
 2022( 9)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 في العالم العربي: حالة األردن الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي

University-Industry Partnership in the Arab Word: Case of Jordan 

 

 ،* 2صالح الخطيب، و1محمد الغزو

Mohammad Al-Ghazo1  & Saleh Alkhatib2 

، األردن. جامعة اليرموك، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، قسم إدارة األعمال طالب ماجستير:1
 ، األردنجامعة اليرموك، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،قسم إدارة األعمال2

Master Student: Department of Business Administration, Faculty of 1

Economics and Administrative Sciences, Yarmouk University, Jordan. 

Department of Business Administration, College of Economics and 2

Administrative Sciences, Yarmouk University, Jordan 

  saleh.f@yu.edu.joالباحث المراسل: *

 (28/9/2020(، تاريخ القبول: )10/5/2020)تاريخ التسليم: 

 

 ملخص

مستوى الشراكة الفعليّة بين الجامعات الحكوميّة والقطاع هدفت الدراسة إلى التعّرف على 

قات التي تواجهها، وأهم العوامل المؤثرة في مستوى هذه الشراكة مع يالصناعّي األردنّي والمع

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتّباع التصميم االستكشافي . اهاتقديم مقترحات تُسِهم في رفع مستو

المتتابع. وعليه أُجريَت الدراسة على مرحلتين، األولى شملت إجراء دراسة استكشافيّة نوعيّة 

تضمنت إجراء مقابالت ُمعّمقة مع الخبراء من أصحاب العالقة للتعرف على واقع الشركات 

تبار مجموعة من العوامل إحصائيّاً بتحليل البيانات التي قاتها في األردن، وفي الثانية تم اخيومع

َرت بناًء على نتائج المرحلة األولى. تكونت عّينة الدراسة في   ُجِمعَت باستخدام االستبانة التي ُطّوِ

مرحلتها الثانية من األكاديمّيين اإلداريين في الكليّات التطبيقيّة في الجامعات الحكوميّة األردنيّة 

اء التنفيذيين في الشركات الصناعيّة الُمدرجة أسهمها في بورصة عمان. وتوّصلت نتائج ومن المدر

الدراسة إلى أن مستوى الشراكة كان منخفضاً بتقدير الصناعيّين ومتوسطاً بتقدير األكاديمّيين، وأن 

معظم صور الشراكة تندرج ضمن المستويات المتوسطة والمنخفضة. حيث اقتصرت صور  

التدريب والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل المشتركة بالدرجة األولى، وتطوير   الشراكة على

األفكار الريادية لألكاديميين، ومشاركة الصناعيّين في تصميم الخطط والمناهج الجامعيّة بالدرجة  

االخيرة. في حين كان مستوى االهتمام والثقة، وقنوات االتصال، والهيكل التنظيمّي، وخصائص 

ات، ونظام الحوافز، ومستوى التعارض، والتجارب السابقة من أهم العوامل المؤثرة على  الشرك
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أن تدني حجم االنفاق على البحث العلمي، والبيروقراطية العالية   تبينمستوى هذه الشراكة. حيث 

التي تتصف بها غالبية الهياكل التنظيمية في الجامعات والشركات على حد سواء، واالختالف 

ي، وتضارب االهداف بين الجامعة والصناعة، تؤثر بشكل سلبّي على مستوى الشراكة. كما الثقاف

ً بين حجم اإلنفاق على البحث والتطوير ووجود قسم للبحث  تبين وجود عالقة دالّة إحصائيّا

ومستوى شراكتها مع الجامعات الحكومّية. ووجود عالقة دالّة إحصائيّاً  الشركاتوالتطوير في 

على مستوى شراكتها مع الشركات الصناعيّة. وأوصت  الجامعاتضنة بحثيّة في لوجود حا

الدراسة بضرورة العمل على إحداث تغيير في الهيكل التنظيمّي للجامعات والعمل على إنشاء 

 منصة الكترونيّة تهدف إلى تشبيك مؤسسات التعليم العالي والشركات الصناعيّة معاً.

، القطاع الصناعّي األردنيّ ، ة بين الجامعات والقطاع الصناعيّ الشراك  الكلمات المفتاحية:

 . أنشطة المهمة الثالثة، الجامعة الرياديّة، الجامعات الحكوميّة

 

Abstract 

This study aims to identify the actual partnership level between the 

Jordanian public universities and the industrial sector. To achieve this 

objective, a sequential exploratory design was used: First, a qualitative 

exploratory study included in-depth interviews with both higher education 

and industry experts were conducted. The outcomes of these interviews 

were used to develop two questionnaires. Second: The study sample 

consists of administrative academics and executive directors of the public 

universities and industrial companies under investigation. Findings show 

that, academics and industrialists differently evaluate the level of 

partnership. Mani factors that affect this partnership are level of interest 

and confidence, communication channels, organizational structure, 

corporate characteristics, incentive system, level of conflict, and previous 

experiences. Most forms of partnership were limited to training, 

participation in joint-conferences and workshops, and developing 

entrepreneurial ideas. Moreover, the limited expenditure on scientific 

research, high bureaucracy, cultural differences, and conflicts of goals, 

have negative impact over the level of partnership. Finally, several 

recommendations have been suggested. 

Keywords: Universities-Industry Partnership, The Jordanian 

Industrial Sector, Public Universities, Entrepreneurship University, The 

Third Mission Activities. 
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 تقديم 

التّعليم والتّعليم عملية  يشهد العالم موجة من التّحوالت والتّغيرات التي أثرت بشكل كبير على  

ومن أبرز هذه التغيرات  .في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، وذلكالجامعي بشكل خاص

ي جميع المجاالت، وثورة المعرفة التحول نحو اقتصاد المعرفة، والتقدم التكنولوجي والعلمي ف

واالتصاالت؛ مما أدى إلى زيادة الضغوط على الجامعات إلعادة النظر في دورها والبحث عن 

أدوار جديدة تتمكن من خاللها من توظيف المعرفة وخبراتها الفنية في مختلف المؤسسات 

ي ظل التحديات (. وف2017المجتمعية لتصبح الجامعة شريكاً فعاالً في النهضة المجتمعية )حسن،  

العلمية والتكنولوجية المتسارعة لم يعد يُنظر إلى الجامعات كحاضنات للفكر والمعرفة فقط، أو 

بصفتها مؤسسات تعليميّة معنية بالتدريس األكاديمي وتأهيل الكفاءات لسوق العمل، أو باعتبارها 

رئيسي في تنمية المجتمع  مجرد مراكز بحثية متخصصة، بل أصبح يُنظر إلى الجامعات كجزء

(. ومع تزايد التوقعات المجتمعية لدور الجامعات في 2003اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا )محمود، 

تحسين البيئة الحاضنة لها، أصبح مطلوباً من الجامعات إعادة تكوين نفسها للتغلب على محدودية 

وإعادة التفكير في قدراتها ( Sharabati-Shahin & Thiruchelvam, 2013مواردها )

التنافسية في ظل التغير الحاصل في بيئة عملها من حيث التطور التكنولوجي المتسارع، والتغير 

(. مما دفع العديد من Plewa and Quester, 2008في نظم التمويل، وازدياد المنافسة )

التقليدية من خالل  الجامعات للتوّجه إلى القطاع الخاص لتعزيز أو استبدال مصادر تمويلها

 (.Jongbloed, 2015التّحالفات المختلفة المتاحة بين الجامعة والصناعة )

ومن جهة أخرى، تواجه منظمات القطاع الصناعّي العديد من التحديات نتيجة التغيرات 

والتطورات التي تشهدها البيئة االقتصاديّة والتكنولوجية والتنافسية في العصر الحديث. مما يُحتم 

عليها إيجاد طرق وأساليب عمل جديدة ومبتكرة وكوادر بشرية تمتلك مهارات ومعارف متخصصة 

تمّكنها من تحقيق أهدافها االقتصاديّة والتنافسيّة والقيام بمسؤولياتها المجتمعيّة، هذه التغيرات دفعت 

لشركات (. إذ بدأت بعض ا2010العديد من منظمات األعمال للتوجه نحو الجامعات )الحريري، 

الصناعيّة السعي إلقامة شراكة حقيقية مع الجامعات لتحقيق العديد من المكاسب؛ كتحسين القدرات 

التكنولوجية والتنافسية، وتطبيق المعرفة الجديدة المطورة في الجامعات بهدف تقليل االعتماد على  

والحصول على حلول  التكنولوجيا األجنبية المستوردة باهظة الثمن، وتطوير رأس المال البشري،  

للمشاكل التقنية التي تواجهها، وتحقيق مكاسب اجتماعية متعددة وتحسين صورتها امام المجتمع 

 Perkmann and Walsh(  2007(. حيث أشار )Ankrah & AL-Tabbaa, 2015المحلي )

مثل:  إلى أن الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي تأخذ أوجًها متعدَّدة، وبمستويات مختلفة

المستوى المنخفض من الشراكة، واقتصارها على التفاعل غير الرسمي كاالجتماعات، 

والمؤتمرات، والشبكات االجتماعية، واالستخدام التجاري للملكية الفكريّة، واستخدام المعرفة 

العلمية في الصناعة )المنشورات العلمية(، والمستوى المتوسط من الشراكة: كتدريب الموارد 

ية، والريادة األكاديمية، والمستوى المرتفع من الشراكة الذي يشمل مشاركة البنية التحتية  البشر

للجامعات كالمختبرات، والحدائق التقنية، وحاضنات األعمال، والشراكة البحثية بين الجامعات 

 والقطاع الصناعّي. 
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وتفعيلها، نجد أنها لم تحصل وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لالرتقاء بهذه الشراكات 

على االهتمام الكافي والمطلوب على صعيد الدراسات البحثية المحلية. لذلك جاءت هذه الدراسة 

بهدف تشخيص واقع الشراكة بين الجامعات الحكوميّة والقطاع الصناعّي في األردن والتعّرف 

ائج الدراسة الحالية تسهم في  على المعيقات التي تواجه انتشارها وتقديم مقترحات بناًء على نت

االرتقاء بمستوى الشراكة بين الجامعات األردنيّة والقطاع الصناعّي، لما لها من أهمية في تحريك 

 عجلة التنمية المحلية والتطور في شتى المجاالت العلمية واالقتصاديّة واالجتماعية.

