المعرفة مختمؼ آفاؽ تستطمع التي األساسية البحكث إجراء
 تعد التقنية بحيث معاىد لمقررات عامة خطكطان  تضع ألمانيا في الصناعية الشركات كانت       
 قبؿ طكيمة مدة بمزاكلة العمؿ تدريبيـ إلى الحاجة دكف الصناعة في مباشرة لمعمؿ يجيفالخر 

 الحككمية المؤسسات فكانت المتحدة السابؽ كالمممكة السكفيتي كاالتحاد فرنسا أما .منيـ االستفادة
 باحثيف كتخريج إعداد عمى لمعمؿ العميا الدراسات مباشرة لبرامج كغير مباشرة تكجييات تعطي
 كقد .البحكث مف الكطنية األىداؼ بتحقيؽ كالقياـ التقنية بتطكير أعماليا الخاصة في منيـ تستفيد
 مناىجيا إلى تعديؿ العميا كالمعاىد الجامعات لجكء إلى الخريجيف أماـ العمؿ فرص ضيؽ أدل

 ذلؾ ريقتص كلـ العمالة، يحتاجيا سكؽ مجاالت في لمعمؿ تأىيؿ الخريجيف عمى حرصان  التعميمية
 مرحمة في ميني تأىيؿ برامج إدخاؿ إلى تجوا فحسب، بؿ كالعالي الجامعي التعميـ عمى التعديؿ
 مدارس مينية المحافظات أنشأت كما .الثانكية الميني مدارس التأىيؿ كجكد رغـ العامة الثانكية
 فترة في ةالعمال سكؽ في لمدخكؿ تؤىميـ ميف عمى لتدريبيـ االلتحاؽ بالجامعة في أخفقكا لمف

لطكؿ  نظران  كثيران  يثمر لـ االتجاه ىذا أف إال . جامعية درجة عمى لمحصكؿ الحاجة قصيرة دكف
 األثناء؛ تمؾ الدقيقة في التخصصات مف العمالة سكؽ متطمبات تغير كاحتماؿ لمتخرج البلـز الكقت
 الرسـ برامج استخداـ انتشار بعدمطمكب  يعد لـ اليندسي الرسـ عمى الميني التأىيؿ أف ذلؾ كمثاؿ
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 مع إليو الحاجة انتفت الذم النككم اإلشعاع عمى قياس التأىيؿ ككذلؾ اآللي، بالحاسب اليندسي
 إلى المعاىد تمؾ تحكلت كلذلؾ الكيرباء، تكليد في النككية استخداـ الطاقة في التكسع عف العدكؿ
 السيارات إصبلح مثؿ يةحيك  حرؼ عمى أك الحاسكب، استخداـ مثؿ حرؼ مستحدثة عمى التدريب

 .((Levine, 2003 كالمختبرات لممعامؿ الزجاجية كصناعة األنابيب
 التفاعؿ مع مف كنكع الخاص لمقطاع خدمات تقديـ في بعض الجامعات تسابؽ كرغـ     

 إال التدريس، كأبحاث ىيئة العميا الدراسات لطمبة دعـ عمى الحصكؿ في كرغبة الكطنية االحتياجات
 تقنية، مشاكؿ مف تكاجيو بدراسة ما الجامعات تكميؼ باحثي تعزؼ عف كانت الشركات ةغالبي أف
 مباشرة؛ بصكرة التجارية أعماليا تفيد مف نتائج الجامعية األبحاث تقدمو قد ما عمى االعتماد أك

 مف كالمتتابعة السريعة السكؽ طمبات إلى تستجيب ال الجامعة بطبيعتيا أف منيا أسباب لعدة كذلؾ
الباحثيف  طاقـ عمى يطرأ الذم السريع كالتغيير كالعطبلت، الدراسية لمجداكؿ التقنية، نظران  تطكير
 التحصيؿ الطمبة عمى تركيز جانب إلى ىذا الدراسية؛ المناىج متطمبات ككفؽ التخرج لمكاعيد تبعان 

 عدد زكؼكع بؿ عمى الترقيات، الحصكؿ بيدؼ النشر عمى األساتذة كحرص كالتخرج، األكاديمي
 مشقة عف كظائفيـ، في األساتذة المثبتكف خاصة بالجامعة، التدريس ىيئة أعضاء مف كبير

 بمكاعيد االلتزاـ ضغكط مف ذلؾ يكتنؼ الخاص لما القطاع مف المدعكمة البحكث في المشاركة
 مف كثيران  كاىميـ عف يخفؼ ال الذم الضخـ كالعبء مف البحث، معينة مراحؿ مف لبلنتياء محددة
 البحث بميمات القياـ أف جانب إلى ىذا .األكاديمي لعمميـ الرئيسة كمف االلتزامات التدريس أعباء

 القطاع في كالعمؿ كظيفتو ترؾ إلى يتطمع ال لمف مباشر مادم عائد ليس فييا
 .(Levine,2003)الخاص

 

 ت الكالياتجامعا الخاص في القطاع مف مدعكمة بأبحاث القياـ عف العزكؼ ظاىرة كتتجمى     
 ميزانية ركاتبيـ مف كظائفيـ، في المثبتكف التدريس؛ ىيئة أعضاء يتقاضى حيث المتحدة االمريكية

 الجامعة تدفع بأف كييابكف المخاطرة  عاـ؛ كؿ الكالية ليا تقررىا التي المضمكنة السنكية الجامعة
 عميو، يعتمد ال أمر عـالد عمى استمرارية الحصكؿ ألف األبحاث لدعـ مؤقتة مصادر مف ركاتبيـ

 أصحاب األساتذة مف فالكثير ليذا .عنيـ إلى االستغناء الجامعة فتضطر المصدر ىذا يتكقؼ كقد
 المعدات، أك الطمبة دعـ الخاص إلى القطاع أمكاؿ تكجو في أف يمانعكف ال الثابتة المناصب
 ميزانيات تدىكر كمع .ثابتة غير إيرادات مف ركاتبيـ تدفع التي المشاريع الكبيرة يرفضكف كلكنيـ
 الدراسة عف المتزايد جانب عزكؼ األمريكييف إلى لدعميا الحككمية المكارد كقمة الجامعية البحكث
 آفاؽ في بالتكسع األمريكية الجامعات في كافة االىتماـ تزايد العميا، الدراسات كخاصة الجامعية
 بدأت كما  .المجاالت األخرل مف العديدك  كاألبحاث مجاؿ التقنية في الخاص القطاع مع الشراكة
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 المؤسسات استراتيجيات في تغيير إلى أدل مما لنجدتيا، الخاص إلى القطاع االتجاه في الجامعات
ىيئة  كظائؼ في فرص التثبيت مف التقميؿ الحرص عمى ذلؾ في بما رسالتيا التعميمية لتحقيؽ

 مف عقكد لمحصكؿ عمى الشخصي يبالسع التدريس ىيئة أعضاء قياـ كاشتراطيا التدريس،
 الجامعات بعض لجأت كما .في الكظيفة لمتثبيت كشرط البحكث لدعـ الخاص القطاع أك الحككمة

 باستمرار مكقكتة بعقكد  Research Professorsلؤلبحاث المتفرغيف بعض األساتذة تكظيؼ إلى
 Adjunctتفرغيفم غير بأساتذة المتفرغيف عف األساتذة التدريس في كاستعاضت الدعـ؛

Professors، التدريس ىيئة إلى ينتمكف ال)الشركات خارجييف )مف مدرسيف أك(Adams, 
1997). 
 في العقديف الخاص القطاع بمشاركة األمريكية المتحدة الكاليات في االىتماـ تضاعؼ كقد     

 القطاع مع اكففي شئكف التع ان متخصصمكتبان  أك لجنة أكمركزان  جامعة كؿ أنشأت الماضييف حتى
 ؛ Industrial Relation Officeكالتجارية الصناعية الشركات مع االتفاقيات عقد الخاص ليتكلى

 البحكث كمراكز كاإلنتاج، التطكير إنشاء معامؿ في الخاص القطاع مع المشاركة جانب إلى ىذا
 .(Clayton,2001)كاإلحصاء

 االتجاه، ىذا تشجيع فيكبيران  دكران  األمريكية ةالمتحد الكاليات في االتحادية الحككمة كتمعب     
 القطاع فييا يشارؾ التي األبحاث في مشاريع المساىمة أك المراكز، تمؾ دعـ طريؽ عف كذلؾ

 مع الجامعية المشاركة مف لبلستفادة المحمية مف الحككمات العديد تسعى كما الجامعة. مع الخاص
ف الصناعة.  األساسية الرسالة تيدد قد الشراكة تمؾ أف مف تالكق نفس تخكؼ في ىناؾ كاف كا 
الخاص  القطاع إلى االتجاه ساد كلقد.كمصداقيتو مكضكعيتو عمى تؤثر األكاديمي كقد لمبحث

 بعض أف حتى األبحاث تمكيؿ طريؽ عف لممؤسسات التعميمية المباشر غير الدعـ عمى لمحصكؿ
 تحت البسيطة بعض البحكث إجراء في اتالشرك مع لمشراكة لممتفكقيف تسعى الثانكية المدارس
 المختمفة في  العالـ بمداف في الجامعات بدأت كما الشركات. تمؾ مف فنييف كميندسيف إشراؼ

 المعركؼ أف كمف األمريكية. المتحدة الكاليات في السائد باالتجاه حذكان  مماثمة برامج كضع كتفعيؿ
 كالقطاع بيف الجامعة الشراكة تفعيؿ في مريكيةاأل المتحدة الكاليات نيج تنتيج الدكؿ مف العديد

.(2005)طيب كاخركف، الخاص
 أبحاثيا إلجراء كبيرة متفرغة ان كأقسام ضخمة معامؿ تنشئ الشركات كانت اآلخر، الجانب كفي     

 أبحاث معامؿ إلى الجامعات إلى تحكيؿ المجكء األجدل مف أف كجدت أنيا إال كالخاصة، األساسية
 العقكؿ أحسف اجتذاب عمى بينيا الخاص إلى التنافس فيما القطاع انتفت حاجة شركات كبذلؾ ليا؛
 دكف بخس بثمف العقكؿ تمؾ شراء ببساطة إمكانيا في أصبح إلييا؛ فقد األكاديمي الميداف في
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 في الخاص كالجامعات القطاع مشاركة معدؿ في الزيادة كرغـ.المدل التزامات طكيمة تحمؿ
 عاـ ففي الجامعات، في األبحاث أغمبية تدعـ التي زالت ىي ما ككمة االتحاديةالح فإف األبحاث
ف .الدكالرات مف ممياريف بقرابة أم األبحاث، تمكيؿ مف ٪١ مف بأقؿ ساىمت الشركات ٨٩٩١  كا 
 الشراكة كغالبية.٨٩٩١ عاـ الخاص في القطاع دعـ أضعاؼ سبعة يبمغ أنو إال قميؿ ذلؾ قدر كاف
 بالتصميـ تتصؿ التي التقنية في مجاالت تككف البحكث مشاريع في الخاص القطاعك  الجامعات بيف

ف كاإلنتاج، كالتصنيع  مجاالت تفتح التي العممية التخصصات في يدعـ البحكث بعضيا كاف كا 
 .(2005)طيب كاخركف، السكؽ لمتكسع في جديدة منتجات البتكار
 الصناعيةوالمؤسسات  كاديميةاأل مؤسسات ال بين التعاون في المعاصرة التوجيات:  2.1.1

:(Government-University-Industry Research - Report of a Workshop,2000)  
 ففي العقديف كالتعقيد؛ كالكثافة العدد في تزيد الخاص كالقطاع الجامعة بيف الشراكة 

 التمكيؿ الكمية، كنسبة حيث مف الجامعية لؤلبحاث الشركات دعـ معدؿ زاد الماضييف
 .ككؿ الجامعية ؤلبحاثل
 كما  الخاص القطاع مع الجامعات فييا تتعاكف التي األبحاث مجاالت في تنكع ىناؾ

 الرعاية الصحية مجاؿ في األبحاث طبيعة إف حيث آلخر، مجاؿ مف التعاكف طرؽ تختمؼ
 غالبية كانت كلقد.كاليندسية الطبيعية العمـك أبحاث عف كثيرا تختمؼ الحيكية كالعمـك
الترخيص  مف تحقيؽ دخؿ عنيا نجـ جديدة اكتشافات إلى تكصمت التي اثاألبح

 الحيكية. العمـك مجاؿ في باستخداميا
 لتحكـ األكاديمية المؤسسات كضعتيا التي كالنماذج كالمكائح القكاعد مف العديد ىناؾ 

 اتالجامع الفكرية البتكارات الممكية حقكؽ فحماية الخاص، كالقطاع الجامعة بيف الشراكة
البعض  إف بؿ لكائح، تصدره مف بما تحقيقيا الجامعات تحاكؿ التي األساسية الميمة ىي
 خيرية، مؤسسات خاص أك كانت مؤسسات قطاع خارجية، سكاء مؤسسات إلى يمجأ منيا

 .الميمة ىذه في لمساعدتيا
 :(2013)االغا وحرارة،  الصناعية األكاديميةالشراكة  ومعوقات دوافع:  2.1.2

 ىنالؾ نفسو، الكقت كفي الصناعة، مع البحثية العبلقة لتكجيو الدكافع مف لعديدا ىناؾ     
 األدكار عف الدكافع ىذه كتنشأ تجاكزىا عمى العمؿ مف بد ال العقبات كالمعكقات مف مجمكعة
 كىي تشمؿ: الصناعة، مع العبلقة تؤدييا التي اإليجابية
 كبالتالي فعمية إشكاالت حؿ في ةالبحثي العبلقة تسيـ حيث :لمصناعة التنمكم الدكر 

 .الصناعة كاقع تحسيف
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 ثـ كمف العممية ذكاتيـ لتحقيؽ األكاديمييف أماـ تفتح المجاؿ حيث :األكاديمي الدكر 
 يككف النجاحات مف مناسب سجؿ تحقيؽ بعد االستشارات الفنية كلتقديـ الميني، لمتطكر
 .التقنية فةلممعر  طمبا األكاديمييف نحك لئلقباؿ لمصناعة دافعا

 مف كاقعية مشكمة عمى العمؿ عند الطبلب دافعية تزداد حيث :لمطمبة المعنكم الدكر 
 .التخرج بعد كتفتح المجاؿ لتكظيؼ الطمبة الصناعة،

 مما الجامعة، مع كالتعاكف التفاعؿ بجدكل الصناعة قناعة تعزز حيث :المجتمعي الدكر 
 .التشبيؾ في يسيـ

 :(2013)االغا كحرارة،  منو النقاط من العديد في تتمثل فيي المعوقات أما
 المعرفة عمى المنفتحة األكاديمية النظرة بيف التكفيؽ صعكبة في تتمثؿ إشكالية ىنالؾ 

 ىذه كتزداد التقنية، المعمكمات لسرية الصناعة كبيف نظرة لؤلبحاث العممي كالنشر العممية
 مجاؿ في خبرة الطرفيف كقمة العممي النشر مجاؿ في الصناعة خبرة قمة مع الصعكبة
 .العبلقة ىذه مثؿ تنسيؽ

 بيف الثقة محدكدية بسبب محدكدا زاؿ ال المشتركة البحثية لممشاريع الفعمي التطبيؽ إف 
 .بينيما كالتقني التكاصؿ المعرفي فعالية كعدـ الطرفيف

 نحك البحثية المشركعات مقترحات تكجيو صعكبة عف ناتجة تخطيطية إشكالية ىنالؾ 
 ىذه مثؿ يمكلكف فالذي بالمانحيف خاصة كجكد أجندات ظؿ في الفعمية االحتياجات
 تمبي التيتمؾ مف  أكثر المانحيف تكجيات ترضى بحثية جيكد إلى يؤدم مما النشاطات،
 .الفعمية الصناعة احتياجات

 شكاالتو العممي البحث مفيـك عمى الصناعة كعي في نقص ىنالؾ زاؿ ال  في كقصكر كا 
 كارتباطو حيثياتو كمف ،كالمضمكف الشكؿ حيث مف مشركع التخرج لكاقع صناعةال فيـ
 .أكاديمية مناقشة كخضكعو لمجنة الطمبة يكتبو تقرير ككجكد كمادتو معينة بمدة

 الصناعة مع التفاعؿ تجارب لخكض األساتذة قبؿ مف تردد ىنالؾ. 
 صناعية، (المتنكعة كالقطاعات الجامعة بيف كالتقاليد الثقافة في ختبلؼاال مف بالرغـ     

 ،ؿالتفاع مف عالية درجة لتحقيؽ مناسبة آلية كجكد ضركرة  كاضحان  أصبح فقد ،)الخ.....زراعية،
 التفكير تعني كالمعرفة المعرفة، يصنع الجامعات في فالتعميـ بينيما، كأكثؽ أكسع تعاكف  أجؿ مف
 .الحالي الكضع بعد ما إلى لمتفكير ساسيةاأل المفاىيـ كتطكير) كالتصميـ ،التخطيط ،ستكشاؼاال)

 اأىمي كالمتغيرات المتطمبات مف كبير عدد بمكاجية مطالبة أصبحت الحاضر كقتنا في الجامعة
 كالزراعة الصناعة في المتقدمة التقنية أنكاع مختمؼ في المتخصصيف مف كبيرة أعداد إلى الحاجة
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 أف عمينا يحتـ المتقدمة المجتمعات تشيده الذم ؿاليائ التقني التقدـ إف حيث ،الخ ....كالتجارة
 البحثي النشاط تكجيو إلى كالحاجة العالمي، الركب عف نتخمؼ ال حتى التقدـ ىذا كنكاكب نساير

 جتماعيكاال قتصادماال كالتقدـ التنمية أف منطمؽ مف كذلؾ ،التطبيقية المجاالت نحك كالعممي
 إلى الحاجة .العممية البحكث تمؾ نتائج عمى عتماداالب يتحقؽ المجاالت مف ذلؾ كغير كالزراعي
 الشؾ كمما .المجاالت جميع في التنمية متطمبات تمبية في فعالية أكثر بصكرة الجامعات مساىمة

 لمتطكر الصحي المناخ تكفير إلى يؤدم سكؼ كالمؤسسات الجامعات بيف العبلقة تنمية أف فيو
 المجتمع متطمبات عف معزكلة الجامعات جعؿ إلى ؤدمي قد العبلقة ىذه غياب أف بيد ،التقني
 اإلنتاجية القطاعات تكجو استمرار إلى باإلضافة المجتمع نمك في الفعاؿ لدكرىا محققة كغير

 الظركؼ كبيف بينيا نسجاـاال غياب مف ذلؾ عمى يترتب كمااألجنبية  التقنية عمى لبلعتماد
 .المجتمع في السائدة كغيرىا جتماعيةكاال قتصاديةاال

ميما بمغت ميزانيتيا ال تستطيع تمكيؿ البحث العممي بشكؿ كبير، كلكف   األكاديميةمؤسسات إف ال
كالقطاعات اإلنتاجية  األكاديميةمؤسسات في حاؿ كجكد شراكات متينة كجسكر تعاكف بيف ال

اؽ فمقد عمدت كفي ىذا السي.تجييرىا باتجاه دعـ البحث العممي كالخدماتية فإف ىذه الشراكات يمكف
الجامعات عمى مستكل العالـ عمى تأسيس مراكز لدييا لمعمؿ عمى تشبيكيا مع القطاعات اإلنتاجية 

الجامعات ىي المحرؾ  .كالخدماتية بما يعزز البحث العممي لدييا كيعمؽ قناعة أصحاب األعماؿ
 الصناعية  األكاديميةتعزيز الشراكة كز ا كمف ىنا جاءت فكرة تأسيس مر .لعممية التطكير كاالبتكار

حاكي مراكز مشابية تككف جسرا كاضح القنكات يربط الجامعة بالقطاعات اإلنتاجية كالخدماتية ك تل
كز ستككف مأسسة العبلقة بيف الجامعة كالقطاعات االمر  هالميمة األساسية ليذ .في جامعات عالمية

 األكاديميةمؤسسات تبذؿ في ال اإلنتاجية كالخدماتية، إننا ال نستطيع أف ننكر أف ىنالؾ جيكد
ببرامجيا المختمفة سكاءن البكالكريكس أك الماجستير لربط البحث العممي المكجو نحك تطكير 
القطاعات اإلنتاجية كالخدماتية، إال أف ىذه الجيكد بحاجة إلى مأسسة كتنظيـ لتعظيـ الفكائد 

ء الباحثيف ككجية ألرباب العمؿ يجدكف المرجكة لرفعة الجامعة كتقدميا كلتبقى منارة لمكطف كالعمما
 (.26/6/2015)مكقع مركز النجاح لبلبتكار كالشراكة الصناعية،  ضالتيـ في التطكير كاالبتكار
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 ثانيالمبحث ال

 الصناعية – األكاديميةالشراكة  ز آفاقنموذج لتعزي
 مقدمة.

 الصناعية. -تعزيز آفاق الشراكة االكاديمية: وصف نموذج  3.3.3

 Cooperationوالصناعية ) األكاديميةلتعميم التعاوني  بين المؤسسات ا  3.3.3

Education). 

 .(Life Long Learnالتعميم المستمر ):  3.3.2

 .(Scientific Researchالبحث العممي ):  3.3.2

 .(Practical Trainingالتدريب العممي ):  3.3.2

 .(open knowledge platformsمنصات المعرفة المفتوحة ) : 3.3.2
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 ثانيالمبحث ال
 الصناعية –نموذج لتعزيز آفاق الشراكة األكاديمية 

 مقدمة:
 في ىي الجامعات مخرجات ك ناحية مف كمستمرة تبادلية عبلقة كالجامعات الخاص القطاع عبلقة    

 النظاـ نكعية عمى تعتمد المدخبلت ىذه أف كحيث الخاص، كلمقطاع العمؿ لسكؽ مدخبلت الحقيقة

 .الجامعات تخرجيا التي المخرجات نكعية كعمى الجامعات ىذه يف التعميمي

 يستفيدشراكة استراتيجية   ىي كالتطكير، البحث في كالجامعات الخاص القطاع بيف الشراكة إف     
نما فراغ  مف ينشأ ال اقتصادم تقدـ أم إف الطرفيف، كبل منيا  كتجربة بدأت فكرة األصؿ في ىك كا 

 التي كالجامعات البحكث كمراكز المعامؿ إمكانيات لذلؾ كمنتج، الكاقع ضألر  ظيرت ثـ كمف درست

شراكة بيف الجامعات كالقطاع  ىناؾ يككف إف المستغرب مف ليس لذلؾ .األكلى الخبرة بيت ىي
كفاءة  ارتفعت فكمما .العالي التعميـ كمؤسسات الجامعات ىي كالتطكير البحث معامؿ الف ،الخاص

 كبعدت ضعفت ككمما الخاص، لمقطاع الداخمة العمؿ قكة كفاءة رتفعت ا كمما لي مؤسسات التعميـ العا

 تكمفة تككف كبذلؾ الخاص لمقطاع مناسبة غير مدخبلت أصبحت كمما يطمبيا التي الميارات عف
 الجامعات فيـ عدـ أف كما. أقؿ الخاص القطاع تطكير في إسياميا يصبح كأيضان  أكبر تييئتيا إعادة

 كعمى كبير، بشكؿ االتصاؿ كتفعيؿ العمؿ ككرش كالندكات االجتماعات عقد يستكجب كةالشرا لمعنى

 الخاص لمقطاع يككف أف المفركض مف أنو كما .الشراكة ىذه لتفعيؿ األضكاء عف كبعيدان  السنة مدار

 اتالتغير  يعرؼ ال كىك الخاص القطاع يريد ماذا نعرؼ ال نظؿ ألننا لممناىج التخطيط في دكر أك كممة

 البحكث أىمية ليـ كتبيف الخاص القطاع تجذب أف مجامعةل بد  كال .الجامعات مع الشراكة تحدثيا التي

 .(2102 )مقداد،اإلشكاليات مف كثير عمى كتقضي حمكؿ مف تقدـ كماذا العممية،
 

 :الصناعية كالذم يتككف مف – األكاديمية(: نمكذج الشراكة 0انظر الشكؿ )
 :األكاديميةسسات مدخبلت كمتطمبات المؤ 

 .المناىج .1
 .الطالب .2
 .االكاديمييف .3
 المصادر. .4
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    :ىداؼ كمتطمبات المؤسسات الصناعيةأ
 .القيمة المضافة .1
 .االنتاجية .2
 التطكير. .3
 .االستدامة .4
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 الصناعية ومكوناتو األكاديميةالشراكة  آفاق لتعزيز نموذج: ثانيالمبحث ال
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 الصناعية األكاديميةالشراكة  تعزيز آفاق : نموذج(1شكل رقم )

 (,.P 55163Abu Hanieh et al:) :المصدر
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 الصناعية. -: وصف نموذج تعزيز آفاق الشراكة االكاديمية 3.3.3

 :(Abu Hanieh et al.,2014)مدخالت النموذج  :اوالً 
الصناعية حيث يبيف المخطط  – اديميةاألك( اعبله يبيف  العبلقة التكاممية لمشراكة 1الشكؿ رقـ )
ربعة مدخبلت إلتماـ عممية التعمـ مف جية كتعزيز أتتطمب عمى االقؿ  األكاديميةاف المؤسسات 

 الشراكة مع القطاع الصناعي مف جية اخرل كىي كالتالي:
تعتبر مدخؿ رئيسي كالتي تتطمب اف تككف المساقات كخطط التدريس مجيزة كمعدة  :المناىج .1

ة لتأىؿ الخريجيف اف يككنكا قادريف عمى المنافسة في السكؽ المحمي كالعالمي عبلكة عمى بعناي
 .ذلؾ المناىج يجب اف تككف متطكرة كمكاكبة الحتياجات السكؽ المحمي كالعالمي كتغيراتو

 .األكاديميةالذم يعتبر جكىر العممية  :الطالب .2
الذيف يعتبركف مسيميف كميسريف  يميةاألكادكىـ اساتذة المؤسسات  :االكاديميين/ المسيمين .3

 .لمبحث كطرؽ التعمـ الحديثة
تعتبر التسييبلت الفنية كبيئة العمؿ الصناعية مصدر ميـ مف مصادر الشراكة  :المصادر .4

 الصناعية بجانب الكتب كمحركات البحث. األكاديمية
.    

 :متطمبات المؤسسات الصناعية :ثانياً 
 :ىمياأمكر كثيرة لتحقيؽ اىدافيا كالكصكؿ لتنمية حقيقية ك اما المؤسسات الصناعية تتطمب ا

 : Value Added)القيمة المضافة) .1

 في يان مفع مطبقة ىيك ، اتميالعم ألداء زان متمي مقياسان  مضت سنة 15 منذ المضافة القيمة ت عد     
 : (1988 ،المالية البحكث مركز)اآلتيةمزاياىا  بسبب الصناعات جميع
 األداء ـتقكي اـنظ تكفير في المضافة السكقية القيمةف تككي عم قكية ةبلقع يال. 
 النتائج جميع فع اإلدارة لمساءلة كمجاالن  المسؤكلية محاسبة اـظبيؽ نلتط صالحة بيئة تكفر 

 .مكحدةال االقتصادية
 الماليةاالستراتيجيات  ككضع المالية القرارات صنع اتميعم لجميع كأساس يااستخدام فيمك. 
 حكافزمل كبرنامج لةفعا ةمكسي. 
 كالخارجية يةمالداخ تصاالتلبل ةمفاع ةمكسي. 
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،كأستعمؿ  Harvard Business School  في  عاـ   1980 ـ  المصطمح ىذا  في  Porter  قدـ   

 Value. كمصطمح القيمة المضافة Porterفي التحميؿ المالي قبؿ بضع سنكات قبؿ اف يستخدمو 
Added لتحقيؽ ذلؾ ىي  طريقتاف كتكجد.لممنظمة المستدامة التنافسية الميزة لتطكير يستعمؿ أف يمكف

 .Value System (Lynch, 2000) القيمة نظاـ ك Value Chainالقيمة  سمسمة 
كتستعمؿ سمسمة القيمة المضافة لمتعرؼ عمى المكارد كالعمميات االساسية كالتي تمثؿ القكة      

 فرص لتطكير الميزة التنافسية.كال ،كالمنطؽ التي ىي بحاجة الي تحسيف
(Harrison&John,1998 كتنشا الميزة التنافسية مف الطريقة التي بيا المنظمة تضـ كتدير .)

كتساعد عمى فيـ الطبيعة الداخمية لممنظمة كتصكير ىيكؿ القدرات مف خبلؿ  ،انشطتيا المنفصمة
التي يتحرؾ بيا المنتج مف مرحمة تعرض سمسمة القيمة الكيفية .النظر الييا كمجمكعة مف العمميات

حيث تقسـ المنظمة اعماليا الى سمسمة مف االنشطة .المكاد االكلية الى اف يصؿ الي الزبكف النيائي
 ككؿ عنصر اك نشاط في سمسمة القيمة يسيـ في جزء مف القيمة الكمية المقدمة لمزبكف.

ساس لسمسة القيمة ىك اضافة اكبر الف المفيكـ اال .ككذلؾ يسيـ في جزء مف االرباح الكمية     
قيمة ممكنة باقؿ كمفة ممكنة كقياس مقدار المساىمة في القيمة المقدمة كالربح لكؿ جزء في السمسمة 

(Macmillan & Tampoe,2000)،  فسمسمة قيمة المنظمة ىي نظاـ متداخؿ اك شبكة مف
 ةاك كفاء ةكمفتب االنشطةاحد  االنشطة متصمة مف خبلؿ ركابط، كالركابط تحدث عندما يتأثر

كتربط سمسمة القيمة انشطة المنظمة مع االجزاء الكظيفية االساسية، كمف ثـ ، االنشطة االخرل
تحاكؿ اف تضع تقييـ إلسياـ كؿ جزء في تكليد القيمة المضافة الكمية لؤلعماؿ كبشكؿ جكىرم كمف 

 :خبلؿ ما ذكر يمكننا القكؿ اف سمسمة القيمة تؤكد عمى
 المنظمة مف جزء كؿ بيا يسيـ التي المضافة القيمة. 
 مف جزء كؿ ك التنافسية الميزة تحقيؽ في المضافة القيمة خبلؿ كمف المنظمة كؿ إسياـ 

 .بيا يقـك أف يمكف االجزاء ىذه
 القيمة أف ىذه ككيؼ لممنظمة قيمة تكليد باتجاه يسيـ أف يمكف جزء كؿ أف كيؼ يمتحف التحميؿ ىذا 

 (Lynch, 2000).االخريف المنافسيف بقية عف منافسك المنظمة ستميز
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 :(2005)اصدارات كزارة االقتصاد الكطني، ( Productivityاالنتاجية ) .2

 ىي كاإلنتاجية.المدخبلت مف محددة قيمة مف المخرجات مف نسبة اكبر تحقيؽ تعني اإلنتاجية    
 قياسنا المخرجات، مف يفمع مستكل تحقيؽ عمى المختمفة اإلنتاج عناصر قدرة يكضح مؤشر

 .اإلنتاجي لمغرض استثمارىا تـ التي بالمدخبلت
 :اإلنتاجية أىمية  

 قدرة اكثر السمعة يجعؿ مما اقؿ، كبمكارد اقؿ بمجيكد المنتجة الكحدات مف اكبر كميات إنتاج .1
 .السكؽ في مثيبلتيا منافسة عمى

 الطمب زيادة إلى يؤدم السعارا كانخفاض المنتجات، بيع اسعار تخفيض إلى اإلنتاجية تؤدم .2
 االرباح كزيادة الداخؿ النقدم التدفؽ زيادة كبالتالي المبيعات، كزيادة

 نجاح لكف العامميف، مف نسبة مف التخمص إلى القصير المدل في اإلنتاجية زيادة يؤدم .3
 المزيد كجذب تكسعيا عمى – كالطكيؿ المتكسط المدل في – سيعمؿ لؤلرباح كتحقيقيا المنشأة

 .العمؿ عف العاطميف العماؿ مف
 .المتعددة االستعماالت ذات النادرة لممكارد االمثؿ االستخداـ اإلنتاجية تحقؽ .4
 لمسكاف كاالجتماعية االقتصادية الرفاىية كتحقيؽ المعيشة مستكل تحسيف .5
 في قدالفا يقمؿ لممكارد المنِتج فاالستخداـ .القكمية الثركة لزيادة الكحيد المصدر ىي اإلنتاجية .6

 .الضياع مف النادرة المكارد عمى يحافظ كبالتالي، اإلنتاج،

 يجب فاإلدارم .اإلدارة كعممية التقييـ، المراقبة، التحميؿ، عممية مف طبيعي جزء ىك :اإلنتاجية قياس 
 :عمى يساعد اإلنتاجية قياس .تحسينيا اجؿ مف اإلنتاجية يقيس اف
 (،االدارة فاعمية (لممنشأة االساسية األىداؼ تحقيؽ درجة -
 .معيف ناتج لخمؽ المكارد استغبلؿ كفاءة معرفة -
 .(االعماؿ دنيا في كالبقاء المنافسة عمى القدرة (المنشأة فاعمية عمى الحكـ -
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 :(Developmentالتطوير) .3
التطكير يعني " اف ينشط االنساف في ابتكار الجديد مما يمبي احتياجاتو كيرفع جكدة حياتو،     

 (.2009 ما يتكفر لديو مف مكارد طبيعية معرفية )الثمثي، مستغبلن 
المعارؼ االخرل الى خطة اك تصميـ لمنتج جديد اك  عرؼ التطكير بانو " تحكيؿ نتائج البحث اك   

 ،خدمة جديدة اك اسمكب تقني جديد اك التحسيف الجكىرم لمنتج اك خدمة اك اسمكب تقني معركؼ
 (.1998االستخداـ )الييئة السعكدية لممحاسبيف، سكاء كاف ذلؾ بغرض البيع اك 

كالتصميـ كاختبار البدائؿ كاعداد النماذج االكلية كتشغيؿ  ،كيشمؿ التطكير الصياغة النظرية     
كال يتضمف التطكير التغيرات المتكررة اك الفترية لممكجكد مف المنتجات  ،الكحدات الصناعية التجريبية

حتى لك كانت ىذه التغيرات  ،يات التصنيعية اك العمميات المستمرة االخرلاك العمم ،اك خطكط االنتاج
 .تعبر عف التحسينات

في حيف يقصد بالبحث كالتطكير " كؿ المجيكدات المتضمنة تحكيؿ المعارؼ المصادؽ عمييا        
تباشر مثؿ  .في صكرة اساليب اك طرؽ انتاج كمنتجات مادية كاستيبلكية اك استثمارية ،الى حمكؿ فنية

ىذه النشاطات اما في مخابر الجامعات اك مراكز البحث التطبيقي كفي المؤسسات الصناعية دكف 
 (.1992اعتبار خاص لحجميا )اككيؿ، 

 

 (:Sustainabilityاالستدامة في تنمية المؤسسات الصناعية ) .4
 البيئية األكثر التحديات لمكاجية بالنسبة حاسمة بأىمية المستدامة الصناعية التنمية تحقيؽ يتسـ     

 في التصنيع السريع عمى القائـ كاإلقميمي الكطني االقتصادم النمك عف نجمت كالتيإلحاحان اليكـ، 
يجاد الدخكؿ الرئيسية كراء تحقيؽ الدفع قكة ىك يزاؿ ال التصنيع إف   كحيث .العالـ مف كثيرة أجزاء  كا 
 كقت أم مف أىمية أكثر لبلستدامة أصبح قابمة الصناعي لئلنتاج أنماط اعتماد فإف   العمؿ، فرص
ا أشد التحكيمية السمبية لمصناعة البيئية العكاقب مكاجية إلى الحاجة صارت كقد .مضى  بسبب إلحاحن
كالمنتجات )المؤتمر  المكارد عمى العالمي الطمب في زيادة مف يصاحبو كما السريع السكاني النمك

 (.2013، 15الدكرة  –ة الصناعية العاـ لمنظمة االمـ المتحدة لمتنمي
ـ   كمف       بصكرة االقتصادم مطمكب لمنمك كمستداما جديدا نمكذجا بأف   متزايد اعتراؼ فيناؾ ث
 الخاـ المكاد استخداـ جية كزيادة مف االقتصادم النمك بيف االرتباط فؾ إلى الحاجة كتحتؿ .عاجمة
 ."صناعة  خضراء" إلى اجةالح أم - أخرل جية مف السمبية البيئية كاآلثار
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 حساب صحة عمى يأتي ال الذم الصناعي اإلنتاج بأن يا ببساطة الخضراء الصناعة ت عر ؼ     
 مراعاة إلى الصناعة الخضراء . كتيدؼنسافاال صحة عمى سمبية آثار إلى يؤدم أك الطبيعية األنظمة

 م  تيك عمميات، مف الصناعية لمؤسساتا بو تقـك ما في كاالجتماعية كالمناخية البيئية االعتبارات
 كاالستراتيجيات الن ي ج مف عبر مجمكعة ببعض بعضيا المرتبطة العالمية لمتحديات لمتصدم منصة
 .الناشئة كالسكقية الصناعية القكل مف كالتي تستفيد كرم الؼ لمتنفيذ كالقابمة قطاعات لعدة الشاممة

 

ركات عمى تحقيقيا كتكظؼ ليا كافة االمكانيات  المادية كىذه تعتبر اىـ االىداؼ التي تعمؿ الش    
لذلؾ ينبغي عمى القطاع االكاديمي اف يتفيـ احتياجات القطاع الخاص الصناعي كيسخر . كالبشرية

كافة مدخبلت التعميـ كالتعمـ لديو مف الطمبة ك المناىج كاالكاديمييف الباحثيف كالمصادر لتحقيؽ 
كىذا لف يتحقؽ اال بتعزيز  .مرتفعة كتطكير مستمر كاستدامة مضمكنةانتاجية عالية كقيمة مضافة 

 الصناعية مف خبلؿ عدة طرؽ: األكاديميةالشراكة 
 Cooperationوالصناعية ) األكاديميةالتعميم التعاوني  بين المؤسسات :  2.2.2

Education): 

كالمؤسسات الصناعية  يةاألكاديمالتعميـ  التعاكني كالذم يبنى عمى التعاكف  بيف المؤسسات        
حيث يقسـ  .يعتبر كاحد مف اىـ طرؽ التعمـ لمتخصصات اليندسية كالتجارية كتكنكلكجيا المعمكمات

 (:Jaramillo et al.,2013التعميـ المزدكج الى قسميف رئيسيف)
A. ( التعميـ في القاعات الدراسيةIn Classes.) 
B. ( التعميـ في السكؽIn Market). 