 مشكلة الدارسة 

ً في قيادة عملية االبداع  األصل ان تلعب الجامعات ومراكز األبحاث العلمي ة دوراً مركزيا

واالبتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة لمجتمعاتها بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص. حيث 

ازداد االهتمام في السنوات األخيرة بدور الجامعات في تحريك عجلة التنمية من خالل تعظيم 

؛ الدرادكة  Filippetti and Savona, 2017وتفعيل الشراكة بينها وبين القطاع الخاص )

(. وعلى الرغم من األهمية المتزايدة لموضوع الشراكة بين الجامعات والقطاع 2014والمعايعة، 

لم توِل   -التي تعتبر األكثر حاجة لمثل هذه الشراكات –الصناعي، إاّل أن العديد من الدول النامية 

( وأن 2010معات والقطاع الخاص )الحريري،  االهتمام المطلوب تجاه خلق شراكة فاعلة بين الجا

معظم المشاريع البحثية للجامعات لم يتم تحويلها إلى مشاريع عملية ولم تحقق الهدف المنشود في  

لذلك جاءت هذه الدراسة  (.  2014لدرادكة والمعايعة،  ا؛  2004خدمة المجتمع وتطويره )رمضان،  

توى الشراكة بين الجامعات الحكوميّة والقطاع بهدف التعّرف على أهّم العوامل المؤثرة على مس

الصناعّي في األردن من خالل تشخيص واقع الشراكة بين الجامعات الحكوميّة والقطاع الصناعّي  

في األردن، للتوصل إلى أهم العوامل التي تشكل عائقًا أّمام تحقيق درجة عالية من الشراكة 

المحلية الرائدة في هذا المجال إلبراز جوانب ومحفزات تفعيلها، ومن خالل استكشاف التجارب 

 القصور والضعف، وتلمس ما حققته من نجاح لالستفادة منها والبناء عليها.

 أهداف الدراسة وأهميتها

 بناًء على ما تقدم، تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق االهداف التالية: 

   .والقطاع الصناعّي األردنيّ الجامعات الحكوميّة التعّرف على مستوى الشراكة الفعلية بين  .1

 بيان صور الشراكة الحالية بين الجامعات الحكوميّة والقطاع الصناعّي األردنّي.  .2

التعّرف على أبرز المعيقات وبالتالي التعّرف على أهم العوامل المؤثرة في مستوى الشراكة  .3

 يق درجة عالية من الشراكة بين الجامعات الحكوميّة والقطاع الصناعّي في األردن.أّمام تحق

تقديم مقترحات تسهم في تفعيل مستوى الشراكة بين الجامعات الحكوميّة والقطاع الصناعّي  .4

 في األردن. 

( أسئلة بحثية 9حيث تسعى هذه الدراسة على تحقيق هذه األهداف من خالل اإلجابة عن )

 رئيسية.
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وعلى الرغم من األهمية البالغة لهذا الموضوع إال أن الدراسات السابقة كانت محدودة 

( وما وجد منها لم يسهم في 2014؛ الدرادكة والمعايعه، 2007 وخصوصا في األردن )البشير،

  اما تحسين مستوى الشراكة الحالية، ولم يتمكن من تشخيص أهم العوامل المؤثرة في تطّورها، 

قتصارها على جوانب محددة واعتمادها على آراء جانب واحد وهم  الو  اتدراسال   همدى هذ  لضيق

من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في رفد رصيد البحث األردنّي والعربي بدراسة   الذ .األكاديمّيين

نوعية في هذا المجال، لتشكل مرجعاً ونقطة عبور للمزيد من الدراسات في شأن ذو أهميٍة قصوى 

ٍر على العملية التعليميّة واالقتصاديّة والتنمويّة. وعلى الصعيد العملي، جاءت هذه الدراسة  وذو تأثي

في وقت يعاني فيه قطاعّي التعليم العالي والصناعّي في األردن من مشاكل وتحديات عديدة، 

وأصبح ِلزاّما عليها البحث عن طرق جديدة ومبتكرة لتحقيق أهدافها والتغلب على المشاكل 

تحديات التي تواجهها في سبيل تحفيز اإلبداع واالبتكار والنهوض بالواقع التعليمي والصناعّي  وال

 في األردن كماً ونوعاً.

 اإلطار النظري والمراجعات األدبية

 مفهوم الشراكة

ظهر مصطلح الشراكة في المجاالت األكاديمية مع نهاية الستينات من القرن الماضي 

بمسميات مختلفة كالتعاون، والتشارك، والمقاسمة، وتبادل المصالح، كاستراتيجيات وأشكال جديدة 

من صيغ التعاون والتفاعل بين مختلف المؤسسات وعلى جميع المستويات بهدف االستغالل األمثل 

(. وعرفها كل  2017المشتركة بما يضمن تحقيق الفوائد لجميع أطراف الشراكة )حسن، للموارد 

( بأنها مسعى تعاوني بين طرفين أو أكثر لتحقيق أهداف مشتركة 2008من الفوزان والرشيد )

محددة وواضحة يجري االتفاق عليها، يقدم كل طرف بموجبها مدخالت تكاملية، ويتقاسمون 

اتجة عن هذه الشراكة، ويتطلب نجاح هذه الشراكة التزام عاٍل من كافة  المنافع والمخاطر الن

بينما عرفتها منظمة متبادل الحتياجاِت الطرف االخر.  األطراف لتحقيقها ووجود قيادة فاعلة وفهم  

، على أنها إطار تنظيمي للعمل المشترك يمّكن (UNIDO, 2002)األمم المتحدة للتنمية الصناعيّة  

من استغالل الموارد لدى األطراف مثل المهارات، والمعرفة، والتمويل، واألجهزة. أّما االهتماّمات 

المتفاوتة فيمكن تسويتها، فيما يحتفظ كل طرف باستقالليته الكاملة. ومع تعدد تلك المسميات لصيغ 

صنيفاتها ومستوياتها، وتباين اآلراء حول إيجاد تعريف مشترك التفاعل بين المنظمات واختالف ت

لها، ظهر عدد من النماذج التي حاولت التمييز بينها، ومن أهم تلك النماذج الشائعة في هذا المجال  

الذي يُمايز   (Cooperation-Coordination-Collaboration Framework) (3C)نموذج  

 Tumbas( 2016(. وقد عرف )Weaver, 2012منظمات )بين ثالثة أنواع من التفاعل بين ال 

et al ( التعاونCooperation على انه أدنى أشكال التفاعل والذي يشير إلى وجود عالقات )

( على انه إحدى أشكال  Coordinationمؤقتة وغير رسمية بين الشركاء في حين عرف التنسيق )

كثر رسمية وفهم أكثر للمهام المطلوبة التفاعل ولكن بدرجة أكبر، ويشتمل على عالقة عمل أ

( إلى مستوى أعلى من التعاون، ويمثل Collaborationواألنشطة المشتركة، ويشير مفهوم )

النمط األكثر متانة وِصلة بين الشركاء، حيث تندمج المنظمات المشاركة في هيكل تنظيمي جديد 

 لتحقيق أهداف محددة وواضحة. مع االلتزام الكامل بتنفيذ المهام مشتركة، ويعملون معاً 
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في حين يمكن النظر إلى مفهوم الشراكة بين الجامعة والصناعة تحديداً على انها أي صورة  

من صور التفاعل الناتج عن الثقة بين الجامعة والقطاع الصناعي بهدف تشجيع عمليات تبادل 

قيمة متبادلة والعمل سوياً  المعرفة والتكنولوجيا ونشر االبداع واألفكار والمهارات، من أجل خلق

على حل المشكالت وتطوير المشاريع البحثية والصناعية من خالل االستغالل األمثل للموارد التي  

 & 2008Plewa؛ Siegel, et al. 2003; Bekkers & Bodas, 2008يملكها الطرفان )

Quester الشراكة بين . وعليه يمكن تعريف (2012؛ الحسنية 2008؛ القحطاني والعوض

الجامعة والصناعة على أنها عملية تفاعلية إبداعية تكاملية بين الجامعات والقطاع الصناعّي، تهدف  

إلى تحقيق منافع مشتركة مع مرور الوقت، وتتطلب وجود رؤية مشتركة نحو التعاون، والتزام  

 تنظيمي من كافة األطراف، وبدرجة عالية من الثقة المؤسسية المتبادلة. 

نشأ وتطور عبر مراحل من  بلا التعريف لمفهوم الشراكة لم يكن وليد الساعة، وهذ

 االنعطافات والتمحور نتيجة التحول في مهام ودور الجامعة عبر العصور.

 تطور العالقة بين الجامعة والصناعة

شهدت العالقة بين الجامعة والصناعة منعطفات عديدة نتيجة التحول في مهام وأدوار  

انطالقًا من الجامعة التقليدية التي كانت ُمهتمة بعملية التدريس وإجراء البحوث، وصوالً   الجامعات،

إلى مفهوم الجامعة الريادية والتي أصبحت فيها الجامعة العبًا رئيسيًا في التنمية االجتماعية 

 ,Sternberg & Krauss) مرتبطة بهذه التطوراتالقيام بأدوار جديدة  وأنيط بهاواالقتصاديّة، 

حيث يمكن اجمال هذه التطورات بمرحلتين أساسيتين: الثورة األكاديمية األولى )الجامعة   .(2014

بدأ التحول    التقليدية( والثورة األكاديمية الثانية )الجامعة الريادية، أنشطة المهمة الثالثة للجامعات(.