السؤاؿ كالعمؿ مع فريؽ لطمبة عمى مشاركة افكارىـ كآرائيـ حيث يعتبر االستفسار ك كىذا يساعد ا     
 (Smith,2013التي تشجع كؿ طالب عمى المشاركة كبذؿ طاقة ضمف الفريؽ ) مف االسبابعمؿ 

 

التعميـ التعاكني مع سكؽ العمؿ ييدؼ الى تطكير الشراكة مع السكؽ المحمي كيفتح فرص جديدة      
لخريجيف في اعماليـ كمستقبميـ الكظيفي، أم يساعدىـ في جسر الفجكة بيف العمـ النظرم لمطبلب كا

ىذا يساعد عمى .كالممارسة العممية كيؤىؿ الطمبة ليككنكا جاىزة لتحديات سكؽ العمؿ مف اكؿ يـك عمؿ
جنيب تحسيف كتطكير مستكل التعميـ في فمسطيف كيشجع الطمبة لمكاصمة التعميـ العالي في البمد كت

 .(Abu Hanieh et al.,2014)ىجرة العقكؿ الشابة كيكجييـ لتطكير دكليـ بشكؿ افضؿ
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 (Life Long Learnالتعميم المستمر ):  2.2.3

يقصد بالتعميـ المستمر، ذلؾ النكع مف التعميـ الذم ييدؼ إلى مساعدة الفرد في مكاجية      
ؿ العمؿ أك المجتمع، تحقيقا لمتكامؿ كالترابط المتغيرات الحضارية ػ االجتماعية كالتقنية ػ سكاء في مجا

بيف اإلنساف كالبيئة التي يعيش فييا، كصكال إلى النيكض بيا عف طريؽ حشد الطاقات البشرية 
جراءات تنظيمية، تقكـ بدكر الكسيط  نمائيا، كحشد طاقات البيئة كاالستفادة منيا  كذلؾ طبقا لخطط كا  كا 

 (.1976،الراكم) مخرجات المستيدفة كنتائج متكخاةبيف ىذه الطاقات كمدخبلت، كبيف ال
كيأخذ التعميـ المستمر عند بعض المفكريف  معنى التدريب مف أجؿ التغيير، كتعزيز التعمـ الذاتي      

عمى مستكل كؿ مف الفرد كالجماعة، كال يعني كصفو بمستمر، أنو ليس لو حد يقؼ عنده، فيك قد 
مجددا نظرا لحاجة تطرأ، سكاء أكانت ممثمة في ظركؼ البيئة يتكقؼ، كلكنو ال يمبث حتى يبدأ 

كالمجتمع أـ مستجدات الحضارة، السيما التقنيات التي يتكصؿ إلييا العقؿ البشرم مف حيف آلخر، مما 
يستدعي استمرار التدريب كالتعايش معيا، كي ال تستبد بالمجتمع الحاجة كلكي يتمكف مف مكاكبة 

 (.1987، فكرتر)العصر

يكـ التعميـ المستمر مفيكما ليس جديدا فيك قديـ قدـ الحضارات كقد أطمؽ عميو عدة مف
 continuing)، كالتربية المستمرة (lifelong education)التربية مدل الحياة  كىيمصطمحات 
education) كالتربية الدائمة ،(L'Education-Permanente كالتعميـ المستمر ،(Continuous 
Learning)، تقتصر عمى  ؿ ىذه المصطمحات تتفؽ عمى أف التربية كالتعميـ ىي عممية مستمرة الكك

مرحمة معينة مف العمر، كأف التجدد لئلنساف ىك الحياة بمعناىا الكامؿ كالجمكد ىك المكت، كلكي 
طبلؽ قدراتو كمكاىبو كتجديد خبراتو كمعارفو نطكر المجتمع ال بد أف نبدأ بتطكير الفرد، ير كأم تطك  ،كا 

ال يككف إال بالتعمـ كالخبرة كالتربية التي تستيدؼ الفئات المينية، كالطبقات االجتماعية، بحيث ال نفرؽ 
كتزيد مف إنسانيتو التي  بيف رجؿ كامرأة أك غني كفقير، ألف التربية تحرر اإلنساف مف سمبياتو كنقائصو

حقيقي يأتي بعد أف نترؾ المدرسة كال تنمك بالعقؿ كالفكر كالعمؿ، ككما قاؿ جكف ديكم "إف التعمـ ال
 .(1988)بركات، يكجد مبرر لتكقفو قبؿ المكت

المتضم ف في ما تقدـ، ألصؽ أنكاع التعميـ بنظاـ التعمـ عف  المستمر بمفيكموكيعتبر التعميـ        
ي تعدد بعد، ذلؾ أف كبل منيا يعتبر جزءا مف التعميـ المفتكح، كمكمبل لآلخر، كما أنيما يمتقياف ف

الكسائط التي تخدميما، مف مادة مطبكعة كمادة مسمكعة أك مرئية مسمكعة كغير ذلؾ مف األنماط 
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كالقنكات المستخدمة في اكتساب المعرفة كالعمـ. بؿ إف المثؿ اعتبار جميع أنكاع التعميـ أنماطا مختمفة 
آخر مف الجامعات لعمو لمتعمـ المستمر، كفي مقدمتيا الجامعات. بؿ تفتؽ العقؿ البشرم عف نمط 

"جامعة دكف  ػينسجـ أكثر مف سكاه مع التطكرات كالتجديدات التي تتكالى تباعا في دكرة الحياة، ىك ال
جدراف" التي قاـ بيا معممكف مف اتحاد الجامعات التجريبية، ككاف ىدفيا األساسي تطكير نمكذج 

جعؿ منيا معمما، كىذا يقتضي أف تقـك التعميـ لدل الطالب الذم يرتكز عمى خبرتو الشخصية، مما ي
ىذه الجامعة "بتطكير طرؽ جديدة لتقييـ المعمكمات كطاقات الطبلب، كاف تككف البرامج التي تضعيا 
لينة كقابمة لمتغيير، كلمكصكؿ إلى ىذه األىداؼ العممية التي تترجـ ىدفيا األساسي، عمييا أف تضع 

  .(1985)اليكنسكك، بنى جديدة"
ـ المستمر يمكف اف يراقب مف خبلؿ مؤسسات التعميـ العالي اك مؤسسات قطاع خاص كمع التعمي    

ذلؾ ىذا يتطمب مف الحككمات اف تضع القكانيف كالمعايير لتطبيؽ التعميـ المستمر في شكؿ مف اشكاؿ 
 .(Southwest consortium, 1994) التعاكف بيف التعميـ العالي كالصناعة

 (Scientific Researchالعممي ) البحث:  2.2.4
 تنمية في الفائقة ألىميتو نظرا بيا القياـ بالجامعات المناط الثانية الكظيفة العممي البحث يعتبر     

 ألىدافو تبعا كتنكعت العممي البحث تعريفات تعددت كقد .مشاكميا كحؿ المختمفة القطاعات كتطكير
 كفقا حميا، بقصد ما مشكمة دراسة عمى التأكيد حكؿ تمتقي التعريفات معظـ كمناىجو لكف كمجاالتو
 كتعدد حياديتيا اختبلؼ عمى العممية البحكث بيف الكحدة مف نكعا يعطي كىذا ،دقيقة عممية لقكاعد
 كالقناعات الميكؿ بحسب مختمفة زكايا مف العممي البحث مفيـك الباحثيف مف العديد تناكؿ كقد.انكاعيا
 (.2008 ،)الجعفرم  منيـ لكؿ العممية

 لدييا تتكافر الجامعة اف اكالىا:لسببيف بالجامعة التصاقا الكظائؼ اكثر العممي البحث يعتبر     
 لمدكؿ، التنمية بحاجات المرتبطة االبحاث بنشاطات القياـ عمى القادرة كالبشرية الفكرية المكارد
 بصكرة االبحاث بنشاطات القياـ طريقيا عف يمكف التي الكحيدة المؤسسة تعد الجامعة اف:كثانييما

 المختمفة المجتمع قطاعات الييا تحتاج التي االستشارية الخدمات تقدـ اف ليا يمكف كالتي انضباطية
 (.2009 ،)حراحشةالخاص القطاع مف اـ حككمية اكانت سكاءن 
 كذلؾ،كحيكم متطكر جديد كاقع الى كالمتردم المتخمؼ الكاقع نقؿ الجامعات تستطيع ك كما     

 جكانب مختمؼ اكتسابيا خبلؿ مف كالتطكير كالبحث سةراالد عمى القادرة العممية لمقكماتا المتبلكيا
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 الذيف كالمفكريف العمماء تنتج التي العممي لمبحث الرئيسية المؤسسة فيي كعميو ،كالميارة كالعمـ المعرفة
 (.2009 ،ا)حراحشةكحمي مشكبلتو راسةكد بالمجتمع النيكض عمى يعممكف
 كيمكف التحديد كجو عمى كالصناعية االقتصادية التنمية عممية في حاسمادكران  امعاتالج تمعب     
 العممي البحث مخرجات كمف الجامعات مع التعاكف مف الصناعة تجنييا التي كالفكائد االىمية اجماؿ

 كفيرت ،الخاص القطاع بكحدات االنتاجية المجاالت في االستفادة: اىميا ياامز   بعدة تحديدا الجامعي
 التسكيقية كالككاالت لممؤسسات الفنية المشكرة تكفير في المساعدة الخاص، لمقطاع التقنية المعمكمات

 (.2001،)كسناكم لمنتجاتيا جديدة اسكاؽ إليجاد
 :(Practical Trainingالتدريب العممي ):  2.2.5
 ألنو األكاديمي؛ جيابرنام أركاف مف أساسيا ركنا األكاديميةالمؤسسات  في العممي التدريب يمثؿ     
 المسيرة لتطكير سعييا إطار في العميا الجكدة تستيدفاف المتيف العامة كأىدافيا الجامعة رسالة مف ينبع

 مستمدة عممية بصكرة الصمة ذات المجتمع مؤسسات مع بالتعاكف لدييا كالمعرفية التعميمية كالعممية
تاحة مختمفة،ال كالمعرفة العمـ لجكانب العممي الكاقع مف معطيات سكؽ  مع بالتمازج لمطمبة الفرص كا 

ميمة  عممية ميارات اكتساب لمطمبة العممي التدريب يتيح إذ النظرية، األكاديمية الدراسة أثناء العمؿ
ثارة العمؿ بقيـ االلتزاـ عمى تشتمؿ تخصصاتيـ مجاالت في  التخصصي العمؿ كميارات اإلبداع كا 

 المختمفة العمؿ مياديف في لمدخكؿ مبك رة خبرات بمنزلة راتالميا ىذه كتككف العمؿ، ضمف فريؽ
 (.2014،كمديريو )جامعة الشارقة العمؿ أرباب عمى عبئان  ال تكمؼ بصكرة

 خبلؿ مف الطمبة تدريب بشؤكف لمعناية خاصان  قسمان  األكاديميةمعظـ المؤسسات  أنشأت          
 المكمفيف التدريسية الييئة كأعضاء المختمفة الجامعة كميات في األكاديميةاألقساـ  بيف بالتنسيؽ قيامو

 لدل التدريب فرص عمى لمحصكؿ يسعكف الذيف الطمبة بيف ككذلؾ تدريب طمبتيـ، عمى باإلشراؼ
 إشراؼ تحت كذلؾ الطمبة إلحاؽ عف التنسيقية العمميات ىذه لتسفر لفرص التدريب، المكفرة الجيات
 يراقباف كالمذيف المدربة، بالجية الخاص الميداني كالمشرؼ بالتدري عمى عممية األكاديمي المشرؼ
 .كانتظاميا كجدكاىا ىذه العممية جدية كميدانيا أكاديميا
 كدعـ تعزيز خبلليا مف يمكف التي األىداؼ مف مجمكعة تحقيؽ إلى قسـ التدريب العممي  يسعى     

 :بينيا مف لمكميات األكاديميةالتعميمية ك  األىداؼ
 .التخرج متطمبات مف التدريب فييا يعتبر التي األكاديمية البرامج تطكير في المساعدة .1
 .كالحككمية الخاصة كالمؤسسات كالشركات الجامعة بيف العبلقة كتكثيؽ تكطيد .2
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 لفرص المكافرة كالجيات العبلقة ذات الكميات مع بالتنسيؽ لمتدريب المناسبة الفرص تكفير .3
 .كخارجيا الدكلة داخؿ التدريب

 .التخرج بعد المناسبة العمؿ مجاالت نحك الطالب جيوتك  .4
 .كالمؤسسات لمشركات التدريبية الفرص معارض تنظيـ خبلؿ مف التدريبية الفرص إيجاد .5
 التعريفية المقاءات عقد خبلؿ مف كالتكظيؼ بالتدريب الخاصة بالمعمكمات الطمبة تزكيد .6

 .لمطمبة كالتكجييية
 في عميو المنصكص الطبلبي التبادؿ بخصكص العبلقة ذات الكميات مع التنسيؽ .7

 العممي التدريب لتنفيذ التبادؿ كاف سكاء األخرل كالجامعات الجامعة بيف المكقعة االتفاقيات
 .دراسي فصؿ لدراسة أك

 تشمؿ التي فييا المشاركة األطراؼ جميع بيف العبلقة تنسيؽ عمى التدريب عممية نجاح يتكقؼ     
،كالمؤسسة )المدربة الجية في(الميداني كالمشرؼ ،)الجامعة في(ديمياألكا كالمشرؼ الطالب،
 .كمسؤكلياتو بكاجباتو األطراؼ ىذه مف طرؼ كؿ كالتزاـ كقناعة ،األكاديمية

في الكميات العممية التطبيقية كؿ طالب يحتاج لعمؿ تدريب عممي بعد السنة الرابعة مف دراستو      
المتدرب يككف تحت اشرؼ مسئكؿ صاحب خبرة في مجاؿ الطالب  .الستكماؿ متطمبات التخرج

التخصص كيتابع الطالب استاذ اكاديمي مف كميتو. يقـك المتدرب بكتابة تقرير يكمي يكقع مف المسئكؿ 
ىذا التدريب يؤىؿ الطالب لتطبيؽ الميارات  .المباشر في مكاف العمؿ كيقدـ لؤلستاذ في الجامعة

 ،)دليؿ التدريب العممي األكاديميةلقطاع الصناعي مع المؤسسات العممية كىذا يعتمد عمى عبلقة ا
 (.2014،جامعة الشارقة

 (:open knowledge platformsمنصات المعرفة المفتوحة ):  2.2.6

كاخريف مف  األكاديميةتنشأ كتتشكؿ بكاسطة اشخاص مف المؤسسات منصات المعرفة المفتكحة      
المكاقع  :قناة  مفتكحة لممعرفة في مكاضيع محددة مثؿ تتعامؿ كؿ كسيمة معيث القطاع الصناعي ح

كجكد ىذه  .كالمنتديات كمكاقع التكاصؿ االجتماعي حيث يمكف استخداميا لبناء ىذه المنصات المفتكحة
 Abu Hanieh et)الكسائط يساىـ في تطكير كاستدامة كفاءة المكارد البشرية في فمسطيف 

al.,2014). 

 عمى أساسي بشكؿ ،اعتمد"المفتكحة المعرفة" لمصطمح تعريفا  "المفتكحة ةالمعرف" مؤسسة قدمت     
 المعرفة تشمميا التي المجاالت مف البرمجيات استثنت المؤسسة لذا ،"المفتكحة المصادر مبادرة" مبادئ
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 مف فئات ثبلث المؤسسة كحددت البرمجيات، عمى فقط تركز أخرل مبادرات نظرا لكجكد المفتكحة
 :(2014المفتكحة)الطاىر،  المعرفة مفاىيـ عمييا تنطبؽ أف فيمك المعرفة
 .كالكتب كالفمـ المكسيقى مثؿ :المحتكل .1
 .إلخ ..جغرافية أك تاريخية أك عممية :البيانات .2
 .أخرل ىيئات قبؿ مف البيانات أك الحككمية البيانات .3
ىي )الطاىر،  كحاالعمؿ مفت العتبار المعايير مف عددا "المفتكحة المعرفة" مؤسسة كضعت     

2014): 
أم "يجب أف يككف العمؿ متاحا بشكؿ كامؿ، كبتكمفة معقكلة ال تتجاكز تكمفة  :إتاحة الوصول .1

االستنساخ، كي فضؿ أف ي تاح تحميمو عبر اإلنترنت مف دكف تكمفة. كما ينبغي أف يككف العمؿ 
 ."متاح في صكرة مناسبة كقابمة لمتعديؿ

سكاء تـ بيع أك كىب العمؿ -أك كىب العمؿ  1ف يقيد الترخيصحيث ال يجب أ :إعادة التوزيع .2
يجب عمى  -منفردا، أك كجزء مف حزمة مؤلفة مف األعماؿ مف العديد مف المصادر المختمفة

صاحب الترخيص أال يطمب أم أتعاب مادية تتعمؽ بالممكية الفكرية أك أم رسكـ أخرل نظير 
 ىذا البيع أك التكزيع".

كيعني أف الترخيص يجب أف يسمح بالتعديبلت كاالشتقاؽ، كيجب أف ي سمح  :إعادة االستخدام .3
 بتكزيعيا كفقا لشركط العمؿ األصمي.

أم يجب تقديـ العمؿ في ىيئة ال تكجد بيا أم عقبات تكنكلكجية تحكؿ  :انعدام القيود التقنية .4
صيغة  دكف أداء األنشطة المذككرة أعبله، كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ تكفير العمؿ في

بيانات مفتكحة، بمعنى أف تككف مكاصفاتيا عمنية كمتاحة بحرية، كال تضع أم قيكد تقنية أك 
 غير ذلؾ عمى استخدامو.

عادة االستخداـ أف يتـ  :او العزو النسبة .5 أم أنو قد يتطمب الترخيص كشرط إلعادة التكزيع كا 
ه الشركط يجب أف ال تككف نسبتو إلى المساىميف كالمبدعيف األصمييف لمعمؿ، إذا تـ فرض ىذ

مرىقة؛ عمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف مطمكبا نسبتو إلى قائمة مف المبدعيف ينبغي أف تصاحب 
 تمؾ القائمة العمؿ.

                                                 
 الترخيص ىك مجمكعة البنكد التي تحكـ استعماؿ أك إعادة تكزيع األعماؿ ككؿ ما يتعمؽ بحقكؽ ممكية العمؿ. 1



 

46 

 

قد يشترط الترخيص عمى األعماؿ التي يتـ تكزيعيا كتحتكم عمى تعديبلت، عمى  :النزاىة .6
 إصدار مختمؼ عف العمؿ األصمي.العمؿ األصمي أف يحمؿ العمؿ الناتج اسما مختمفا أك رقـ 

الترخيص يجب أال  يميز ضد أم شخص أك مجمكعة  :عدم التمييز ضد األفراد أو المجموعات .7
كقدمت مؤسسة "المعرفة الحرة" تعميقا عمى ىذا المعيار بأنو "مف أجؿ  مف األشخاص.

متنكعة الحصكؿ عمى الفائدة القصكل مف ىذه العممية، ينبغي عمى األشخاص كالجماعات ال
أف تككف مؤىمة عمى قدـ المساكاة لممساىمة في فتح المعرفة، كلذلؾ فإننا ال نسمح ألم 

 ترخيص لممعرفة الحرة بأف يمنع أم شخص مف االستفادة منو.

كيعني أف الترخيص يجب أال يقيد حؽ أم شخص مف  :عدم التمييز ضد مجاالت االجتياد .8
المثاؿ؛ يجب أف ال يحظر استخداـ محتكل  االستفادة مف العمؿ في حقؿ معيف، عمى سبيؿ

 معيف في األعماؿ التجارية، أك لمبحكث الجينية.. إلخ.

ىذا المعيار ىاـ جدا، حيث يشير أنو كفي كؿ األحكاؿ ال يمكف قصر استخداـ المعرفة المكتسبة مف 
ع أم عمؿ في أغراض معينة دكف سكاىا، كىدؼ ىذا المعيار ىك حظر الفخاخ التي تستيدؼ من

استخداـ المكاد المفتكحة تجاريا، فاليدؼ ىك جذب المستخدميف التجارييف إلى مجتمع المعرفة الحرة 
 كليس استبعادىـ منو.

كيشمؿ ذلؾ أف الحقكؽ المتعمقة بعمؿ ما يجب أف تنطبؽ أيضا عمى  :رخصة إعادة التوزيع .9
ة مف جانب تمؾ جميع األطراؼ الذيف يعيدكف تكزيعو، دكف الحاجة لتنفيذ تراخيص إضافي

ىذا المعيار يشير أنو ال يجكز بأم حاؿ أف يتـ كضع تراخيص إضافية في حالة  األطراؼ.
كجكد أطراؼ قائميف عمى تكزيع العمؿ، كيرل الباحث أف ىذا المعيار يستيدؼ منع إغبلؽ 

 .2المعرفة مف خبلؿ كسائؿ غير مباشرة مثؿ اشتراط اتفاؽ عدـ اإلفصاح

كيعني ىذا المعيار أف الحقكؽ المتعمقة بعمؿ ما  :ص بحزمة بعينياالرخصة ال يجب أن تخت .10
ذا استخرج العمؿ مف تمؾ الحزمة  يجب أال تعتمد عمى ككف العمؿ جزءا مف حزمة معينة، كا 

                                                 
ـ اإلفصاح" إلى عقكد قانكنية بيف طرفيف أك أكثر، تقـك عمى تحديد المعمكمات أك المعرفة التي يشير مصطمح "عد 2

يمكف مشاركتيا مع األطراؼ األخرل غير المكجكدة بالعقكد، كتقيد أك تمنع كصكؿ أم مف األطراؼ األخرل مف 
 الكصكؿ إلى أك معرفة المعمكمات كالمعرفة  التي نص ت عمييا العقكد.
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كاستخدـ أك كزع ضمف شركط رخصة العمؿ، فجميع األجزاء التي يتـ إعادة تكزيعيا مع 
 تمتع بيا الحزمة األصمية.العمؿ يجب أف يككف ليا نفس الحقكؽ التي ت

الترخيص يجب أف ال يضع قيكدا عمى  :الرخصة يجب أن ال تكبل إعادة توزيع أعمال أخرى .11
األعماؿ األخرل، التي يتـ تكزيعيا جنبا إلى جنب مع العمؿ المرخص، عمى سبيؿ المثاؿ؛ 

ط أف يجب أال ينص الترخيص  عمى أف جميع األعماؿ األخرل المكزعة مف خبلؿ ذات الكسي
 تككف مفتكحة.

 (:2015 ،)مكقع مبادرة شراكة الحككمات المفتكحة تطكر آليات المعرفة المفتكحة عالميان 
 

أخرجت حككمة الكاليات المتحدة األمريكية مكقعيا اإللكتركني الخاص بالبيانات  2009في عاـ      
جغرافيا في العديد مف  المفتكحة، المكقع يحتكم عمى مئات اآلالؼ مف الكثائؽ المؤرخة كالمصنفة

المجاالت، البيانات التي ت نشر كت جمع ليست مف المؤسسات كالييئات الحككمية فقط، لكف أيضا مف 
خبلؿ البيانات التي يتيحيا الجميكر، كما أنو منذ إطبلؽ مكقع الحككمة األمريكية لمبيانات المفتكحة تـ 

مجاؿ؛ خاصة فيما يتعمؽ بأكجو إنفاؽ الضرائب، إطبلؽ عدد مف المبادرات الحككمية األخرل في ىذا ال
كالبيانات المتعمقة بقطاعات التعميـ كالطاقة كالبيئة كاالقتصاد كالتكنكلكجيا، كالبيانات المتعمقة 

 بالصناعات االستخراجية كالمكارد الطبيعية كالمخاطر الطبيعية كغير ذلؾ مف أنكاع البيانات.
بريطانية بتدشيف مكقعيا الخاص بالبيانات المفتكحة، قامت الحككمة ال 2010في مطمع عاـ  

المكقع يتـ تغذيتو بالبيانات الصادرة عف الحككمة في قطاعات مختمفة، مثؿ؛ المدارس كاإلعبلـ كالثقافة 
كالمجالس المحمية كالصحة كالطاقة كالكثير مف البيانات الصادرة عف جيات حككمية متعددة، ما 

 لصدد أف المكقع يتيح لمجميكر تذكيده بالبيانات.يستحؽ الذكر أيضا في ىذا ا
دشنت كينيا "المبادرة الكينية لمبيانات المفتكحة"، حيث نشرت عمى مكقع خاص  2011في عاـ  

بالبيانات الحككمية المفتكحة الكثير مف البيانات المتعمقة بإحصائيات اإلنفاؽ الحككمي، كبيانات متعمقة 
 لتعميـ، كالطاقة، كالعدالة، كالزراعة كغير ذلؾ مف القطاعات.بالقطاعات مختمفة؛ كالصحة، كا

أيضا دشنت مكلدكفا مكقعيا لمبيانات المفتكحة "بكابة مكلدكفا لمبيانات  2011في عاـ 
المفتكحة"، كمنذ إطبلقيا كتقكـ الحككمة بنشر بيانات عمى المكقع تتعمؽ بالتعميـ كالتأميف الصحي 

المالية، كما تقكـ أيضا عدد مف الكزارات كالمكاتب اإلدارية المركزية بنشر كاالقتصاد كالزراعة كالمكارد 
 بياناتيا عمى المكقع.
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ىناؾ الكثير مف التجارب الحككمية حكؿ العالـ التي تتبنى البيانات المفتكحة، كمنيا بعض  
ف كانت ليست بالألالدكؿ العربية أيضا، مثؿ؛ تكنس كالمغرب كاإلمارات كا مستكل ردف كغيرىـ، كا 

المطمكب كربما متردية فيما يتعمؽ بالنزاىة كالشفافية كجكدة البيانات المقدمة، كيرجع ذلؾ إلى العديد مف 
األسباب التي تتصؿ بالبنى القانكنية كالتشريعية؛ خاصة فيما يتعمؽ بقكانيف الحصكؿ المعمكمات كآليات 

السياسية لتحرير البيانات كالمعمكمات  اإلفصاح عنيا مف قبؿ األجيزة الحككمية، كأيضا غياب اإلرادة
 (. 2015مبادرة "شراكة الحككمات المفتكحة"، الحككمية كاإلفصاح عنيا )

يذكر أيضا أف البيانات المفتكحة تستخدـ في الكثير مف مجاالت المعرفة، بحسب مؤسسة المعرفة      
ثؿ الثقافة كالعمكـ كاالقتصاد المفتكحة تستخدـ مبادئ البيانات المفتكحة في كثير مف المجاالت، م

 ،كاإلحصائيات كالطقس كالبيئة كالمكاصبلت كالمعمكمات الجغرافية )مكقع الكتركني المعرفة المفتكحة
2015.) 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 :الدراسات الفمسطينيةاواًل: 
 النظرية بين األعمال إدارة ماجستير برنامج أبحاث منفعة " واقع ( بعنوان2014دراسة )منصور،  .3

 .التنظيمي" عمى التطور والتطبيق

 النظرية بيف األعماؿ إدارة ماجستير برنامج أبحاث منفعة كاقع عمى رؼلمتع  الدراسة ىذه ىدفت     
 القرار، صناع(كىي متغيرات ستة عبلقة لتكضيح الكصفي التحميؿ اسمكب باستخداـ كذلؾ كالتطبيؽ

 عمى)كالباحثيف األبحاث، كتكصيات نتائج األبحاث، التنظيمي، كالييكؿ الثقافة المالية، المخصصات
 في األعماؿ إدارة ماجستير برنامج عمى ركزت الدراسة ىذه .العممي البحث عمى بناءن  التنظيمي التطكر
 .دراسية كحالة غزة قطاع في الفمسطينية كالكزارات اإلسبلمية الجامعة

 كخريجي غزة، قطاع في الفمسطينية الكزارات في القرار صناع :قسميف إلى الدراسة مجتمع انقسـ
 دراسة أداة مجتمع كؿ مع الباحث استخدـ ة.اإلسبلمي الجامعة مف ؿاألعما إدارة ماجستير برنامج
 كالمقاببلت (241)البالغ القرار صناع مجتمع مع دراسة كأداة االستبانة الباحث استخدـ حيث مغايرة،

( استبانة صالحة تـ تحميميا باستخداـ برنامج 201الباحث )استرد  (.39)البالغ الخريجيف مجتمع مع
 ( مقابمة تـ تحميميا بطريقة التحميؿ المكضكعي.20جرل )أك  SPSSائيالتحميؿ االحص

 بناءن  العممي البحث عمى بناءن  تنظيمي تطكر كجكد بعدـ الدراسة مجتمعي اتفاؽ النتائج تكضح     
 التنظيمي، كالييكؿ الثقافة المالية، المخصصات القرار، صناع:(كىي متغيرات، أربع عمى

 الثقافة يكفركا كال األبحاث جدكل في نسبيا يؤمنكا ال القرار صناع أف سةالدرا كجدت حيت)كالباحثيف
 لمباحثيف يسمحكا ال أنيـ كما العممي البحث عمى بناءن  التنظيمي لمتطكر الداعـ التنظيمي كالييكؿ
 كالنتائج األبحاث(متغيريف يخص فيما الدراسة مجتمعي اختمؼ فقد لذلؾ باإلضافة .أبحاثيـ بتطبيؽ
 أبحاث عمى بناءن  التنظيمي التطكر تحقيؽ عدـ في اآلخر عمى المـك منيـ كؿ كألقى) اتكالتكصي
 تحقيؽ في كفعاليتيا أبحاثيـ جدكل الخريجيف دراسة مجتمع أكد فقد .األعماؿ إدارة ماجستير برنامج
 .التنظيمي التطكر
 مراعاة كضركرة ،الباحثيف كتشجيع العممي لمبحث القرار صناع دعـ بضركرةاكصت الدراسة      
 قبؿ لمتطبيؽ قابميتيا كاختبار كأىدافيا، كمتغيراتيا األبحاث لمكاضيع الدراسة قيد المؤسسات حاجة

 .البحثية العممية إتماـ بعد الباحثيف تجارب مف كاالستفادة إعدادىا،
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ة  في "دور برامج ماجستير كمية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغز  ( بعنوان2011 مقداد،)دراسة  .2
 المساىمة في تحقيق التنمية االقتصادية في فمسطين".

ىدفت الدراسة الى ربط برامج الدراسات العميا كالبحكث التطبيقية التي تتمكف مف عبلج المشكبلت      
القائمة في االقتصاد الكطني بعيدا عف مجرد البحكث النظرية التي ال يمكف اف تجد طريقيا الى 

اسة مف فرضية اف برامج الماجستير بكمية التجارة بالجامعة االسبلمية انطمقت  كتنطمؽ الدر  ،التطبيؽ
 .لممساىمة في تحقيؽ التنمية كعبلج مشكبلت قطاع االعماؿ الفمسطينية

بدراسػػة محتكيػػات  قػػاـاعتمػػد الباحػػث منيجيػػة البحػػث الكصػػفي التحميمػػي لمكضػػكع الدراسػػة بحيػػث 
ظريػة كبيػاف مػدل حػداثتيا كمػدل تطابقيػا مػع حاجػة المجتمػع مف الناحيػة النجستير كمساقات برامج الما

كمػا كاعتمػد الباحػث عمػى دراسػة  الفمسطيني كمدل مناسبة خريجييا كأبحاثيا لحاجػة التنميػة الفمسػطينية.
عنػػاكيف الرسػػائؿ كممخصػػات البحػػكث كبيػػاف مػػدل قػػدرتيا عمػػى عػػبلج المشػػكبلت االقتصػػادية كاإلداريػػة 

ى تقسيمات مكاضيعيا كمدل القدرة عمى تطبيقيا في الكاقع. ىذا باإلضػافة القائمة مف خبلؿ التعرؼ عم
إلػػى التعػػرؼ عمػػى آليػػات اختيػػار مكاضػػيع رسػػائؿ الماجسػػتير لمطمبػػة مػػف خػػبلؿ كرش عمػػؿ عقػػدتيا إدارة 
البرامج مع القطاع الخاص كالجمعيات األىمية كالمؤسسات الحككميػة، ثػـ العمػؿ عمػى تحميػؿ نتػائج ىػذه 

ؿ إلى بياف دكر ىذه الدراسات كمدل قدرتيا عمى المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية الكرش لمكصك 
كمدل اختيار مكضكعات تطبيقية تعالج مشاكؿ حقيقية كحديثة باألسمكب العممي. كجمع الباحث بياناتو 

كع العمػػػؿ إضػػػافة إلػػػى تحميػػػؿ البيانػػػات المنشػػػكرة المتعمقػػػة بػػػالبرامج مكضػػػ مػػػف خػػػبلؿ المقػػػاببلت ككرش
 البحث.

الدراسة مف فرضية أف برامج الماجستير في كمية التجارة في الجامعػة اإلسػبلمية، إنمػا انطمقػت  تطمقانك 
 لممساىمة في تحقيؽ التنمية كعبلج مشكبلت قطاع األعماؿ الفمسطيني.