ة واحدة وهي التعليم إلى إضافة  في مهمة الجامعات منذ أواخر القرن التاسع عشر من القيام بوظيف

 ,Jencks & Riesmanمهمة ثانية وهي البحث، والتي أُطلَق عليها الثورة األكاديمية األولى )

(. ومن خالل إضافة مهمة البحث للجامعات شكلت هذه الثورة بذور لتحوالت جذرية في 1968

نها المعرفة، والعديد من هذه  مفهوم الجامعة ووظائفها، إذ وفرت قاعدة بحثيّة يمكن أن تستفيد م

البحوث كانت ذات آثار عملية تطبيقية تستند لها الشركات في التطوير، وقاعدة أساسية لنشوء 

(. ومع نهاية القرن العشرين، وفي ظل Sternberg & Krauss, 2014بعض الشركات )

سي في عملية نقل المنافسة العالمية التي احدثتها العولمة كان على الجامعات أن تلعب دور رئي

المعرفة وتوليدها للمساهمة في تطوير منتجات تعتمد على المعرفة العلمية التي تتطلبها المنافسة 

في السوق العالمي، ومن جانب آخر، كانت التوقعات المجتمعية تتزايد على نحو متصاعد من  

(. مما أدى Lopez, et al. 2009الجامعات لتلعب دور محوري في المساهمة بعملية التنمية )

حيث تبرز أهم ألحداث تغيرات في مهام وأنشطة الجامعات أطلق عليها الثورة األكاديمية الثانية. 

إلى تحول العلم من حالة ثقافية إلى قوة  Etzkowitz( 2001مالمح هذه الثورة كما أشار إليها )

مواردها للحصول على عائد مادي  وتحولت الجامعات للقيام بأدوار جديدة بهدف استخدام  منتجة.

كات جديدة قائمة على المعرفة، وأصبحت الجامعات تنافس في مجال جديد امن خالل إنشاء شر

من خالل استخدام المعرفة لتوليد الدخل. وال تقتصر الثورة االكاديمية الثانية على االستخدام  

  ا أنشطة المهمة الثالثة التجاري للمعرفة بل رافق ذلك أدوار جديدة للجامعات أطلق عليه
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(Solomon, 2018)( :التنمية واالبداع. 3( األنشطة الريادية )2( المشاركة المجتمعة )1، وهي )

 التعليم، البحث والوصول الخارجي(. باإلضافة إلى أنشطة المرتبطة بالمهمة الثانية )

لثة من خالل وضع حاول العديد من األكاديميّين وضع نماذج نظرية لتحليل أنشطة المهمة الثا

إطار عمل مفاهيمي لتحليل دور هذه األنشطة ومساهمتها في التنمية االجتماعية واالقتصاديّة، 

 Rehak, et)( Mode 2 modelكنموذج الجامعة الريادية، ونظام اإلبداع اإلقليمي/ نموذج )

al. 2019; Trippl, et al. 2015 التطّور  (. حيث جاءت الجامعة الريادية حصيلة قرون من

األكاديمي والتي من خاللها أصبحت الجامعة مساهمة بشكل رئيسي في التنمية االقتصاديّة 

(، وأصبح التعاون بين الجامعة والصناعة أحد  Sternberg & Krauss, 2014واالجتماعية )

هذا الطرح يثير تساؤال مهما بخصوص   (.Hynie, et al. 2011أبعاد التوجه الريادي للجامعات )

ع الجامعات العربية، وطبيعة تصنيفها الحالي واالدوار التي تلعبها في عملية تطوير اقتصاديات واق

الدول العربية النامية. حيث تأتي هذه الدراسة من أجل التعرف على واقع الجامعات من خالل 

تحول  دراسة مستوى الشراكة الفعلي مع قطاع الصناعة العربي في محاولة للفت االنتباه إلى أهمية  

هذه الجامعات إلى البعد الريادي والذي يعتبر النموذج األنسب لواقع االقتصاديات العربية النامية. 

فالجامعة الريادية تهدف إلى إدماج أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية للجامعات ضمن المهام  

إعادة تعريف رسالة الرئيسية لها من خالل العمل على مجموعة من المسارات العملية من أهمها: 

الجامعة وأهدافها، والعمل على إعادة التجديد االستراتيجي، ووضع خطط للتنمية االستراتيجية، 

وتنفيذ حزمة من التغييرات التنظيمية الالزمة بما يتناسب مع التوجهات االستراتيجية الجديدة 

 (.Bikse, et al. 2016للجامعات، والتركيز على أنشطة التعليم والتدريب الريادي )

 الفوائد المتوقعة للشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي

من المأمول ان تحقق الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي منفعة مشتركة للطرفين. 

بالنسبة للجامعات والمراكز البحثية، تمكن الشراكة الجامعات من الوصول إلى الحاجات  

أنشطتها من الدخل الناتج عن بيع التكنولوجيا، مع اعطاء فرصة  االقتصاديّة الفعلية وتطوير 

للجامعات إلشراك الطلبة في التطبيق العملي للمناهج والمساقات التدريسية واالنتقال من التعلم 

النظري إلى الممارسة الفعلية وتعزيز مكانة وأهمية العمل لديهم. من جهة أخرى، يخدم الوصول 

حثية في الجامعات من خالل فتح المجال العملي لألبحاث األساسية إلى الصناعة العملية الب

والتطبيقية، وتحسين تطبيق التكنولوجيا الجديدة، وتطوير منتجات جديدة. ناهيك عن خلق صورة 

. أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فالشراكة  (Sanchez & Tejedor, 1995)إيجابية عن الجامعة

لحصول على خريجين أكثر كفاءة في ضوء التحديات التي  مع الجامعات تمكن الشركات من ا

تواجهها الصناعة، واالستفادة من المرافق والوسائل المتوفرة في الجامعة وخبرات موظفيها، 

واالستفادة من البحوث واالستشارات والمعلومات المتوفرة في الجامعات، وتحسين الصورة 

جاذبية الستقطاب الطلبة الموهوبين في هذا المجال،    اإليجابية للشركة في المجتمع مما يجعلها أكثر

وقد تساعد في تحسين جودة العمليات والمنتجات، واكتساب معرفة تقنية جديدة، وتخفيض التكاليف 

 ,Sanchez & Tejedor)من خالل نتائج األبحاث التطبيقية التي تقوم بها الجامعة بالتعاون معهم

يدة التي تحققها الشراكة بين الجامعة والصناعة، إاّل أنّه يوجد  وعلى الرغم من المزايا العد  .(1995
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بعض السلبيات التي قد تحدث. فاألبحاث الممولة من قبل الصناعة قد تجعل بعض األكاديميّين 

يهملون كلياً أو جزئياً المعايير األكاديمية في إجراء األبحاث ويعتمدون معايير الصناعة التي تعتمد 

ربح. ويرى البعض أن الجامعة قد تفقد حريتها األكاديمية من خالل التركيز فقط فقط على تحقيق ال

على األبحاث التي تطلبها الصناعة في ظل وجود العديد من القضايا المهمة التي يحتاجها المجتمع 

 (.Tumbas et al, 2016وتحتاج إلى دراسة )

 الصناعي  جامعات والقطاع مجاالت ومستويات الشراكة بين ال

يوجد آليات مختلفة للتعاون ونقل المعرفة بين الجامعات والمراكز البحثية والصناعة وفقاً  

للدوافع والموارد المتاحة. ومن أبرز مجاالت الشراكة التي تتم بين الجامعات والقطاع الصناعّي 

( )الحريري، 2016)مراد،  (Esham, 2008) (Perkmann & Walsh, 2007)كما ذكرها 

الحدائق العلمية  -مشاريع البحث والتطوير المشتركة  -(: االستشارات والخدمات التقنية 2010

التدريس وتبادل  -االستغالل التجاري لحقوق الملكيّة ومنح التراخيص  -والحاضنات التكنولوجية 

 األفراد. 

 اما بخصوص مستويات الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي فنجد أنها تأخذ أشكاالً 

ً مختلفة تمتد من النطاق الضيق كالمشاريع المؤقتة إلى نطاق أكثر اتساعا كالمشاريع  وأحجاما

( مستويات 2007) Perkmann & Walshحيث قسم الدائمة، والشراكات اإلستراتيجية. 

الشراكة على منخفضة كالتفاعل غير الرسمي، ومتوسطة كالتدريب، ومرتفعة كالمشاركة في البنية 

( التفاعل بين الجامعة والصناعة على  2002) .Schartinger, et alفي حين صنف  التحتية.

ضمن ما يسمى المشاركة العالئقية  األكاديميين تفاعلأساس نقل المعرفة الضمنية ودرجة 

(Relational Involvement في حين وضع .)Perkmann & Walsh (2007 ًتصنيفا )

ً لمستويات الشراكة بين الجامعات والصناعة بناًء على درجة االنتهاء/اإلنجاز  مختلفا

(Finalization والتي تمثل الدرجة التي يسعى فيه البحث العلمي إلى تحقيق هدف تقني او )

كة البحثية اجتماعي او اقتصادي، حيث تتراوح هذه الدرجة بين الخدمة البحثية المنخفضة إلى الشرا

( قد صنف طبيعة الشراكة بين الجامعة والصناعة  2008) Eshamاخيراً، نجد أن المرتفعة. 