ير في ككاف اىـ نتائج الدراسة التعرؼ عمى التعميـ العالي في الجامعة االسبلمية كبرامج الماجست     
كمية التجارة كصكر الشراكة مع القطاع الخاص مف خبلؿ تمكيؿ مشاريع بحثية مف جية كعبلج 
مشكبلت القطاع مف جية اخرل، كظير مف خبلؿ الرسائؿ مدل الربط بيف البحكث العممية لرسائؿ 

 .الماجستير كالنكاحي التطبيقية كالتنمكية في العديد مف المجاالت
تشجيع القطاع الخاص عمى التعاكف مع الجامعات كمراكز البحث  بضركرةكقد اكصت الدراسة      

العممي كبناء الثقة المتبادلة كالتعاكف المشترؾ بما يمبي حاجة القطاع الخاص كحؿ مشكبلتو البحثية 
كربط رسائؿ الماجستير مع حاجة السكؽ، كانشاء اجيزة مركزية لتخطيط كرسـ سياسة البحث العممي 
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يف المؤسسات كالمجتمع المدني لدعـ البحث العممي كتكجيو الدراسات كرسائؿ البحث كالتنسيؽ ما ب
العممي في المجاالت التي ييتـ بيا الباحثكف، كقد تبيف بانو ال يكجد رسائؿ عممية كافية لعبلج 

تـ بيا مشكبلت مثؿ قطاع البناء كالتشييد كالبنية التحتية كالتاميف كالسياحة كغيرىا مف المجاالت التي يي
 .الباحثكف

 

 التطوير ألجل الفمسطينية الصناعة نحو الطمبة مشاريع توجيو( بعنوان "2010، الجعبريدراسة ) .3
 والصناعي". األكاديمي

 اليندسة كميات بيف ما البحثية العبلقة في كبيرة إشكالية ىدفت الدراسة الى بياف اف ىنالؾ     
 تمؾ ىيكمة إلعادة استراتيجية رؤية أجؿ كضع مف يميةتقك  دراسات تتطمب كىي الفمسطينية، كالصناعة
 التخرج مشاريع العممي في البحث بيف الربط مستكل عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت كىذه العبلقة، 
 التعامؿ نحك اليندسة كميات في لمطمبة التخرج مشاريع تكجيو تحفيز أجؿ مف الصناعة، كبيف لمطمبة

 .الصناعة مف حقيقية مع مشكبلت
 كميات بيف ما البحثية العبلقة كأفؽ كاقع ىك ما الرئيس السؤاؿ في البحثية المشكمة الدراسة حددت     

 الحككمية كالبيانات السابقة المنشكرات مراجعة إلى الدراسة استندت كالصناعة الفمسطينية، اليندسة
 المصادر، تمؾ في تكفرةغير الم لتقصي المعمكمات مسحية دراسة معالجامعية،  كالتقارير كالكثائؽ
 االستبانة المتمثمة في العممي البحث أدكاتالباحث ـ استخد كقد الكصفي. األسمكب حسب كتحميميا،

 كاألكاديمييف الفمسطينية الصناعة أصحاب شممت الصمة ذات لمفئات استبيانات تصميـ تـ حيث
 كجامعة النجاح جامعة شممت فمسطينية جامعات في التخرج سنة في اليندسة كالميندسيف كطمبة

كالمبلحظة ـ العا النقاش جمساتستخداـ اضافة ال بكليتكنؾ فمسطيف كجامعة الخميؿ كجامعة بيرزيت
 كالدراسات السابقة.كالرصد الشخصي ككثائؽ االعماؿ 

 مجاؿ في كالصناعة فمسطيف بكليتكنؾ جامعة بيف ما البحثية العبلقة حالة الدراسة عرضت
 في عميو لمبناء كنمكذج تصمح نجاح قصة عنيا تمخضت حيث مع الصناعة، يةالبحث الطمبة مشاريع
 التعاكف أماـ كالمعكقات الدكافع الدراسة البحثية. كقد شخصت العبلقة بناء لكيفية مستقبمية رؤية كضع

 .العبلقة تفعيؿ نحك التكصيات بعض كعرضت البحثي،
 تبدم ال األكاديمييف، قبؿ مف مقبكؿ تكاصؿ كدبكج إقرارىا رغـ الصناعة كخمصت الدراسة الى أف     

 لدل بالبحث الصمة ذات القدرات بتككيف كال المصنع، داخؿ مشاريع تخرج لتنفيذ ان كافيتشجيعان 
 كجكد كبعدـ األبحاث، لخدمة مع الصناعة التنسيؽ بضعؼ فيقركف االكاديمييف أما. الخريجيف
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 لدييـ مف القناعة نكع ىنالؾ فيما.االستشارم اؿالمج كفي التطبيقية، األبحاث في كافية نشاطات
 التخرج بمشركع لمقياـ الطمبة لدل كافية دافعية تكجد كال بالصناعة، التخرج مشاريع ارتباط بضركرة

 قبؿ مف يكاف تشجيع يكجد كال المصانع، لزيارة قميمة فرص ىنالؾ حيث الصناعة، مف حكؿ مكضكع
 كال البحثية، القدرات لتنمية يكجيكف كال يعممكف ال كالطمبة ،مع الصناعة تكاصؿلم لمطمبة األساتذة
 بأىمية الميندسيف قناعة فتزداد التخرج، بعد االمشكبلت. أم كتحميؿ العممي البحث عقمية يمتمككف
 .الصمة ذات العممي كالقدرات البحث عقمية لتككيف كبالحاجة الصناعة، مع التخرج مشركع ارتباط
      

والتي  2009( بعنوان " دور الجامعات العربية في التنمية االقتصادية 2010 ،الجدبة)دراسة  .4
 محافظات غزة ". –اجريت في فمسطين 

ىدفت الدراسة الى بياف دكر الجامعات العربية في اعداد كتجييز الكفاءات العممية المتخصصة      
لعربية، كتبيف المعكقات التي التي تيتـ بالتنمية، كالطاقات العممية ا في شتى المجاالت، كخصكصان 

تعيؽ مشاركة الجامعات العربية في التنمية كاالقتصادية، كعممت استطبلع اراء الخريجيف كعف دكرىـ 
كدكرىا  ،كاخذت اربعة محاكر كىي دكر الجامعات في اعداد الكفاءات العممية المتخصصة ،في التنمية

كالتعمـ التقني في التنمية  ،كالتطكر التكنكلكجي ،يةفي البحث العممي كالدافع لعممية التنمية االقتصاد
 االقتصادية.

في  الجامعات  دكر حيث بينت العربية اتالجامعالجامعات الفمسطينية ك  مجتمعاجريت الدراسة عمى    
كاعتمػػدت الدراسػػة . األجنبيػػةبعض الجامعػػات بػػ المقارنػػةمػػع التنميػػة االقتصػػادية )الزراعيػػة كالصػػناعية( 

الباحث في االطبلع عمػى كػؿ مػا كتػب عػف  أفادتالدراسة النظرية المكتبية، كىذه الدراسة عمى منيجية 
اضػػػافة السػػػتطبلع آراء الخػػػريجيف عػػػف دكرىػػػـ فػػػي عمميػػػة . بػػػرامج التنميػػػة المختمفػػػةدكر الجامعػػػات فػػػي 

 . التنمية
اع كتنمية اف الجامعات تيمؿ كظيفتيا مف التفكير كاالبد :كتكصمت الدراسة الى نتائج اىميا     

كانخفاض مستكل العممية التعميمية، كانخفاض مستكل  ،كاف اصحاب القرار دكرىـ ىامشي ،المجتمع
 .الخريجيف كيرجع ذلؾ بسبب معايير القبكؿ حسب معدؿ الثانكية العامة ال حسب الرغبة
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 سطٍُُانفه انعانٍ انتعهُى خزَجٍ بٍُ انتالؤو يذي( بعنوان " 2006، الفٍ انجعفزٌ ودراسة ) .5

 انفهسطُُُت"  انعًم سىق ويتطهباث
 لمتطمبات الفمسطينية العالي التعميـ مؤسسات خريجي كفاءة مبلئمة مدل لتقييـ الدراسة ىذه ىدفت     
 لخريجي كالعرض العمؿ سكؽ طمبات تحميؿ تـ بحيث غزة، كقطاع الغربية الضفة في العمؿ سكؽ

  .أخرل جية مف كالمعاىد الجامعات
 مؤسسات خريجي كفاءة مكاءمة درجة ك مدل لتحديد الكمي التحميؿ أسمكب دراسةال استخدمت

 جمع في استبانات خمس الدراسة استخدمت العمؿ، سكؽ احتياجات مع الفمسطينية العالي التعميـ
 الطمبة استبانة العمؿ، عف العاطميف الخريجيف استبانة العامميف، الخريجيف استبانة ،أكلية  (البيانات

 ىيئات كأعضاء أقساـ كرؤساء الكميات عمداء كاستبانة المشغميف استبانة بالجامعات، حقيفالممت
 . التدريس
 :أىميا يمي فيما النتائج مف عدد إلى ةالدارس خمصت
 بنكع المسبقة المعرفة عف النظر بغض،مسبؽ تخطيط عمى لتخصصو الطالب اختيار يعتمد ال .1

 .حاليان  الخريج يشغميا التي الكظيفة
 .التخصص تحديد في االقتصادية العكامؿ مف أكبر أثر ليا االجتماعية عكامؿال .2
 .العمؿ سكؽ في االندماج مف ـيتؤىم التي معظـ الميارات  إلى العاممكف الخريجكف يفتقر .3
 .النزيية التنافسية معايير الى لمخريجيف المتاحة التكظيؼ فرص تفتقر .4
 االنسجاـ عدـ بمشكمة الممكنة الحمكؿ إيجاد في تساىـ إف يمكف كالتي الدراسة تكصيات اىـ أما     

 حسب تقسيميا فتـ العمؿ سكؽ كمتطمبات الفمسطيني العالي التعميـ خريجي كعدد كفاءة بيف كالتكافؽ
 :التالي النحك عمى العبلقة ذات الجية
 :الجامعات ادارة مسؤكلية:اكال

 واحتياجات لمعرفة الخاص اعالقط مع كالتكاصؿ الحديثة األكاديمية المسافات تطكير. 

 التدريسية الييئات أعضاء قدرات كرفع تطكير. - 

 كتكجيييـ المحمية السكؽ في المتاحة العمؿ فرص حكؿ العامة الثانكية مرحمة في الطمبة إرشاد 
 .السكؽ حاجاتي تمب التي التخصصاتلدراسة 

 العمؿ سكؽ في الخريجيف متابعة. 
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 :الخاص القطاع مسؤكلية  :ثانيا
 كضع في المشاركة لضماف االتصاؿ كسائؿ كتسييؿ العالي التعميـ لمؤسسات الدعـ تقديـ 

 .بأعماليـ المرتبطة المساقات كطرح المناىج

 مكاف تكفير ،المتفكقيف لمطمبة المنح كتقديـ العالي التعميـ لمؤسسات كالفني المالي الدعـ تقديـ 
 .التخرج بعد يـل عمؿ فرص كتكفيردراستهم   أثناء لمطمبة مناسب

 :العالي التعميـ كزارة مسؤكلية  :ثالثا
 المحمي السكؽ في المطمكبة لمتخصصات الدعـ كتقديـ األكلكية إعطاء.  
 االحتياجات عمى بناء صياغة األىداؼ يتـ بحيث العالي التعميـ أىداؼ في النظر إعادة 

 .االقتصادية تنميةال بأىداؼ التعميمية السياسة لربط باإلضافة العمؿ لسكؽ الفعمية

 :التالي النحك عمى حصرىا فيمكف الحككمة مسؤكليات :ابعار 
 العالي التعميـ لمؤسسات كافي تمكيؿ تكفير. - 

 المكاف في المناسب المكظؼ ككضع الحككمية مؤسسات في اإلدارية اليياكؿ بناء إعادة 
  .المناسب

 عاـ بشكؿ العالي التعميـ جكدة زيادة. 
 :عربيةلالدراسات ا :ثانياً 
 (A. Abu Hanieh, S. Abd-Elall, P. Krajinik, and A. Hasan,2014دراسة ) .1

Industry- Academia Partnership for Sustainable Development in 

Palestine. 

 .انصُاعُت نهتًُُت انًستذايت فٍ فهسطٍُ– األكادًَُتانشزاكت 
 

بدائؿ كاستراتيجيات جديدة  طبيؽية لبحث افاؽ تىذه الدراسة ناقشت الشراكة األكاديمية الصناع     
اتفاقيات التعاكف المكقعة تعتبر الخطكة االكلى لبناء الشراكة األكاديمية  لتطكير الدكؿ كخاصة فمسطيف.

الصناعية لكف ىذه االتفاقيات ال تكفي لتعزيز الشراكة. ىذه االتفاقيات يجب اف تركز عمى حؿ 
ي تكاجو الشركات المحمية مع االخذ بعيف االعتبار التكجيات المحمية المشاكؿ المكجستية كالفنية الت

 التعاكف يمكف اف يطبؽ االبحاث العممية كنتائجيا لحؿ اشكاليات حقيقية في الصناعة. كالدكلية.
اجريت الدراسة باالعتماد عمى احصائيات خريجي تخصصات العمكـ الصحية كالعمكـ اليندسية 

 ا المعمكمات كعمـك االدارة كمقارنتيا مع بعضيا البعض.كعمـك الحاسكب كتكنكلكجي
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تكصمت الدارسة الى اف الشراكة الحالية في فمسطيف ىي شراكة ضعيفة لذلؾ تعتبر خطكات      
يمكف كالتي  التجربة االكربية في الشراكة األكاديمية الصناعيةباالعتماد عمى  ىاـ تطكير الشراكة امر

 .برامج المشابية كاالنشطة في فمسطيف كالدكؿ الناميةاعتبارىا االساس لتطكير ال
 الجامعات العراقية في تنمية الفرد والمجتمع" ر"دو  ( بعنوان2012، الحسني)دراسة  .2

 اقيةالعر  الجامعات بعض في التدريس ىيئة أعضاء مف عينة رأم استطبلع الدراسة ىذه ىدؼ
 نتائج أظيرت كقد .عراقي كتطكرهال مجتمعال نميةت في العراقية  الجامعات تمارسو الذم الدكر كاقع حكؿ

 في قكم بمستكل كافك  التدريس ىيئة أعضاء تقديرات كفؽاقية العر  الجامعات دكر أفىذه  الدراسة
ا النتائج كدلت ،الفرد إعداد مجاؿ  دكر تقديرات في الجنسيف بيف إحصائينا دالة فركؽ كجكد عمى أيضن

 .الفرد إعداد مجاؿ فياقية العر  الجامعات
 المعرفة تكليد :المجاليف في الدراسة عينة تقديرات في إحصائينا دالة فركؽ كجكد النتائج كأظيرت      
عداد كذلؾ ما حدا بالجامعة العراقية  العممية، التخصصات لصالح كذلؾ التخصص لمتغير تبعنا الفرد كا 

  .التي انتسب الييا بفتح تخصصات عممية كفي شتى التخصصات
 تنمية مجاؿ في التقديرات ىذه في جكىرية فركؽ كجكد عدـ أخرل جية مف النتائج يرتأظك     

 تقديرات في فركؽ كجكد النتائج بينت كما .التخصص لمتغير تبعنا العاـ الدكر كفي المعرفة مجتمع
 .المجتمع العراقي تنمية في لمجامعات العاـ الدكر كفي المجاالت جميع في الدراسة عينة

بعنوان " العالقة التكاممية بين التعميم والتنمية دراسة تحميمية لدور  (2012 ،وكدكد)دراسة  .3
 التعميم الجامعي في التنمية "، اجريت الدراسة في العراق.

لبياف دكر التعميـ الجامعي في التنمية، كالتعرؼ عمى العكامؿ التي ساعدت عمى  الدراسة ىدفت
كيؼ تـ التبادؿ مف االىتماـ بالدارسات كالنظرية الى تطكير العبلقة التكاممية بينيما، كبياف 

 .االىتماـ بالدارسة التطبيقية، كاظيار الكظيفية االجتماعية لربط التعميـ بالتنمية
كال يمبي كؿ  ،اف التعميـ بات ال يستجيب لما ىك مطمكب منو :كتكصمت الدراسة الى نتائج اىميا     

 ،بالرغـ مف كثرة كتزايد عدد المنتميف كالخريجيف منو ،اتما يحتاج منو مف ذكم الكفاءات كالخبر 
كاصبحت ال تستطيع القطاعات االقتصادية كالتنمكية مف استقباؿ الطاقات البشرية المتخرجة مف 
التخصصات المختمفة حسب طبيعة الشيادات العممية كذلؾ تبعا لمرككد االقتصادم كالمشاريع التنمكية 

 .القميمة
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بعنوان " دور الجامعات  (Yasser Al-Saleh and Geargeta vidican,2011دراسة ) .4
البحثية في وضع نظرية لمصناعات التقنية النظيفة والخبرات العالمية وانعكاساتيا عمى دولة 

 االمارات العربية المتحدة ".
The role of research universities in creating a clean tech industry 
theory, international experience and implications for the United Arab 
Emirates. 

كخمفية مف منظكر نظرم يككف متاح لدراسة االدكار  أرضيةايجاد ىدفت الدراسة الى العمؿ عمى      
ية، كتظير ك صناعات التنمالالبحث العممي في تطكير  خبلؿالمحتممة التي تقكـ بيا الجامعات مف 

 صناعة في كافة المجاالت.لتنمية البير لمبحث العممي في الجامعات النتائج الدكر الك
جامعة مف دكلة االمارات العربية المتحدة التي لدييا تخصصات في  32اجريت الدراسة عمى 

% مف ىذه الجامعات مف امارة ابكظبي 70مجاؿ ىندسة الطاقة المتجددة حيث استيدفت الدارسة 
 كدبي.

رفع  دكلة االمارات العربية المتحدة غير كافية عمى جيات الرئيسية فياظيرت النتائج اف قدرة ال
قدرة الجامعات البحثية تجاه تطكير المؤسسات الصناعية كضركرة العمؿ عمى السياسات بدالن مف 
االعتماد عمى منح الحكافز. اضافة لذلؾ اف يتـ التركيز عمى فيـ الكضع الحالي ينبغي اف يككف مف 

   ت.اكلكيات السياسا
( بعنوان " التعاون بين الجامعات والصناعة نحو اقتصاد المعرفة لتطوير 2011دراسة )الزبير،  .5

 .البحث العممي وتحقيق التنمية القابمة لالستدامة "
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دكر التعاكف بيف الجامعات كالصناعة لتطكير اقتصاد المعرفة      

حقيؽ التنمية القابمة لبلستدامة مف خبلؿ تقديـ اطار كالعمؿ عمى رصد كذلؾ لتطكير البحث العممي كت
عمييا بالشراكة مع قطاع الصناعة كالجامعة  كالتي تقـك ،الخدمات المتاحة في مجاؿ العمـك كالتقنية

 .كالعمؿ عمى تطكير البحث العممي في الجامعات لتحقيؽ التنمية القابمة لبلستدامة
ب اف يككف تعاكف كربط كثيؽ بيف مؤسسات البحث العممي كالتطكير مع اكصت الدارسة  بكجك      

كاالىتماـ بنشاطات البحث العممي كالتطكير  ،قطاعات االنتاج المختمفة لتحقيؽ التنمية الشاممة
االقتصادم كرفع القدرات كاالمكانات لمككادر البشرية كتكفير  كاالبتكار كاالبداع لممساىمة في التقدـ

 .ات لممنتجيف في القطاعات  االنتاجيةقكاعد معمكم
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" دور جامعة اليرموك في خدمة المجتمع من وجية نظر :( بعنوان2009دراسة )حراحشة،  .6
 .اعضاء ىيئة التدريس فييا"

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى كجيات نظر اعضاء ىيئة التدريس بجامعة اليركمكؾ في حدمة 
( فقرة قاـ بتكزيعيا عمى مجتمع 25لجمع البيانات تككنت مف )المجتمع، كقاـ الباحث بتطكير استبانة 

(، كاستخدـ 124الدراسة المككف مف اعضاء الييئة التدريسية في جامعة اليرمكؾ، كالبالغ عددىـ )
 الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كتكصمت الدارسة الى اف دكر جامعة اليرمكؾ في خدمة المجتمع مف كجية نظر اعضاء ىيئة 
 .تدريس فييا جاءت بدرجة كبيرةال

كاكصت الدراسة بضركرة اف تضع الجامعة كافة امكانياتيا المادية كالبشرية كجميع مرافقيا في 
خدمة المجتمع المحمي، كزيادة التفاعؿ كالتكاصؿ بيف الجامعة كالمجتمع المحمي مف حبلؿ الندكات 

ضكرة اجراء دراسات اخرل حكؿ دكر الجامعة في كالمؤتمرات كاالستشارات العممية كالدكرات التدريبية، ك 
 خدمة المجتمع في مجاالت اخرل متعددة.

( بعنوان " الجامعات العربية ودورىا في خدمة المجتمع المعرفي والتنموي 2009 ،دراسة )بخيت .7
 والتقني ".

يث تكظيؼ كعبلقتيا كدكرىا بالمجتمع مف ح ،ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى كظائؼ الجامعة الرئيسية     
 .المعرفة كالتنمية كاستخداـ التقنية

كتحقيؽ  ،يجب عمى الجامعات االنفتاح عمى مؤسسات المجتمع المحمي :ككانت نتائج الدراسة     
 كتشجيع الطبلب عمى االتصاؿ بالمجتمع المحمي. ،اىداؼ المجتمع كخدمتو

كاالىتماـ  ،المجتمع كالحياة كبيئتوكقد اكصت الدراسة بربط المادة العممية لممحاضرة باإلنساف ك      
كالعمؿ عمى  ،الكبير بإرشاد كرعاية كالطمبة مف جميع النكاحي العقمية كالصحية كاالجتماعية كاالخبلقية

اقامة النشاطات كالندكات كالمؤتمرات ككرش العمؿ يساعد فييا االساتذة كالطبلب حكؿ مشكبلت 
 .دكر الجامعة في مرافؽ المجتمع لتحقيؽ التنمية المجتمعيةكاظيار  ،المجتمع كالبيئة المحمية كالدكلية

 ".في تحقيق برامج التنمية الشاممة ( بعنوان " اسيامات الجامعات السعودية2008،برقاوي)دراسة  .8
كما  ،ىدفت الدراسة الى معرفة اسياـ الجامعات السعكدية في تحقيؽ برامج التنمية الشاممة     

كجمع البيانات مف  ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،لدكرالمعكقات عف قياميا بيذا ا
 خبلؿ استبانة كزعت عمى عينة عشكائية مف اعضاء ىيئة التدريس في جامعة اـ القرل.
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اف المعكؽ الرئيس كاىميا التركيز عمى التدريس كعدـ اعطاء  :كتكصمت الدراسة الى نتائج اىميا     
كضعؼ رغبة المؤسسات االنتاجية المشاركة في  ،تساعد في عممية التنمية البحكث التطبيقية اىتماـ
 كالعبلقة الفاترة بيف الجامعات كالقطاع الخاص. ،تكاليؼ المشاريع البحثية

  .ت الجامعات السعكدية في تحقيؽ برامج التنمية الشاممةكاكصت الدراسة بضركرة تعزيز اسياما     
( بعنوان " الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في 2005، دراسة )طيب، فطاني و الفياللي  .9

 االبحاث".
الخاص كيشمؿ ذلؾ  كالقطاع بيف الجامعات الشراكة عف ىدفت الدراسة الى تقديـ خمفية دراسات     

 كالقطاع الجامعات بيف الشراكة عكائؽ،الخاص كالقطاع الجامعات بيف التعاكف في المعاصرة التكجيات
 كالقطاع الجامعات بيف التعاكف مف الخاص، صكر كالقطاع الجامعات بيف الشراكة ذجنما الخاص ،

  .الخاص كالقطاع الجامعات بيف التعاكف في المعاصرة الخاص ك التكجيات
 اعتمدت الدراسة عمى تقديـ خمفيات نظرية عف الشراكة بيف القطاع الخاص كالجامعات في االبحاث.

 " الجامعات ودور البحث العممي في خدمة التنمية ".( بعنوان 2003 ،عموان)دراسة  .10
كمدل  ،ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى كاقع كمعيقات البحث العممي في جامعات الببلد العربية     

كبياف التأثير السمبي الحاصؿ في قصكر  ،استطاعة الجامعات عمى تعزيز ىذا الدكر لخدمة التنمية
 كتحديد االستراتيجيات العامة لتطكير البحث العممي.  ،يةالبحث العممي في الجامعات العرب

كقد اظيرت الدراسة اف ىناؾ مفارقات كبيرة بيف كاقع البحث العممي العربي كبيف الطمكح العربي      
كالعبلقة بيف الجامعات ،كال يكجد استراتيجية عربية كاضحة لمبحث العممي ،كتأثيره عمى التنمية العربية

ككذلؾ المكارد المالية المخصصة لمؤسسات البحث العممي  ،ث ليس بالشكؿ المطمكبكمراكز االبحا
 ضعيفة.

( بعنوان " دور اعضاء ىيئة التدريس في الجامعات االردنية 2001دراسة )الحياري،  .11
 لمواجية الحاجات المستقبمية لممجتمع المحمي ".

تدريس في الجامعات االردنية حكؿ ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى كجيات نظر اعضاء ىيئة ال     
طبيعة الدكر الذم يقكمكا بو لمكاجية الحاجات المستقبمية لممجتمع المحمي، كالتعرؼ عمى اثر بعض 

كالنكع عمى تصكرات اعضاء ىيئة التدريس حكؿ  ،األكاديميةالرتبة  ،المتغيرات مثؿ سنكات الخبرة
 تقبمية في خدمة المجتمع المحمي. طبيعة الدكر الذم يقكمكف بو لمكاجية الحاجات المس
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كاكصت الدراسة اف الجامعة يجب اف تعطي اىتماـ ألعضاء الييئة التدريسية كتقكـ بتفعيؿ دكرىـ      
كعقد لقاءات بيف اعضاء  ،المجتمع، كعمؿ دكرات تدريبية في المجتمع المحمي كتركز عمى حاجات

 مى قضايا المجتمع كاىتماماتو.الييئة التدريسية كافراد المجتمع المحمي لمتعرؼ ع
 

 -:جنبيةالدراسات اال :ثالثاً 
 (A.Aslan  Sendogdu and Ahmet Diken,2013دراسة ) .1

A research on the problems encountered in the collaboration between 

university and industry. 

 .ُاعتبحث حىل انًشاكم انتٍ تى يىاجهتها نهتعاوٌ بٍُ انجايعاث وانص



اكتشاؼ كتقصي مستكل التعاكف المكجكد بيف الجامعة كالصناعة في جامعة  الى الدراسة ىدفت    
(Konya)  بتركيا كالتحقؽ مف تكرار التعاكف كالمشاكؿ التي كاجيتيا الجامعة في كؿ مرة خبلؿ ىذا

تساىـ في رفع قطاع الصناعة يحتاج لتككيف تعاكف مع الجامعة لكي يصؿ لممعمكمة التي  .التعاكف
 ،االداء. الجامعة ايضا ليا بعض التكقعات مف ىكذا نكع مف التعاكف مثؿ زيادة الطاقة االنتاجية

البناء المؤسسي كخمؽ شركات جاىزة تمتمؾ العنصر البشرم كتكفير  ،R&Dمكاكبة البحث كالتطكير 
مع الصناعة كبلىما يؤدم  تعاكف الجامعة الفكائد المالية كمعالجة البيانات كتكفير مساحة لمتطبيؽ.

لشركات ذات ميزة تنافسية مف خبلؿ التعاضد كالشراكة باإلضافة لمكشؼ عف جذكر كاسباب بعض 
 المشاكؿ.

ل كافي مف ككضحت انو لـ يكف ىناؾ مستك  Konyaشركة في  142عمى ىذه الدراسة تمت      
يف بيف درجة تكرار التعاكف في كضحت الدراسة اف ىناؾ عبلقة خطية طردية ب التعاكف باإلضافة لذلؾ

ليذا السبب التعاكف  .الجامعة مع كفرة عدد المكظفيف في المؤسسة الصناعية كالذم يمـز لككنيا مؤسسة
اضافة لذلؾ ىناؾ مجمكعة مف المشاكؿ  .في الشركات المؤسسية غالبا يميؿ ليككف سميـ كصحيح

عاكف مع الجامعات مقارنة مع االشخاص الذيف العميا لئلدارييف الذيف لدييـ درجة اعمى مف تكرار الت
 .لدييـ درجة اقؿ مف التعاكف مع الجامعات
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 (Claudia De Fuentes and  Gabriela Dutrénit,2012)دراسة  .2
Best channels of academia–industry interaction for long-term benefit. 

 عهً انًذي انبعُذ. انمُىاث االفضم نهتفاعم االكادًٍَ انصُاعٍ نفىائذ
 

كاثر ىذه القنكات عمى الفكائد المحققة بكاسطة تكاصؿ، اثر التعاكف عمى قنكات ال الدارسة ناقشت
في المكسيؾ  مسحيةالىذه الدراسة تمت باالعتماد عمي جمع البيانات  .الباحثيف كالشركات الصناعية

كمدراء   R&Dء البحث كالتطكير تـ تطبيؽ الدارسة مف خبلؿ اجراء مسح استيداؼ مدرا ،2008عاـ 
تطكير المنتجات في الشركات كالمسح االخر تـ تطبيقو عمى الباحثيف االكاديمييف في الجامعات 

 .كالمراكز البحثية
كالقطاع الصناعي يمكف اف  األكاديميةالتعاكف كالتفاعؿ بيف مؤسسات البحث بينت الدارسة اف 

ات التعاكف، قنكات التعاكف  كالفكائد كالمنافع المحققة محرك :يعتمد بشكؿ مفيكمي عمى ثبلث مراحؿ
كبل الطرفيف االكاديمي كالصناعي لو عكامؿ محفزة مختمفة تجعمو ييتـ بالتعاكف  مف ىذا التعاكف.

  كيكيؼ سمككو خبلؿ عممية التعاكف.
رتبطة تسمح لمشركات بتحقيؽ فكائد كمزايا التعاكف لتصبح مفي ىذه الدراسة  المنيجية المقترحة

 .بالسمات الشخصية لمباحثيف مف خبلؿ تحميؿ قنكات التعاكف الشائعة لمتعاكف بيف الشركات كالباحثيف
نتائج ىذه الدراسة تكضح اف قنكات التعاكف كالتفاعؿ تمعب دكر ميـ في تحديد الفكائد كالمزايا 

الفكائد مرتبطة بالتعاقد  ىذه كمنافع مختمفة طكيمة كقصيرة االمد لمشركات. باإلضافة لذلؾ ىناؾ فكائد
يث تعتبر ىذه العكامؿ االفضؿ كليا تأثير حقكؽ الممكية كالمكارد البشرية  ح ،R&Dمع البحث كالتطكير

  .لتحقيؽ فكائد طكيمة االمد لمشركاتكبير 
 (Moeliodihardjo et al., 2012)دراسة  .3

University, Industry, and Government partnership: its present and future 

challenges in Indonesia. 

 .انتحذَاث انحانُت وانًستمبهُت فٍ اَذوَُسُا :انصُاعت وانحكىيت ،انشزاكت بٍُ انجايعت

الحالي لمشراكة الجامعية الصناعية الحككمية  في إندكنيسيا كذلؾ  في  الكضع تكضح ىذه الدراسة     
تسريع كالتكسع في م)الخطة الرئيسية ل الحككمية االستراتيجيةاستعداد الجامعة لممساىمة في  سياؽ

حيث استيدفت الدراسة التركيز عمى ثبلث قطاعات  2011-2025) التنمية االقتصادية إندكنيسيا
 .تشمؿ القطاع الصناعي كاالكاديمي كالحككمي بشكؿ كامؿ
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تستعرض  ،مختمفةمجاالت كبما أف نظاـ التعميـ العالي متنكع مف حيث قدرتو عمى المساىمة في      
اإلنتاج، كتكجيات تنمية  البحث، :أنكاع مختمفة مف المؤسسات الكضع الحالي  في ثبلث الدراسة 

المكارد البشرية. كتظير النتائج  األكلية أف الحككمة خصصت ميزانية صغيرة جدا لمبحث  
 ان ميم تمعب دكران  بينت الدارسة اف الجامعات باإلضافة لذلؾ  مف اجمالي الدخؿ القكمي، ٪0.08تقدر

 .كحاسـ في قدرات البحث الكطنية
في تحديد األكلكيات الحككمية اال انو ازداد عدد  عمى الرغـ مف أف األبحاث ال تزاؿ منخفضة جدان      

  .براءات االختراع كالمنشكرات الدكلية بشكؿ ممحكظ في السنكات القميمة الماضية
 تشمؿ: الخدمات كالتدريب، تسجيؿ براءات االختراع، أنشطة التعاكف التي تـ تنفيذىا حتى االف

ف الصناعي لمتعميـ، حاضنات، كدعـ فعاليات التكاصؿ كالتعاك   ،R&Dالبحث كالتطكير المشترؾ 
 .المشاريع الصغيرة كالمتكسطة، كالمقاءات العممية

  "كؿ المؤسسيالش" ال تزاؿ في حالة مف الصناعية األكاديميةالشراكة كضحت الدراسة اف           
عدـ الثقة باإلطار ، بسبب انيا تفتقر إلى فيـ بعضياىذا ك   "الشكؿ التكافقي التعاكني المكحد " مف بدالن 

ير الشراكة مع دفع األكاديمييف لتطك التي تالجامعات خاصة  األكاديميةالمؤسسي  داخؿ المؤسسات 
أف ىناؾ عدد قميؿ مف يا شعكر الجامعات لدي مف المؤسسي، بشكؿ فردم بدالن الشركات الصناعية 
الجزء األكبر مف الشركات الصناعية تتركز انشطتيا فقط لدييا القدرة عمى االبتكار، ك الشركات المحمية 

 .فقط في عمميات التجميع
تتطمب  كالصناعية كالحككمية  األكاديميةخمصت الدراسة  أف جميع المجاالت المؤسسية الثبلثة       

الدراسة كجد عدد مف الحاالت مف  ام إجراءات ىادفة كىامة. فريؽ ؿ اتخاذمزيد مف التطكير قب
  .مستعدة كحريصة لتطكير الشراكات األطراؼ الثبلثة

 (Trumbash et al., 2011دراسة ) .4
The role of universities attaining regional competitiveness under 
adversity – a research proposal. 

 .يمتزح بحثٍ  –فٍ تحمُك انمذرة انتُافسُت اإللهًُُت  دور انجايعاث
 

في القدرة عمى تحقيؽ المنافسة االقميمية في  دكر الجامعات الى التعرؼ عمى الدراسةىدفت     
التكنكلكجيا في الفترات الصعبة كذلؾ بعد اعصار كاترينا، حيث انو يمكف التعمـ مف تجارب الدكؿ 
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يادات تكنكلكجية في تخصصات معينة، حيث تككف قيادة الجامعة ميمة النامية التي استطاعت بناء ق
 في مجاالت عديدة لمتدريس كالبحث.

كالتعاكف في العممية اف دكر الجامعات يككف في نشر المعمكمات  كجاءت نتائج الدراسة     
جكدة، حيث تعزز كتدعـ اعماؿ مك  ككذلؾ الجامعات يمكف اف تقـك بأعماؿ ابتكارية اك ، التكنكلكجية

 .يمكف التعرؼ عمى نقاط القكة االقميمية التي ترتكز عمييا المزايا التنافسية
 (Rosly Othman, Ahmad Fairuz Omar,2011دراسة ) .5

University and industry collaboration: towards a successful and 

sustainable partnership. 

 .َاجحت ويستذايت َحى شزاكت :انتعاوٌ بٍُ انجايعت وانصُاعت
 

بما اف ماليزيا تتجو نحك تقدـ العمكـ كالتكنكلكجيا، ىناؾ تكجو قكم لتعزيز التعاكف  بيف الجامعة 
في الكاقع ىناؾ ضغكط كبيرة عمى الشركات الصناعية لتسمح  .كالصناعة حيث انو  أمر ال مفر منو

ير كالتدريب كىذا بسبب اف تكاليؼ لمؤسسات التعميـ العالي لمتعامؿ مع بعض الجكانب في مجاؿ التطك 
 .التشغيؿ ارتفعت كاصبحت الشركات الصناعية ال يمكنيا االعتماد عمى نفسيا طكيبل

كرش تدريب عقدىا قسـ ( ممثؿ عف القطاع كذلؾ مف خبلؿ 211) راءمسح آ استيدفت الدراسة
االجابة عمى استبياف  مع ممثمي القطاع الصناعي، شممت الدراسة جامعة العمكـ الماليزيةبالفيزياء 

 سؤاؿ في اربعة مجاالت محددة: 15يتككف مف  
 .معمكمات عف التركيبة السكانية 
 .اىداؼ التدريب 
 .عممية التدريب الشاممة 
 .التكجو الفردم في التعاكف المستقبمي 

كجو التعاكف الناجحة كاستكشاؼ مختمؼ الجكانب التي اثرت بشكؿ أد يتحدالدراسة الى تكصمت 
تضمف تعزيز يمكنيا اف اسباب  تكصمت الدارسة الى باإلضافة لذلؾ  المبادرات.انجاح ى كبير عم

كسيتـ استخداـ نتائج الدراسة لتسييؿ قدرة الجامعة عمى التعاكف مع  ،التعاكف المستداـ بيف الطرفيف
 الصناعة في المستقبؿ.
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فة االبتكار محركات لثقا –( بعنوان " الجامعات Gegu and Muresan,2010دراسة ) .6
 بوخارست. –االقميمية والقدرة عمى المنافسة ". والتي اجريت في رومانيا 

Universities – Drivers for regional innovation culture and 
competitiveness. 

ىدفت الدراسة الى بياف دكر الجامعات في مجاليا االكاديمي كذلؾ مف خبلؿ تطكير التعميـ      
المستكل االقميمي، كمخرجات التكنكلكجيا التي تعد مركز التنافسية العالمية، حيث كاالبداع عمى 

اعتبرت الجامعات محرؾ التنمية مف خبلؿ تحميؿ االداء االقتصادم لمنطقة بكخارست كالتأثير عمييا 
بنيت ىذه الدراسة عمى مؤشرات مكضكعية تركز عمى  االبتكار(. –البحث  –التعميـ )مف خبلؿ
 كالعمؿ كمحركات اقتصادية كتعميمية تسيؿ الكصكؿ الى سكؽ العمؿ كتحقيؽ التنافسية. االبتكار

التعميـ العالي كانشطة المعاىد المختصة بالبحث تمثؿ جكىر اقتصاد  افكتكصمت الدراسة الى 
 التنافسية كضماف مستكل حياة افضؿ.كاف الجامعات ليا دكر في زيادة القدرة  ،المعرفة

 (Colm O'Kane,2010دراسة ) .7
Bridging the Gap between Academics and Industry 

 وانصُاعت األكادًٍَُُ تجسُز انفجىة بٍُ

 األكاديميةالطرؽ التي يجب اف تتبع لضماف التعاكف كالشراكة  حيتكضالى  الدراسةىدفت 
استندت  راسةىذه الد الصناعية لتتـ بشكؿ ميسر كسيؿ كذلؾ لتقديـ تعمـ فعاؿ كنتائج مرضية لمشركاء.

كالذم يكضح كيؼ اف المشاريع  (Problem base learningاعطاء مثاؿ لمتعمـ مف المشاكؿ ) عمى
 .تبقى مرتبطة مع التصميـ التجارم األكاديمية

( كشركة DITفي معيد دبمف لمتكنكلكجيا ) مجمكعة صغيرة مف طمبة التصميـاستيدفت الدراسة 
طبلب كضعكا دليؿ لتصميـ منتج  4حتكم كؿ فريؽ عمى فرؽ ي 8خاصة. تككنت ىذه المجمكعة مف 

يعمؿ عمى تحسيف حياة االبكيف لؤلطفاؿ الذيف تتراكح اعمارىـ مف يكـ حتى سنتيف مف خبلؿ ابتكار 
ممثمي الشركة كالمشرفيف منتجات تساعد عمى تسييؿ حياة االبكيف كعقدت ىذه الدراسة تحت اشراؼ 

 .فاألكاديميي
ى انتاج مجمكعة متنكعة مف المنتجات المبتكرة الي يمكف اف تساعد االبكيف تكصمت الدارسة ال    

فكائد  تيـ في ظؿ كجكد اطفاؿ تحت عمر العاميف، اضافة لذلؾ كضحت الدارسةعمى تحسيف حيا
  .قبؿ التخرجفي مرحمة لطمبة التصميـ  خاصة الصناعة قطاع مع لممؤسسات االكاديمية تعزيز التعاكف
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بعنوان " العالقات بين الجامعات والصناعة في  (Jaider Vega & others ,2008)دراسة  .8
 بوليفيا، دارسة تطبيقة عمى  تحول الجامعة في  أمريكا الالتينية"

University–Industry relations in Bolivia, implication for 

university transformation in Latin America. 
 يتعمؽ فيما االنتاجية القطاعات لمطالب البكليفية الجامعات استجابة فةلمعر  الدراسة  ىدفت          
 تـ االىداؼ ىذهكإلنجاز  التحميمي الكصفي المنيج الباحثكف استخدـ،الصناعة إلى كنقميا المعرفة بتكليد

 .العامة البكليفية الجامعات في رمحاض 142 عمى تكزيعيا تـ حيث مدراسةل كأداة االستبانة استخداـ
 الصناعي القطاع لمطالب البكليفية الجامعات تمبية ضعؼ:اىميا نتائج إلى الدارسة خمصت كقد      

 لدل الحكافز غياب الخاص، القطاع مع كالتكاصؿ التنسيؽ ضعؼ منيا اسباب لعدة كذلؾ البكليفي
 إلى لعمميةا االبحاث نتائج تحكيؿ في يساىـ ال مما المكضكع إلى الجدية غير كالنظرة الجامعي الكادر
 .فائدة ذات تجارية قيمة
 .( بعنوان " االبحاث الجامعية والتنمية االقتصادية المحمية "Kent Hill,2006دراسة ) .9

University research and local economic development. 
النمك عمى تعزيز البحكث الجامعية قدرة ىدفت الدراسة الى استعراض الدراسات التي تفحص 

المبتكرة ألعضاء ىيئة  كاالثار االقتصادية المستمدة مف االتجاىات ،كالتنمية المحمية االقتصادم
ىذه اآلثار جذب المختبرات الصناعية لممنطقة المحمية، كالبدء في مشاريع جديدة ذات التدريس. تشمؿ 

لمتقدمة مف خبلؿ التقنية العالية، كأم مزايا تنافسية تتمتع بيا الشركات المحمية في تقديـ التكنكلكجيا ا
  .البحكث الجامعية
 االقتصاد المحمي يككف ليا تأثير عمى مف المرجح أف التي الدارسة األبحاث األكاديمية استيدفت

 تعتمد عمى صناعات جديدة :نتيجتيفبيدؼ الكصكؿ الى  االبتكار الصناعيعمى  مباشرة الذم يؤثر
 االبتكار الصناعي. في مجاؿ تطبيقيةال األكاديمية كبحكث في المجاالت البحكث الجامعية،

اضافة لذلؾ استخدمت الدراسة طريقة بديمة لترتيب نتائج المسح عف طريؽ المجاؿ األكاديمي  
تقييـ أىمية البحكث الجامعية في مختمؼ المجاالت   R & D حيث طمب مف مدراء البحث كالتطكير

مثؿ عمكـ الكمبيكتر، كعمكـ المكاد، مثؿ مجاالت  كالتي تقكد إلى االبتكار التقني في صناعتيـ
كىذا يعكس .كالمجاالت األساسية مثؿ البيكلكجيا كالكيمياء كالميكانيكية، كاليندسة الكيربائية كالكيميائية

الجامعات، كالصناعات ذات مف البحكث الزراعية كالطبية في الببلد كالتي أجريت في  حقيقة أف كثيران 
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 ككذلؾ عمـ تعتمد بشكؿ كبير عمى التطكرات العممية الجديدةك كجية تقنيات متجذرة في العمكـ البيكل
 .ألشباه المكصبلت البيكلكجيا ميـ لمغاية لصناعة األدكية، كالفيزياء ميـ جدان 

 في إجراء البحكث أف معظـ النشاط االبتكارم يقـك بالعمؿ مع الصناعةتكصمت الدراسة الى 
االكتشافات العممية  نفس المقدار الذم تستخدـ فيوالقديمة بالعمكـ الصناعية تستخدـ العمكـ  حيث اف 
فيي تعتمد عمى العمكـ األساسية باعتبارىا رصيد المعرفة كمجمكعة مف األدكات المفيدة مف  .الحديثة

فإف الجامعات تسيـ في التقدـ التقني مف خبلؿ تدريب  ،مف ىذا المنظكر. ك أجؿ حؿ المشاكؿ التجارية
غالبية الدراسات المسحية كالتي . اضافة لذلؾ فاف الدراسة اظيرت اف يف الصناعييفالباحثيف كالميندس

الصناعة تطكير في المؤسسات الصناعية تشير إلى أف   R & Dاستيدفت مدراء البحث كالتطكير
قدرة األساتذة لتدريب الطبلب مف الناحية  تعزيز عمى في الجامعات االقساـ األكاديمية يتطمب تركيز

 .ة كطرؽ البحث األساسيةالنظري
 Anil Kumar, Robert Horton, David Munro and Georgeدراسة ) .10

Sargent,2002) 
LESSONS FROM BUILDING AN ACADEMIC-INDUSTRY PARTNERSHIP 
CONSORTIUM: A FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT. 

 .ةاطار عمل لمتنمي :الصناعية األكاديميةدروس مستفادة  من بناء الشراكة 
حيث اف ىدفت ىذه  الدراسة إلى اعداد كخمؽ جيؿ مف قادة المستقبؿ في االعماؿ التجارية      

حصكؿ طبلبيا عمى مصادر نكعية كمميزة تمكنيـ مف  بحاجة لتيسير كتسييؿ األكاديميةالمؤسسات 
ية تحد مف كبشكؿ متزايد تكاجو قيكد مال األكاديميةالجامعات كالمؤسسات  الكصكؿ لجكدة في التعميـ.

 األكاديميةكحتى يتـ تجاكز ىذه التحديات المالية تقكـ المؤسسات قدرتيا عمى تكفير ىذه المصادر 
المتمثمة في الجامعات كالمدارس بإنشاء شراكة نكعية مع الشركات الصناعية إلنجاز اىدافيا 

خاصة باالعتماد عمى الشراكة تختمؼ في المجاؿ كاليدؼ العاـ كاالىداؼ ال هبامتياز. ىذ األكاديمية
عمؿ لتطكير الشراكة  اطار كضحت الدراسة .طبيعة الشركات الصناعية المشمكلة في الشراكة

الصناعية كالتي تكفر فكائد كمزايا مميزة لكبل الطرفيف كىذا االطار متاح لممعاىد  األكاديمية
  .الستخدامو كدليؿ تكجييي األكاديميةكالمؤسسات 

الصناعية في جامعة  األكاديميةناقشة ىيكؿ كتنظيـ الشراكة خمصت ىذه الدراسة الى م
(Wisconsin-Whitewater) يمثؿ نمكذج يمكف لممؤسسات  كالذمالعمؿ لمتطكير اطار  كعرض
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لذلؾ يتكقع الباحث اف يككف ىناؾ في المستقبؿ  ةاالخرل االستفادة منو كتطبيقو. باإلضاف األكاديمية
إلعداد نماذج كانظمة مشابية  األكاديميةؿ الجامعات كالمؤسسات انشطة كفعاليات كطنية تتـ مف خبل

 .لمحاكلة حؿ المعيقات المتكلدة بسبب محدكدية المصادر المتكفرة
  (TINA BARNES, IAN PASHBY and ANNE GIBBONS,2002)دراسة  .11

Effective University –Industry Interaction: A Multi-case Evaluation of 

Collaborative R&D Projects. 

  .تمُُى حاالث يتعذدة نًشارَع انبحث وانتطىَز :تفاعم فعال بٍُ انجايعت وانصُاعُت

اليدؼ مف ىذه الدارسة  تحديد العكامؿ التي إذا ما أديرت بشكؿ صحيح ستعمؿ عمى  زيادة 
 ييف كناجح  مف قبؿ كؿ مف الشركاء األكاديمييف كالصناع احتماؿ كجكد تعاكف ينظر لو عمى أف

 .النتيجة عبارة عف نمكذج لمممارسة الجيدة لنجاح التعاكف البحثي بيف الجامعة كالصناعة
بعبلقاتيا الكاسعة   معركفة جيدان كال  (WMG) المشيكرة  أجريت ىذه الدراسة عمى مجمكعة التصنيع    

داخؿ الجامعة الممارسات اإلدارية فرصة ممتازة لدراسة في مجاؿ الصناعة، كأتاحت ىذه المجمكعة 
قامت ىذه الدراسة بتقييـ  نتائج ست مشاريع بحثية .كالصناعة مف خبلؿ مشاريع البحكث التعاكنية

 تعاكنية

ىناؾ تكجو متزايد في جميع أنحاء العالـ نحك المزيد مف التعاكف بيف األكساط تكصمت الدراسة الى اف 
مف الحككمات ككسيمة لتعزيز القدرة  بتشجيع، كىذا التكجو  يككف كالشركات الصناعية األكاديمية

 .التنافسية الكطنية كتككيف الثركات
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 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
تبيف اف اغمبية الدارسات اكدت كاجمعت عمى اف  ،بعد اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة     

سات بضركرة تعزيز ىناؾ صعكبة لمتعاكف بيف الجامعات كقطاعات التنمية االقتصادية كاكصت الدرا
التعاكف كالتكامؿ بيف الجامعات كقطاع الصناعة كبناء الثقة المتبادلة كحث الطمبة عمى المشاركة في 
مشاريع بحثية تطبيقية  تخص قطاعات االعماؿ كاالنتاج. اضافة لذلؾ خمصت اغمبية الدراسات اف 

اجات سكؽ العمؿ مف الككادر التعميـ الجامعي بات ال يستجيب لما ىك مطمكب منو كال يمبي احتي
كذلؾ  لتفكير كاالبداع كتنمية المجتمع.البشرية رغـ تزايد الخريجيف كاف الجامعات تيمؿ كظيفتيا مف ا

ببحكث تطبيقية تمكف مف عبلج المشكبلت القائمة  األكاديميةاكصت الدراسات بضركرة ربط البرامج 
كيمكف اف نشمؿ التعميؽ في النقاط التالية  اممةفي االقتصاد الكطني لتحقيؽ التنمية المستدامة كالش

  :وضحت الدراسات السابقة انحيث 
 ىناؾ صعكبات لمتعاكف بيف الجامعات كالقطاع الخاص. .1
 .يمبي ما يحتاج لو مف كفاءات كخبرات يستجيب لما ىك مطمكب منو كال التعميـ الجامعي بات ال .2
الصناعية ال تبدم تشجيعان كافيان لتنفيذ ىناؾ تكاصؿ مقبكؿ مف االكاديمييف كلكف المؤسسات  .3

 مشاريع تخرج داخؿ المصانع.
تيمؿ دكرىا في التفكير كاالبداع كخدمة المجتمع كاف اصحاب القرار دكرىـ  األكاديميةالمؤسسات  .4

 ىامشي باإلضافة النخفاض مستكل الخريجيف.
ضعؼ رغبة المؤسسات اف المعكؽ الرئيس ىك التدريس كعدـ اعطاء البحكث التطبيقية اىتماـ ك  .5

 الصناعية في تغطية تكاليؼ المشاريع.
 األكاديميةىناؾ مفارقات كبيرة بيف الكاقع كالطمكح كال يكجد استراتيجية كاضحة في الشراكة  .6

 الصناعية كاف العبلقة بيف الجامعات كالصناعة ليست بالشكؿ المطمكب.
 :نظرة تحميمية عمى الدراسات السابقة

 :تخدم في الدراسةمن حيث المنيج المس .1
اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث المنيج المتبع في الدراسة كىك المنيج 

(،)الجعفرم 2010(،)الجعبرم، 2014حيث اتفقت مع دراسة )منصكر، ، الكصفي التحميمي
 ،(2006كالفي،
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 (،2008 ،برقاكم، )(2009 ،(، )بخيت2011)الزبير،  ،((Saleh et al., 2011،(2012دكدكؾ، ) 
 2(Trumbash et al.,2011) ،(2001)الحيارم،  (،2003عمكاف، )

 :من حيث اداة الدراسة .2
كاختمفت  اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث االداة المستخدمة كىي االستبانة

 Abu) دراسة الحصائيات مثؿمع الدراسات التالية كالتي اعتمدت بشكؿ مباشر عمى تحميؿ النتائج كا

Hanieh et al., 2014)،(2005، طيب كآخركف)، (Gegu et al., 2010 ،)(Colm 
O'Kane,2010)، 

(Colm O'Kane,2010)،(Kumar et al.,2002)،(BARNES et al.,2002)،

(Moeliodihardjo et al.,2012).


 :من حيث مجتمع الدارسة .3
مؤسسات  اعضاء الييئة التدريسية العامميف في فالكاديمييتمثؿ مجتمع الدراسة الحالية مف ا

 .كعمـك الحاسكب ةياليندسالعمـك ك  االدارة كالتمكيؿفي كميات التعميـ العالي الحككمية 
 

 :ما تميزت بو الدراسة الحالية
 الصناعية األكاديميةالشراكة  كاقعحيث تناكلت  ،تميزت الدراسة الحالية مف حيث المكضكع .1

الحككمية  االكاديمية المستقبمية في فمسطيف مف خبلؿ دراسة ميدانية عمى المؤسسات يزىاكآفاؽ تعز 
اتفقت مع الدراسة  ، كىك مكضكع الدراسات السابقة فيو قميمة كاغمب الدراسات السابقةفي قطاع غزة

كالصناعية كاكدت ضعؼ العبلقة ككجكد  األكاديميةتشخيص العبلقة بيف المؤسسات  في  الحالية 
اختمفت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة المحمية في كصت بضركرة تعزيز التعاكف ك أفجكة كبيرة ك 

 كضع تصكر لآلفاؽ المستقبمية لتعزيز الشراكة االكاديمية الصناعية.
 ر الصناعة مف خبلؿ شراكة تكاممية.لتطكي األكاديمية المؤسساتبياف دكر  .2
تكجد دراسة  بحيث ،جديدة الى المكتبة العربية يأمؿ الباحث اف تككف ىذه الدراسة اضافة 42

تشخيصية حديثة عف كاقع الشراكة االكاديمية الصناعية بيف المؤسسات االكاديمية الحككمية 
 .الشراكة كتكامؿ ىذه عمى تعزيزكالمؤسسات الصناعية كتقدـ آفاؽ مستقبمية تساعد 
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 :مقدمةال
الدراسة، ككػذلؾ أداة الدراسػة المسػتخدمة كطريقػة كعينة كمجتمع  متبعنيج اللممتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا 

كينتيػػي الفصػػؿ بالمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي  ،ل صػػدقيا كثباتيػػا، كمػػدككيفيػػة بنائيػػا كتطكيرىػػا عػػدادىاإ
 .يمي كصؼ ليذه اإلجراءات اكفيم، كاستخبلص النتائجلبيانات استخدمت في تحميؿ ا

 
 .منيج الدارسة 2.3
 خبللو مف حاكؿي الذم التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 حكليا تطرح التي كاآلراء مككناتيا بيف العبلقةك  بياناتيا، كتحميؿ راسة،الد مكضكع الظاىرة كصؼ

 .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات

"المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك  بأنو التحميمي الكصفي المنيج (100:2006) الحمداني يعرؼك 
فسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة، الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالت أكاألحداث المعاصرة، 

 كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة كالظكاىر التي كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع،
  .التي نستعمميا لجمع البيانات" كاألكقاتندرسيا 

 
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

مصػػادر البيانػػات  ىإلػػ لمدراسػػةإلطػػار النظػػرم فػػي معالجػػة ا و الباحػػث: حيػػث اتجػػالمصــادر الثانويــة .6
الثانكيػػػة كالتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي الكتػػػب كالمراجػػػع العربيػػػة كاألجنبيػػػة ذات العبلقػػػة، كالػػػدكريات كالمقػػػاالت 

 .كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة

جمػػػع البيانػػػات  ىإلػػػ الباحػػػث نػػػب التحميميػػػة لمكضػػػكع الدراسػػػة لجػػػأكا: لمعالجػػػة الجالمصـــادر األوليـــة .5
ليذا الغرض. األكلية مف خبلؿ اإلستبانة كأداة رئيسة  لمدراسة، صممت خصيصا ن

 

  :الدراسةوعينة مجتمع  2.3

عمػػى مشػػكمة الدراسػػة  ءن يعػػرؼ بأنػػو جميػػع مفػػردات الظػػاىرة التػػي يدرسػػيا الباحػػث، كبنػػامجتمػػع الدراسػػة 
جامعػػػات كالييئػػػات التدريسػػػية فػػػي المؤسسػػػات ال أسػػػاتذة كأىػػػدافيا فػػػاف المجتمػػػع المسػػػتيدؼ يتكػػػكف مػػػف

ك كميػة فمسػطيف  األقصػىجامعػة )التي تشمؿ الجامعات كالكميات الجامعية الحككمية كتشمؿ  األكاديمية
اسػتيدفت قػد ك  ،5162فػي يكنيػك  (128كالبػالغ عػددىـ ) ،(ديػر الػبمح ككميػة العمػكـ كالتكنكلكجيػا–التقنية 
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كالماليػػة كعمػػـك الحاسػػكب الرتباطيمػػا بسػػكؽ  اإلداريػػةكالعمػػـك  يةالدراسػػة التخصصػػات مػػف العمػػـك اليندسػػ
العمؿ كبالمؤسسات الصناعية بشكؿ خاص كتأثير ىػذه التخصصػات عمػى تنميػة المؤسسػات الصػناعية 

قػػاـ . كقػػد بشػػكؿ مباشػػر كارتبػػاطيـ بالمشػػاكؿ الفنيػػة كالمكجسػػتية التػػي تسػػبب تػػدىكر الشػػركات الصػػناعية
كقد تػـ الدراسة  مجتمعكافة أفراد عمى اإلستبانة  تـ تكزيعحيث ، مسح الشامؿال الباحث باستخداـ طريقة

  .%3524 بنسبة إستبانة 661استرداد 
 :المستيدفة مفصمة كالتالي األكاديميةاالقساـ 
 (:ساـ اكاديمية مستيدفة في الدارسةجامعة االقصى )عمادة كاحدة  كاربعة اق 

 : اـ اكاديميةتضـ ثبلثة اقس :مكيؿعمادة االدارة كالت
 .قسـ ادارة االعماؿ .6
 .قسـ المحاسبة .5
 قسـ نظـ المعمكمات االدارية. .4

 ستيدؼ منيا قسـ اكاديمي كاحد فقط ىك:عمادة كمية العمـك التطبيقية كالم
 قسـ الحاسكب. .6

 

 ( اقساـ اكاديمية مستيدفة في الدارسة 7الكمية الجامعية لمعمـك كالتكنكلكجيا): 

ىندسػة إلكتركنػات يضـ ثبلث تخصصات اكاديمية: ىندسة المباني، . قسـ العمـك اليندسية ك 6
 كىندسة العمارة الداخمية. تطبيقيػػة

قسـ عمـك الحاسكب كيضـ تخصصيف عمـك الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات  ك تطكير  .5
 نظـ الحاسكب.

 قسـ العمـك االدارية كيضـ تخصصيف المحاسبة التطبيقية كتكنكلكجيا ادارة االعماؿ. .4
 

  (اقساـ اكاديمية 3دير البمح ) –كمية فمسطيف التقنية: 

 ىندسة نظـ الحاسكب. :قسـ الميف اليندسية كيضـ تخصص كاحد .6

  .قسـ الحاسكب .5

المحاسػػػػبة كالتمكيػػػػؿ كادارة االعمػػػػػاؿ  :قسػػػػـ االعمػػػػاؿ االداريػػػػة كالماليػػػػة كيضػػػػـ تخصصػػػػيف .4
 االلكتركنية.
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 :أداة الدراسة 2.2
الصػػناعية كآفػػاؽ تعزيزىػػا فػػي فمسػػطيف"  –الشػػراكة االكاديميػػة  كاقػػع  لػػػ "ة قػػاـ الباحػػث بإعػػداد أداة الدراسػػ

"، كاتبػع الباحػث  دراسة ميدانية عمى  مؤسسات التعميـ العالي الحككمية فػي قطػاع غػزةمف خبلؿ اجراء 
 -:الخطكات التالية لبناء اإلستبانة

لدراسػة، كاالسػتفادة منيػا فػي الدراسات السابقة ذات الصػمة بمكضػكع اك  اإلدارماألدب اإلطبلع عمى  -1
 بناء اإلستبانة كصياغة فقراتيا.

 اإلسػػتبانة مجػػاالتاستشػػار الباحػػث عػػددان مػػف أسػػاتذة الجامعػػات الفمسػػطينية كالمشػػرفيف فػػي تحديػػد  -2
 .كفقراتيا

 الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة. مجاالتتحديد ال -3
 .مجاؿتحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ  -4
 .ي صكرتيا األكليةتـ تصميـ اإلستبانة ف -5
 . تـ مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ -6
ك ، الجامعة اإلسػبلمية ( مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في65تـ عرض االستبانة عمى ) -7

  .دير البمح –الخميؿ ككمية فمسطيف التقنية  –كجامعة االزىر كجامعة بكليتكنؾ فمسطيف 
بعػض فقػرات اإلسػتبانة مػف حيػث الحػذؼ أك اإلضػافة كالتعػديؿ، في ضكء أراء المحكميف تػـ تعػديؿ  -8

 (.6) رقـ  ؽاإلستبانة في صكرتيا النيائية، ممح رلتستق
 

 تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:
، المسمى الجنس، المؤىؿ العممي) المستجيبعف  الشخصيةالمعمكمات كىك عبارة عف القسم األول: 

نكع ركابط بمد التخرج(، سنكات الخبرة، )صكؿ عمى أعمى درجة أكاديميةجية الح الكظيفي، التخصص،
 .(كالمؤسسات الصناعية األكاديمية ة المستجيبالتعاكف بيف مؤسس

 

 :مجاالت 1فقرة، مكزع عمى  71، كيتككف مف مجاالت الدراسةكىك عبارة عف  القسم الثاني:
نجاح( في تعزيز Cooperative Educationدور التعميم التعاوني ): المجال األول الشراكة  وا 

 ( فقرات.61، كيتككف مف )الصناعية األكاديمية
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نجاح( في تعزيز Long Life Learning) األمدمدى قدرة التعميم المستمر طويل : المجال الثاني   وا 
 .ات( فقر 61، كيتككف مف )الصناعية األكاديميةالشراكة 

نجاحفي تعزيز  (Scientific Researchدور البحث العممي ) المجال الثالث:  الشراكة   وا 
 ( فقرة.62، كيتككف مف )الصناعية األكاديمية

نجاح  الشراكة ( Practical Training) دور التدريب العممي: المجال الرابع  األكاديميةفي  تعزيز وا 
 .ات( فقر 61، كيتككف مف )الصناعية

( Open Knowledge Platformsمدى مساىمة منصات المعرفة المفتوحة ): المجال الخامس
نجاحفي تعزيز   ( فقرة.62، كيتككف مف )الصناعية األكاديميةالشراكة   وا 

، األكاديميةو األسباب التي تعترض تفعيل عالقة الشراكة بين المؤسسات الصناعية  :المجال السادس
 ( فقرات.61كيتككف مف )

 

دؿ عمى المكافقة  61ما اقتربت الدرجة مف بحيث كملفقرات االستبياف  61-6كقد تـ استخداـ المقياس 
 :يكضح ذلؾ (1) التاليجدكؿ ، كالالعالية عمى ما كرد في العبارة كالعكس صحيح

 (1جدول )
 المقياس المستخدم في االستبانةدرجات 

 

موافق بدرجة  االستجابة
 قميمة جدا

موافق بدرجة  
 كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
 

 :ةانصدق االستب 2.2
، كما يقصد (612 :5161" )الجرجاكم،لقياسو ما كضع ستبيافقيس االيأف "صدؽ االستبانة يعني  

شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ككضكح فقراتيا "بالصدؽ 
 كقد تـ .(5116، كآخركف )عبيدات "كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا

 بطريقتيف: انةاالستبالتأكد مف صدؽ 
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 :"الصدق الظاىري" صدق المحكمين -6

 أك الظاىرة مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أف ىكيقصد بصدؽ المحكميف "

عرض اإلستبانة عمى مجمكعة مف حيث تـ  (617 :5161)الجرجاكم، "الدراسة مكضكع المشكمة
العمكـ االدارية كالمالية كالعمكـ اليندسية كعمكـ الحاسكب  متخصص في  33 المحكميف تألفت مف
(، كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ 5المحكميف بالممحؽ رقـ ) كأسماء كتكنكلكجيا المعمكمات

بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو 
 (.6انظر الممحؽ رقـ ) -النيائية 
 

 صدق المقياس: -3
 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

الذم تنتمي إلية  المجاؿيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع 
كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت  لبلستبانةىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 

 نفسو. مجاؿاإلستبانة كالدرجة الكمية لم مجاالترتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اال
 

دكر التعميـ التعاكني " مجاؿفقرات االرتباط بيف كؿ فقرة مف  ( معامؿ5جدكؿ )يكضح 
(Cooperative Education في تعزيز )نجاح كالدرجة الكمية " الصناعية األكاديميةالشراكة  كا 
كبذلؾ يعتبر  α≤ 1212معنكية  مستكلمعامبلت االرتباط المبينة دالة عند ، كالذم يبيف أف مجاؿلم

 كضع لقياسو.صادقا لما  المجاؿ
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 (3جدول )
 Cooperativeدور التعميم التعاوني ) " مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

Education نجاح( في تعزيز  مجالالكمية لم والدرجة " الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

6.  
الحالية  لتمبية احتياجات  األكاديميةمكائمة مناىج المؤسسات 

 .المؤسسات الصناعية
.915 *0.000 

5.  
اقتراح مكاضيع نكعية مرتبطة بسكؽ العمؿ إلضافتيا في المناىج 

 األكاديمية
.924 *0.000 

4.  
ات الطمبة المبدعيف لبلنطبلؽ نحك االبتكار كاألبداع في تطكير قدر 

 .المؤسسات الصناعية
.857 *0.000 

3.  
كتطبيقيا بشكؿ عممي في  االستفادة مف مخرجات ابحاث الطمبة

 المؤسسات الصناعية.
.726 *0.000 

 0.000* 820.  (.االكاديمييف/ الصناعييف)االرتقاء بمستكل االداء الميني لمكظفيكـ   .2

 0.000* 807. .فير البنى التحتية البلزمة مف مختبرات متخصصة كالمكتباتتك   .1

 0.000* 843. تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات الصناعية.   .7

 0.000* 878. زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية.  .1

 0.000* 842. .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .3

 0.000* 957. المؤسسات الصناعية. تحقيؽ استدامة كاستمرارية  .61

 .α ≤ 0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
مدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ  " مجاؿ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 4جدكؿ )يكضح 
نجاح( في تعزيز Long Life Learning) األمد ة كالدرجة الكمي"  الصناعية األكاديميةالشراكة  كا 
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كبذلؾ يعتبر  α≤ 1212معنكية  مستكلكالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند  ،مجاؿلم
 كضع لقياسو.صادقا لما  المجاؿ

 (2جدول )
 Long Life) األمدمدى قدرة التعميم المستمر طويل  " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

Learning نجاح( في تعزيز  مجالوالدرجة الكمية لم " الصناعية ألكاديميةاالشراكة   وا 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا
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الرت
ل

 

ية 
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قيم
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(
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 0.002* 658. اعداد دراسات لتحديد احتياجاتكـ التدريبية.  .5

4.  
تقديـ مناىج تدريبية تخصصية مكاكبة لمتطكر التكنكلكجي مرتبطة بحاالت 

 .دراسية كاقعية
.748 *0.000 

 0.000* 869. .ر قدرات الطمبة المتدربيف لبلنطبلؽ نحك االبتكار كاألبداعتطكي  .3

 0.000* 851.  .الكاديمييف / الصناعييف(ا)االرتقاء بمستكل االداء الميني لمكظفيكـ   .2

ميارات جديدة كخبرة ككفاءة  (االكاديمييف/الصناعييف)اكساب مكظفيكـ   .1
 متخصصة.

.853 *0.000 

 0.002* 667. التحتية المتاحة مف مختبرات متخصصة كمكتبات. االستفادة مف البنى  .7

 0.000* 871. تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات الصناعية.   .1

 0.000* 911. زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية.  .3

 0.001* 696. .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .61

 0.008* 571. تحقيؽ استدامة كاستمرارية المؤسسات الصناعية.  .66

 .α  ≤ 0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
 Scientificدكر البحث العممي ) " مجاؿ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 3جدكؿ )يكضح 

Research)  نجاحفي تعزيز ، كالذم يبيف أف مجاؿجة الكمية لمكالدر "  الصناعية األكاديميةالشراكة   كا 
كضع صادقا لما  المجاؿكبذلؾ يعتبر  α≤ 1212معنكية  مستكلمعامبلت االرتباط المبينة دالة عند 

 لقياسو.
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 (2جدول )
في  (Scientific Researchدور البحث العممي ) " مجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات

نجاحتعزيز   مجالوالدرجة الكمية لم " الصناعية األكاديميةالشراكة   وا 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

 (
S

ig
). 

5.  
تعزز  األكاديميةاقتراح مكاضيع جديدة إلضافتيا في المناىج 

 .الجكانب الفنية التطبيقية التخصصية
.670 *0.002 

4.  
في تطكير قدرات الطمبة المبدعيف لبلنطبلؽ نحك االبتكار كاألبداع 

 .المؤسسات الصناعية
.664 *0.002 

3.  
تكجيو ابحاث الطمبة نحك حاجة المؤسسات الصناعية الحقيقية 

 لتحيؽ التنمية المستدامة.
.701 *0.001 

2.  
ميارات جديدة كخبرة  (االكاديمييف / الصناعييف)اكساب مكظفيكـ 
 .ككفاءة متخصصة

.659 *0.002 

بحصكليـ عم  .1  0.000* 731. .ى جكائز مادية كمعنكيةدعـ مكظفيكـ ماديان كمعنكيا ن

كالصناعية مف خبلؿ  األكاديميةبيف المؤسسات  تكطيد التعاكف  .7
 .برامج التعاكف الدكلية الممكلة

.712 *0.001 

اصدار نشرات كمجبلت عممية تخصصية تعنى بتطكير المؤسسات   .1
 كالصناعية. األكاديمية

.733 *0.000 

 0.000* 784. .لكصكؿ ألفكار جديدةاجراء بحكث ميدانية إلمكانية ا  .3

61.  
تشجيع مؤسستكـ  لتخصيص مكازنات داخمية كالسعي لمحصكؿ 

 عمى منح دكلية لتطكير مصادرىا التي تدعـ البحث كالتطكير.
.687 *0.001 

66.  
تشجيع مؤسستكـ لتكفير البنى التحتية البلزمة مثؿ  المختبرات 

 المتخصصة كالمكتبات.
.835 *0.000 

 0.001* 713.تكـ عمى كضع خطط سنكية إلجراء بحكث مميزة تشجيع مؤسس  .65
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 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

 (
S

ig
). 

  .تعنى بتطكير المؤسسات الصناعية
 0.003* 641. تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات الصناعية.   .64

 0.001* 705. زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية.  .63

 0.000* 832. .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .62

 0.002* 667. ستدامة كاستمرارية المؤسسات الصناعية.تحقيؽ ا  .61

 .α ≤ 0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة   *
 

 Practical) دكر التدريب العممي " مجاؿ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 2جدكؿ )يكضح 
Training ) نجاح  الشراكة ، كالذم يبيف أف مجاؿلكمية لمكالدرجة ا " الصناعية األكاديميةفي  تعزيز كا 

كضع صادقا لما  المجاؿكبذلؾ يعتبر   α≤ 1212معنكية  مستكلمعامبلت االرتباط المبينة دالة عند 
 لقياسو.
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 (2جدول )
في  ( Practical Training) دور التدريب العممي"  مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 
نجاح  الشراكة   مجالوالدرجة الكمية لم"  الصناعية ألكاديميةاتعزيز وا 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

6.  
لتمبية احتياجات المؤسسات  األكاديميةمكائمة مناىج المؤسسات 

 .الصناعية مف مكاضيع نكعية مرتبطة بسكؽ العمؿ
.760 *0.000 

5.  
بطة بسكؽ العمؿ لتمبية تطبيؽ المكاضيع المميزة في المناىج المرت

 احتياجات المؤسسات الصناعية.
.919 *0.000 

4.  
اكتشاؼ حاجات الطمبة لمبرامج التدريبية الفنية التخصصية لحؿ 

 .مشكبلت المؤسسات الصناعية
.867 *0.000 

3.  
تشجيع مؤسستكـ  لتكفير بيئة تدريب مناسبة لمطمبة اثناء دراستيـ 

 المرتبطة بسكؽ العمؿ.إلكسابيـ المعرفة العممية كالفنية 
.863 *0.000 

2.  
اكساب الطمبة القدرة عمى التكيؼ مع بيئة العمؿ الصناعية كالقياـ 
بكظائؼ متعددة  لمقدرة عمى حؿ المشكبلت الصناعية الفنية بشكؿ 

 مناسب. 
.821 *0.000 

1.  
االرتقاء بمستكل االداء الميني لمكظفيكـ  لتمبية احتياجات المؤسسات 

 .سارعةالصناعية المت
.805 *0.000 

 0.000* 767. تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات الصناعية.   .7

 0.000* 894. زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية.  .1

 0.000* 923. .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .3

 0.000* 790. تحقيؽ استدامة كاستمرارية المؤسسات الصناعية.  .61

 .α  ≤ 0.0.ؿ إحصائيان عند مستكل داللة االرتباط دا  * 
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مدل مساىمة منصات المعرفة  " مجاؿ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 1جدكؿ )يكضح 
نجاح( في تعزيز Open Knowledge Platformsالمفتكحة ) "  الصناعية األكاديميةالشراكة  كا 

  α≤ 1212معنكية  مستكلالمبينة دالة عند  ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباطمجاؿكالدرجة الكمية لم
 كضع لقياسو.صادقا لما  المجاؿكبذلؾ يعتبر 

 (2جدول )
 Openمدى مساىمة منصات المعرفة المفتوحة ) " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

Knowledge Platforms نجاح( في تعزيز والدرجة الكمية "  الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 
 مجالمل

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 899. .الحصكؿ عمى المعرفة مف المصادر الخارجية المتنكعة  .6

بناء المعمكمات الجديدة كالتي تعنى بتطكير المؤسسات الصناعية   .5
 .األكاديميةك 

.845 *0.000 

كيا االكاديمييف كالطبلب تكثيؽ المؤتمرات كالخبرات كالتجارب التي يمتم  .4
 كحفظيا في قكاعد المعرفة لبلستفادة منيا.