باالعتماد على بعدين أساسيين هما مستوى التوجه الريادي للجامعة )ضعيف إلى مرتفع( ومتانة 

ث مستويات العالقة مع الصناعة )نقل المعرفة إلى نقل التكنولوجيا(؛ حيث نتج عن هذين البعدين ثال

رئيسية من الشراكة هي: المستوى األولى يمتاز بمستوى ضعيف من الريادة مع التركيز على نقل 

ً مثل الحلقات الدراسية، ورش التدريب، والمنشورات العلمية. المستوى  المعرفة ويشمل انواعا

قدية الثاني يمتاز بمستوى متوسط من الريادة الجامعية ونقل المعرفة مثل البحوث التعا

واالستشارات. في حين يمتاز المستوى الثالث بدرجة عالية من الريادة الجامعية مع تركيز على  

نقل التكنولوجيا وخاصة التطبيقية منها مثل حدائق العلوم والحاضنات واالستخدام التجاري لنتائج 

 البحوث العلمية واستغالل براءات االختراع وحقوق الملكية.
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 ناعةعلى مستوى الشراكة بين الجامعة والص ةلمؤثرالعوامل ا

نظراً لما سبق طرحه من فوائد متوقعة للشراكة بين الجامعات والصناعة حظي هذا الموضوع 

باهتمام كال من األكاديميين والصناعيين على حد سواء بهدف التعرف على مستوى هذه الشراكة  

يتباين بشكل واضح بين الدول النامية والمتقدمة  والعوامل المؤثرة عليها. إال ان مستوى االهتمام

حيث تبين  وذلك من خالل استعراض حجم ونوعية الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع المهم.

ان غالبية هذه العوال المؤثرة يمكن تصنيفها إلى ثالث مجموعات رئيسية هي: العوامل التنظيمية 

( يلخص أهم العوامل المؤثر على  1الجدول ) بداعية.العوامل المعرفية/اإل –العوامل الثقافية  –

 مستوى هذه الشراكة وأهم الدراسات التي أشارت إليها.

 والدراسات الداعمة لها – العوال المؤثرة في مستوى الشراكة بين الجامعة والصناعة  :)1(جدول 

 

أشارت الدراسات إلى أن هذه العوامل قد تكون عوامل مساعدة تدفع نحو تطوير مستوى 

وجودة الشراكة، أو انها معيقات تحول دون انتقال الشراكة بين الجامعات العربية والصناعة إلى  

مستوى الريادة المأمول. حيث أجمعت غالبية الدراسات السابقة على أن اهم المعيقات تتمثل 

 ,Musaeva, 2015; Esham, 2008; Wilson) الثقافي وتضارب األهداف باالختالف

2012; Siegel, et al. 2003  )المرتبطة االتفاقيات السرية والتهديدات   وحقوق الملكية الفكرية

من الدعاوي القضائية مع منع األوراق العلمية من النشر من قبل الشركات الصناعية خوفاً على  

 ,Hall, et al. 2001; Perkmann & Walsh, 2007; Siegelأسرارها وقدرتها التنافسية )

et al. 2003.) 

المؤثرة على مستوى وجودة الشراكة بين  تالمعيقا/( إلى أهم العوامل1يشير الجدول )

الجامعات والقطاع الصناعي باالعتماد على مجموعة من الدراسات العربية والغربية مع التركيز 

بالدرجة األولى. وبالتالي ال يمكن الجزم على ان هذه العوامل   األكاديميينعلى وجهة نظر 

والمعيقات تعتبر ذات أهمية/عالقة بواقع الشراكة بين الجامعات العربية والقطاع الصناعي العربي 
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بشكل خاص. األمر الذي يستدعي دراسة هذه المتغيرات من وجهة نظر األكاديميين والصناعيين 

 العرب أنفسهم.

 حالة األردن –ليم العالي والصناعي قطاعي التع

 التعليم العالي في األردن

يعد التعليم العالي مظهرا من مظاهر تقدم المجتمعات وتطورها والذي يمكن المجتمعات من 

بإنشاء دار   1958مواكبة متطلبات العصر ومستجداته. بدأت رحلة التعليم العالي األردني منذ عام  

داراً في باقي المحافظات. في حين كانت أولى الجامعات هي  11اء المعلمين في عمان، تالها إنش

تالها عدد كبير من كليات المجتمع والجامعات إلى ان  1962الجامعة األردنية في عمان عام 

جامعة حكومية وخاصة )وزارة التعليم العالي،   32عال رئيسية منها    ممؤسسة تعلي  73أصبح هنالك  

(. على الرغم من مرور اكثر من نصف قرن  2018قتصادي، ؛ المجلس االجتماعي واال2020

وتطور قطاع التعليم العالي األردني، وعلى الرغم من السمعة الطيبة التي يتمتع بها هذا   ةعلى نشأ

القطاع على المستوى العربي واإلقليمي، إال أن هنالك جملة من المشكالت والتحديات التي تؤرق 

كاديميين األردنيين ومن ضمنها عدم قيام الجامعات األردنية وخاصة صناع السياسات التعليمية واال

الحكومية منها بأدوارها الريادية في العديد من المجاالت، مع تراجع في مستوى خريجي بعض 

الجامعات/المساقات، باإلضافة إلى المشاكل المالية التي تعيق عمل الجامعات من حيث تمويل 

(. في 2009القدرة على استغالل فرص االستثمار المتاحة )كمال، البحث العلمي واإليفاد وعدم 

( ان األسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم مشاكل 2009( والمعاني )2009) هحين يرى الغرايب

التعليم العالي في األردن تعود إلى جملة من األسباب أهمها التوسع في انشاء العديد من الجامعات 

الحكومية دون وجود دراسات تؤكد أهمية الحاجة لوجودها، عدم توفر موارد مالية إضافية لدعم  

ت الجديدة، تراجع الدعم الحكومي، عدم القدرة على تحديث البنى التحتية او طرح هذه الجامعا

تخصصات جديدة تتناسب مع حاجة السوق المحلية والتطورات العلمية، مع ضعف القدرة على  

جذب أعضاء هيئة تدريسية كفؤة وتركيز قبول الطلبة على أساس القدرة المالية وليس القدرة 

( ان موازنات الجامعات الحكومية 2018المجلس االقتصادي االجتماعي ) حيث يؤكد األكاديمية.

% من إجمالي 66غير مرنة وغير قادرة على إدارة نفقاتها التشغيلية بحيث تمثل الرواتب ما نسبته  

النفقات. االمر الذي انعكس على انخفاض حاد في مستوى اإلنفاق على البحث العلمي واالبتعاث 

القطاعات المختلفة. ففي حين تتراوح نسب االنفاق على البحث العلمي وبرامج الشراكة مع 

% من إجمالي ناتجها القومي الضخم جداً،  4و%  1.12)وخاصة التطبيقي( في الدول المتقدمة بين  

 (.2015% )النجار، 0.06% إلى 0.00فإن هذه النسب تنخفض في الدول العربية ما بين 

 القطاع الصناعي األردني

يتألف القطاع الصناعّي من جميع المنشآت التي تعمل على التحويل الميكانيكي  بشكل عام،

أو الفيزيائي أو الكيميائي للمواد أو أجزاء منها بهدف خلق مادة جديدة، والمنشآت التي تقوم بتجميع 

(. وبالتالي U.S. Census Bureau, 2012أجزاء من المنتجات المصنعة لتقديم منتج جديد )

ع الصناعّي دوراً مهما ومحوريا في االقتصاد الوطني، ويؤثر بشكل كبير في األوضاع يلعب القطا
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االقتصاديّة للدول والمجتمعات، ويمثل القطاع الصناعّي إحدى أهم عناصر التنمية نظًرا لما يسهم 

به في رفع الناتج المحلي اإلجمالي، ودوره الكبير في رفع مستوى رفاهية المجتمعات وتطورها. 

األردن يُشّكل القطاع الصناعّي أحد أعمدة االقتصاد األردنّي ويعتبر من الركائز االساسية  وفي

وتظهر أهمية القطاع   المساِهمة في النمو االقتصادي ومن الروافد الرئيسية للناتج المحلي اإلجمالي.

والمالبس الصناعّي في األردن من خالل حجم الصادرات كالفوسفات والبوتاس واألسمدة واألدوية  

%( 91والورق والكرتون والمصنوعات البالستيكية والسليكا، وتشكل هذه الصادرات ما يقارب )

من إجمالي الصادرات الوطنية. ويعتبر القطاع الصناعّي من القطاعات المهمة في توظيف قوة 

ي %( من إجمال15( موظف والذين يشكلون )240000العمل األردنيّة حيث يعمل في هذا القطاع )

 (.2017قوة العمل األردنيّة )هيئة االستثمار األردنية، 

وعلى الرغم من األهمية القصوى لهذا القطاع، إال أنه يواجه العديد من التحديات الداخلية  

( بعنوان "السياسة الصناعيّة" فإن  2016والخارجية. فوفقا لقرير وزارة الصناعة والتجارة عام )

االضطرابات اإلقليمية وارتفاع كلف اإلنتاج وضعف تنافسية الصناعة الوطنية تعد من أهم 

القطاع الصناعّي األردنّي. فاألوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها دول    يواجهاحديات التي  الت

الجوار أدت إلى انخفاض حجم الصادرات نتيجة إغالق الحدود، مما ترتب عليه ارتفاع في كلف 

االستيراد والتصدير وانخفاض تنافسية الصناعات األردنيّة في األسواق العالمية، حيث انخفض 

%(، باإلضافة إلى عدم قدرة الصناعيّين  40( بمقدار )2015جم الصادرات الصناعيّة في عام )ح

والتجار على االلتزام باتفاقيات العمل المبرمة سابقاً، مما أثر على ديمومة العمل في بعض 

ى الصناعات وأدى إلى تسريح العمالة. ويُرِجع التقرير أسباب انخفاض تنافسية الصناعة الوطنية إل

شح الموارد الطبيعية كالمياه والطاقة، ونقص العمالة الكفؤة والُمدَربة، وارتفاع كلف اإلنتاج نتيجة 

كلف االستيراد العالية للمواد األولية، وارتفاع فاتورة الطاقة، إضافة إلى الضرائب العالية  

 المفروضة على القطاع الصناعّي.

كومية والقطاع الصناعي األردني والمشاكل  على ضوء ما تقدم من طرحٍ لواقع الجامعات الح

والصعوبات التي يواجها كُل من القطاعين، تتضح ضرورة العمل على إيجاد مشاريع شراكة  

 وبرامج تعاون مختلفة تساعد القطاعين على حل هذه اإلشكاالت وتذليل هذه الصعوبات.

 لصناعي األردنيمشاريع الشراكة وبرامج التعاون بين الجامعات الحكومية والقطاع ا

تم تأسيس صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة والذي يتبع  1994في عام 

للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا بهدف تحسين القدرات التنافسية للصناعات األردنية وتشجيع 

التعاون القطاع الصناعي األردني لالستثمار في البحث العلمي والتطوير. وذلك من خالل تشجيع 

بين الصناعة والمؤسسات البحثية ومراكز البحث العلمي وربط أنشطة الجامعات ومراكز البحث 

(. حيث 2020العلمي باالحتياجات البحثية للقطاع الصناعي )المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا،  

 Industry-Academiaقام الصندوق بإنشاء برنامج الشراكة بين الصناعة واألكاديمية )

Partnership Program IAPP بالتعاون مع األكاديمية الملكية للهندسة في  2017( عام

بريطانيا والتي تهدف إلى تطوير التعليم الهندسي تحديدا من خالل ربط التعليم الهندسي ما يخدم 
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)برنامج اإلبداع األردني وعلى غرار هذا البرنامج، طور الصندوق برنامجاً أخر   الصناعة.

بالتعاون مع مركز التكنولوجيا الصناعية االسباني يهدف إلى توجيه البحوث التطبيقية ني( اإلسبا

نحو متطلبات القطاع الصناعي في األردن، حيث مّول البرنامج عددا من المشروعات المشتركة 

 .بين األكاديميا والصناعة في مجالت الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وكفاءتها

ة هذه البرامج إال انها كانت ذات أثر محدود ولفترات قصيرة. في حين على الرغم من أهمي

دكتور كان هناك عدد من المبادرات األخرى التي استمرت لفترات أطول مثل البرنامج الوطني "

نحو تحالف بين المؤسسات ( ومشروع "Faculty for Factory FFF" )لكل مصنع

(. حيث Towards a University Enterprise Alliance in Jordan TEJ" )والجامعات

رائدة وغير تقليدية في األردن تهدف إلى تعزيز كفكرة  2003( في عام FFFانطلق برنامج )

العالقة بين الجامعات والشركات الصناعيّة في مجال البحوث التطبيقية، وتقوم فكرة البرنامج على 

صناعة، ويتم ذلك من خالل انشاء عالقة مؤقتة بين الباحث إثبات جدوى العالقة بين الجامعة وال

خالل هذه الفترة يتم اختبار قدرة األكاديمي على   )األكاديمي( وشركة صناعية لمدة ثالثة أشهر.

إيجاد حلول لمشاكل جزئية تواجهها الشركة المستهدفة، ومدى وقدرته على تطوير أفكار لمشاريع 

ء حقيقي لواقع الشركة واحتياجاتها التي تشكلت لدى الباحث من خالل  مستقبلية باالستناد إلى استقرا

في حين   (Al-Abdallat & Tutunji, 2012) ة وجوده بالشركة الصناعيّة خالل هذه الفتر

وأستمر المشروع لمدة ثالثة سنوات بدعم من برنامج تيمبوس   2014( عام  TEJانطلق مشروع )

(TEMPUSاألوروبي. حث يسعى المشرو ) ع إلى بناء شراكة قوية ومستدامة بين الجامعات

والمؤسسات وتعزيز الممارسات الجيدة بهدف إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا والتراخيص في عدد 

(. االمر الذي سيساعد على تحسين قدرات األفراد  Salameh, 2018من الجامعات المستهدفة )

لعمل على تأسيس بنية تحتية ومؤسسية لمكاتب فيما يتعلق بالمهارات االستراتيجية واإلدارية، ا

الترخيص في الجامعات األردنيّة، نشر الوعي بأهمية الشراكة وتطوير استراتيجيات طويلة المدى  

 تضمن ديمومة المشاريع.

 منهجية الدراسة 

( التي تركز على جمع وتحليل ومزج كل Mixed Methodتم اعتماد المنهجية المختلطة )

بشكل  البيانات الكمية والنوعية في دراسة واحدة من اجل توفير فهم أفضل للمشكلة البحثية.من 

عام، هناك تصاميم مختلفة للمنهجية المختلطة، حيث تتحدد طبيعة التصاميم المتبعة بناء على 

(: الوقت Morse & Niehaus, 2009; Guest, 2013عاملين أساسيين: الوقت ونقطة التقاطع )

م فيه جمع البيانات الكمية والنوعية من المبحوثين )هل سيتم جمع البيانات الكمية والنوعية الذي يت

بشكل متزامن أو بشكل متتابع( والنقطة التي سيتم فيها دمج نتائج الدراسة النوعية مع الدراسة  

 .Point of integrationالكمية 

التصميم ي المنهج المختلط وهو "ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع أحد التصاميم الشائعة ف

 Exploratory Sequential Design( )Creswell & Plano" )االستكشافي المتتابع

Clark (2011  حيث بدأت الدراسة بعد وضع التساؤالت األولية بتحليل األدبيات ذات الصلة .
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توياتها، بالشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي بهدف التعّرف على أنواع الشراكة ومس

والعوامل المؤثرة في مستوى الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي، والتي على ضوئها تم 

تصميم أسئلة المقابلة، حيث كان الهدف من إجراء المقابالت مع الخبراء ومدراء مشاريع الشراكة 

راء التعّرف على أهم معيقات الشراكة ضمن خصوصية البيئة األردنيّة من وجهة نظر الخب

وأصحاب التجربة العملية و تشخيص مشاريع الشراكة الحالية بين الجامعات الحكوميّة والقطاع 

الصناعّي في األردن من وجهة نظر الخبراء وأصحاب التجربة العملية، وبالتالي التوصل إلى فهم 

اكبر   أعمق للمشكلة البحثية بهدف تصميم استبيان خاص بهذه الدراسة ليصار إلى استخدامه لجمع

 ( يلخص هذا التصميم.1الشكل ) قدر من بيانات االكاديميين والصناعيين على حدى سواء.

 .تصميم الدراسة ومنهجيتها :(1)شكل 



 "......الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي في  ــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1936

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 9)36لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح 

 مجتمع الدراسة وعينتها

الدراسة النوعية االستكشافية تستخدم عينة صغيرة نسبيا نظرا لطبيعة الدراسة التي تحتاج 

الظاهرة وتحليل البيانات المطلوبة. لذلك تكونت عينة الدراسة باستخدام إلى فهم معمق لطبيعة 

( مقابالت معمقة على النحو 9( من خالل إجراء )purposeful samplingالعينة القصدية )

 (: 2الموضح في الجدول )

 .عينة الدراسة االستكشافية :(2جدول )

 معايير اختيار العينة العينة المستهدفة

خبراء من ثالثة 

األكاديمّيين في الجامعات 

 األردنيّة

( سنوات فأكثر في مجال الشراكة بين الجامعات 10خبرة ) −

 والقطاع الصناعيّ 

يعمل أو سبق له العمل في إحدى الوظائف التالية: مدير   −

مكتب الربط مع الصناعة أو نقل التكنولوجيا في إحدى 

الجامعات األردنيّة، مدير أو منسق مشروع/برنامج 

 للشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعيّ 

 له منشورات في مجال الشراكة بين الجامعة والصناعة  −

ثالثة خبراء من القطاع 

 الصناعيّ 

( سنوات فأكثر في مجال الشراكة بين الجامعات 10خبرة ) −

 والقطاع الصناعيّ 

يشارك بشكل دوري في المؤتمرات ذات الصلة بالشراكة   −

 بين الجامعات والقطاع الصناعيّ 

ثالثة خبراء من الجهات 

حكومية ومؤسسات 

 المجتمع المدني 

عات ( سنوات فأكثر في مجال الشراكة بين الجام10خبرة ) −

 والقطاع الصناعيّ 

يعمل بمركز وظيفي ذو ارتباط قوي بالشراكة بين  −

 الجامعات والقطاع الصناعّي 

كصندوق البحث العلمي، غرفة الصناعة والتجارة،   −

 المجلس األعلى للعلوم 

تكونت المقابلة من قسمين رئيسيين: القسم األول كان حول البيانات الديموغرافية للمبحوثين 

( فقرات )االسم، المؤهل العلمي، الرتبة األكاديمية/الوظيفية، عدد سنوات الخبرة(. 5)واشتمل على  

( أسئلة مفتوحة لإلجابة على أربعة محاور رئيسية شملتها 8في حين تكون القسم الثاني من )

 ( يبين المحاور الرئيسية لهذه المقابالت مع عناصر أسئلة المقابلة.3الدراسة، والجدول )
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 .مكونات أداة المقابلة وعناصرها :(3جدول )

 األسئلة  المحور

الشراكة بين الجامعات 
والقطاع الصناعّي،  

التصورات واألهداف من  
واقع التجارب الشخصية  

 للخبراء وأصحاب العالقة. 

في البداية، ماذا يعني لك مفهوم الشراكة بين الجامعات  −
 والقطاع الصناعّي؟ 

هل يمكن أن تحدثني عن تجربتك الشخصية في مجال   −
 الشراكة بين الجامعة والقطاع الصناعّي؟  

من وجهة نظرك، لماذا ترغب الجامعات والقطاع  −
 الصناعّي التعاون فيما بينهما؟

مجاالت الشراكة بين 
 الجامعة والقطاع الصناعيّ 

للتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعّي أشكال عدة،   −
ما هي أكثر أشكال التعاون الحالية بين الجامعات 

 والقطاع الصناعّي في األردن؟  

واقع الشراكة بين الجامعات 
 والقطاع الصناعيّ 

بحكم تجربتك وخبرتك الواسعة في مجال الشراكة بين   −
تصف الجامعات والقطاع الصناعّي، كيف يمكن أن 

واقع الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي في  
 األردن بشكل مختصر؟

المشكالت والتحديات التي 
تواجه الشراكة بين  

 الجامعات والقطاع الصناعيّ 

ما هي المعيقات التي تواجه الشراكة بين الجامعات  −
 والقطاع الصناعّي في األردن؟ 

مشكلة  من خالل تجربتك العملية، هل يمكن أن تذكر لي  −
 واجهتك تمثل إحدى المعيقات التي ذكرتها؟

بناًء على نتائج هذه المقابالت مع خبراء األكاديميا والصناعة ومراجعة العديد من الدراسات 

السابقة ذات العالقة، تم تصميم استبانتين إحداهما موجهة للجامعات الحكوميّة واألخرى للشركات  

(، وقد ُروعي قدر اإلمكان التشابه في فقرات  4الجدول رقم )الصناعيّة كما هو موضح في 

 االستبانتين ليتسنى إجراء المقارنات في وجهات النظر المتعددة في مرحلة التحليل. 