.646 *0.003 

تحديث كسائط المعرفة باستمرار مف خبلؿ امتبلؾ انظمة معمكمات   .3
 .ككسائؿ تخزيف متطكرة لحفظ المعرفة

.602 *0.005 

تطكير معايير كاضحة كمحددة تضبط  محتكل المعرفة التي يجب   .2
 المفتكحة.عرضيا في المنصات 

.643 *0.003 

ربط قكاعد بيانات المعرفة بأنظمة االتصاؿ المتطكرة بما يضمف سيكلة   .1
 استرجاعيا كتصفحيا.

.691 *0.001 

 0.000* 727.اثراء المناىج كالخطط الدراسية بمكاضيع نكعية مرتبطة بسكؽ العمؿ مف   .7
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 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 .خبلؿ عرض تجارب كخبرات تخصصية

1.  
ؿ تقديـ برامج تدريبية فنية تخصصية تطكير قدرات الطمبة  مف خبل

لمطمبة كاالكاديمييف كالعامميف في المؤسسات الصناعية عند الحاجة كفي 
 .الكقت الذم يرغبكف فيو

.928 *0.000 

3.  
تطكير مستكل االداء الميني مف خبلؿ تكثيؽ تجارب كخبرات 

 .االكاديمييف كالصناعييف كعرضيا عمى االخريف لتبادؿ المعرفة
.889 *0.000 

61.  
تكجيو ابحاث الطمبة كالباحثيف نحك المؤسسات الصناعية كمشكبلتو 

 .كتكنكلكجيا تطكيره
.882 *0.000 

 0.000* 873. .تكفير مكازنة مخصصة لتطكير منصات المعرفة  .66

 0.000* 808. تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات الصناعية.   .65

 0.000* 815. زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية.  .64

 0.000* 783. .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .63

 0.001* 709. تحقيؽ استدامة كاستمرارية المؤسسات الصناعية.  .62

 .α ≤ 0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة   * 
 

قة األسباب التي تعترض تفعيؿ عبل " مجاؿ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 7جدكؿ )يكضح 
، كالذم يبيف أف معامبلت مجاؿكالدرجة الكمية لم"  األكاديميةك الشراكة بيف المؤسسات الصناعية 

 كضع لقياسو.صادقا لما  المجاؿكبذلؾ يعتبر   α≤ 1212معنكية  مستكلاالرتباط المبينة دالة عند 
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 (7جدول )
فعيل عالقة الشراكة بين األسباب التي تعترض ت " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 مجالوالدرجة الكمية لم"  األكاديميةو المؤسسات الصناعية 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 912. .كالصناعية  في الرسالة كاألكلكيات األكاديميةاالختبلؼ بيف المؤسسات   .6

 0.000* 891. .كالصناعية األكاديميةسسات تدني الكعي العاـ بأىمية الشراكة بيف المؤ   .5

كالصناعية تضمف  األكاديميةانعداـ اليات تكاصؿ كاضحة في المؤسسات   .4
 سيكلة التكاصؿ كالتفاعؿ.

.902 *0.000 

العكامؿ الخارجية السياسية كاالقتصادية كضعؼ االسكاؽ كعدـ الحاجة   .3
 .لمشراكة

.895 *0.000 

 0.000* 804. كالصناعية لممرافؽ البحثية الكافية. ميةاألكاديافتقار معظـ المؤسسات   .2

ضعؼ المعرفة بالتسييبلت كالسياسة العامة بخصكص تفعيؿ برامج   .1
 .الصناعية األكاديميةالشراكة 

.734 *0.000 

الخكؼ مف اكتشاؼ سر المينة اك الصناعة عند تعزيز الشراكة خاصة   .7
 .في المؤسسات الصناعية

.829 *0.000 

 األكاديميةر لؤلمكاؿ البلزمة لبدء الشراكة بيف المؤسسات االفتقا  .1
 .كالصناعية

.892 *0.000 

تدني كجكد حاجة لتفعيؿ الشراكة خاصة اف المكاد  الخاـ مستكردة مف   .3
 .الخارج كالمعدات ليا عقكد صيانة كدعـ مف الشركة المصنعة

.813 *0.000 

 األكاديميةي المؤسسات ضعؼ الثقة في قدرة الككادر البشرية المكجكدة ف  .61
 .لتطكير المؤسسات الصناعية

.494 *0.022 

 .α  ≤ 0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة   * 
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 

 الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة. مجاالتمف  مجاؿارتباط كؿ  ليبيف مدالكصكؿ إلييا، ك 
 مستكلعند اإلستبانة دالة إحصائيان  مجاالت( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع 1يبيف جدكؿ )

 اإلستبانة صادقو لما كضع لقياسو. مجاالتعتبر جميع تكبذلؾ  α≤ 1212معنكية 
 

 (8جدول )
 لالستبانةاإلستبانة والدرجة الكمية  مجاالتمن  مجالدرجة كل  باط بينمعامل االرت

 المجال
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( في تعزيز Cooperative Educationدكر التعميـ التعاكني )
نجاح 2الصناعية األكاديميةالشراكة  كا 

.899 *0.000 

( Long Life Learning) مداألمدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ 
نجاحفي تعزيز   2الصناعية األكاديميةالشراكة   كا 

.871 *0.000 

نجاحفي تعزيز  (Scientific Researchدكر البحث العممي )   كا 
 2الصناعية األكاديميةالشراكة 

.966 *0.000 

نجاح  Practical Trainingدكر التدريب العممي ) ( في  تعزيز كا 
 الصناعية ةاألكاديميالشراكة 

.941 *0.000 

 Open Knowledgeمدل مساىمة منصات المعرفة المفتكحة )
Platforms نجاح( في تعزيز  2الصناعية األكاديميةالشراكة   كا 

.866 *0.000 

األسباب التي تعترض تفعيؿ عبلقة الشراكة بيف المؤسسات 
 2األكاديميةك الصناعية 

.899 *0.000 

 .α  ≤ 0.0.إحصائيان عند مستكل داللة االرتباط داؿ *           
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  :Reliabilityثبات اإلستبانة  2.2

، كيقصد متتالية مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفساالستبياف  يعطي أفيقصد بثبات االستبانة ىك 
أك ما ىي درجة  ،إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا أيضا بو

 . (37 :5161)الجرجاكم، ت مختمفةتمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقاكاسكانسجامو اتساقو 

 Cronbach's Alpha معامؿ ألفا كركنباخ  كقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خبلؿ

Coefficient( 3، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ.) 
 (9جدول )

 إلستبانةألفا كرونباخ لقياس ثبات امعامل 

عدد  المجال
 الفقرات

معامل 
ألفا 
 كرونباخ

 الصدق
 *الذاتي

( في تعزيز Cooperative Educationدكر التعميـ التعاكني )
نجاح 2الصناعية األكاديميةالشراكة  كا 

10 0.953 0.976 

( في Long Life Learning) األمدمدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ 
نجاحتعزيز   2الصناعية يميةاألكادالشراكة   كا 

10 0.917 0.958 

نجاحفي تعزيز  (Scientific Researchدكر البحث العممي )   كا 
 2الصناعية األكاديميةالشراكة 

15 0.930 0.964 

نجاح  ( Practical Training) دكر التدريب العممي في  تعزيز كا 
 الصناعية األكاديميةالشراكة 

10 0.951 0.975 

 Open Knowledgeفة المفتكحة )مدل مساىمة منصات المعر 
Platforms نجاح( في تعزيز  2الصناعية األكاديميةالشراكة   كا 

15 0.954 0.977 

األسباب التي تعترض تفعيؿ عبلقة الشراكة بيف المؤسسات الصناعية 
 2األكاديميةك 

10 0.944 0.972 

 0.983 0.967 70 جميع المجاالت معا

 يعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ= الجذر التربالذاتي صدؽال*     
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 حيث مجاؿ( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ 3كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

 الذاتي (. ككذلؾ قيمة الصدؽ0.967لجميع فقرات اإلستبانة ) بينما بمغت ،(0.917،0.954) بيفتتراكح 
( كىذا 0.983فقرات اإلستبانة )بمغت لجميع ، بينما (0.977 ،0.958) تتراكححيث  مجاؿمرتفعة لكؿ 

  .إحصائياكداؿ  مرتفع الثباتيعنى أف 
ككف الباحث قد تأكد مف صػدؽ ي(. ك 6في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ) االستبانةتككف بذلؾ ك 

ابػة عمػى ثقػة تامػة بصػحة اإلسػتبانة كصػبلحيتيا لتحميػؿ النتػائج كاإلج إستبانة الدراسة ممػا يجعمػوكثبات 
 عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
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 :األساليب اإلحصائية المستخدمة 2.2
 Statistical Package for theتفريػغ كتحميػؿ اإلسػتبانة مػف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي تػـ 

Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبػار مػا  K-S))  Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ - اختبػار ككلمجػكركؼ استخداـ تـ
 (.61في جدكؿ )، ككانت النتائج كما ىي مبينة إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

 (31جدول )
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

نجاح( في تعزيز Cooperative Educationلتعاكني )دكر التعميـ ا الشراكة  كا 
 2الصناعية األكاديمية

0.540 

( في تعزيز Long Life Learning) األمدمدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ 
نجاح  2الصناعية األكاديميةالشراكة   كا 

0.823 

نجاحفي تعزيز  (Scientific Researchدكر البحث العممي ) ة الشراك  كا 
 2الصناعية األكاديمية

0.842 

نجاح  الشراكة ( Practical Training) دكر التدريب العممي في  تعزيز كا 
 الصناعية األكاديمية

0.874 

( في Open Knowledge Platformsمدل مساىمة منصات المعرفة المفتكحة )
نجاحتعزيز   2الصناعية األكاديميةالشراكة   كا 

0.948 

 0.625 2األكاديميةك تفعيؿ عبلقة الشراكة بيف المؤسسات الصناعية األسباب التي تعترض 

 0.998 االستبانة مجاالتجميع 

 

الدراسة  مجاالتجميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 61كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
تـ  حيثالطبيعي  يتبع التكزيع مجاالتال يذهكبذلؾ فإف تكزيع البيانات ل 0.0.مستكل الداللة مف  أكبر

 استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة. 
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 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .الدراسة عينةكصؼ ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئكية كالتكراراتا  .6

 .كالمتكسط الحسابي النسبي المتكسط الحسابي  .5

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كركنباخ  .4

الختبار ما إذا  K-S))  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ .3
 .كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

( لقياس درجة االرتباط: يقـك Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف )  .2
 . كقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ الداخميالعبلقة بيف متغيريفمى دراسة ىذا االختبار ع
 لبلستبانة. كالصدؽ البنائي

( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار   .1
كد مف أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد استخدمو الباحث لمتأ 1الدرجة المتكسطة كىي  ىكصمت إل

 .داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة

( لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ Independent Samples T-Test) فػػي حالػػة عينتػػيف Tاختبػػار  .7
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تفركقا

عرفة ( لم(One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  .1
 ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.

 استخدمو الباحث لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى ثبلث مجمكعات فأكثر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 

 

 
 
 
 
 

 اخلايش انفصم 
حتهٍم انبٍاناث واختبار فرضٍاث 

 ويناقشتها انذراصت
 
 

 .مقدمةال

 الشخصية. المعموماتالدراسة وفق  لعينةصائي الوصف اإلح 2.3

 .اختبار فرضيات الدراسة 2.3
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 المقدمة:

، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل
الكقكؼ أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا، ك 

الجنس، المؤىؿ العممي، المسمى )التي اشتممت عمى  المستجيبالشخصية عف  معمكماتالعمى 
نكع ركابط بمد التخرج(، سنكات الخبرة، )الكظيفي، التخصص، جية الحصكؿ عمى أعمى درجة أكاديمية

اإلحصائية  لذا تـ إجراء المعالجات، (كالمؤسسات الصناعية األكاديمية ة المستجيبالتعاكف بيف مؤسس
إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  ،الدراسة إستبانةلمبيانات المتجمعة مف 

(SPSS)  .لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ 
 

  :الشخصية المعموماتالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  2.3
  الشخصية المعمكماتكفؽ  الدراسةلخصائص عينة  كفيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  (:33جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 83.1 98 ذكر

 16.9 20 أنثى

 100.0 118 المجموع

 

ا يعػزل كىػذ. إنػاث %16.9بينمػا  ذكػكر، مف عينة الدراسة% 83.1( أف ما نسبتو 66)يتضح مف جدكؿ 
الى ثقافة المجتمع السائدة في اغمب مؤسسات التعميـ العالي الحككمية حيث يتـ تعيػيف االكػاديمييف مػف 

مػف االنػاث  عنػد الطالبػات  فاألكػاديمييالذككر إلمكانيتيـ تدريس الطمبػة كالطالبػات مػع محدكديػة كجػكد 
التعميـ العػالي الحككميػة فقط في بعض التخصصات اضافة لذلؾ فاف نسبة كبيرة مف مكظفي مؤسسات 

بعكػػػس  األكاديميػػػةاكػػػاديمييف  خػػػبلؿ عمميػػػـ فػػػي المؤسسػػػة  االػػػذككر تطػػػكرت درجػػػاتيـ العمميػػػة كاصػػػبحك 
 .أم تطكير األكاديميةاالناث الذيف لـ يحدث عمى مساراتيـ 

 
 



 

71 

 

 
 

 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع  (:33جدول )

 النسبة المئوية % العدد مؤىل العمميال
 83.1 98 محاضر/ماجستير

 13.6 16 أستاذ مساعد

 3.4 4 أستاذ مشارؾ

 100.0 118 المجموع

 

 ،محاضر/ماجسػػػتيرمػػػؤىميـ العممػػػي  الدراسػػة مػػػف عينػػػة% 83.1( أف مػػا نسػػػبتو 65)يتضػػح مػػػف جػػػدكؿ 
كىػػذا يػػدؿ عمػػى اف  .أسػػتاذ مشػػارؾي مػػؤىميـ العممػػ %3.4 بينمػػا، أسػػتاذ مسػػاعدمػػؤىميـ العممػػي  13.6%

لتعػدد بػرامج الماجسػتير المتاحػة فػي غالبية العينة ىػـ مػف االسػاتذة المحاضػريف حممػة درجػة الماجسػتير 
. امػا المحمية في قطاع غزة كالتي تكفر امكانية الدارسة بعد ساعات العمؿ اليكمي الفمسطينية الجامعات

حممػػػة  فباالكػػػاديميياسػػػتاذ مسػػػاعد( فعػػػددىـ قميػػػؿ مقارنػػػة )اه االكػػػاديمييف كالػػػذيف يحممػػػكف درجػػػة الػػػدكتكر 
  .الماجستير لظركؼ الحصار كاغبلؽ المعابر

 

 المسمى الوظيفي:عينة الدراسة حسب توزيع  -

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  (:32جدول )
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 84.7 100 محاضر أكاديمي

 11.0 13 كاديميرئيس قسـ أ

 0.8 1 عميد أكاديمي

 3.4 4 رئيس/ نائب رئيس

 100.0 118 المجموع
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 ،محاضػػر أكػػاديميمسػػماىـ الػػكظيفي  الدراسػػة مػػف عينػػة% 84.7( أف مػػا نسػػبتو 64)يتضػػح مػػف جػػدكؿ 
. رئػيس/ نائػب رئػيسمسػماىـ الػكظيفي  %3.4، بينمػا عميد أكػاديمي0.8%، رئيس قسـ أكاديمي 11.0%

الحككميػػػػة كطبيعػػػػة المسػػػػميات الكظيفيػػػػة التػػػػي يشػػػػغميا  األكاديميػػػػةالػػػػى طبيعػػػػة المؤسسػػػػات كىػػػػذا يعػػػػزل 
)العمػـك اليندسػية كعمػـك الحاسػكب  حيػث اف اغمػب التخصصػات المسػتيدفة ضػمف الدراسػة ،االكاديمييف

ا التػػي ليػػتتبػع أقسػػاـ اكاديميػػة ضػػمف عمػادة شػػاممة باسػػتثناء جامعػة االقصػػى ك  (كالعمػـك االداريػػة كالماليػػة
قسـ  62رئيس قسـ اكاديمي مف اصؿ  64مية منفصمة، كىذا يظير اف الدراسة استيدفت عمادات اكادي

   لدارسة مف المحاضريف االكاديمييف.اكاديمي / تخصص باإلضافة اف النسبة االكبر مف عينة ا
  عينة الدراسة حسب التخصصتوزيع 

 عينة الدراسة حسب التخصصتوزيع  (:32جدول )
دالعد التخصص  النسبة المئوية % 

 41.5 49 ادارية كمالية 

 36.4 43 ىندسة

 22.0 26 حاسكب

 100.0 118 المجموع

 

% تخصصػػيـ 36.4، تخصصػػيـ إدارة الدراسػػة مػػف عينػػة% 41.5( أف مػػا نسػػبتو 63)يتضػػح مػػف جػػدكؿ 
كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى شػػػمكلية التخصصػػػات المرتبطػػػة بسػػػكؽ . تخصصػػػيـ حاسػػػكب %22.0بينمػػػا  ىندسػػػة،
 .العمؿ
 

 عينة الدراسة حسب جية الحصول عمى أعمى درجة أكاديمية )بمد التخرج(توزيع  -
 عينة الدراسة حسب بمد التخرجتوزيع  (:32جدول )
 النسبة المئوية % العدد بمد التخرج
 70.3 83 عربية

 29.7 35 أجنبية

 100.0 118 المجموع
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 %29.7رجػكا مػػف بمػػد عربػػي، بينمػػا تخ الدراسػػة مػػف عينػػة% 70.3( أف مػػا نسػبتو 62)يتضػح مػػف جػػدكؿ 
االكػػػاديمييف العػػػامميف فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي  نسػػػبةكىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى اف  تخرجػػػكا مػػػف بمػػػد أجنبػػػي.

مقبكلػة مقارنػة مػع االكػاديمييف خريجػي الجامعػات العربيػة كالػذم الحككمي  خريجػي الجامعػات االجنبيػة 
صػػػة اف اغمػػػب الجامعػػػات االجنبيػػػة لػػػدييا بػػػرامج خا ،األكاديميػػػةيسػػػاعد بػػػدكره نقػػػؿ التجػػػارب كالخبػػػرات 

 .الصناعية – األكاديميةكاضحة لتعزيز الشراكة 
 

 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  (:32جدول )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 12.7 15 سنكات 5أقؿ مف 

 44.1 52 ( سنكات10-5مف )

 43.2 51 سنكات 10كثر مف أ

 100.0 118 المجموع

 
، سنكات 5أقؿ مف سنكات خبرتيـ  مف عينة الدراسة% 12.7ما نسبتو ( أف 61يتضح مف جدكؿ )

 10أكثر مف % سنكات خبرتيـ 43.2، بينما ( سنكات10-5مف )تتراكح سنكات خبرتيـ  44.1%
لدل االكاديمييف حيث اف النسبة مى الخبرة كىذا يدؿ عمى التراكمية المعرفية التي تعتمد ع .سنكات

 .سنكات فاكثر 2تتراكح خبرتيـ مف  فاالكبر مف األكاديميي
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والمؤسسـات  األكاديميـةنوع روابـط التعـاون بـين مؤسسـة المسـتجيب عينة الدراسة حسب توزيع  -
 الصناعية

والمؤسسات  األكاديميةيوضح نوع روابط التعاون بين مؤسسة المستجيب   (:37جدول )
 الصناعية

والمؤسسات  األكاديميةن بين مؤسسة المستجيب نوع روابط التعاو
 الصناعية

 النسبة المئوية % العدد

 0 0 مع المؤسسات الصناعية تعميمي تعاكنيتنفيذ برنامج 

 45.6 52 مشتركة مع العامميف في المؤسسات الصناعية بحكث عممية إجراء

لمكظفيكـ في المؤسسات  األمديؿ برامج تدريب مستمر طك تنفيذ 
 الصناعية

44 38.6 

 األكاديميةكالطمبة في مؤسستكـ  لؤلكاديمييف برامج تدريب عمميتنفيذ 
 بالتعاكف مع المؤسسات الصناعية

79 69.3 

 44.7 51 منصات المعرفة المفتكحة في  األكاديميةاشتراؾ العامميف في مؤسستكـ 

 

تعتبر اف ركابط العبلقة مع المؤسسات الصناعية يػتـ فقػط مػف  اديميةاألككىذا يدؿ عمى اف المؤسسات 
خبلؿ التدريب العممي لمطمبة كىػك المتعػارؼ عميػو كالػذم يعتبػر النمػكذج التقميػدم لمعبلقػة، اضػافة لػذلؾ 

كبالتػالي يجػب انجػازه بشػكؿ اجبػارم  األكاديميػةكبسبب اف التدريب العممي يعتبر احد متطمبات الخطػط 
التعمػػيـ التعػػاكني ىػػك احػػد انمػػاط التعمػػيـ  .ؤسسػػات سػػكؽ العمػػؿ كمنيػػا المؤسسػػات الصػناعيةمػف خػػبلؿ م

% حيػث لػـ يسػبؽ 0كلػذلؾ كانػت نسػبتو  ،الغير مطبؽ في الجامعات كالكميػات التطبيقيػة فػي قطػاع غػزة
اف اعتمػػدت جامعػػة اك كميػػة سػػكاء كانػػت حككميػػة اك عامػػة اك خاصػػة التعمػػيـ التعػػاكني كأحػػد الخيػػارات 

لػيس بػاألمر ستراتيجية لربط الطمبة مع سكؽ العمؿ كىذا يعزل الى اف تبنى انمػاط جديػدة فػي التعمػيـ اال
 السيؿ كيحتاج لكقت كخاصة في قطاع غزة كالذم لو خصكصية مختمفة.

 

 : اختبار فرضيات الدراسة 2.3
ا إذا كانػػػت لمعرفػػػة مػػػ لعينػػػة كاحػػػدة Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػاركاختبػػػار الفرضػػػيات لتحميػػػؿ فقػػػرات االسػػػتبانة 
 .أـ ال 1درجة المكافقة المتكسطة كىي قد كصمت إلى متكسط درجة االستجابة 
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 كىي تقابؿ المكافقة المتكسطة. 1متكسط درجة االجابة يساكم  :الفرضية الصفرية
 .1متكسط درجة االجابة ال يساكم  الفرضية البديمة:

حػػكؿ الظػػاىرة مكضػػع  األفػػراد  آراءمتكسػػط ( فػػإف 0.05أكبػػر مػػف  Sig) Sig > 0.05إذا كانػػت فػػ 
أقػؿ  Sig ≤ 0.05 (Sigأمػا إذا كانػت  ،1الدراسة ال يختمػؼ جكىريػان عػف مكافػؽ بدرجػة متكسػطة كىػى 

، كفػي ىػذه رجػة المكافقػة المتكسػطةعػف ديختمػؼ جكىريػان آراء األفػراد متكسط  فإف( 0.05 اك تساكم مف
المكافقػػػة نقص بصػػػكرة جكىريػػػة عػػػف درجػػػة الحالػػػة يمكػػػف تحديػػػد مػػػا إذا كػػػاف متكسػػػط اإلجابػػػة يزيػػػد أك يػػػ

مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي قيمة االختبار كذلؾ مف خبلؿ قيمة االختبار فإذا كانت  .المتكسطة
 لئلجابة يزيد عف درجة المكافقة المتكسطة كالعكس صحيح.

 

 Cooperative)متعميم التعاوني ل α ≤ 0.0.ميم ذو داللة إحصائية عند دور الفرضية األولى: يوجد 
Education نجاح( في تعزيز حيػث تػـ كضػع ىػذه الفرضػية لقيػاس ، " الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 
االكػػػػاديمييف العػػػػامميف فػػػػي المؤسسػػػػات االكاديميػػػػة الحككميػػػػة بيػػػػدؼ تعزيػػػػز آفػػػػاؽ الشػػػػراكة كجيػػػػة نظػػػػر 

لمؤسسػػػػات االكاديميػػػػة كذلػػػػؾ الف التعمػػػػيـ التعػػػػاكني غيػػػػر مطبػػػػؽ فػػػػي ا االكاديميػػػػة الصػػػػناعية المسػػػػتقبمية
 الحككمية.

درجة المكافقة قد كصمت إلى لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة  Tاختبار تـ استخداـ 
 (.61النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 1المتكسطة  كىي 
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 (38جدول )
التعاوني  دور التعميم " مجال لكل فقرة من فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

(Cooperative Education في تعزيز )نجاح  " الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 
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6.  
الحالية  لتمبية  األكاديميةمكائمة مناىج المؤسسات 

 .ؤسسات الصناعيةاحتياجات الم
7.35 1.97 

73.4
7 

7.42 *0.000 4 

5.  
اقتراح مكاضيع نكعية مرتبطة بسكؽ العمؿ إلضافتيا 

 األكاديميةفي المناىج 
7.44 1.77 

74.4
4 

8.81 *0.000 2 

4.  
تطكير قدرات الطمبة المبدعيف لبلنطبلؽ نحك 

 .االبتكار كاألبداع في المؤسسات الصناعية
7.24 2.12 

72.3
7 

6.33 *0.000 5 

3.  
كتطبيقيا بشكؿ  االستفادة مف مخرجات ابحاث الطمبة

 عممي في المؤسسات الصناعية.
6.97 1.99 

69.6
6 

5.28 *0.000 6 

 1.71 7.39 االرتقاء بمستكل االداء الميني لمكظفيكـ االكاديمييف   .2
73.9

3 
8.83 *0.000 3 

1.  
تكفير البنى التحتية البلزمة مف مختبرات متخصصة 

 .كالمكتبات
7.45 1.63 

74.4
9 

9.68 *0.000 1 

7.  
تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات 

 الصناعية. 
6.90 1.88 

68.9
8 

5.20 *0.000 7 

 2.10 6.72 زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية.  .1
67.2

0 
3.73 *0.000 8 

 2.07 6.54 .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .3
65.4

2 
2.84 *0.003 9 

 2.14 6.49 امة كاستمرارية المؤسسات الصناعية.تحقيؽ استد  .61
64.9

2 
2.50 *0.007 10 

 1.53 7.04 معاً  المجالجميع فقرات  
70.4

1 
7.37 *0.000  
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 .α  ≤ 0.0.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 
 ( يمكف استخبلص ما يمي:61مف جدكؿ )

" نى التحتية البلزمة مف مختبرات متخصصة كالمكتبات تكفير الب " السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
  9.68 االختبار، قيمة %74.49 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي61)الدرجة الكمية مف  7.45ساكم ي

 مف كبيرةبدرجة  مكافقةكىذا يعني أف ىناؾ  0.005تساكم  مف اك اقؿ (Sig).القيمة االحتمالية كأف 
 لفقرة. عمى ىذه ا قبؿ أفراد العينة

اقتراح مكاضيع نكعية مرتبطة بسكؽ العمؿ إلضافتيا في المناىج  "الثانيةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
القيمة كأف  ،8.81، قيمة االختبار %74.44أم أف المتكسط الحسابي النسبي  7.44ساكم " ي األكاديمية
مف قبؿ أفراد بدرجة كبيرة  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.005تساكم اقؿ مف اك  (Sig).االحتمالية 

 العينة عمى ىذه الفقرة. 
ساكم " ي االرتقاء بمستكل االداء الميني لمكظفيكـ االكاديمييف "خامسةاللمفقرة المتكسط الحسابي  -

 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،8.83 االختبار، قيمة %73.93أم أف المتكسط الحسابي النسبي  7.39
 عمى ىذه الفقرة.  قبؿ أفراد العينةمف بدرجة كبيرة  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.005تساكم اقؿ مف اك 

 6.49ساكم " ي تحقيؽ استدامة كاستمرارية المؤسسات الصناعية " العاشرةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،2.50، قيمة االختبار %64.92أم أف المتكسط الحسابي النسبي 

 عمى ىذه الفقرة.  قبؿ أفراد العينةمف  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.007تساكم 
أم أف  6.54ساكم " يرفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  " التاسعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،2.84، قيمة االختبار %65.42المتكسط الحسابي النسبي 
 عمى ىذه الفقرة.  قبؿ أفراد العينةمف  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.003

 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 7.04بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ  0.005تساكم  اقؿ مف اك (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،7.37 االختبار%، قيمة 70.41

نجاح ( في تعزيزCooperative Educationدكر التعميـ التعاكني )يعتبر "   األكاديميةالشراكة  كا 
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ، α ≤ 0.0.إحصائيان عند مستكل داللة  ةدال"  الصناعية

 بدرجة كبيرة يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة المجاؿليذا 
كىذا يدؿ عمى دكر التعميـ التعاكني المبنى عمى . المجاؿعمى فقرات ىذا  قبؿ أفراد العينةمف 

في تعزيز كالمؤسسات الصناعية الحككمية  األكاديميةالعبلقة الكطيدة بيف المؤسسات التعميمية 



 

14 

 

في انجاح  . يعكد كجكد المكافقة العالية عمى فقرات دكر التعميـ التعاكنيآفاؽ الشراكة المستقبمية
الشراكة االكاديمية الصناعية كتعزيز آفاقيا المستقبمية، الى االىمية الكبيرة لمتعميـ التعاكني في 

كالتي تشمؿ الطبلب كاالكاديمييف  تطكير قدرات كمعارؼ ككفايات مدخبلت المؤسسات االكاديمية
االكاديمية يخدـ اىداؼ كالمناىج كالمكارد، كتكافر ىذه المعارؼ كالقدرات الفنية لدل المؤسسات 

كانشطة المؤسسات الصناعية التي ترغب في الكصكؿ الييا مف تحقيؽ االستدامة كاالستمرارية 
كرفع القيمة المضافة لممنتجات كالخدمات المقدمة كتطكير منتجات جديدة كزيادة االنتاجية كالذم 

صناعية في ظؿ العدد الكبير كذلؾ في ظؿ التنافس الشديد بيف المؤسسات ال، يؤدم لزيادة الربحية
مف مزكدم المنتجات كالخدمات في كافة القطاعات، كمحدكدية الفرص كاالستثمارات كالمكارد 

. الفجكة الكاضحة بيف مخرجات المؤسسات االكاديمية بشكؿ عاـ كالمؤسسات االكاديمية المالية
كالكفايات  الحككمية بشكؿ خاص كحاجة المؤسسات الصناعية مف التخصصات كالميارات

كالمعارؼ زاد عمؽ ىذه الفجكة ككاف احد اسباب زيادة نسب البطالة بيف خريجي المؤسسات 
االكاديمية كعدـ قدرة المؤسسات الصناعية عمى استيعاب خريجيف ال يمتمككف الحد االدنى مف 

برامج متطمبات العمؿ كزاد مف فترة تكيؼ الخريج مع بيئة المؤسسة الصناعية، كتطمب ذلؾ تكفير 
اىتماـ المؤسسات  تدريبية متخصصة مكمفة كتزيد االعباء المالية عمى المؤسسات الصناعية.

االكاديمية الحككمية بتطبيؽ التعميـ التعاكني يعزز آفاؽ الشراكة المستقبمية كيمنح المؤسسات 
 الصناعية فرصة الكتشاؼ الطمبة المحتمؿ تكظيفيـ في المستقبؿ، كيعزز فرص تطكير الطمبة
كجاىزيتيـ لمحصكؿ عمى فرص في شركات اخرل كيقمؿ تكاليؼ التدريب كيكجد فئة مميزة مف 

 الخريجيف يمكف لممؤسسات الصناعية استقطابيـ بسيكلة.

متعميم ل α ≤ 0.0.ميم ذو داللة إحصائية عند دور  وبذلك فان نتيجة التحميل تدعم الفرضية بوجود
نجاحعزيز ( في تCooperative Educationالتعاوني )  " الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 

التعميـ التعاكني اىتماـ مؤسسات التعميـ العالي الحككمية ب: ضركرة ذلؾ إلى كيعزك الباحث     
يعتبر التعميـ التعاكني احد اىـ  حيث في المستقبؿ االقتصادم لتحقيؽ شراكة فاعمةلمكاكبة التطكر 

ميني لمطالب اضافة لذلؾ يزكد مؤسسات التعميـ العالي االسس كالمرتكزات في تطكر المسار ال
الحككمية بتغذية راجعة سريعة حكؿ مناىجيا كضركرة مكائمتيا لتمبية حاجات سكؽ العمؿ خاصة اف 

كىذا يعزز  األكاديميةالطالب يقضي جزء مف دراستو في سكؽ العمؿ كالجزء االخر في المؤسسة 
كالمؤسسات الصناعية.  األكاديميةكسر الفجكة بيف المؤسسات  ارتباط الطالب ببيئة العمؿ كيعمؿ عمى
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مف اجؿ العمؿ عمى تطبيؽ التعميـ التعاكني حسب نتائج الدراسة فاف المؤسسات االكاديمية بحاجة 
لتكفير البنى التحتية البلزمة مف مختبرات عممية كمكتبات تتيح لمطمبة كاالكاديمييف بالتعاكف مع 

رب كالحصكؿ عمى المعارؼ التي تمكنيـ مف تطكير الشراكة المستقبمية الصناعييف اجراء التجا
كالحصكؿ عمى نتائج مثمرة، ككذلؾ ىناؾ حاجة ماسة اصبحت تكجو استراتيجي لدل العديد مف 
المؤسسات االكاديمية لمكاكبة التغيرات العالمية في تطكر الصناعية لمكائمة المناىج لتمبية احتياجات 

مكاضيع جديدة تعمؿ عمى كسر الفجكة بيف متطمبات المؤسسات الصناعية  سكؽ العمؿ كاقتراح
مف كمخرجات المؤسسات االكاديمية، كىذا اليدؼ االساسي يمكف لمتعميـ التعاكني المساىمة في تعزيزه 

خبلؿ تجربة احتكاؾ الطمبة مع المؤسسات الصناعية كبالتالي تظير المكاضيع كالعناكيف التي يحتاجيا 
  ؿ بشكؿ كاضح كدقيؽ.سكؽ العم

عمى اىمية ارتباط  ، التي تؤكد(5161)الجعبرم،  ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة اتفقتك 
 لزيارة القميمة مشاريع الطمبة مع الصناعة كاف احد اىـ أسباب ضعؼ الطمبة الخريجيف الفرص

 ال كالطمبة ،مع الصناعة اصؿلمطمبة لمتك  األساتذة قبؿ مف كاؼ كجكد تشجيع باإلضافة لعدـ  المصانع،
 كالتي تكتسب مف بيئة العمؿ.  تالمشكبل قدرة تحميؿ يمتمككف كال ،قدراتيـ لتنمية يكجيكف كال يعممكف

( كالتي اجريت في ماليزيا اكدت عمى Rosly Othman etal., 2011كاتفقت ايضان مع دراسة )
ىناؾ  اف انو أمر ال مفر منو، كبينتكجكد تكجو قكم لتعزيز التعاكف بيف الجامعة كالصناعة حيث 

ضغكط كبيرة عمى الشركات الصناعية لتسمح لمؤسسات التعميـ العالي لمتعامؿ مع بعض الجكانب في 
مجاؿ التطكير كالتدريب كىذا بسبب اف تكاليؼ التشغيؿ ارتفعت كاصبحت الشركات الصناعية ال 

كالتي اكدت عمى ضركرة  (2009)بخيت،  دراسة. كما تتفؽ مع يمكنيا االعتماد عمى نفسيا طكيبلن 
الجامعات عمى مؤسسات المجتمع المحمي، كتحقيؽ اىداؼ المجتمع كخدمتو، كتشجيع الطبلب انفتاح 

العمؿ عمى اقامة النشاطات كالندكات كالمؤتمرات ككرش كاكصت ب عمى االتصاؿ بالمجتمع المحمي
مشكبلت المجتمع كالبيئة المحمية ل حمكؿعمى ايجاب يساعد فييا االساتذة كالطبلب كالتي العمؿ 
 .كاظيار دكر الجامعة في مرافؽ المجتمع لتحقيؽ التنمية المجتمعية ،كالدكلية

   

باف مؤسسات التعميـ العالي الحككمية في قطاع غزة يجب اف تحذك حذك الجامعات  ويرى الباحث     
ي الدراسة كني في التخصصات المستيدفة فبرنامج التعميـ التعا بإقرارالفمسطينية في الضفة الغربية 

)مكقع جامعة كعربيان كجامعة بير زيت التي كانت صاحبة الريادة في اطبلؽ ىذا البرنامج فمسطينيا 
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. اضافة لذلؾ يرل الباحث اف يتـ تكسيع اطار الشراكة ليشمؿ المؤسسات (57/1/5162بيرزيت، 
 مكمات كغيرىا.ات  تكنكلكجيا المعية كشركات االتصاالت كشركالخدم

 األمدقدرة التعميم المستمر طويل ل α ≤ 0.0.ميم ذو داللة إحصائية عند دور الفرضية الثانية: يوجد 
(Long Life Learning)  نجاحفي تعزيز  " الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 

فقػػػة درجػػػة المكاقػػػد كصػػػمت إلػػػى لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة  Tاختبػػػار تػػػـ اسػػػتخداـ 
 (.63النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 1كىي  المتكسطة

 (39جدول )
مدى قدرة التعميم المستمر  " مجاللكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

نجاح( في تعزيز Long Life Learning) األمدطويل   " الصناعية األكاديميةالشراكة   وا 
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 1 0.000* 7.01 71.69 1.81 7.17 اعداد دراسات لتحدٌد احتٌاجاتكم التدرٌبٌة0  .6

5.  
مناهج تدرٌبٌة تخصصٌة مواكبة للتطور تقدٌم 

 4 0.000* 5.55 68.97 1.75 6.90 0التكنولوجً مرتبطة بحاالت دراسٌة واقعٌة

4.  
تطوٌر قدرات الطلبة المتدربٌن لالنطالق نحو 

 0االبتكار واألبداع
6.95 1.75 69.49 5.88 *0.000 2 

3.  
االرتقاء بمستوى االداء المهنً لموظفٌكم 

 الكادٌمٌٌن0 ا
6.95 1.71 69.49 6.02 *0.000 2 

2.  
مهارات جدٌدة وخبرة االكادٌمٌٌن اكساب موظفٌكم 
 ة0وكفاءة متخصص

6.81 1.75 68.14 5.05 *0.000 5 

1.  
االستفادة من البنى التحتٌة المتاحة من مختبرات 

 متخصصة ومكتبات0
6.79 1.88 67.88 4.54 *0.000 6 

7.  
منتجات جدٌدة فً المؤسسات تحسٌن وتطوٌر 

 الصناعٌة0 
6.44 1.95 64.41 2.45 *0.008 7 

 8 0.029* 1.91 63.56 2.02 6.36 زٌادة انتاجٌة المؤسسات الصناعٌة0  .1

 9 0.047* 1.69 63.14 2.02 6.31 0رفع القٌمة المضافة للمؤسسات الصناعٌة  .3

 10 0.066 1.52 62.80 2.00 6.28 تحقٌق استدامة واستمرارٌة المؤسسات الصناعٌة0  .61

  0.000* 5.15 66.95 1.46 6.69 معاً  المجالجميع فقرات  

 .α ≤ 0.0.كل داللة مستالمتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:63مف جدكؿ )
)الدرجة  7.17ساكم " ي اعداد دراسات لتحديد احتياجاتكـ التدريبية" كلىاأللمفقرة المتكسط الحسابي  -

القيمة كأف  ،7.01 االختبار، قيمة %71.69 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي61الكمية مف 
 قبؿ أفراد العينةمف  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.005كم تسااقؿ مف  (Sig).االحتمالية 

 عمى ىذه الفقرة. 

"  تطكير قدرات الطمبة المتدربيف لبلنطبلؽ نحك االبتكار كاألبداع"  الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
ختبار ، قيمة اال%69.49 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي61)الدرجة الكمية مف  6.95ساكم ي

 بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.005تساكم اقؿ مف  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،5.88
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

ساكم " ي الكاديمييفااالرتقاء بمستكل االداء الميني لمكظفيكـ "  الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
 ،20.6، قيمة االختبار %69.49 أف المتكسط الحسابي النسبي( أم 61)الدرجة الكمية مف  6.95
مف قبؿ  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.005تساكم اقؿ مف  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

 6.31ساكم " ي رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية"  تاسعةاللمفقرة المتكسط الحسابي  -
كأف  ،1.69، قيمة االختبار %63.14 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي61)الدرجة الكمية مف 
مف قبؿ أفراد العينة  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.047تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية 
 عمى ىذه الفقرة.

 6.28ساكم " يمؤسسات الصناعيةتحقيؽ استدامة كاستمرارية ال"  عاشرةاللمفقرة المتكسط الحسابي  -
القيمة كأف  ،1.52، قيمة االختبار %62.80 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي61)الدرجة الكمية مف 

عمى ىذه  قبؿ أفراد العينة مف كبيرةبدرجة  مكافقةكىذا يعني أف ىناؾ  0.066تساكم  (Sig).االحتمالية 
 الفقرة.

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 6.69حسابي يساكم بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط ال  -
لذلؾ  0.005م تساك اقؿ مف اك ( Sig.)القيمة االحتمالية كأف  ،5.15 االختبار%، قيمة 66.95
نجاح( في تعزيز Long Life Learning) األمدمدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ "  مجاؿيعتبر   كا 
مما يدؿ عمى أف ، α ≤ 0.0. إحصائيان عند مستكل داللة داؿ " ةالكاقعي الصناعية األكاديميةالشراكة 

يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني أف ىناؾ  المجاؿمتكسط درجة االستجابة ليذا 
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اف ىذه النتائج تؤيد ما جاءت بو  .المجاؿعمى فقرات ىذا  قبؿ أفراد العينةمف  بدرجة كبيرة مكافقة
مف ضركرة اف يمتمؾ االكاديمييف كالخريجيف كالطمبة الميارات كالقدرات البلزمة التي ة االدبيات السابق

تمكنيـ مف انجاز اعماليـ بجكدة ككفاءة عالية، كالكصكؿ الى احترافية مينية عالية، كمف الجدير ذكره 
مج التدريبية اف طبيعة العمؿ لتعزيز شراكة اكاديمية صناعية حالية كمستقبمية يتطمب العديد مف البرا

لتطكير قدرات كميارات الطمبة كاالكاديمييف، كإلكسابيـ ىذه القدرات كالميارات يتطمب ذلؾ كما اظيرت 
التي تضمف تطكير قدرات الطمبة المتدربيف الدراسة اعداد دراسات لتحديد االحتياجات التدريبية 

لبلكاديمييف باستخداـ مناىج تدريبية  لبلنطبلؽ نحك االبتكار كاالبداع كاالرتقاء بمستكل االداء الميني
تخصصية مكاكبة لمتطكر التكنكلكجي كمرتبطة بحاالت دراسية كاقعية، كبيذا فاف ادارة المؤسسات 
االكاديمية الحككمية يجب اف تحرص عمى تكفر الميارات كالقدرات البلزمة لطمبتيا كاساتذتيا كتعمؿ 

عمى ما سبؽ  كاىداؼ المؤسسات الصناعية، كبناءن  عمى تطكيرىا كتحسينيا في سبيؿ تحقيؽ اىدافيا
 الشراكة االكاديمية الصناعيةكتعزيز فاف الباحث يعزك ظيكر نتائج الدراسة كالتي تؤكد اف نجاح 

القدرات  الحككمية الحالية كالمستقبمية ينطمؽ مف اكساب طمبة كاكاديميي المؤسسات االكاديمية
ت لبلحتياجات التدريبية التي تحتاجيا المؤسسات الصناعية، كالميارات باالعتماد عمى اعداد دراسا

كالعمؿ عمى تكصيؼ مكاضيعيا كمحتكياتيا بشكؿ دقيؽ لضماف تحقيؽ اىدافيا. كما تكضح نتاج 
اف كحدات التعميـ المستمر في المؤسسات األكاديمية الحككمية لدييا اىتماـ كقدرة في اعداد الدراسة 

لتدريبية لبلكاديمييف كالطمبة كىذا يندرج تحت اطار التكجو االستراتيجي دراسات لتحديد االحتياجات ا
لمعالجة ضعؼ العبلقة بيف المؤسسات األكاديمية كالصناعية كاف االكاديمييف كالطمبة بحاجة لبرامج 

 .تدريبية تعزز قدرتيـ في مكاكبة تغيرات سكؽ العمؿ كمتطمباتو
قدرة ل α ≤ 0.0.ميم ذو داللة إحصائية عند دور  جودبو  الفرضية وبذلك فان نتيجة التحميل تدعم

نجاحفي تعزيز  (Long Life Learning) األمدالتعميم المستمر طويل   األكاديميةالشراكة  وا 
 " الصناعية
ضركرة اف ( كالتي اظيرت 2009)حراحشة،  ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة اتفقتك 

كالبشرية كجميع مرافقيا في خدمة المجتمع المحمي، كزيادة تضع الجامعة كافة امكانياتيا المادية 
بلؿ الندكات كالمؤتمرات كاالستشارات العممية بيف الجامعة كالمجتمع المحمي مف خالتفاعؿ كالتكاصؿ 
الجامعات العراقية في  ر( كالتي اظيرت دك 2012. كما اتفقت مع دراسة الحسني)كالدكرات التدريبية

 عراقي كتطكره،ال مجتمعال تنمية في العراقية  الجامعات تمارسو الذم الدكر كاقعك تنمية الفرد كالمجتمع 
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 بمستكل كاف التدريس ىيئة أعضاء تقديرات كفؽاقية العر  الجامعات ردك  أف الدراسة نتائج أظيرت كقد
ا النتائج كدلت ،الفرد إعداد مجاؿ في قكم  في الجنسيف بيف إحصائينا دالة فركؽ كجكد عمى أيضن
 .الفرد إعداد مجاؿ فياقية العر  الجامعات دكر ديراتتق

 

ـــــــة: يوجـــــــد  ـــــــد دور الفرضـــــــية الثالث ـــــــة إحصـــــــائية عن  مبحـــــــث العممـــــــي ل α ≤ 0.0.ميـــــــم ذو دالل
(Scientific Research)  نجاحفي تعزيز  " الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 

درجػػػة المكافقػػػة صػػػمت إلػػػى قػػػد ك لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة  Tاختبػػػار تػػػـ اسػػػتخداـ 
 (.51أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ )  1كىي  المتكسطة

 (31جدول )
دور البحث العممي  " مجاللكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

(Scientific Research)  نجاحفي تعزيز  " الصناعية األكاديميةالشراكة   وا 

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
ترت
ال

 

6.  

اقتراح مكاضيع جديدة إلضافتيا في المناىج 
تعزز الجكانب الفنية التطبيقية  األكاديمية

 .التخصصية
7.14 1.98 71.36 6.24 *0.000 1 

5.  

تطكير قدرات الطمبة المبدعيف لبلنطبلؽ 
البتكار كاألبداع في المؤسسات نحك ا

 .الصناعية
7.13 1.82 71.27 6.71 *0.000 2 

4.  
تكجيو ابحاث الطمبة نحك حاجة المؤسسات 
 الصناعية الحقيقية لتحيؽ التنمية المستدامة.

6.99 1.75 69.92 6.17 *0.000 5 

3.  
ميارات جديدة  اكساب مكظفيكـ  االكاديمييف

 .كخبرة ككفاءة متخصصة
7.09 1.59 70.93 7.49 *0.000 4 
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2.  
بحصكليـ عمى  دعـ مكظفيكـ ماديان كمعنكيا ن

 .جكائز مادية كمعنكية
6.69 1.99 66.95 3.79 *0.000 11 

1.  

 األكاديميةبيف المؤسسات  تكطيد التعاكف
كالصناعية مف خبلؿ برامج التعاكف الدكلية 

 .الممكلة
6.91 1.98 69.07 4.97 *0.000 6 

7.  

ة تخصصية اصدار نشرات كمجبلت عممي
 األكاديميةتعنى بتطكير المؤسسات 

 كالصناعية.
6.68 2.14 66.75 3.41 *0.000 12 

1.  
اجراء بحكث ميدانية إلمكانية الكصكؿ 

 .ألفكار جديدة
6.74 2.06 67.44 3.91 *0.000 10 

3.  

تشجيع مؤسستكـ  لتخصيص مكازنات 
داخمية كالسعي لمحصكؿ عمى منح دكلية 

البحث  لتطكير مصادرىا التي تدعـ
 كالتطكير.

6.77 1.83 67.67 4.52 *0.000 8 

61.  

تشجيع مؤسستكـ لتكفير البنى التحتية 
البلزمة مثؿ  المختبرات المتخصصة 

 كالمكتبات.
7.10 1.59 71.02 7.51 *0.000 3 

66.  

تشجيع مؤسستكـ عمى كضع خطط سنكية 
إلجراء بحكث مميزة تعنى بتطكير 

  .المؤسسات الصناعية
6.75 1.94 67.46 4.18 *0.000 9 

 7 0.000* 4.60 67.71 1.82 6.77تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في   .65
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 المؤسسات الصناعية. 
 13 0.001* 3.26 65.98 1.99 6.60 زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية.  .64

 15 0.004* 2.66 64.96 2.02 6.50 .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .63

62.  
ارية المؤسسات تحقيؽ استدامة كاستمر 

 الصناعية.
6.51 2.02 65.13 2.75 *0.003 14 

  0.000* 6.20 68.22 1.44 6.82 معاً  المجالجميع فقرات  

 .α  ≤ 0.0.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 
 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:51مف جدكؿ )
تعزز  األكاديميةإلضافتيا في المناىج اقتراح مكاضيع جديدة " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -

أم أف المتكسط الحسابي  (61)الدرجة الكمية مف  7.14ساكم " ي الجكانب الفنية التطبيقية التخصصية
كىذا  0.005تساكم اقل من او  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،6.24 االختبار، قيمة %71.36 النسبي

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة قبؿمف  بدرجة كبيرة يعني أف ىناؾ مكافقة
تطكير قدرات الطمبة المبدعيف لبلنطبلؽ نحك االبتكار كاألبداع في " الثانيةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي61)الدرجة الكمية مف  7.13ساكم " يالمؤسسات الصناعية 
كىذا يعني أف  0.005تساكم اقل من او  (Sig).ية القيمة االحتمالكأف  ،6.71، قيمة االختبار 71.27%

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة كبيرة ىناؾ مكافقة
تشجيع مؤسستكـ لتكفير البنى التحتية البلزمة مثؿ  المختبرات " العاشرةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 المتكسط الحسابي النسبي ( أم أف61)الدرجة الكمية مف  7.10ساكم " يالمتخصصة كالمكتبات
كىذا يعني أف  0.005تساكم اقل من او  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،7.51، قيمة االختبار 71.02%

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بدرجة كبيرة ىناؾ مكافقة
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أم  6.50ساكم " يرفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  " رابعة عشراللمفقرة المتكسط الحسابي  -
تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،2.66االختبار، قيمة %64.96أف المتكسط الحسابي النسبي 

 عمى ىذه الفقرة.  قبؿ أفراد العينةمف  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.004
 

النسبي يساكم ، كأف المتكسط الحسابي 6.82بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
 "لذلؾ يعتبر  0.005تساكم  اقل من او (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،6.20 االختبار%، قيمة 68.22

نجاحفي تعزيز  (Scientific Researchدكر البحث العممي )  داؿ "الصناعية األكاديميةالشراكة  كا 
يختمؼ  المجاؿ ستجابة ليذامما يدؿ عمى أف متكسط درجة اال، α ≤ 0.0.عند مستكل داللة  إحصائيان 

عمى  قبؿ أفراد العينةمف  بدرجة كبيرة جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة
مشاريع البحث  اف كجكد ىذه المكافقة العالية عمى فقرات البحث العممي لتؤكد اىمية. المجاؿ فقرات ىذا

الحالية كالمستقبمية لدل االكاديمييف كالطمبة إلجراء ابحاث  ةالصناعي األكاديميةالشراكة العممي لتعزيز 
عممية تخدـ المؤسسات الصناعية، كما انيا تدلؿ عمى اف المؤسسات االكاديمية الحككمية لدييا 

كىذا ما اكده نتائج ينية، اكاديمييف يحممكا مؤىبلت عممية عالية تمكنيـ مف اجراء البحكث التطبيقية بم
بالنظر الى فقرات  .مؤىؿ العمميلعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية في جزئية الالكصؼ االحصائي 

سيـ بدرجة ناعية تالمجاؿ نجد اف مشاريع البحث العممي المشتركة بيف المؤسسات االكاديمية كالص
كاضحة مف خبلؿ الدراسة في اقتراح مكاضيع جديدة إلضافتيا في المناىج االكاديمية تعزز الجكانب 

آفاؽ االكاديمية الصناعية الحالية ك كىذا يعطي مؤشرات كدالالت ميمة لكاقع الشراكة نية التطبيقية، الف
، كيمكف القكؿ باف احد اىـ اسباب ضعؼ العبلقة الحالية بيف المؤسسات االكاديمية المستقبميةتطكيرىا 

ات االكاديمية الحككمية كالصناعية ىك غياب التكجو الحقيقي لدل المؤسسات االكاديمية عامة كالمؤسس
خاصة لتكجيو االبحاث العممية نحك الصناعة كمتطمباتيا كالتركيز عمى اجراء بحكث نظرية لطمبة 

غياب  التخصصات التطبيقية يككف مصيرىا االرشفة كالحفظ في المكتبات بدكف أم فائدة مف اجرائيا.
ؼ تشخيص احتياج المؤسسات ىذا التكجو مع اعتماد االكاديمييف عمى  مناىج قديمة ادل لضع

الصناعية مف المكاضيع كالمحتكيات الجديدة التي تسيـ في تحقيؽ اىدافيا. اضافة لذلؾ اكدت النتائج 
اف مشاريع البحث العممي بيف المؤسسات االكاديمية كالصناعية الحالية كالمستقبمية يمكنيا اف تسيـ في 

. انجاح مشاريع البحث العممي يتطمب حسب بداعتطكير قدرات الطمبة المبدعيف نحك االبتكار كاال
نتائج الدراسة تكفير البنية التحتية البلزمة كىذا يتطمب مكازنات مالية يجب اف تعمؿ المؤسسات 
االكاديمية الحككمية عمى تكفيرىا، كىذا يعطي مؤشر كاضح اف االىتماـ بتطكير البنى التحتية في 
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ريع البحث العممي ال يقع ضمف اكلكيات صناع القرار خاصة المؤسسات االكاديمية مف اجؿ تنفيذ مشا
في ظؿ ىذه الظركؼ الصعبة، كيعتمد تمكيؿ البنى التحتية عمى الدعـ الخارجي ففي حالة عدـ تكفر 

( كالتي تؤكد 5166)الزبير، مع دراسة  كاتفقت ىذه النتائج التمكيؿ البلـز لف يتـ انجاز البحث العممي، 
ف كربط كثيؽ بيف مؤسسات البحث العممي كالتطكير مع قطاعات االنتاج بكجكب اف يككف تعاك 

كاالىتماـ بنشاطات البحث العممي كالتطكير كاالبتكار كاالبداع  ،المختمفة لتحقيؽ التنمية الشاممة
لممساىمة في التقدـ االقتصادم كرفع القدرات كاالمكانات لمككادر البشرية كتكفير قكاعد معمكمات 

 كجكد عدـكالتي اكدت  (5163)منصكر، جية. كذلؾ اتفقت مع دراسة القطاعات  االنتا لممنتجيف في

 جدكل في نسبيا يؤمنكا ال القرار صناع أف الدراسة كجدت حيت العممي البحث عمى بناءن  تنظيمي تطكر
 أنيـ كما العممي البحث عمى بناءن  التنظيمي لمتطكر الداعـ التنظيمي كالييكؿ الثقافة يكفركا كال األبحاث

 العممي لمبحث القرار صناع دعـ بضركرة اوصت الدراسة، كما أبحاثيـ بتطبيؽ لمباحثيف يسمحكا ال
 كأىدافيا، كمتغيراتيا األبحاث لمكاضيع الدراسة قيد المؤسسات حاجة مراعاة كضركرة الباحثيف، كتشجيع
 .البحثية العممية إتماـ بعد يفالباحث تجارب مف كاالستفادة إعدادىا، قبؿ لمتطبيؽ قابميتيا كاختبار

صكر الشراكة مع القطاع الخاص مف خبلؿ كالتي اظيرت  (5166،دراسة )مقداداتفقت ايضان مع 
تمكيؿ مشاريع بحثية مف جية كعبلج مشكبلت القطاع مف جية اخرل، كظير مدل الربط بيف البحكث 

عديد مف المجاالت، كقد اكصت الدراسة العممية لرسائؿ الماجستير كالنكاحي التطبيقية كالتنمكية في ال
 بضركرة

تشجيع القطاع الخاص عمى التعاكف مع الجامعات كمراكز البحث العممي كبناء الثقة المتبادلة كالتعاكف 
المشترؾ بما يمبي حاجة القطاع الخاص كحؿ مشكبلتو البحثية كربط رسائؿ الماجستير مع حاجة 

سـ سياسة البحث العممي كالتنسيؽ ما بيف المؤسسات السكؽ، كانشاء اجيزة مركزية لتخطيط كر 
كالمجتمع المدني لدعـ البحث العممي كتكجيو الدراسات كرسائؿ البحث العممي في المجاالت التي ييتـ 

العممي  البحث بيف الربط مستكلكالتي اظيرت  (5161كما اتفقت مع دراسة )الجعبرم،  .بيا الباحثكف
 اليندسة كميات في لمطمبة التخرج مشاريع تكجيو تحفيز أجؿ مف الصناعة، فكبي لمطمبة التخرج مشاريع في

 ( كالتيAl-Saleh et al.,2011الصناعة، كما اتفقت مع دراسة ) مف حقيقية مع مشكبلت التعامؿ نحك
اكدت عمى اف قدرة الجيات الرئيسية في دكلة االمارات العربية المتحدة غير كافية عمى رفع قدرة 

لبحثية تجاه تطكير المؤسسات الصناعية كضركرة العمؿ عمى السياسات بدالن مف االعتماد الجامعات ا
 ي ىكاف المعكؽ الرئيس كالتي اظيرت (2008دراسة )برقاكم، عمى منح الحكافز. ايضان اتفقت مع 
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ة في عممية التنمية، كضعؼ رغبلممساعدة التركيز عمى التدريس كعدـ اعطاء البحكث التطبيقية اىتماـ 
كالعبلقة الفاترة بيف الجامعات كالقطاع  ،المؤسسات االنتاجية المشاركة في تكاليؼ المشاريع البحثية

 .الخاص
اف ىناؾ مفارقات كبيرة بيف كاقع ( كالتي اظيرت 2003دراسة )عمكاف، اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع 

كال يكجد استراتيجية عربية  ،بيةالبحث العممي العربي كبيف الطمكح العربي كتأثيره عمى التنمية العر 
كالعبلقة بيف الجامعات كمراكز االبحاث ليس بالشكؿ المطمكب، ككذلؾ المكارد  كاضحة لمبحث العممي،

  المالية المخصصة لمؤسسات البحث العممي ضعيفة.
بتقييـ  نتائج ست كالتي قامت الدراسة   (BARNES et al., 2002)دراسة كما اتفقت اخيران مع  

ىناؾ تكجو متزايد في جميع أنحاء العالـ نحك المزيد تكصمت الدراسة الى اف ، ك ريع بحثية تعاكنيةمشا
بتشجيع مف الحككمات ، كىذا التكجو  يككف كالشركات الصناعية األكاديميةمف التعاكف بيف األكساط 

 .ككسيمة لتعزيز القدرة التنافسية الكطنية كتككيف الثركات
 

 α ≤ 0.0.ميـم ذو داللـة إحصـائية عنـد دور  بوجـود نتيجة الفرضـيةميل تدعم وبذلك فان نتيجة التح
نجاحفي تعزيز  (Scientific Researchمبحث العممي )ل  " الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 
 

اف البحث العممي ىك المدخؿ الرئيسي لتطكير المؤسسات الصناعية في  إلى ذلك ويعزو الباحث     
بدكف كيمكف القكؿ باف الشراكة االكاديمية الصناعية الحالية كالمستقبمية اجية كافة المجاالت االنت

 .البحث العممي ستبقى عديمة الجدكل
 

 Practical) لمتـدريب العممـي α ≤ 0.0.ميـم ذو داللـة إحصـائية عنـد دور الفرضية الرابعة: يوجـد 
Training)  نجاحفي تعزيز  " الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 

درجػػػة المكافقػػػة قػػػد كصػػػمت إلػػػى لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة  Tاختبػػػار خداـ تػػػـ اسػػػت
 (.56النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 1كىي المتكسطة  
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 (33جدول )
 التدريب العمميدور  " مجاللكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

(Practical Training)  نجاحز في تعزي  " الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 
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6.  

لتمبية  األكاديميةمكائمة مناىج المؤسسات 
احتياجات المؤسسات الصناعية مف مكاضيع 

 .نكعية مرتبطة بسكؽ العمؿ
7.21 1.77 72.05 7.35 *0.000 1 

5.  

تطبيؽ المكاضيع المميزة في المناىج المرتبطة 
بسكؽ العمؿ لتمبية احتياجات المؤسسات 

 الصناعية.
7.11 1.67 71.11 7.20 *0.000 2 

4.  

اكتشاؼ حاجات الطمبة لمبرامج التدريبية الفنية 
التخصصية لحؿ مشكبلت المؤسسات 

 .الصناعية
6.89 1.85 68.90 5.23 *0.000 6 

3.  

تشجيع مؤسستكـ  لتكفير بيئة تدريب مناسبة 
لمطمبة اثناء دراستيـ إلكسابيـ المعرفة العممية 

 كالفنية المرتبطة بسكؽ العمؿ.
7.01 1.81 70.08 6.05 *0.000 5 

2.  

اكساب الطمبة القدرة عمى التكيؼ مع بيئة 
العمؿ الصناعية كالقياـ بكظائؼ متعددة  

بلت الصناعية الفنية لمقدرة عمى حؿ المشك
 بشكؿ مناسب. 

7.02 1.90 70.17 5.78 *0.000 4 

1.  
االرتقاء بمستكل االداء الميني لمكظفيكـ  
لتمبية احتياجات المؤسسات الصناعية 

7.06 1.79 70.59 6.43 *0.000 3 



 

32 

 

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
ترت
ال

 

 .المتسارعة

7.  
تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في 

 المؤسسات الصناعية. 
6.66 1.84 66.61 3.91 *0.000 8 

 9 0.005* 2.63 64.58 1.89 6.46 زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية.  .1

 10 0.010* 2.35 64.32 2.00 6.43 .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .3

61.  
تحقيؽ استدامة كاستمرارية المؤسسات 

 الصناعية.
6.70 1.97 67.03 3.88 *0.000 7 

  0.000* 6.36 68.54 1.46 6.85 معاً  المجالجميع فقرات  

 .α  ≤ 0.0.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 
 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:56مف جدكؿ )
لتمبية احتياجات المؤسسات  األكاديميةمكائمة مناىج المؤسسات " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -

أم أف  (61)الدرجة الكمية مف  7.21ساكم " ي الصناعية مف مكاضيع نكعية مرتبطة بسكؽ العمؿ
اقل من  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 7.35  االختبار، قيمة %72.05 المتكسط الحسابي النسبي

 عمى ىذه الفقرة. قبؿ أفراد العينةمف بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  0.005 تساكماو
يزة في المناىج المرتبطة بسكؽ العمؿ لتمبية تطبيؽ المكاضيع المم " الثانيةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي61)الدرجة الكمية مف  7.11ساكم " ياحتياجات المؤسسات الصناعية
كىذا يعني أف  0.005 تساكماقل من او (Sig).القيمة االحتمالية كأف 7.20 ، قيمة االختبار 71.11%

 اد العينة عمى ىذه الفقرة.مف قبؿ أفر بدرجة كبيرة ىناؾ مكافقة 
االرتقاء بمستكل االداء الميني لمكظفيكـ  لتمبية احتياجات  " السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

( أم أف المتكسط الحسابي 61)الدرجة الكمية مف  7.06ساكم " يالمؤسسات الصناعية المتسارعة 
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كىذا  0.005 تساكماقل من او (Sig).ة القيمة االحتماليكأف 6.43 ، قيمة االختبار %70.59 النسبي
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.بدرجة كبيرة يعني أف ىناؾ مكافقة 

أم أف  6.43ساكم " يرفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  " تاسعةاللمفقرة المتكسط الحسابي  -
 0.010تساكم  (Sig).الحتمالية القيمة اكأف  2.35 االختبار، قيمة %64.32المتكسط الحسابي النسبي 
 عمى ىذه الفقرة. قبؿ أفراد العينةمف  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة

 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 6.85 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم -
لذلؾ يعتبر  0.000 تساكم اقل من او (Sig).القيمة االحتمالية كأف  6.36 االختبار%، قيمة 68.54
نجاحفي تعزيز ( Practical Training)التدريب العمميدكر  "            مجاؿ  األكاديميةالشراكة  كا 

، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا α ≤ 0.0.إحصائيان عند مستكل داللة  داؿ"  الصناعية
قبؿ مف  بدرجة كبيرة ا يعني أف ىناؾ مكافقةيختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذ المجاؿ

. تظير النتائج المكافقة الكبيرة عمى فقرات " التدريب العممي"، ىذه المجاؿعمى فقرات ىذا  أفراد العينة
كتساىـ في تراكـ خبرات كتجارب  فالجزئية الميمة التي تدعـ المخزكف البشرم لمطمبة كاالكاديميي

لتي اصبحت المؤسسات االكاديمية تعتمد عميو بشكؿ مركز في تدريب حقيقية مرتبطة بسكؽ العمؿ، كا
طمبتيا لدل شركات كمؤسسات القطاع الصناعي كالخدمي كذلؾ في ظؿ سعي ىذه المؤسسات 
االكاديمية لتحقيؽ مركز قكم بيف الجامعات العامة كالخاصة. في ظؿ تعزيز الشراكة االكاديمية 

بلؿ منظكمة متكاممة، لذلؾ كاف مف الميـ اف تركز المؤسسات مف خ الصناعية الحالية كالمستقبمية
كزيادة فرص تحسينو كنجاحو حيث تكضح نتائج االكاديمية الحككمية عمى  تعزيز التدريب العممي 

لو دكر كاضح في ىدؼ كاضح كاستراتيجي لدل كافة الجامعات الفمسطينية الدراسة اف التدريب العممي 
المناىج لتمبية احتياجات المؤسسات الصناعية، اضافة لذلؾ فاف التدريب  بما فييا الحككمية لمكائمة

الحككمية لتطبيؽ مكاضيع المناىج الدراسية كيكشؼ لممؤسسات العممي يعتبر ىك البكابة االساسية حاليان 
مف الفجكات بيف كاقع مخرجات المؤسسات االكاديمية الحككمية كاىداؼ كتكقعات المؤسسات كثير 

خاصة في ظؿ المنافسة بيف المؤسسات االكاديمية كالتي تسعى لزيادة جكدة مخرجاتيا  الصناعية،
كتبحث دائمان عف التميز كاالفضؿ. تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع االدبيات كالدراسات السابقة في اىمية 
ف التدريب العممي مف خبلؿ دمج الطمبة في بيئة عمؿ حقيقية كمياـ عمؿ محددة، كالذم مف شأنو أ

يحسف أداء الطمبة مف خبلؿ حصكليـ عمى ميارات كمعارؼ، كيعطي فرصة لبلكاديمييف بتقييـ جكدة 
مخرجات مؤسساتيـ االكاديمية كتشخيص نقاط الضعؼ كتعزيز نقاط القكة، كعميو فاف المؤسسات 
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طمب االكاديمية الحككمية تحرص عمى تنفيذ برامج التدريب العممي كتعتمده في الخطط الدراسية كمت
أساسي كتكفر لو كافة السبؿ المبلئمة كالدعـ المكجستي كتدعـ تحسيف قنكات التكاصؿ بيف االكاديمييف 
كالطمبة كالصناعييف، بحيث يتحقؽ التعاكف كالشراكة بينيـ كذلؾ ألف نجاح التدريب العممي مف شأنو أف 

فقرات " التدريب العممي" يحقؽ فكائد لممؤسسات االكاديمية الحككمية كالصناعية. اف ما جاءت بو 
لتعزيز الشراكة االكاديمية كالمكافقة العالية عمييا يعكد الى اف التدريب العممي يعتبر أحد أىـ الطرؽ 

 الصناعية الحالية كالمستقبمية.
 

 α ≤ 0.0.ميـم ذو داللـة إحصـائية عنـد دور  بوجـود نتيجـة الفرضـيةوبذلك فان نتائج التحميـل تـدعم  
نجاحفي تعزيز  (Practical Training) لمتدريب العممي  " الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 

 

اف مؤسسات التعميـ العالي الحككمية تكلي التدريب العممي اىتماما خاصا  ذلؾ إلى ويعزو الباحث     
الحصكؿ عمى تغذية راجعة لتطكير الخطط كالمساقات الدراسية بما يتبلءـ لما لو مف اثر كاضح في 

 .المحميات السكؽ متطمبمع 
 مدل( كالتي ناقشت 5111الفي،  )الجعفرم ك مع بعض الدراسات كدراسة ىذه النتائج اتفقتك     

 كقطاع الغربية الضفة في العمؿ سكؽ لمتطمبات الفمسطينية العالي التعميـ مؤسسات خريجي كفاءة مبلئمة
 التيمعظـ الميارات  إلى العاممكفافتقار الخريجكف  أىميا النتائج مف عدد إلى ةالدارس خمصتك ، غزة

 في الجامعات ادارة ة تقع عمى مسؤكلي ، كاصت الدراسة اف ىناؾ العمؿ سكؽ في االندماج مف ـيتؤىم
 قدرات كرفع تطكيرو، احتياجات لمعرفة الخاص القطاع مع كالتكاصؿ الحديثة األكاديمية المسافات تطكير

 Othman et). كما اتفقت مع دراسة العمؿ سكؽ في فالخريجي متابعةك  التدريسية الييئات أعضاء

al., 2011 كالتي اكدت اف ىناؾ ضغكط كبيرة عمى الشركات الصناعية لتسمح لمؤسسات التعميـ )
 العالي لمتعامؿ مع بعض الجكانب في مجاؿ التطكير كالتدريب كىذا بسبب اف تكاليؼ التشغيؿ ارتفعت

كجو أد يتحد، كتكصمت الدراسة الى عتماد عمى نفسيا طكيبلكاصبحت الشركات الصناعية ال يمكنيا اال
كمنيا المبادرات انجاح التعاكف الناجحة كاستكشاؼ مختمؼ الجكانب التي اثرت بشكؿ كبير عمى 

(، كالتي Colm O'Kane, 2010)كما اتفقت مع دراسة  .اىداؼ التدريب كعممية التدريب الشاممة
كالذم يكضح كيؼ اف  (Problem base learningلمشاكؿ )اعطاء مثاؿ لمتعمـ مف ااستندت عمى 

، كتكصمت الدارسة الى انتاج مجمكعة متنكعة تبقى مرتبطة مع التصميـ التجارم األكاديميةالمشاريع 
مف المنتجات المبتكرة الي يمكف اف تساعد االبكيف عمى تحسيف حياتيـ في ظؿ كجكد اطفاؿ تحت 
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التدريب العممي المنفذة بيف معيد دبمف كشركة خاصة، اضافة عمر العاميف كذلؾ مف خبلؿ برامج 
لطمبة  خاصة الصناعة قطاع مع لممؤسسات االكاديمية فكائد تعزيز التعاكفلذلؾ كضحت الدارسة 

  .قبؿ التخرجفي مرحمة التصميـ 
  

يجب اف تستثمره  الذم االساسيانكاع الربط كيرل الباحث اف التدريب العممي يعتبر مف اىـ 
المؤسسات  ع عمى المشاكؿ الفنية التي تكاجوكقناة تكاصؿ فعالة لبلطبل األكاديميةلمؤسسات ا

تعزيز ثقة  كىذا سيعمؿ عمى ،في حؿ ىذه المشاكؿ كتطكير المؤسسة تياالصناعية كالعمؿ عمى مساعد
عممي برنامج التدريب ال تكضح افكسيكلد ثقافة جديدة  ،األكاديميةالمؤسسات الصناعية بالمؤسسات 

كخاصة اف ىناؾ فئة كبيرة مف الطمبة  األكاديميةستستفيد منو المؤسسة الصناعية اكثر مف المؤسسة 
 .اصحاب االبتكارات كاالفكار الجديدة كالتي يمكف استغبلؿ قدراتيـ بطرؽ سميمة

 
 

ــد دور الفرضــية الخامســة: يوجــد  ــة إحصــائية عن ــة ل α ≤ 0.0.ميــم ذو دالل مســاىمة منصــات المعرف
نجاحفي تعزيز  (Open Knowledge Platformsتوحة )المف  " الصناعية األكاديميةالشراكة  وا 

لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػى درجػػػة المكافقػػػة  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
 (.55النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 1كىي المتكسطة  
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 (33جدول )
مدى مساىمة منصات  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)ة االحتمال المتوسط الحسابي وقيم

نجاح( في تعزيز Open Knowledge Platformsالمعرفة المفتوحة )  األكاديميةالشراكة   وا 
 " الصناعية
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6.  
الحصكؿ عمى المعرفة مف المصادر الخارجية 

 المتنكعة  
7.41 1.76 74.07 8.71 *0.000 1 

5.  
بناء المعمكمات الجديدة كالتي تعنى بتطكير 

 .األكاديميةالمؤسسات الصناعية ك 
7.04 1.84 70.42 6.15 *0.000 7 

4.  