 .جهة للجامعات والشركات الصناعيّةمحتوى االستبانات المو :(4جدول )

 استبانة الشركات الصناعي ة استبانة الجامعات القسم

 األول
( 5اشتمل على ) البيانات الشخصية:

أسئلة حول )الجنس، المؤهل العلمي، 
 الوظيفة، الكلية، عدد سنوات الخبرة( 

( 3اشتمل على ) البيانات الشخصية:
أسئلة حول )الجنس، المؤهل العلمي، 

 عدد سنوات الخبرة(.

 الثاني

( أسئلة 4اشتمل على ) بيانات الجامعة:
)اسم الجامعة، حجم االنفاق على البحث 
والتطوير، وجود حاضنة بحثية، وجود 

 قسم للربط مع الصناعة(

( أسئلة 5اشتمل على ) بيانات الشركة:
)مجال عمل الشركة، عدد الموظفين، 
حجم االنفاق على البحث والتطوير، 
وجود قسم للبحث والتطوير وعدد  

 العاملين به(.

 الثالث
( أسئلة، سؤالين منهما 8اشتمل على ) مشاريع الشراكة مع الشركات الصناعي ة:

( أسئلة 6الشركات الصناعيّة، و)الجامعات/حول وجود وعدد مشايع الشراكة مع 
 حول مستوى الرضى حول مشاريع الشراكة السابقة 
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 (4... تابع جدول رقم )

 الشركات الصناعي ةاستبانة  استبانة الجامعات القسم

 الرابع

: ( سؤااًل حول 12اشتمل على ) مجاالت الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي 
مجاالت الشراكة، وتم تطوير الفقرات بالرجوع إلى الدراسات السابقة 

(Perkmann & Walsh, 2007( )Esham, 2008  ،الحريري، 2016( )مراد( )
 (.2017 ،وآغا )العيلة (2010

الخام
 س

 العوامل المؤثرة في مستوى الشراكة: 
ً على دراسة   مستوى الثقة: اشتمل على أربعة فقرات طورت باالعتماد جزئيا

، مستوى االهتمام ودوافعه: (Esham, 2008)( ودراسة  2008  )الفوزان والرشيد،
 The Dowling Review( فقرات طورت باالعتماد على دراسة 7اشتمل عل )

of Business-University Research Collaborations (Dowling 
( فقرات طورة باالعتماد على دراسة 4اشتملت على )، قنوات االتصال: (2015

(Rast, et al. 2012( ودراسة )Chen, et al. 2012)( أسئلة، 4، نظام الحوافز )
 ,Ashraf)( فقرات طورت باالعتماد على دراسة  3)  اختالف االهداف: اشتمل على

et al. 2018)  ودراسةLace & Rumbinaite, 2016))( :3، التباين الثقافي )
 & Laceودراسة    (Ashraf, et al. 2018)فقرات طورت باالعتماد على دراسة  

Rumbinaite, 2016))( فقرات طورت 5، الهيكل التنظيمي: اشتمل على )
 (.Ashraf, et al. 2018( ودراسة )Yilma, 2018باالستناد على دراسة )

الساد
 س

مقترحات لتحسين مستوى الشراكة:  
( مقترحات باالعتماد 6واشتمل على )

( 2016 على الدراسات السابقة )مراد، 
  ( )المعايعة والدرادكة، 2017 )حسن،
 ( )الحريري،2009 ( )الدهشان،2014
2010.) 

االجتماعي واالقتصادي على  االثر 
( فقرة 11الشركات: وأشتمل على )
 طورت باالعتماد على دراسة 

 (Seppo & Lilles, 2012). 

ــ  السابع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقترحات لتحسين مستوى الشراكة:  

( مقترحات باالعتماد 6واشتمل على )
 السابقة. على الدراسات 

جميع على  أما بخصوص مجتمع وعينة الجزء الثاني من الدراسة فقد اشتمل مجتمع الدراسة  

( جامعات، وتم اختيار عينة الدراسة من  10الجامعات الحكوميّة في األردن والبالغ عددها )

الجامعات بأسلوب العينة القصدية نظراً لطبيعة الدراسة وأهدافها. حيث يتم اختيار العينة بناء على 

ذلك ، ل(Freedman, et al. 2007)درجة المعرفة والخبرة والصلة لألفراد بموضوع البحث 

اإلداريين في الكليات األكثر ارتباطاً بالصناعة والتي يغلب  األكاديميين تكونت عينة الدراسة من

عليها الطابع التقني والتطبيقي )عميد، نائب عميد، مساعد عميد، رئيس قسم(. كذلك تم اختيار 

وذات صلة   الوحدات التنظيمية في الجامعات التي تتعلق مهامها بالتعاون مع الجهات الخارجية

بالبحث العلمي والتطبيقي كعمادة البحث العلمي، ومراكز األبحاث واالستشارات، ومراكز الريادة، 

 ( يبين عينة الدراسة من الجامعات. 5ووحدات الربط مع الصناعة. الجدول )
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 .مجتمع وعينة الجامعات الحكوميّة :(5جدول )

 الدراسةالكليات والمراكز التي شملتها  الجامعة

 جامعة اليرموك
االقتصاد والعلوم اإلدارية، العلوم، الصيدلة، تكنولوجيا المعلومات، 

 مركز الريادة، البحث العلمي.

 الجامعة األردنيّة

الصيدلة، تكنولوجيا المعلومات، البحث العلمي،  الهندسة،،  االقتصاد

العلوم، وحدة الربط مع الصناعة، مركز حمدي منكو، مركز 

 االبحاث.

جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا

الصيدلة، العلوم، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، المركز 

 االستشاري، عمادة البحث العلمي، وحدة الربط مع الصناعة. 

 جامعة مؤته

الصيدلة، الهندسة، العلوم، تكنولوجيا المعلومات، مركز ريادة 

التدريب واالستشارات األعمال، االقتصاد، البحث العلمي، مركز 

 واالتصال المجتمعي.

 الهندسة، العلوم، االعمال، البحث العلمي، مركز المشاريع الدولية.  جامعة الطفيلة التقنية

 الجامعة الهاشمية
العلوم، الهندسة، الصيدلة، االقتصاد، تكنولوجيا المعلومات، البحث 

 العلمي، مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع.

 جامعة البلقاء التطبيقية

الهندسة، األعمال، العلوم، البحث العلمي، السلط التقنية، كلية 

الهندسة التكنولوجية)خارجية(، كلية عمان الجامعية للعلوم المالية 

 واإلدارية)خارجية(، كلية الحصن)خارجية(.

الجامعة االلمانية 

 األردنيّة

العلوم التقنية التطبيقية،  الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات،

 كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية العلوم اإلدارية واللوجستية.

جامعة الحسين بن 

 طالل

 الهندسة، االقتصاد، تكنولوجيا المعلومات، العلوم، البحث العلمي.

 العلمي.الهندسة، االقتصاد، تكنولوجيا المعلومات، العلوم، البحث  جامعة آل البيت

( االستبانات الموزعة والمستردة من الجامعات الحكوميّة مع استثناء 6في حين يبين الجدول )

الجامعات التي كانت نسبة االستجابة منخفضة من عينة الدراسة )الجامعة االلمانية، جامعة مؤتة(. 

لطبيعة التوزيع الجغرافي %( وهي نسبة مرضية نظراً 66في حين بلغت نسبة االستجابة الكلية )

 المتباعد لعينة الدراسة. 

 .توزيع افراد العينة في الجامعات الحكوميّة :(6جدول )

 العدد الجامعة
عدد االستبيانات 

 المستردة

 النسبة

 %100 7 7 جامعة اليرموك

 %42 3 7 الجامعة األردنيّة
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 %42 3 7 جامعة العلوم والتكنولوجيا

 %40 2 5 التقنيةجامعة الطفيلة 

 %83 5 6 الجامعة الهاشمية

 %87 7 8 جامعة البلقاء التطبيقية

 %60 3 5 جامعة الحسين بن طالل

 %60 3 5 جامعة آل البيت

 %66 33 50 المجموع

في حين تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعيّة المساهمة العامة المدرجة أسهمها في 

( مجاالت صناعية. حيث جاء اختيار 9( شركة تعمل في )51عددها )بورصة عمان والبالغ 

الشركات الصناعيّة المساهمة العامة بسبب طبيعة عمل هذه الشركات التي تفصل الملكيّة عن 

اإلدارة؛ مما يضمن وجود تنظيم مؤسسي يالءم قياس بعض متغيرات الدراسة كالهيكل التنظيمي 

ات المساهمة العامة في المجمل هي شركات كبيرة الحجم، بأبعاده المختلفة. وبسبب ان الشرك

تكونت عينة الدراسة من  في حين    وتمتلك موارد كافية لبناء عالقة شراكة مع الجامعات الحكوميّة.

جميع الشركات الصناعيّة المساهمة العامة باستثناء الشركات المتوقفة عن العمل أو التي أعلنت  

( شركة صناعية، 42( لتتكون عينة الدراسة من )9لة والبالغ عددها )افالسها وما زالت أسهما متداو

( مع استبعاد استبانة واحدة 32( استبانة خاصة بالقطاع الصناعي اُسترد منها )42حيث تم توزيع )

 %(.73غير صالحة للتحليل بنسبة استرداد )

 صدق وثبات أداة الدراسة

ية المختلطة، وبهدف الوصول إلى أقصى  نظراً ألن الدراسة بمنهجها العام تتبع المنهج

درجات الجودة الممكنة تم اختبار صدق المحتوى المتعلق بجانب المقابلة من خالل عرض أسئلة  

المقابلة على عدد من المختصين في هذا المجال وعلى ضوء ما تم تقديمه من مالحظات تم إجراء  

ستخدام طريقة التحقق من المبحوثين، نظراً التعديالت المطلوبة. وفيما يتعلق بالمصداقية، فقد تم ا

لطبيعة عينة الدراسة المختارة والمتمثلة بمجموعة من الخبراء في مجال الشراكة بين الجامعات 

والقطاع الصناعّي وهم على درجة عالية من العلم والمعرفة في مجال اختصاصهم، لذلك تعتبر 

الختبار مصداقية الدراسة مالءمة جداً للدراسة  (  check memberطريقة التحقق من المبحوثين )

الحالية، وقد تم إطالع المشاركين في البحث )الخبراء( على تحليل المقابالت التي اجريت معهم 

 وعبروا عن رضاهم عما توصلت إليه من نتائج.

صدقهما وثباتهما على النحو التالي: تم الدراسة فقد تم التحقق من  تيأما بخصوص استبان

من خالل عرض فقرات االستبيانين على عدد من المحكمين المشهود لهم   الصدق الظاهريبار  اخت

( وعلى ضوء آراءهم تم تعديل صياغة بعض الفقرات. في  8بالخبرة والمعرفة والبالغ عددهم )

( Spearmanلكل استبانة من خالل إيجاد معامل االرتباط )  صدق االتساق الداخليحين تم اختبار  

قرة من فقرات العوامل المؤثرة في مستوى الشراكة مع الدرجة الكلية للمجال نفسه. حيث بين كل ف
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تبين وجود ارتباط قوي بين كل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اليه، سواء للفقرات  

 قات الشراكة، مما يؤكديالمتعلقة بالعوامل المؤثرة في مستوى الشراكة، او للفقرات المتعلقة بمع

معامل  تم استخدام  ثبات أداة الدراسةعلى صدق االتساق الداخلي لكلى االستبانتين. وللتأكد من 
( لجميع مجاالت االستبانتين. حيث تراوحت نتائج االختبار Cronbach Alpha)  االتساق الداخلي

ل ( في مجاالت االستبانة الموجهة للجامعات وبلغ معام0.916( و )0.628لمعامل الثبات بين )

االستبيان الموجهة للشركات  في مجاالت( 0.929( و )0.693(، وبين )0.829الثبات الكلي )

( في كال االستبانتين 0.60( وهي أعلى من )0.904الصناعيّة وبلغ معامل الثبات الكلي )

(Sekaran & Bougie , 2013.) 

 طرق تحليل البيانات

المترابطة والتي تسهم جميعها في عملية التحليل تم تحليل المقابالت بمجموعة من الطرق 

سواء من خالل الترميز الوصفي للبيانات من خالل كتابتها وتخزينها وتحديد ترميز المواضيع 

والعناصر المشتركة فيما بينها، أو من خالل الترميز التحليلي بهدف الوصول إلى المفاهيم. حيث 

يدوياً ليتم ترميزها وتحليلها والخروج بأهم العوامل تم تسجيل جميع المقابالت ومن ثم تفريغها 

المؤثرة على الشراكة بين الجامعات الحكوميّة والقطاع الصناعّي في األردن. اما بخصوص 

البيانات المجمعة عن طريق استبانتي الدراسة فقد تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

 (.SPSSلألبحاث االجتماعية )

 ومناقشتها دراسةنتائج ال

في البداية تم تحليل أدبيات الدراسات السابقة من اجل التوصل إلى أهم العوامل المؤثرة على 

الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي والتي أشارت اليها هذه الدراسات في العديد من دول  

قطاعي  العالم المختلفة. ثانياً تم تحليل البيانات المجمعة على ضوء المقابالت المعمقة مع خبراء

التعليم العالي والصناعة االردنيين. المرحلة التالية اشتملت على اجراء مقارنة بين العوامل التي 

 تم تحديدها في مرحلتي الدراسة بهدف تحديد العوامل االكثر ارتباطا وصلة بالواقع االردني.  

 تحليل المقابالت

 المقابلة من أربعة محاور رئيسية:تكونت الدراسة االستكشافية والمتمثلة بجانب 

الشراكة بين الجامعات الحكومي ة والقطاع الصناعي  في األردن، التصورات  المحور األول:

تم التعّرف على مفهوم الشراكة   .واألهداف من واقع التجارب الشخصية للخبراء وأصحاب العالقة

لتطور الحاصل في العالقة بين  من منظور أصحاب الخبرة من األكاديميّين والصناعيّين ومدى ا

الجامعات الحكوميّة والقطاع الصناعّي مقارنة بما توصلت اليه هذه العالقة في الدول المتقدمة،  

 وذلك من خالل إجابات الخبراء على األسئلة التالية: 

 في البداية، ماذا يعني لك مفهوم الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي؟   −
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ن تجربتك الشخصية في مجال الشراكة بين الجامعة والقطاع هل يمكن ان تحدثني ع  −

 الصناعّي؟ 

 من وجهة نظرك، لماذا ترغب الجامعات والقطاع الصناعّي بالتعاون فيما بينهما؟ −

بناء على جمع وتحليل إجابات الخبراء على هذه األسئلة يمكن إبراز التصورات التالية حول  

 والقطاع الصناعّي من وجهة نظر الخبراء:مفهوم الشراكة بين الجامعات 

الشراكة وسيلة مهمة تعكس إدراك الجامعات والشركات الصناعيّة لدورها في التنمية الوطنية  1

 من خالل دورها في خدمة المجتمع.

الشراكة تسهم في تحسين جودة العملية األكاديمية وربط مخرجاتها باحتياجات القطاع  2

 رص التوظيف للطلبة.الصناعّي ينعكس على زيادة ف

 الشراكة وسيلة مهمة في نشر المعرفة ونقل التكنولوجيا 3

 .أهم مجاالت الشراكة بين الجامعات الحكومي ة والقطاع الصناعي  في األردن  المحور الثاني:

للتعرف على أهم المجاالت الشائعة في التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعّي، تم استطالع 

خالل السؤال الرابع )للتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعّي أشكال عدة، ما آراء الخبراء من 

هي أكثر أشكال التعاون الحالية بين الجامعات والقطاع الصناعّي في األردن؟ )يمكن اختيار أكثر 

( صورة من صور الشراكة  15من إجابة باالعتماد على واقع منظمتكم( والذي يشتمل على أكثر )

التدريب وتبادل بيات ذات العالقة. ومن خالل تحليل إجابات الخبراء تبين أن "ذكرت في األد

" كانت من أكثر صور الشراكة القائمة بين الموارد البشرية واالستشارات والمؤتمرات العلمية

االستخدام التجاري لحقوق الملكية الفكرية ونقل المعرفة ومشاركة الجامعات والصناعة، يليها "

". في حين جاءت صور "تمويل القطاع الصناعي للجامعات، ية والبحوث التعاقديةالبنية التحت

الشراكة البحثية، التعاون في مجال تطوير أفكار األكاديميين إلى شركات ناشئة" في المستوى 

 الثالث واألخير.

تقييمهم تم سؤال الخبراء عن    .واقع الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي  :  المحور الثالث

بحكم تجربتك  الشخصي لواقع الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي من خالل السؤال "

وخبرتك الواسعة في مجال الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي، كيف يمكن أن تصف واقع  

الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي في األردن بشكل مختصر؟" حيث أكد جميع الخبراء 

دم رضاهم عن مستوى الشراكة الحالي وأن غالبية برامج الشراكة السابقة والحالية هي دون  عن ع

المستوى المطلوب. حيث اعتبر بعض الخبراء ان واقع الشراكة الحالي "سيء" في حين كانت 

أكثر اآلراء تفاؤالً أنها "متوسطة"، في حين عبر بالعض منهم أنها ما زالت بمراحلها األولية 

 إلى المزيد من العمل.وتحتاج 
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تم التعرف على عدد من   .قات الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي  يمع:  المحور الرابع

المعيقات الرئيسية لموضوع الشراكة بين الجامعات الحكومية والقطاع الصناعي األردني وذلك  

 من خالل اإلجابة عن السؤالين التاليين:

المعيقات التي تواجه الشراكة بين الجامعات والقطاع من وجهة نظرك الخاصة ما هي  −

 الصناعّي في األردن؟ 

من خالل تجربتك العملية، هل يمكن أن تذكر لي مشكلةً واجهتك تمثل احدى المعيقات التي  −

 ذكرتها؟

وبناًء على إجابات الخبراء تم تحديد العوامل األكثر تأثيرا والعوال األقل تأثير في مستوى 

العوامل األكثر  الجامعات الحكومية والقطاع الصناعي األردني على النحو التالي:الشراكة بين 

: عدم وجود ثقافة الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي، تضارب المصالح، ضعف تأثيرا

الثقة، عدم وجود سياسات وتشريعات وطنية تشجع على عملية الشراكة، طبيعة عمل الشركات 

دني حجم نشاط البحث العلمي والتطوير في الشركات الصناعية، صعوبات المحيطة بالجامعات، ت

اتفقت معظم : ل األقل تأثيرا  مالعوا التواصل بين الطرفين، المعيقات المرتبطة بالهيكل التنظيمي.