تكثيؽ المؤتمرات كالخبرات كالتجارب التي 
الطبلب كحفظيا في قكاعد يمتمكيا االكاديمييف ك 
 المعرفة لبلستفادة منيا.

7.19 1.73 71.90 7.39 *0.000 4 

3.  

تحديث كسائط المعرفة باستمرار مف خبلؿ 
امتبلؾ انظمة معمكمات ككسائؿ تخزيف متطكرة 

 .لحفظ المعرفة
7.39 1.47 73.93 10.23 *0.000 2 

2.  

تطكير معايير كاضحة كمحددة تضبط  محتكل 
جب عرضيا في المنصات المعرفة التي ي

 المفتكحة.
7.07 1.50 70.68 7.73 *0.000 6 

1.  

ربط قكاعد بيانات المعرفة بأنظمة االتصاؿ 
المتطكرة بما يضمف سيكلة استرجاعيا 

 كتصفحيا.
7.33 1.72 73.33 8.40 *0.000 3 
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7.  

اثراء المناىج كالخطط الدراسية بمكاضيع نكعية 
 مرتبطة بسكؽ العمؿ مف خبلؿ عرض تجارب

 .كخبرات تخصصية
7.03 1.87 70.26 5.94 *0.000 8 

1.  

تطكير قدرات الطمبة  مف خبلؿ تقديـ برامج 
تدريبية فنية تخصصية لمطمبة كاالكاديمييف 
كالعامميف في المؤسسات الصناعية عند الحاجة 

 .كفي الكقت الذم يرغبكف فيو

7.07 1.81 70.69 6.35 *0.000 5 

3.  

ف خبلؿ تكثيؽ تطكير مستكل االداء الميني م
تجارب كخبرات االكاديمييف كالصناعييف 

 .كعرضيا عمى االخريف لتبادؿ المعرفة
7.00 1.96 70.00 5.55 *0.000 9 

61.  
تكجيو ابحاث الطمبة كالباحثيف نحك المؤسسات 

 .الصناعية كمشكبلتو كتكنكلكجيا تطكيره
6.99 1.87 69.92 5.76 *0.000 10 

66.  
صات تكفير مكازنة مخصصة لتطكير من

 .المعرفة
6.46 2.07 64.58 2.41 *0.009 13 

65.  
تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات 

 الصناعية. 
6.56 1.88 65.59 3.23 *0.001 11 

 14 0.007* 2.50 64.24 1.84 6.42 زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية.  .64

 15 0.008* 2.44 64.07 1.81 6.41 .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .63

 12 0.001* 3.08 65.17 1.82 6.52 تحقيؽ استدامة كاستمرارية المؤسسات الصناعية.  .62

  0.000* 7.36 69.23 1.36 6.92 معاً  المجالجميع فقرات  

 .α  ≤ 0.0.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:55مف جدكؿ )
ساكم " ي الحصكؿ عمى المعرفة مف المصادر الخارجية المتنكعة " األكلىة لمفقر المتكسط الحسابي  -

كأف 8.71 ، قيمة االختبار %74.07 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي61)الدرجة الكمية مف  7.41
مف قبؿ  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.005 تساكماقؿ مف اك   (Sig).القيمة االحتمالية 

 نة عمى ىذه الفقرة.أفراد العي
تحديث كسائط المعرفة باستمرار مف خبلؿ امتبلؾ انظمة معمكمات  " الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

( أم أف المتكسط الحسابي 61)الدرجة الكمية مف  7.39ساكم " ي ككسائؿ تخزيف متطكرة لحفظ المعرفة
كىذا  0.005 تساكماقؿ مف اك   (Sig).ية القيمة االحتمالكأف 10.23 ، قيمة االختبار %73.93 النسبي

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. بدرجة كبيرة يعني أف ىناؾ مكافقة
ربط قكاعد بيانات المعرفة بأنظمة االتصاؿ المتطكرة بما يضمف  " السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي61)الدرجة الكمية مف  7.33ساكم " ي سيكلة استرجاعيا كتصفحيا
كىذا يعني أف  0.005 تساكماقؿ مف اك   (Sig).القيمة االحتمالية كأف 8.40 ، قيمة االختبار 73.33%

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. بدرجة كبيرة ىناؾ مكافقة
أم  6.41ساكم " ي يةرفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناع " عشر الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  2.44، قيمة االختبار %64.07أف المتكسط الحسابي النسبي 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.008

 

سابي النسبي يساكم ، كأف المتكسط الح6.92 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم -
لذلؾ يعتبر  0.005 تساكم اقؿ مف اك (Sig).القيمة االحتمالية كأف  7.36%، قيمة االختبار 69.23
( في Open Knowledge Platformsمدل مساىمة منصات المعرفة المفتكحة ) "            مجاؿ
نجاحتعزيز  ، مما يدؿ α ≤ 0.0.داللة " داؿ إحصائيان عند مستكل  الصناعية األكاديميةالشراكة   كا 

عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني 
يعكد كجكد المكافقة العالية  مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. بدرجة كبيرة أف ىناؾ مكافقة

مية الكبيرة التي تحمميا المعرفة لدل الطمبة عمى فقرات " منصات المعرفة المفتكحة "، الى االى
مياـ االعماؿ المنكطة بالعامميف  ألداءالبلزمة  لممعرفة كاالكاديمييف، حيث اف تكافر منصات مفتكحة

االكاديمية تعتبر مف الطرؽ الميمة لتعزيز الشراكة االكاديمية الصناعية في المؤسسات الصناعية ك 
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المنصات يزيد مف قدرة مكظفي مؤسسات االكاديمية كالصناعية كيحسف  الحالية كالمستقبمية. تكافر ىذه
كفاءتيـ في القياـ بأعماليـ بالشكؿ المطمكب كالذم يحقؽ أىداؼ المؤسسات الصناعية كالمتمثمة في 
زيادة االنتاجية كرفع القيمة المضافة لممنتجات كالخدمات كتطكير منتجات جديدة كالمحافظة عمى 

مة ىذه المؤسسات، كما اف كجكد منصات المعرفة المفتكحة يدعـ التطكر كاالبداع استمرارية كاستدا
كيحقؽ النتائج التي ترغب المؤسسات الصناعية في الكصكؿ الييا في ظؿ المنافسة الشديدة، كبذلؾ 
فاف المؤسسات الصناعية تحرص عمى تكفر المعارؼ لدل مكظفييا كتعمؿ عمى تطكيرىا كتنميتيا بما 

نصات المعرفة المفتكحة التي يجب اف ترعاىا المؤسسات االكاديمية الحككمية كتعمؿ عمى في ذلؾ م
تطكيرىا مما يسيـ في تعزيز كضع المؤسسات االكاديمية الحككمية التنافسي بيف نظيراتيا مف 
المؤسسات االكاديمية العامة كالخاصة. بالنظر الى نتائج الدراسة نجد اف منصات المعرفة المفتكحة 

عزز الشراكة االكاديمية الصناعية الحالية كالمستقبمية بيف المؤسسات االكاديمية الحككمية كالصناعية ت
ؿ تكفير مصادر المعرفة المتنكعة كتشجع المؤسسات االكاديمية الحككمية عمى امتبلؾ كذلؾ مف خبل

اعد بيانات المعرفة أنظمة المعمكمات الحديثة ككسائؿ التخزيف المتطكرة، كتجعميا حريصة عمى ربط قك 
كىذا يدؿ عمى اف  بأنظمة االتصاؿ المتطكرة كالذم يضمف سيكلة تصفح ىذه المعارؼ كاسترجاعيا.

، الصناعية األكاديميةالحككمية تعزيز الشراكة  األكاديميةمنصات المعرفة المفتكحة تساعد المؤسسات 
ة اىتماـ كبير لتككف مصادر اف تكلي منصات المعرفة المفتكح األكاديميةكيجب عمى المؤسسات 

لبلطبلع عمى الخبرة كالمعرفة،  األكاديميةرسمية يعتمد عمييا االكاديمييف االخريف في المؤسسات 
لتكفير مصدر معمكمات مكثكؽ لممؤسسات الصناعية تعرض تجارب كخبرات كحمكؿ مشاكؿ  باإلضافة

   .فنية
 

 α ≤ 0.0.ميـم ذو داللـة إحصـائية عنـد دور  دوبذلك فان نتائج التحميـل تـدعم نتيجـة الفرضـية بوجـو  
نجــاحفــي تعزيــز  (Open Knowledge Platformsمســاىمة منصــات المعرفــة المفتوحــة )ل  وا 

 " الصناعية األكاديميةالشراكة 
 

اىمية تكفير منصات معرفة مفتكحة كفي مجاالت مختمفة تساعد ذلؾ إلى  ويعزو الباحث     
اردىا المادية كالبشرية كتمكنيا مف استغبلليا بالطرؽ المثمى. المؤسسات الصناعية عمى تطكير مك 

اف اغمب العامميف في المؤسسات الصناعية لدييـ حاجة كبيرة كمتكررة في االطبلع عمى حمكؿ  ةخاص
  .لممشاكؿ الفنية التي تكاجييـ يكميا باإلضافة لتكفير مصدر معمكمات خصب كمتاح في أم كقت
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( كالتي تككد بضركرة  تكظيؼ المعرفة كاستخداـ 5113)بخيت،  دراسةمع  كاتفقت ىذه النتائج     
التقنية كقد اكصت الدراسة بضركرة  العمؿ عمى اقامة النشاطات كالندكات كالمؤتمرات ككرش العمؿ 

كاظيار دكر الجامعة  ،يساعد فييا االساتذة كالطبلب حكؿ مشكبلت المجتمع كالبيئة المحمية كالدكلية
. كما اتفقت مع مجتمع لتحقيؽ التنمية المجتمعية كتكثيقيا لتككف مصادر معرفة مفتكحةفي مرافؽ ال

(، كالتي اكدت عمى ضركرة التعاكف بيف الجامعات كالصناعة لتطكير اقتصاد 5166الزبير، )دراسة
 المعرفة كذلؾ لتطكير البحث العممي كتحقيؽ التنمية القابمة لبلستدامة مف خبلؿ تقديـ اطار كالعمؿ
عمى رصد الخدمات المتاحة في مجاؿ العمـك كالتقنية، كما اكصت الدراسة بكجكب اف يككف ىناؾ 
تعاكف كربط كثيؽ بيف مؤسسات البحث العممي كالتطكير المتمثمة في المؤسسات االكاديمية  مع 

ير كاالىتماـ بنشاطات البحث العممي كالتطك  ،قطاعات االنتاج المختمفة لتحقيؽ التنمية الشاممة
كاالبتكار كاالبداع لممساىمة في التقدـ االقتصادم كرفع القدرات كاالمكانات لمككادر البشرية كتكفير 

 ,.Trumbash et alقكاعد معمكمات لممنتجيف في القطاعات  االنتاجية. اتفقت ايضان مع دراسة )

في العممية  ف(، كالتي اظيرت نتائجيا اف دكر الجامعات يككف في نشر المعمكمات كالتعاك 2011
تعزز كتدعـ اعماؿ مكجكدة، حيث  ككذلؾ الجامعات يمكف اف تقكـ بأعماؿ ابتكارية اك ، التكنكلكجية

، كما اتفقت مع دراسة يمكف التعرؼ عمى نقاط القكة االقميمية التي ترتكز عمييا المزايا التنافسية
(Gegu et al., 2010 كالتي اكدت الى اف ،) المعاىد المختصة بالبحث تمثؿ التعميـ العالي كانشطة

 التنافسية كضماف مستكل حياة افضؿ.كاف الجامعات ليا دكر في زيادة القدرة  ،جكىر اقتصاد المعرفة
األســباب التــي تعتــرض تفعيــل عالقــة الشــراكة بــين المؤسســات الصــناعية  "تحميــل فقــرات مجــال  -

 " الحالية األكاديميةو 
انػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػى درجػػػة المكافقػػػة لمعرفػػػة مػػػا إذا ك Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 

 (.54النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 1كىي المتكسطة  
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 (32جدول )
األسباب التي تعترض تفعيل  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " األكاديميةو عالقة الشراكة بين المؤسسات الصناعية 

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

ي  
ساب

الح
ط 
وس

لمت
ا

بي
نس
ال

بار 
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

يب
لترت

ا
 

6.  
كالصناعية  في  األكاديميةاالختبلؼ بيف المؤسسات 

 9 0.000* 7.05 72.22 1.88 7.22 .الرسالة كاألكلكيات

5.  
ات تدني الكعي العاـ بأىمية الشراكة بيف المؤسس

 2 0.000* 9.51 75.04 1.71 7.50 .كالصناعية األكاديمية

4.  
 األكاديميةانعداـ اليات تكاصؿ كاضحة في المؤسسات 

 3 0.000* 9.32 74.75 1.72 7.47 كالصناعية تضمف سيكلة التكاصؿ كالتفاعؿ.

3.  
العكامؿ الخارجية السياسية كاالقتصاديةكضعؼ االسكاؽ 

 7 0.000* 7.32 73.05 1.94 7.31 .كعدـ الحاجة لمشراكة

2.  
كالصناعية لممرافؽ  األكاديميةافتقار معظـ المؤسسات 

 4 0.000* 8.40 74.58 1.88 7.46 البحثية الكافية.

1.  
ضعؼ المعرفة بالتسييبلت كالسياسة العامة بخصكص 

 5 0.000* 9.04 73.98 1.68 7.40 .الصناعية األكاديميةتفعيؿ برامج الشراكة 

7.  
سر المينة اك الصناعة عند تعزيز الخكؼ مف اكتشاؼ 

 8 0.000* 6.67 72.80 2.08 7.28 .الشراكة خاصة في المؤسسات الصناعية

1.  
االفتقار لؤلمكاؿ البلزمة لبدء الشراكة بيف المؤسسات 

 1 0.000* 8.94 75.08 1.83 7.51 .كالصناعية األكاديمية

3.  

تدني كجكد حاجة لتفعيؿ الشراكة خاصة اف المكاد  الخاـ 
ستكردة مف الخارج كالمعدات ليا عقكد صيانة كدعـ مف م

 .الشركة المصنعة
7.33 1.64 73.31 8.82 *0.000 6 

61.  
ضعؼ الثقة في قدرة الككادر البشرية المكجكدة في 

 10 0.000* 7.74 71.27 1.58 7.13 .لتطكير المؤسسات الصناعية األكاديميةالمؤسسات 

  0.000* 11.31 73.62 1.31 7.36 جميع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.0.مستكل داللة المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند * 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:54مف جدكؿ )
 األكاديميةاالفتقار لؤلمكاؿ البلزمة لبدء الشراكة بيف المؤسسات  " الثامنةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

، قيمة %75.08 أم أف المتكسط الحسابي النسبي (61)الدرجة الكمية مف  7.51ساكم " ي كالصناعية
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.005 تساكم اقل من او (Sig).القيمة االحتمالية كأف 8.94 االختبار 

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. بدرجة كبيرة
 األكاديميةسسات تدني الكعي العاـ بأىمية الشراكة بيف المؤ  " الثانيةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

، قيمة %75.04 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي61)الدرجة الكمية مف  7.50ساكم " ي كالصناعية
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.005 تساكم اقل من او (Sig).القيمة االحتمالية كأف  9.51 االختبار 

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. بدرجة كبيرة
كالصناعية  األكاديميةانعداـ اليات تكاصؿ كاضحة في المؤسسات  " الثالثةلمفقرة ابي المتكسط الحس -

( أم أف المتكسط الحسابي 61)الدرجة الكمية مف  7.47ساكم " ي تضمف سيكلة التكاصؿ كالتفاعؿ
كىذا  0.005 تساكم اقل من او (Sig).القيمة االحتمالية كأف  9.32 ، قيمة االختبار %74.75 النسبي

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. بدرجة كبيرة عني أف ىناؾ مكافقةي
 

ضعؼ الثقة في قدرة الككادر البشرية المكجكدة في المؤسسات  " عاشرةاللمفقرة المتكسط الحسابي  -
، %71.27أم أف المتكسط الحسابي النسبي  7.13ساكم " يلتطكير المؤسسات الصناعية  األكاديمية

بدرجة  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  7.74ر قيمة االختبا
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. كبيرة

 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 7.36 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم -
لذلؾ يعتبر  0.005 تساكم اقل من او (Sig).ية القيمة االحتمالكأف  11.31%، قيمة االختبار 73.62
" داؿ  األكاديميةك األسباب التي تعترض تفعيؿ عبلقة الشراكة بيف المؤسسات الصناعية  "  مجاؿ

، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ α ≤ 0.0.إحصائيان عند مستكل داللة 
مف قبؿ أفراد العينة عمى  بدرجة كبيرة ا يعني أف ىناؾ مكافقةجكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذ

ضعؼ المكارد المادية كاالفتقار لؤلمكاؿ البلزمة لتعزيز الشراكة  اف كىذا يدؿ عمى فقرات ىذا المجاؿ.
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الف المؤسسات  التي تعترض تفعيؿ الشراكة نظران  الصناعية يعتبر مف اىـ المسببات  األكاديمية
 ،مية تمر بأزمات مالية صعبة كال يتكفر لدييا االمكانيات لخمؽ ىذا النكع مف الشراكةالحكك  األكاديمية

مف ناحية اخرل فاف المؤسسات الصناعية ال يتكفر لي في ىذا الجانب. اضافة لضعؼ التمكيؿ الدك 
 .لدييا الرغبة الجادة في تكفير االمكاؿ البلزمة لتطكير الشراكة

 

تكفير  افة مالكي كاصحاب المؤسسات الصناعية كالذيف يعتبركف افثقذلؾ إلى  ويعزو الباحث     
أمر غير مقبكؿ، كال يقع ضمف  االمكاؿ لتعزيز الشراكة بيف مؤسساتيـ كالمؤسسات االكاديمية

 .اصحاب المؤسسات الصناعيةالظركؼ المادية الصعبة التي يعاني منيا   لىكىذا يرجع ا االكلكيات، 
( كالتي تؤكد ضعؼ رغبة المؤسسات 5111،برقاكم) ع بعض الدراسات كدراسةم كاتفقت ىذه النتائج   

 كالعبلقة الفاترة بيف الجامعات كالقطاع الخاص.  ،االنتاجية  في تكاليؼ المشاريع البحثية
 

متوسـطات فـي  (α ≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةالفرضية السادسة: 
تعـزى  الصـناعية لتحقيـق التنميـة المسـتدامة – األكاديميـةتعزيز الشراكة  حولاستجابات أفراد العينة 

الجـنس، المؤىـل العممـي، المسـمى الـوظيفي، التخصـص، جيـة الحصـول المعمومـات الشخصـية )إلى 
 .بمد التخرج(، سنوات الخبرة()عمى أعمى درجة أكاديمية

اف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية كىػػك " لمعرفػػة مػػا إذا كػػلعينتػػيف مسػػتقمتيفT  تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "
التبػػايف اختبػػار معممػػي يصػػمح لمقارنػػة متكسػػطي مجمػػكعتيف مػػف البيانػػات. كػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار " 

 4" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية كىػذا االختبػار معممػي يصػمح لمقارنػة األحادم 
 متكسطات أك أكثر.

 ضيات الفرعية التالية:ويشتق من ىذه الفرضية الفر 

استجابات أفراد متوسطات في  (α ≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -
  .الجنستعزى إلى  الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة – األكاديميةتعزيز الشراكة  العينة حول

 -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 53المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
تكجد ال ، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو لجميع المجاالت 0.05مف مستكل الداللة  أكبر" لعينتيف مستقمتيف 

  .الجنسفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى 
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لي الحككمية الى اساليب خضكع عينة الدارسة في مؤسسات التعميـ العا ذلؾ إلى كيعزك الباحث     
كىذا يكدم الى تقديرات متقاربة كمتشابية بيف افراد العينة اضافة لذلؾ فاف ىناؾ قكانيف كانظمة  ،كاحدة

العامميف في مؤسسات التعميـ العالي الحككمية بغض النظر عف  فمكحدة يمتـز بيا المكظفيف األكاديميي
لدييـ طمكح  (انثى ،مف النكعيف  )ذكر  فكاديمييبجانب ذلؾ يرل الباحث اف المكظفيف األ .جنسيـ

 .األكاديميةكاحد في تحسيف اكضاعيـ 


 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:42جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 أنثى ذكر

نجاحدكر التعميـ التعاكني في تعزيز   اديميةاألكالشراكة  كا 
 2الصناعية

6.96 7.43 -1.231 0.221 

نجاحفي تعزيز  األمدمدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ    كا 
 2الصناعية األكاديميةالشراكة 

6.65 6.92 -0.737 0.463 

نجاحدكر البحث العممي في تعزيز   األكاديميةالشراكة  كا 
 2الصناعية

6.72 7.30 -1.644 0.103 

نجاحعزيز في ت التدريب العمميدكر   األكاديميةالشراكة  كا 
 الصناعية

6.81 7.09 -0.780 0.437 

نجاحمدل مساىمة منصات المعرفة المفتكحة في تعزيز    كا 
 2الصناعية األكاديميةالشراكة 

6.84 7.35 -1.540 0.126 

األسباب التي تعترض تفعيؿ عبلقة الشراكة بيف المؤسسات 
 2األكاديميةك الصناعية 

7.37 7.34 -1.433 0.155 

 0.919 0.102 7.25 6.88 جميع المجاالت معا
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استجابات أفراد متوسطات في  (α ≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -
المؤىل تعزى إلى  الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة – األكاديميةتعزيز الشراكة  العينة حول

  العممي.

 -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 52) المكضحة في جدكؿمف النتائج 
تكجد ال ، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو لجميع المجاالت 0.05مف مستكل الداللة  أكبر" لعينتيف مستقمتيف 

  .المؤىؿ العمميفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى 
اىتماـ االكاديمييف باالستجابة لبنكد االستبانة بغض النظر عف اختبلؼ  ذلؾ إلى ويعزو الباحث

 .مؤىبلتيـ العممية
 المؤىل العممي –لعينتين مستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:42جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 محاضر/
 ماجستير

أستاذ 
مساعد 
 فما فوق

نجاحالتعاكني في تعزيز  دكر التعميـ  األكاديميةالشراكة  كا 
 2الصناعية

7.06 6.93 0.370 0.712 

نجاحفي تعزيز  األمدمدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ    كا 
 2الصناعية األكاديميةالشراكة 

6.79 6.22 1.619 0.108 

نجاحدكر البحث العممي في تعزيز   األكاديميةالشراكة  كا 
 2الصناعية

6.92 6.36 1.595 0.113 

نجاحفي تعزيز  التدريب العمميدكر   األكاديميةالشراكة  كا 
 الصناعية

6.94 6.45 1.382 0.170 

نجاحمدل مساىمة منصات المعرفة المفتكحة في تعزيز    كا 
 2الصناعية األكاديميةالشراكة 

6.95 6.78 0.525 0.601 

األسباب التي تعترض تفعيؿ عبلقة الشراكة بيف المؤسسات 
 2األكاديميةك ناعية الص

7.45 6.92 1.692 0.093 

 0.156 1.429 6.60 7.01 جميع المجاالت معا
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استجابات أفراد متوسطات في  (α ≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -
المسمى تعزى إلى  الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة – األكاديميةتعزيز الشراكة  العينة حول

  يفي.الوظ

لعينتيف  -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 51المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
تكجد فركؽ ال ، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو لجميع المجاالت 0.05مف مستكل الداللة  أكبر" مستقمتيف 

  .ى الكظيفيالمسم إلىذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل 
 

كضكح الرؤية في مؤسسات التعميـ العالي الحككمية لدل االكاديمييف ذلؾ إلى  ويعزو الباحث    
الصناعية رغـ اختبلؼ  األكاديميةبخصكص الشراكة  آرائيـالعامميف كالذم ظير كاضحا عند مكافقة 

 .مسمياتيـ الكظيفية
 المسمى الوظيفي –لعينتين مستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:42جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

محاضر 
 أكاديمي

رئيس قسم أكاديمي 
 فما فوق

دور التعلٌم التعاونً فً تعزٌز وإنجاح 
 0الصناعٌة األكادٌمٌةالشراكة 

7.04 7.07 -0.076 0.939 

مدى قدرة التعلٌم المستمر طوٌل األمد فً 
 األكادٌمٌةاح  الشراكة تعزٌز وإنج

 0الصناعٌة

6.72 6.54 0.471 0.638 

دور البحث العلمً فً تعزٌز وإنجاح 
 0الصناعٌة األكادٌمٌةالشراكة 

6.83 6.75 0.222 0.825 

دور التدرٌب العملً فً تعزٌز وإنجاح 
 الصناعٌة األكادٌمٌةالشراكة 

6.89 6.68 0.555 0.580 

توحة فً مدى مساهمة منصات المعرفة المف
 األكادٌمٌةتعزٌز وإنجاح  الشراكة 

 0الصناعٌة

6.85 7.30 -1.288 0.200 

األسباب التً تعترض تفعٌل عالقة الشراكة 
 0األكادٌمٌةبٌن المؤسسات الصناعٌة و

7.39 7.23 0.473 0.637 

 0.989 0.014- 6.94 6.94 جميع المجاالت معا
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استجابات أفراد متوسطات في  (α ≤0.05) يةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنو  -
 تعزى إلى الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة – األكاديميةتعزيز الشراكة  العينة حول
  التخصص.

التبايف  المقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 57المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
تكجد فركؽ ذات ال ، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو لجميع المجاالت 0.05مف مستكل الداللة  أكبر"  االحادم

  .التخصص إلىداللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل 
الدراسة مع االخذ بعيف  ألداةنكع التخصص لـ يؤثر في االستجابة ذلؾ إلى  ويعزو الباحث     

كالتخصصات  (العمكـ االدارية كالمالية)انية االعتبار اف افراد العينة مف اصحاب التخصصات االنس
 كىذا لـ يؤثر مع اختبلؼ ميكؿ كاىتمامات افراد التخصصيف. (اليندسة كالحاسكب)العممية 

 التخصص –"  التباين االحادياختبار" نتائج  (:42جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 حاسوب ىندسة إدارة

نجاحر التعميـ التعاكني في تعزيز دك   األكاديميةالشراكة  كا 
 2الصناعية

6.71 7.35 7.15 2.117 0.125 

نجاحفي تعزيز  األمدمدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ    كا 
 2الصناعية األكاديميةالشراكة 

6.54 6.90 6.63 0.717 0.490 

نجاحدكر البحث العممي في تعزيز   األكاديميةالشراكة  كا 
 2صناعيةال

6.63 7.01 6.88 0.826 0.440 

نجاحفي تعزيز  التدريب العمميدكر   األكاديميةالشراكة  كا 
الصناعية

6.65 7.04 6.92 0.850 0.430 

نجاحمدل مساىمة منصات المعرفة المفتكحة في تعزيز    كا 
 2الصناعية األكاديميةالشراكة 

6.58 7.21 7.10 2.807 0.065 

عيؿ عبلقة الشراكة بيف المؤسسات األسباب التي تعترض تف
 2األكاديميةك الصناعية 

7.21 7.58 7.28 0.989 0.375 

 0.151 1.919 6.99 7.18 6.70 جميع المجاالت معا
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استجابات أفراد متوسطات في  (α ≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -
جية تعزى إلى  تحقيق التنمية المستدامةالصناعية ل – األكاديميةتعزيز الشراكة  العينة حول

  الحصول عمى أعمى درجة أكاديمية.

 -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 51المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
تكجد ال ، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو لجميع المجاالت 0.05مف مستكل الداللة  أكبر" لعينتيف مستقمتيف 

جية الحصكؿ عمى أعمى  إلىت داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل فركؽ ذا
  .درجة أكاديمية

برامج الدراسات العميا االجنبية كالعربية متقاربة مف حيث المساقات اف  ذلؾ إلى ويعزو الباحث     
جنبية تعتمد المغات الدراسية كطريقة التحصيؿ العممي اضافة الى اف اغمب الجامعات العربية كاال

ية كمغة رسمية في تدريس المساقات. بجانب ذلؾ فاف اغمب الجامعات العربية كاالجنبية لدييا االنجميز 
 .برامج تعاكف مع المؤسسات الصناعية كسكؽ العمؿ

 جية الحصول عمى أعمى درجة أكاديمية –لعينتين مستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:42جدول )

 المجال

 طاتالمتوس

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 أجنبية عربية

نجاحدكر التعميـ التعاكني في تعزيز   0.105 1.633- 7.39 6.89 2الصناعية األكاديميةالشراكة  كا 

نجاحفي تعزيز  األمدمدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ  الشراكة   كا 
 2الصناعية األكاديمية

6.77 6.52 0.827 0.410 

نجاحدكر البحث العممي في تعزيز   0.604 0.520- 6.93 6.78 2الصناعية األكاديميةالشراكة  كا 

نجاحفي تعزيز  التدريب العمميدكر   0.952 0.060- 6.87 6.85 الصناعية األكاديميةالشراكة  كا 

نجاحمدل مساىمة منصات المعرفة المفتكحة في تعزيز  الشراكة   كا 
 2الصناعية األكاديمية

6.90 6.98 -0.303 0.763 

األسباب التي تعترض تفعيؿ عبلقة الشراكة بيف المؤسسات الصناعية 
 2األكاديميةك 

7.32 7.46 -0.499 0.619 

 0.650 0.454- 7.01 6.91 جميع المجاالت معا
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استجابات أفراد متوسطات في  (α ≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -
سنوات  تعزى إلى الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة – األكاديميةيز الشراكة تعز  العينة حول

  الخبرة.

التبايف  المقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 53المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
فركؽ  تكجدال ، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو لجميع المجاالت 0.05مف مستكل الداللة  أكبر"  االحادم

  .سنكات الخبرة إلىذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل 
العامميف في مؤسسات التعميـ العالي الحككمية مف  فى اف األكاديمييذلؾ إل ويعزو الباحث     

 محاضريف كرؤساء اقساـ اكاديمية يسعكف لدمج االكاديمييف الجدد في المؤسسة ليككنكا قادريف عمى
اداء اعماليـ بشكؿ فعاؿ كىذا يرجع الى اف المكظفيف الجدد اكتسبكا معرفة كميارات جديدة  في التعميـ 

ذكم الخبرة الطكيمة  فالمعاصر مكنتيـ مف التماشي مع متطمبات العصر الحديث بعكس األكاديميي
كالدكرات التدريبية كليذا كالذيف اكتسبكا المعمكمات كالمعرفة كالميارات االدارية عف طريؽ سنكات الخبرة 

 لـ يكف ىناؾ اختبلؼ في تقديرات العينة.
 سنوات الخبرة –"  التباين االحادياختبار" نتائج  (:42جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 2أقل من 
 سنوات

-2من 
01 
 سنوات

أكثر من 
01 
 سنوات

ز وإنجاح الشراكة دور التعلٌم التعاونً فً تعزٌ
 الصناعٌة0 األكادٌمٌة

7.49 6.71 7.25 2.402 0.095 

مدى قدرة التعلٌم المستمر طوٌل األمد فً تعزٌز 
 الصناعٌة0 األكادٌمٌةوإنجاح  الشراكة 

6.89 6.74 6.60 0.262 0.770 

دور البحث العلمً فً تعزٌز وإنجاح الشراكة 
 الصناعٌة0 األكادٌمٌة

6.86 6.61 7.02 1.045 0.355 

دور التدرٌب العملً فً تعزٌز وإنجاح الشراكة 
 الصناعٌة األكادٌمٌة

7.20 6.68 6.93 0.849 0.430 

مدى مساهمة منصات المعرفة المفتوحة فً تعزٌز 
 الصناعٌة0 األكادٌمٌةوإنجاح  الشراكة 

7.44 6.77 6.92 1.384 0.255 

األسباب التً تعترض تفعٌل عالقة الشراكة بٌن 
 0األكادٌمٌةسسات الصناعٌة والمؤ

7.31 7.11 7.64 2.137 0.123 

 0.309 1.186 7.05 6.76 7.19 جميع المجاالت معا
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 :مقدمة

راسة الميدانية، يعرض ىذا الفصؿ ممخصا الىـ نتائج الدراسة في ضكء ما خمصت اليو الد     
الى دراسة كاقع الشراكة كقد ىدفت الدراسة بشكؿ رئيسي  ،مع ربطيا باالطار النظرم كالدراسات السابقة

االكاديمية الصناعية كآفاؽ تعزيزىا المستقبمية في فمسطيف مف خبلؿ اجراء دراسة ميدانية عمى 
جممة مف التكصيات التي يقترحيا ، كما يعرض الفصؿ مؤسسات التعميـ العالي الحككمية في قطاع غزة

الباحث في ضكء النتائج كالتي يستفيد منيا االكاديمييف كالمسئكليف في مؤسسات التعميـ العالي 
 تحقيؽ الشراكة الحقيقية الفاعمة. الحككمية بحيث تساعد في تعزيز امكانياتيا كزيادة فرص

 

 نتائج الدراسة::  2.3
في التعميـ التعاكني، التعميـ المستمر مدل  ةكالمتمثم االتي تـ دراستيعناصر مكجكد  دكر ميـ  ل .6

 -األكاديميةالتدريب العممي، البحث العممي كمنصات المعرفة المفتكحة في تعزيز الشراكة ، الحياة
مطبقة حاليان في  كاقعية ك حيث اف ىناؾ بعض العناصر ،الحالية كالمستقبميةالصناعية 

 ،كالتدريب العممي ،تتمثؿ في التعميـ المستمر مدل الحياة المؤسسات االكاديمية الحككمية كالتي
كمنصات المعرفة المفتكحية، اضافة لذلؾ ىناؾ عنصر غير مطبؽ في المؤسسات  كالبحث العممي

االكاديمية الحككمية كىك التعميـ التعاكني كاظيرت الدراسة أىميتو في تعزيز الشراكة االكاديمية 
 الصناعية المستقبمية. 

الزاـ المؤسسات  ىكالصناعية سيعمؿ عم األكاديميةالتعميـ التعاكني بيف المؤسسات تطبيؽ  .5
بضركرة تكفير البنى التحتية البلزمة مف مختبرات متخصصة كمكتبات تساعد الطمبة  األكاديمية

 الستخداميا في حؿ المشاكؿ الفنية، كالتي تكاجو المؤسسات الصناعية.

في اقتراح  األكاديميةلتعاكني كالبحث العممي سيساعد المؤسسات اكدت الدراسة اف تطبيؽ التعميـ ا .4
 .األكاديميةمكاضيع مرتبطة بسكؽ العمؿ إلضافتيا في المناىج 

كافة عناصر النمكذج المقترح ليا دكر كاضح في تحقيؽ متطمبات المؤسسات الصناعية كالتي  .3
قيمة المضافة لممؤسسات رفع ال ،زيادة االنتاجية ،تتمثؿ في تحسيف كتطكير منتجات جديدة

كتحقيؽ استدامة كاستمرارية المؤسسات الصناعية حيث تراكح المتكسط الحسابي النسبي  ،الصناعية
%( كىذا  11231%( ك ) 15211لدكر عناصر النمكذج المقترح في تحقيؽ ىذه المتطمبات بيف )

 .يدلؿ عمى اف عناصر النمكذج المقترح ستحقؽ متطمبات المؤسسات الصناعية
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الحككمية ليا دكر ميـ في  األكاديميةبرامج التعميـ المستمر مدل الحياة كالتي تنفذ في المؤسسات  .2
 .اعداد الدراسات لتحديد االحتياجات التدريبية لبلكاديمييف كالطمبة

اكدت الدراسة قدرة برامج التعميـ المستمر مدل الحياة في تطكير قدرات الطمبة المتدربيف لبلنطبلؽ  .1
كىذا يدؿ عمى اىمية التركيز  ،تكار كاالبداع كاالرتقاء بمستكل االداء الميني لبلكاديمييفنحك االب

عمى برامج التعميـ المستمر كتطكيرىا كتحديثيا لتبقى مكاكبة لمتطكرات كالتغيرات المتسارعة في 
 .سكؽ العمؿ

كالصناعية في  األكاديميةاظيرت الدراسة دكر مشاريع البحث العممي المشتركة  بيف المؤسسات  .7
  األكاديميةاقتراح مكاضيع جديدة إلضافتيا في المناىج 

مف مكائمة مناىجيا لتمبية  األكاديميةي لو دكر كاضح في تمكيف المؤسسات التدريب العمم .1
احتياجات المؤسسات الصناعية كسكؽ العمؿ مف مكاضيع نكعية مرتبطة بسكؽ العمؿ كتطبيؽ 

 المكاضيع المميزة في المناىج.

كدت الدراسة اف منصات المعرفة المفتكحة تساعد االكاديمييف مف الحصكؿ عمى المعرفة مف ا .3
 .المصادر الخارجية المتنكعة كالتي تمكنيـ مف ايجاد حمكؿ لممشاكؿ الفنية في سكؽ العمؿ

 األكاديميةاظيرت الدارسة اف اىـ االسباب التي تعترض تفعيؿ الشراكة بيف المؤسسات  .61
فتقار لؤلمكاؿ البلزمة لبدء الشراكة الحقيقية كالفعالة كاقؿ االسباب اىمية مف كالصناعية ىك اال

كجية نظر االكاديمييف  ىك ضعؼ ثقة المؤسسات الصناعية في قدرات الككادر البشرية المكجكدة 
 في مؤسساتيـ. 

نجاح( في تعزيز Cooperative Educationدكر التعميـ التعاكني ) الدرجة الكمية لمحكر .66  كا 
 (.% 70.41نسبي ) متكسط الحسابي عمى حصؿ الصناعية األكاديميةالشراكة 

( في Long Life Learning) األمدمدل قدرة التعميـ المستمر طكيؿ الدرجة الكمية لمحكر  .65
نجاحتعزيز   (.%66.95) متكسط حسابي نسبي عمى حصؿ  الصناعية األكاديميةالشراكة   كا 

نجاحفي تعزيز  (Scientific Researchعممي )دكر البحث الالدرجة الكمية لمحكر  .64 الشراكة   كا 
 (.%68.22) متكسط حسابي نسبي عمى حصؿ  الصناعية األكاديمية

نجاحفي تعزيز (  Practical Training) التدريب العمميدكر الدرجة الكمية لمحكر  .63 الشراكة  كا 
 (.%68.54) متكسط حسابي نسبي حصؿ عمى الصناعية األكاديمية
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 Open Knowledgeمدل مساىمة منصات المعرفة المفتكحة ) لكمية لمحكرالدرجة ا .62

Platforms نجاح( في تعزيز  متكسط حسابي نسبي حصؿ عمى الصناعية األكاديميةالشراكة   كا 
(69.23%). 
 -الجنس)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى ال  .61

 -جية الحصكؿ عمى اعمى درجة اكاديمية -التخصص –الكظيفي المسمى  -المؤىؿ العممي
 .(سنكات الخبرة

 

 :توصيات الدراسة 2.3

 توصيات عممية: 2.3.3

 ،التعميـ المستمر طكيؿ االمد ،كالمتمثمة في التعميـ التعاكنية المقترح الدراسة اعتماد عناصر .6
لتعزيز الشراكة بيف التدريب العممي ك منصات المعرفة المفتكحة كنمكذج متكامؿ  ،البحث العممي

 .الحككمية  كالمؤسسات الصناعية األكاديميةمؤسسات التعميـ العالي  

تطبيؽ برنامج التعميـ التعاكني بشكؿ رسمي  كخيار استراتيجي في مؤسسات التعميـ العالي  .5
جامعات الضفة الغربية بعض مطبؽ في  انو الصناعية خاصة األكاديميةالحككمية لتعزيز الشراكة 

 .جامعات قطاع غزة أم  مطبؽ فيكغير 

مما يساعد  األكاديميةضركرة تكفير البنى التحتية البلزمة مف مختبرات كمكتبات في المؤسسات  .4
كبدكف تكفر البنى التحتية المبلئمة  ،في تطبيؽ التعميـ التعاكني ككافة عناصر النمكذج المقترح
جو المؤسسات الصناعية خاصة اف سيككف ىناؾ صعكبة كبيرة في حؿ المشاكؿ الفنية التي تكا

 .اغمب ىذه المشاكؿ فنية

ضركرة تكجيو البحث العممي كابحاث كمشاريع الطمبة نحك حاجة المؤسسات الصناعية الحقيقية  .3
 .التطكيرية كحؿ االشكاليات الفنية التي تكاجييـ كتعيؽ عمميـ بشكؿ يكمي

تطكير قدرات االكاديمييف كالطمبة  ضركرة التركيز عمى برامج التعميـ المستمر مدل الحياة في .2
المتسارعة في سكؽ العمؿ الصناعي مف خبلؿ اعداد الدراسات الحديثة كالجديدة  لمكاكبة التغيرات

 .لبلحتياجات التدريبية كالتي يتطمب مف االكاديمييف كالطمبة معرفتيا كاتقانيا
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 األكاديميةم يمكف المؤسسات ضركرة التركيز عمى التدريب العممي كمتابعتو بالشكؿ المطمكب كالذ .1
مف مكائمة مناىجيا لتمبية احتياجات سكؽ العمؿ كاالعتماد عمى تصميـ مناىج تركز عمى 

الكفايات كاكساب الخريجيف ميارات نكعية كاالبتعاد عف المناىج التقميدية التي تعمؿ عمى تكفير 
 .خريجيف تقميديف

يمتمككنيا مف خبلؿ منصات المعرفة المفتكحة تحفيز االكاديمييف لنشر المعارؼ كالخبرات التي  .7
كالصناعية مف الحصكؿ عمى المعمكمات التي  األكاديميةالعامميف في المؤسسات كالتي تساعد 

 يحتاجكنيا لحؿ اشكاليات العمؿ بسيكلة كيسر كفي الكقت الذم يحتاجكنو.

لدكلية لمحصكؿ عمى الحككمية بالتكاصؿ مع المؤسسات ا األكاديميةضركرة اف  تقـك المؤسسات  .1
 .الصناعية كتمبية متطمبات المؤسسات الصناعية األكاديميةمشاريع لتمكيؿ برامج تعزيز الشراكة 

يمثؿ مؤسسات التعميـ العالي الحككمية لمتنسيؽ مع المؤسسات الصناعية  اكاديمي مجمس انشاء .3
 .الحككمية األكاديميةتمثؿ فيو كؿ المؤسسات 

مع المؤسسات الصناعية كالقطاع الخاص في كؿ مؤسسة اكاديمية  انشاء كحدة ارتباط كاتصاؿ .61
 .حككمية عمى نفس تجربة الجامعة االسبلمية كالكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية

 

 :توصيات نظرية لدراسات مقترحة مستقبمية  2.3.3

 في ضوء دراسة الباحث والنتائج التي توصل الييا، فان الباحث يقترح:

عمؿ شراكة مف حيث االنظمة عمى المؤسسات الصناعية المؤىمة ل لمقترحنمكذج الدراسة اتطبيؽ  .6
 كالبنى التحتية كالكادر البشرم.

 .اقتراح برامج تعمؿ عمى تحفيز المؤسسات الصناعية  لتمكيؿ مشاريع البحث العممي .5

الحككمية بالتعاكف مع المؤسسات الصناعية بتكفير بيئة عمؿ  األكاديميةضركرة قياـ المؤسسات  .4
ناسبة تمكف االكاديمييف كالباحثيف مف اجراء التجارب كاكتساب الخبرات كتحقيؽ اىداؼ م

 المؤسسات الصناعية.

الحككمية بعمؿ دراسات مسحية عف المؤسسات الصناعية  األكاديميةضركرة قياـ المؤسسات  .3
 كاحتياجاتيا كمتطمباتيا مف تطكير مناىج كغيرىا.

مية بتطكير كمراجعة سياساتيا المتعمقة ببناء الشراكات الحكك  األكاديميةاف تقـك المؤسسات  .2
 الصناعية مما يساعد في تطكير كفاءة خريجييا كمحاضرييا. األكاديمية
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 :المراجع
 2اٌةمهانقرانانكرٌم 



 المراجع العربية  :أوالً 

. والقطاع الخاص: نحو الشراكة والتكامل" األكاديمية" المؤسسات (:2014فرج ) ،ابك شمالة .1
 . غزة، فمسطيف ،رقة مقدمة لشؤكف البحث العممي كالدراسات العميا بالجامعة اإلسبلميةك 

 ،الغرؼ التجارية الصناعية بالمممكة العربية السعكدية ،إدارة البحكث كالدراسات االقتصادية  .2
 ـ.1998

القطاع )اء ىيئة التدريس مع القطاعات األخرل ػتعاكف أعض ،كث كالدراسات االقتصاديةػإدارة البح .3
بحث منشكر في ندكة التعميـ العالي بالمممكة العربية السعكدية، مجمس الغرؼ التجارية في  (الخاص

 .ـ1998 ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية

 ،خدمات البحث العممي، جامعة الممؾ سعكد برنامج تطكير ،إدارة الدراسات كالتطكير الجامعي .4
 .ـ1998 ،الرياض

" اجراءات توجيو مشاريع التخرج في الجامعة (:2013)محي الديف  ،ناصر ك حرارة ،االغا .5
، كرقة عمؿ مقدمة الى الكرشة العممية حكؿ تقكيـ مادة الفمسطينية لتمبية متطمبات التنمية "

 ،قسـ البحث العممي بكمية فمسطيف التقنية، دير البمح،مشركع التخريج في الكميات كالجامعات التي
27/2/2013. 

 .2011)الحضرية، البيئية االستدامة آسيا، لغربي االقتصادية كالمجنة تحدةالم األمـ .6
األمـ المتحدة، المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا، مشاركة المجتمعات المحمية في   .7

 .6331التنمية الحضرية في منطقة األسككا، نيكيكرؾ، 

 ،، ديكاف المطبكعات الجامعية" وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعية(:"1992سعيد ) ،اككيؿ .8
 الجزائر.

 ،"اإلحصائية المؤشرات من والمتكاممة المستدامة التنمية متطمبات(: "2005)الباركد، نعيـ .9
 .غزة اإلسبلمية، الجامعة



 

663 

 

البشرية  "التنمية(: 1995) مارسي، ريفيرا ك كاليستكس ،جكما ك غكراف،ىايدف ك طارؽ ،بانكرم .10
، كرقة عمؿ لممناقشة مقدمة مف برنامج األمـ المتحدة "إلى التطبيق المستدامة من المفيوم النظري

 اإلنمائي.
" الجامعات العربية ودورىا في خدمة المجتمع المعرفي والتنموي (: 2009ابراىيـ ) ،بخيت .11

 .غزة ،فمسطيف ،، الجامعة االسبلميةوالتقني "
، رامج التنمية الشاممة "" اسيامات الجامعات السعودية في تحقيق ب :(2008برقاكم، خالد ) .12

جامعة  ،كمية التربية ،بحكث المؤتمر السادس لمتعميـ العالي كمتطمبات التنمية: نظرة مستقبمية
 البحريف.

 .، ليبيا(:" الحاجة الى رؤية متكاممة لمسألة التنمية "2009الثمثي، نكر الديف ) .13
الجامعة  ،"2009تصادية " دور الجامعات العربية في التنمية االق :(2009فكزم ) ،الجدبة .14

 .غزة ،فمسطيف ،االسبلمية
، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء القواعد المنيجية لبناء االستبيان(. 2010الجرجاكم، زياد) .15

 الجراح، فمسطيف.

 انتطىَز ألجم انفهسطُُُت انصُاعت َحى انطهبت يشارَع تىجُه" :(2010)الجعبرم، ماىر  .16

 2فهسطٍه،انخهٍم ،تكُك فهسطٍُوانصُاعٍ"، جايعت بىنُ األكادًٍَ
و .17  محمىد  انعانٍ انتعهُى خزَجٍ بٍُ انتالؤو يذي" :(2006) ،دارٌه،الفً انجعفري،

 .راـ اهلل ،فمسطيف ،منتدل شارؾ الشبابي ،انفهسطُُُت" انعًم سىق ويتطهباث انفهسطٍُُ
 لمقطاع افسيةالتن القدرة تعزيز في والتطوير البحث دور (:"2008) كاخركف محمكد الجعفرم، .18

 .فمسطيف ،راـ اهلل ،، ماسالفمسطيني االقتصادية، السياسات ابحاث ،"الفمسطيني الخاص

 الرياض. ،الدار التربكية لمدراسات كاالستشارات ،"التربية والتنمية ":(1985) عبد العزيز ،الجبلؿ .19

 .ككيتال ،عالـ المعرفة ،"تربية اليسر وتخمف التنمية " (:6312)عبد العزيز ،الجبلؿ .51
، المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، التنمية  .56 جكرج قـر

 .1حالة العالـ العربي، سمسمة دراسات التنمية البشرية رقـ  –البشرية المستدامة كاالقتصاد الكمي 

 ،دار المعارؼ ،"عمم االجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث" (:6371)محمد  ،الجكىرم .22
  .القاىرة
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لمممكة ا ،جامعة الممؾ سعكد ،"االقتصادي " نظريات التنمية والنمو:(1985فائز ) ،الحبيب .23
  .الرياض ،العربية السعكدية

 .بغداد ،"التعميـ كالتنمية االقتصادية ":(1981)مصدؽ  ،الحبيب .24
تمع، مجمة الجامعة (، دكر الجامعات العراقية في تنمية الفرد كالمج2012الحسني، عمي ) .25

 العراقية، السنة التاسعة عشر، العراؽ.
 اعضاء نظر وجية من المجتمع خدمة في اليرموك جامعة دور":"(2009) ياسيف فكاز،حشةاحر  .26

 .40 السادسة، العدد السنة ،،2 ص ،انسانية عمكـ مجمة،"فييا التدريس ىيئة

أسسيا وأىدافيا  ،ربية السعوديةسياسة التعميم في المممكة الع": (ق6313)سميماف  ،الحقيؿ .57
 .الرياض ،دار المكاء لمنشر كالتكزيع ،"ووسائل تحقيقيا

 مؤسسة الكراؽ لمنشر. ،عمافاألردف، ، مناىج البحث العممي(: 2006الحمداني، مكفؽ ) .28
" دور اعضاء ىيئة التدريس في الجامعات االردنية لمواجية  :(2001نانسي ) ،الحيارم .29

 .االردف ،اربد ،جامعة اليرمكؾ ،، رسالة ماجستيرممجتمع المحمي "الحاجات المستقبمية ل

 ،"التنسيق بين مراكز البحث العممي في الجامعات السعودية " :ق(1416)محمد  ،الخطيب .30
 .الرياض ،جامعة الممؾ سعكد

دراسة تحميمية لدور التعميم الجامعي  -" العالقة التكاممية بين التعميم والتنمية(: 2012دكدكؾ ) .31
، بحث مقدـ الى المؤتمر الدكلي السادس، مؤتمر ادارة المعرفة بمؤسسات التعميـ في التنمية "
 .2013ديسمبر 6-5 ،العالي العربية

 جامعة مجمة ،"المستدامة التنمية أجل من التخطيط (:"2009مينا، سميماف) كريده  ،.بذي .32
 ف.كالعشرك  الخامس المجمد اليندسية، لمعمـك دمشؽ

" التعاون بين الجامعات والصناعة نحو اقتصاد المعرفة لتطوير البحث  :(2011ة )الزبير، فكزي .33
دراسة مقدمة لمنتدل الشراكة المجتمعة في محاؿ  ،العممي وتحقيق التنمية القابمة لالستدامة "

، جامعة 2011ابريؿ  27-26المتعقد مف  ،البحث  العممي " صناعة البحث العممي في المممكة
 .السعكدية ،الرياض ،بنت عبد الرحمف االميرية نكرة

بحث منشكر  ،"تعاون أعضاء ىيئة التدريس مع القطاع الخاص " (: 1998)سيد أحمد ،سعيد  .34
 .الرياض ،كزارة التعميـ العالي ،في ندكة التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية
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بحث منشكر في  ،"تماعيةدور الجامعات في التنمية االقتصادية واالج ":(6374)زكي  ،شبانو .42
 .اتحاد الجامعات العربية ،المؤتمر العاـ الثاني لمجامعات العربية بالقاىرة

، بحث منشكر في المؤتمر العاـ "البحث العممي في خدمة المجتمع  ":(1973)مصطفى  ،طمبة .36
 .اتحاد الجامعات العربية ،المنعقد بجامعة القاىرة ،الثاني التحاد الجامعات العربية

الشراكة بين القطاع الخاص " :(2005محمد ك الفيبللي، عصاـ ) ،اسامة ك فطاني ،بطي .37
 .السعكدية ،،  جامعة الممؾ عبدالعزيزوالجامعات في االبحاث"

واقـع التنمية وخطواتيا المستقبمية  "ق(:6362)متكلي، مصطفى  كنكر الديف  ،عبد الجكاد .41
 ،، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج"تياجاتيافي دول مجمس التعاون ودور التربية في تمبية اح

  .الرياض
 التكنولوجي والتطور العممي البحث وتوجييات واقع دراسة :"(ىػ6311عمر) الرحمف، محمد عبد .43

 العربية، العراؽ. الجامعات اتحاد ،مجمة" العربية الجامعات في
 عماف. ،التكزيع"،دار الفكر لمنشر ك  العممي البحث (:"1997) كاخركف ذكقاف،بيداتع .40
مفيومو  -البحث العممي(. 2001عبيدات، ذكقاف كعدس، عبد الرحمف، كعبد الحؽ، كايد ) .41

 ، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف.وأدواتو وأساليبو
، كمية العمكـ االدارية " الجامعات ودور البحث العممي في خدمة التنمية " :(2003عمكاف، طو ) .42

 ة.الجميكرية اليمني ،جامعة عدف
راـ  ،المفتكحة القدس جامعة ،"لمجامعات المجتمعية المسؤولية دليل(: " 2010عكاد، يكسؼ ) .43

 .فمسطيف ،اهلل
ترجمة ؾ. بطككرس، مجمة التربية الجديدة  ،"المخطط والتعميم مدى الحياة(: "1987، بيتر)فكرتر .44

 .130ػ  129ص  ،15ػ العدد 
 الدراسات العميا في الجامعات السعودية توجيو البحث العممي في ":(2001محمكد) ،كسناكم .45

 ،ندكة الدراسات العميا بالجامعات السعكدية ،"لتمبية متطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية
 السعكدية.  ،جامعة الممؾ عبدالعزيز

المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا، التنمية البشرية المستدامة في ظؿ العكلمة: التحدم  .31
 (، األمـ المتحدة.61ي، سمسمة دراسات التنمية البشرية )العرب
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 ،اريج -التطبيقية األبحاث معيد ،"أفضل  حياه نحو بيئية استدامة" (: 5111) لحـ بيت مشركع  .37
 .القدس

"دور برامج ماجستير كمية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة  في (: 2011محمد ) ،مقداد .48
 فمسطيف. ،غزة ،، الجامعة االسبلميةقتصادية في فمسطين"المساىمة في تحقيق التنمية اال

 النظرية بين األعمال إدارة ماجستير برنامج أبحاث منفعة واقع" :(2014منصكر، محمد ) .49
 .غزة ،الجامعة االسبلمية ،، رسالة ماجستير غير منشكرةالتنظيمي" عمى التطور والتطبيق

الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية،  ،"تدامةمبادئ التنمية المس " (:2000) دكجبلس ،مكسشيت .50
 .مصر

معيار تكاليؼ البحث  ،لجنة معايير المحاسبة ،الييئة السعكدية لممحاسبيف القانكنييف .51
 .1998كالتطكير،

ترجمة اليكنسكك اإلقميمي في الببلد العربية ػ عماف ػ  ،"تدريب مربي المعممين (:"1985)اليكنسكك .52
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 (3ممحق رقم )

 غزة –لجامعة اإلسالمية ا
 عمادة الدراسات العميا

 كــميـــة التجارة
 قسم إدارة األعمال

 
 استبانة
 

 ،،،االخ الفاضل /.........................................................حفظو اهلل
 :وبعد ،السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

يتشرؼ الباحث اف يضع بيف يدم حضرتكـ اداة ىذه الدارسة كىي عبارة عف 
بناء نموذج لتعزيز الشراكة ) :استبانة لجمع البيانات المتعمقة بالدارسة المعنكنة

" من  قطاع غزة -الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة في فمسطين – األكاديمية
، كذلؾ  (" ؤسسات التعميم العالي الحكوميةوجية نظر االكاديميين العاممين في م

استكماالن لمتطمبات نيؿ درجة الماجستير مف قسـ ادارة االعماؿ بالجامعة 
  .االسبلمية

لذا يرجك الباحث منكـ التكـر باإلجابة عمى فقرات االستبانة بكؿ دقة كمكضكعية، 
 ،بر عف رأيكـكالتي تع ،التي تركنيا مناسبة (10الى  1مف )ككضع درجة المكافقة 

ألغراض البحث  ـكستستخد ،عممان أف نتائج ىذه الدراسة ستعامؿ بالسرية التامة
 .العممي فقط

 .الكصكؿ الى نتائج صادقة كمفيدة -بمساعدتكـ كتعاكنكـ  -كارجك
 واهلل ولي التوفيق

 ،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم
 الباحث 

 محمد فريد االغا 
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  :مالحظة
 05994102702رقم جىالعهى االتصال ٌرجى االستباوة ىدبى مه أي عه نالستفسار 62

 ٌرجىبعذاوجازها وتىصٍاتها انذراسة وتائج مه وسخة عهى بانحصىل انرغبة حال ًف 52

بكم انخاص اإلنكترووً بانبرٌذ تسوٌذوا

2)22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222( 

 خصية المعمومات الش :اوالً 
 :( امام الخيار الذي يتناسب مع حضرتكم×برجاء وضع اشارة )

 3األكاديميةمعمومات خاصة بالمؤسسات 
 معمومات عامة:  . أ

 انثى   ذكر   الجنس 
 المؤىل العممي

 استاذ مساعد   محاضر/ ماجستير  (األكاديمية)المؤسسات  
 استاذ دكتور   استاذ مشارك 

 
 المسمى الوظيفي 

 رئيس قسم اكاديمي  محاضر اكاديمي   (ألكاديميةا)المؤسسات  
 رئيس / نائب رئيس  عميد اكاديمي 

 
 حاسوب   ىندسة   ادارة   التخصص 

 
 اجنبية  عربية   بمد التخرج( )جية الحصول عمى اعمى درجة أكاديمية 

 
( 10-5من )  سنوات  5اقل من   سنوات الخبرة 

 سنوات
  سنوات  10اكثر من  

 
                                                 

 .كالكميات الجامعية التطبيقية الفمسطينية الجامعاتتمثؿ  كطنية عالي تعميـ مؤسسات::سات االكاديميةالمؤس 3
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يمكن اكثر من ) :4والمؤسسات الصناعية  األكاديميةون بين مؤسستكم نوع روابط التعا . ب
 اختيار(

  مع المؤسسات الصناعية. تعميمي تعاونيتنفيذ برنامج 

  مشتركة مع العامميف في المؤسسات الصناعية. بحوث عمميةاجراء 

  لمكظفيكـ في المؤسسات الصناعية. برامج تدريب مستمر طويل االمدتنفيذ 

بالتعاكف مع  األكاديميةكالطمبة في مؤسستكـ  فلبلكاديميي رامج تدريب عمميبتنفيذ 

 المؤسسات الصناعية.

 

  .منصات المعرفة المفتوحةفي  األكاديميةاشتراؾ العامميف في مؤسستكـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 كتشمؿ مؤسسات الصناعات الصناعي الخاص القطاعانكاع مؤسسات  جميع بيا يقصد:المؤسسات الصناعية 4

 .المختمفة بأقساميا التحكيمية
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 فقرات االستبانة  :ثانياً 
 :الفقرات التالية امام (اكثر موافقة 10 ،اقل موافقة 1)برجاء وضع الدرجة المناسبة 

 األكاديميةفي تعزيز وانجاح  الشراكة  5( Cooperative Educationدور التعميم التعاوني ) :المحور االول
 الصناعية. 

 (01-0انذرجت ) الفقرة  رقم 

 :والصناعية يفيد في األكاديميةاعتقد ان تطبيق التعميم التعاوني بين المؤسسات 
  .الحالية  لتمبية احتياجات المؤسسات الصناعية كاديميةاألمكائمة مناىج المؤسسات   12
  األكاديميةاقتراح مكاضيع نكعية مرتبطة بسكؽ العمؿ إلضافتيا في المناىج   22
تطكير قدرات الطمبة المبدعيف لبلنطبلؽ نحك االبتكار كاألبداع في المؤسسات   32

 .الصناعية
 

  .كؿ عممي في المؤسسات الصناعيةبش االستفادة مف مخرجات ابحاث الطمبة كتطبيقيا  42
   (.االكاديمييف/ الصناعييف)االرتقاء بمستكل االداء الميني لمكظفيكـ   52
  .تكفير البنى التحتية البلزمة مف مختبرات متخصصة كالمكتبات  62
   .تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات الصناعية  72
  .زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية  82
  .لقيمة المضافة لممؤسسات الصناعيةرفع ا  92

  .تحقيؽ استدامة كاستمرارية المؤسسات الصناعية  102
في تعزيز وانجاح  الشراكة  6 (Long Life Learningالتعميم المستمر طويل االمد )مدى قدرة  :المحور الثاني

 الصناعية. األكاديمية
 :تساىم في  األكاديميةف مؤسستكم برامج التعميم المستمر طويمة االمد الحالية التي  تستيد

  .اعداد دراسات لتحديد احتياجاتكـ التدريبية  1
 تقديـ مناىج تدريبية تخصصية مكاكبة لمتطكر التكنكلكجي مرتبطة بحاالت دراسية   2

                                                 
 .دمج ما بيف العمؿ كالدراسةييدؼ إلى عممية ال تعميـ :لتعميم التعاوني 5
كؿ أنكاع التعميـ كالتدريب المكمؿ المتكافر لؤلفراد الذيف يرغبكف في رفع مستكل  :التعميم  المستمر طويل االمد 6

 .مياراتيـ كمعمكماتيـ ييدؼ إلى مساعدة الفرد في مكاجية المتغيرات الحضارية
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 .كاقعية
  .تطكير قدرات الطمبة المتدربيف لبلنطبلؽ نحك االبتكار كاألبداع  3
  لمكظفيكـ الكاديمييف.  االرتقاء بمستكل االداء الميني  4
  .ميارات جديدة كخبرة ككفاءة متخصصة فاكساب مكظفيكـ  االكاديميي  5
  .االستفادة مف البنى التحتية المتاحة مف مختبرات متخصصة كمكتبات  6
   .تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات الصناعية  7
  .زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية  8
  .لمضافة لممؤسسات الصناعيةرفع القيمة ا  9

  .تحقيؽ استدامة كاستمرارية المؤسسات الصناعية  10
 األكاديميةفي تعزيز وانجاح  الشراكة  (Scientific Researchالبحث العممي )دور  :المحور الثالث

 الصناعية.
 :في والصناعية داخل مؤسستكم األكاديميةتسيم مشاريع البحث العممي المشتركة بين المؤسسات 

تعزز الجكانب الفنية التطبيقية  األكاديميةاقتراح مكاضيع جديدة إلضافتيا في المناىج   .1
  .التخصصية

 

تطكير قدرات الطمبة المبدعيف لبلنطبلؽ نحك االبتكار كاألبداع في المؤسسات   .2
 .الصناعية

 

تكجيو ابحاث الطمبة نحك حاجة المؤسسات الصناعية الحقيقية لتحيؽ التنمية   .3
 .لمستدامةا

 

  .اكساب مكظفيكـ  االكاديمييف ميارات جديدة كخبرة ككفاءة متخصصة  .4
بحصكليـ عمى جكائز مادية كمعنكية  .5    .دعـ مكظفيكـ ماديان كمعنكيا ن
كالصناعية مف خبلؿ برامج التعاكف الدكلية  األكاديميةتكطيد التعاكف بيف المؤسسات   .6

 .الممكلة
 

 األكاديميةتخصصية تعنى بتطكير المؤسسات  اصدار نشرات كمجبلت عممية  .7
 .كالصناعية

 

   .اجراء بحكث ميدانية إلمكانية الكصكؿ ألفكار جديدة  .8
 تشجيع مؤسستكـ  لتخصيص مكازنات داخمية كالسعي لمحصكؿ عمى منح دكلية   .9
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 لتطكير مصادرىا التي تدعـ البحث كالتطكير.
  .مة مثؿ  المختبرات المتخصصة كالمكتباتتشجيع مؤسستكـ لتكفير البنى التحتية البلز   .10
تشجيع مؤسستكـ عمى كضع خطط سنكية إلجراء بحكث مميزة تعنى بتطكير   .11

  .المؤسسات الصناعية
 

   .تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات الصناعية  .12
  .زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية  .13
  .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .14
  .تحقيؽ استدامة كاستمرارية المؤسسات الصناعية  .15

 األكاديميةفي  تعزيز وانجاح  الشراكة  (Practical Trainingالتدريب العممي )دور  :المحور الرابع
 الصناعية.

 :يسيم التدريب العممي المنفذ بالشراكة مع مؤسستكم في
سات الصناعية مف مكاضيع لتمبية احتياجات المؤس األكاديميةمكائمة مناىج المؤسسات   .1

 .نكعية مرتبطة بسكؽ العمؿ
 

تطبيؽ المكاضيع المميزة في المناىج المرتبطة بسكؽ العمؿ لتمبية احتياجات المؤسسات   .2
 .الصناعية

 

اكتشاؼ حاجات الطمبة لمبرامج التدريبية الفنية التخصصية لحؿ مشكبلت المؤسسات   .3
 .الصناعية

 

تدريب مناسبة لمطمبة اثناء دراستيـ إلكسابيـ المعرفة  تشجيع مؤسستكـ  لتكفير بيئة  .4
 العممية كالفنية المرتبطة بسكؽ العمؿ.

 

اكساب الطمبة القدرة عمى التكيؼ مع بيئة العمؿ الصناعية كالقياـ بكظائؼ متعددة    .5
  .لمقدرة عمى حؿ المشكبلت الصناعية الفنية بشكؿ مناسب

 

كظفيكـ  لتمبية احتياجات المؤسسات الصناعية االرتقاء بمستكل االداء الميني لم  .6
 .المتسارعة

 

   .تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات الصناعية  .7
  .زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية  .8
  .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .9
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  .تحقيؽ استدامة كاستمرارية المؤسسات الصناعية  .10
في تعزيز  7( Open Knowledge Platformsة منصات المعرفة المفتوحة )مدى مساىم :المحور الخامس
 الصناعية األكاديميةوانجاح  الشراكة 

 :تساعد منصات المعرفة المفتوحة مؤسستكم عمى
  .الحصكؿ عمى المعرفة مف المصادر الخارجية المتنكعة  .1
  .األكاديميةبناء المعمكمات الجديدة كالتي تعنى بتطكير المؤسسات الصناعية ك   .2
تكثيؽ المؤتمرات كالخبرات كالتجارب التي يمتمكيا االكاديمييف كالطبلب كحفظيا في   .3

 .قكاعد المعرفة لبلستفادة منيا
 

تحديث كسائط المعرفة باستمرار مف خبلؿ امتبلؾ انظمة معمكمات ككسائؿ تخزيف   .4
 .متطكرة لحفظ المعرفة

 

ل المعرفة التي يجب عرضيا في تطكير معايير كاضحة كمحددة تضبط  محتك   .5
 .المنصات المفتكحة

 

ربط قكاعد بيانات المعرفة بأنظمة االتصاؿ المتطكرة بما يضمف سيكلة استرجاعيا   .6
 .كتصفحيا

 

اثراء المناىج كالخطط الدراسية بمكاضيع نكعية مرتبطة بسكؽ العمؿ مف خبلؿ عرض   .7
 .تجارب كخبرات تخصصية

 

خبلؿ تقديـ برامج تدريبية فنية تخصصية لمطمبة كاالكاديمييف تطكير قدرات الطمبة  مف   .8
 .كالعامميف في المؤسسات الصناعية عند الحاجة كفي الكقت الذم يرغبكف فيو

 

تطكير مستكل االداء الميني مف خبلؿ تكثيؽ تجارب كخبرات االكاديمييف كالصناعييف   .9
 .كعرضيا عمى االخريف لتبادؿ المعرفة

 

  .لطمبة كالباحثيف نحك المؤسسات الصناعية كمشكبلتو كتكنكلكجيا تطكيرهتكجيو ابحاث ا  .10
                                                 

مؤسسات االكاديمية كاخريف مف المؤسسات ىي منصات لممعرفة تنشأ كتتشكؿ بكاسطة اشخاص مف ال 7
المكاقع كالمنتديات كمكاقع التكاصؿ االجتماعي حيث يمكف استخداـ ىذه الكسائط لبناء ىذه  :الصناعية  مثؿ

 .المنصات المفتكحة
 

 <<<  ------يتبع 
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  .تكفير مكازنة مخصصة لتطكير منصات المعرفة  .11
   .تحسيف كتطكير منتجات جديدة  في المؤسسات الصناعية  .12
  .زيادة انتاجية المؤسسات الصناعية  .13
  .رفع القيمة المضافة لممؤسسات الصناعية  .14
  .كاستمرارية المؤسسات الصناعية تحقيؽ استدامة  .15



 :األكادًَُتأعتمذ بأٌ األسباب انتٍ تعتزض تفعُم عاللت انشزاكت بٍُ انًإسساث انصُاعُت و

  .كالصناعية  في الرسالة كاألكلكيات األكاديميةاالختبلؼ بيف المؤسسات  62

  .كالصناعية األكاديميةتدني الكعي العاـ بأىمية الشراكة بيف المؤسسات  52

42 
كالصناعية تضمف سيكلة  األكاديميةانعداـ اليات تكاصؿ كاضحة في المؤسسات 

 .التكاصؿ كالتفاعؿ
 

  .العكامؿ الخارجية السياسية كاالقتصادية كضعؼ االسكاؽ كعدـ الحاجة لمشراكة 32

  كالصناعية لممرافؽ البحثية الكافية. األكاديميةافتقار معظـ المؤسسات  22

12 
يبلت كالسياسة العامة بخصكص تفعيؿ برامج الشراكة ضعؼ المعرفة بالتسي

 .الصناعية األكاديمية
 

72 
الخكؼ مف اكتشاؼ سر المينة اك الصناعة عند تعزيز الشراكة خاصة في 

 .المؤسسات الصناعية
 

  .كالصناعية األكاديميةاالفتقار لؤلمكاؿ البلزمة لبدء الشراكة بيف المؤسسات  12

32 
شراكة خاصة اف المكاد  الخاـ مستكردة مف الخارج تدني كجكد حاجة لتفعيؿ ال

 .كالمعدات ليا عقكد صيانة كدعـ مف الشركة المصنعة
 

612 
لتطكير  األكاديميةضعؼ الثقة في قدرة الككادر البشرية المكجكدة في المؤسسات 

 .المؤسسات الصناعية
 

 

 وتفضهىا بمبىل فائك االحتزاو وانتمذَز،،،    

 انباحث 
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