إجابات الخبراء إلى أن الشراكة ما زالت في مراحلها األولية ولم تصل بعد إلى انتاج علمي كبير 

ل االختراعات يُحدث صراعاً في مجال حقوق الملكيّة الفكريّة. وبالنسبة للمعوقات وملموس في مجا

المرتبطة بالتباعد الجغرافي التي أشارت إليها العديد من الدراسات العالمية أكد الخبراء إلى أن  

المساحة الصغيرة لألردن والتوزيع الجغرافي للجامعات والشركات الصناعيّة ال يشكل عائقاً 

كة بينهما. وبالنسبة للمعوقات المرتبطة بالبنية التحتية والتي أشارت إليها بعض الدراسات  للشرا

العربية فقد أكد الخبراء أن الشراكة تهدف إلى تكامل الموارد بين المنظمات وبالتالي ضعف البنية 

ارنة بين وعلى ضوء المق التحتية للجامعات أو الشركات الصناعيّة يدفعها إلى الشراكة ال العكس.

نتائج هذه الدراسة االستكشافية والعوامل الواردة في ادبيات الشراكة، تم اعتماد غالبية العوامل  

( مع بعض التعديالت من حذف واضافة وبما يتناسب مع واقع الحالة  1المشار إليها في الجدول )

 األردنية وعلى النحو التالي: 

 التنظيمي، نظام الحوافز، االتصال العوامل التنظيمية: الهيكل  −

 العوامل الثقافية: ثقافة المنظمة، مستوى اإلتمام، تضارب األهداف، الثقة  −

 العوامل المعرفية: البحث والتطوير، آليات نقل المعرفة −

 أخرى: التجارب السابقة، خصائص المنظمة −

 تحليل البيانات ومناقشتها

( من أجل تحليل بيانات SPSSاالجتماعية )تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم 

الدراسة بهدف اإلجابة عن اسئلتها واختبار فرضياتها وذلك بعد التعرف على الخصائص 

 الديموغرافية لعينتها.
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 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

اإلداريين   األكاديميين( يلخص اهم الخصائص الديموغرافية المتعلقة بكل من عينة  7الجدول )

 والصناعيين في قطاعي التعليم العالي والصناعي األردني. 

 . الخصائص الديموغرافية لعينتي الدراسة :(7)جدول 

 التصنيف المتغير

عينة األكاديميين 

 اإلداريين
 عينة الصناعيين

 % التكرار % التكرار

 النوع االجتماعي
 87.1 27 97 32 ذكر

 12.9 4 3 1 أنثى

 100 31 100 33 المجموع

 المؤهل العلمي

 64.5 20 -- -- بكالوريوس

 29 9 9.1 3 ماجستير

 6.5 2 90.9 30 دكتوراه

 100 31 100 33 المجموع

 الوظيفة

 -- -- 18.2 6 عميد

 -- -- 51.5 17 نائب عميد

 -- -- 24.2 8 مساعد عميد

 -- -- 6.1 2 رئيس قسم

 --  100 33 المجموع

 الخبرة

 12.9 4 6.1 2 سنوات 5أقل من 

 16.1 5 24.2 8 سنوات 10-5من 

 19.4 6 24.2 8 سنة 15-11من 

 51.6 13 45.5 15 سنة 15أكثر من 

 100 31 100 33 المجموع

 الكلية

 -- -- 12.1 4 االقتصاد

 -- -- 15.2 5 تكنولوجيا المعلومات

 -- -- 33.3 11 الهندسة

 -- -- 15.2 5 الصيدلة 

 -- -- 15.2 5 العلوم

 -- -- 6.1 2 البحث العلمي 

 --  100 33 المجموع
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 واقع البحث العلمي في قطاعي التعليم العالي والصناعي األردني

تم قياس واقع البحث العلمي في الجامعات الحكومية والقطاع الصناعي على حد سواء من  

خالل سؤال عينتي الدراسة عن نسبة االنفاق على البحث العلمي )الموازنة السنوية المخصص 

للبحث العلمي(، وجود قسم للبحث والتطوير وعدد الموظفين في هذا القسم. بالنسبة للجامعات 

تنص  2018( من قانون الجامعات األردنية لعام 25ى الرغم من أن المادة رقم )الحكومية وعل

% من موازنتها السنوية من مواردها المالية  5على "تخصص الجامعة ما ال تقل نسبته عن 

ألغراض البحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمية واإليفاد للحصول على درجتي  

%"، 3ى أال تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي واالبتكار والنشر عن  الماجستير والدكتوراه، عل

% من األكاديميين اإلداريين إما انهم ليس لديهم معلومة عن هذه النسبة او ان  49.5إالن ان 

(. اما بخصوص وجود قسم )عمادة( مختصة بالحث العلمي 8معلوماتهم غير دقيقة )جدول 

فإن جميع الجامعات الحكومية تمتلك  2018األردنية لعام  والتطوير وعلى ضوء قانون الجامعات

عمادة خاصة بالبحث العلمي والدراسات العليا تعنى بشؤون برامج التعليم العالي، ودعم النشر 

والتأليف باإلضافة إلى مركز مختص بتطوير أعضاء هيئة التدريس واالعتماد وضبط الجودة. في 

اع الصناعي األردني يختلف عنه في الجامعات؛ حيث تشير المقابل واقع البحث العلمي في القط

% من شركات القطاع الصناعي ليس لديها ميزانية خاصة 50من  أكثرإجابات عينة الدراسة ان 

% من هذه الشركات 20% لهذه األغراض. في حين اقل من  1بالبحث العلمي او تخصص اقل من  

علمي والتطوير. االمر الذي انعكس على % من موازنتها ألغراض البحث ال5-3تخصص ما بين 

% من الشركات الصناعية ليس لديها 64.5وجود قسم خاص بالبحث والتطوير في هذه الشركات )

%( التي تمتلك مثل هذه األقسام لديها 60قسم خاص بالبحث والتطوير(، في حين غالبية الشركات )

 (.8موظفين فأقل )جدول  5

 .ر في الجامعات والشركات الصناعية األردنيةواقع البحث والتطوي: (8)جدول 

 الفئات مجاالت القياس
 الجامعات الحكومية الشركات الصناعية

 %النسبة التكرار % النسبة التكرار

ما يخصص من 

موازنات الشركات 

الصناعيّة للبحث 

 والتطوير

0% 9 29   

 12.1 4 22.6 7 % 1أقل من 

 9.1 3 29 9 % 2إلى  1

 51.5 17 12.9 4 %5إلى  3

 27.3 9 6.5 2 %5أكثر من 

وجود قسم للبحث 

 والتطوير

 100 الجميع 35.5 11 نعم

 -- -- 64.5 20 ال

عدد الموظفين في 

 القسم

 -- -- 60 7 موظفين 5-1 من

 -- -- 20 2 موظفين 10-6من 
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 100 الجميع 20 2 موظف  11أكثر من  

 الدراسة:النتائج المتعلقة بأسئلة 

ما هو تقدير األكاديمّيين والصناعيّين لصور الشراكة ومستوياتها بين السؤال البحثي األول: 

 الجامعات الحومية والشركات الصناعيّة في األردن.  

ية واالنحرافات المعيارية لكل حتساب لإلجابة على هذا السؤال تم احتساب المتوسطات اال

الصناعيين   تقييم  االستبانتين المتعلقة بصور الشراكة ودرجة ممارستها. حيث جاءفقرة من فقرات  

بينما   ،(0.91( وانحراف معياري )2.10ي )احتساب  ( بمتوسط  اً درجة الشراكة )منخفضلمستوى  

( 2.87ي )احتساب لمستوى درجة الشراكة )متوسطاً( وبوسط اإلداريين  األكاديميين تقييمجاء 

(. وبالتالي جاءت تقديرات األكاديميين لمجاالت الشراكة بين الجامعة  0.54وانحراف معياري )

 . 2والصناعة أعلى قليالً من تقديرات الصناعيين، كما هو موضح في الشكل 

 

 .تقدير األكاديميين والصناعيين لمجاالت الشراكة: (2)شكل 

مستوى الشراكة بين هل يوجد فروق ذات داللة إحصائيّة في السؤال البحثي الثاني: 

الجامعات الحكوميّة والشركات الصناعيّة المدرجة أسهمها في بورصة عمان مع الجامعات 

الحكوميّة األردنيّة تبعاً لبعض المتغيرات الخاصة بالشركات الصناعيّة )المجال الصناعّي للشركة،  

 .بحث والتطوير(حجم االنفاق على البحث والتطوير، وجود قسم للبحث والتطوير، حجم قسم ال
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-Mannلإلجابة على هذا السؤال تم إجراء عدد من االختبارات اإلحصائيّة الالمعلمية مثل )

Whitney testاو/( و (Kruskal-Wallis test)  حيث ان البيانات لم تتبع التوزيع الطبيعي

 االختبارات النقاط التالية:. حيث أظهرت نتائج هذه لذلك تم اللجوء الى االختبارات الالمعلمية

( في مستوى الشراكة مع  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى معنوية ) −

(، 0.04الجامعات الحكوميّة تعزى لمتغير اختالف النشاط الصناعّي للشركة وبمستوى داللة )

ي تعمل وباالطالع على متوسط الرتب نجد أن هذه الفروقات لصالح الشركات الصناعيّة الت

بدرجة أولى تليها شركات األغذية والمشروبات  في مجال األدوية والصناعات الطبية

وقد تعزى هذه الفروق إلى ما   فشركات صناعة المالبس والجلود والصناعات الكهربائية.

واإلقليمي، تتمتع به الصناعات الطبية والدوائية األردنيّة من سمعة جيدة على الصعيد الوطني  

الصناعات الطبية بشكل كبير على البحث والتطوير في إنتاج المستحضرات الطبية واعتماد 

مما يجعل تعاونها مع الخبراء في الجامعات الحكوميّة بدرجة أعلى من النشاطات الصناعيّة  

 األخرى.

( في مستوى الشراكة مع  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى معنوية ) −

عزى لمتغير مخصصات البحث والتطوير في الموازنة السنوية للشركة  الجامعات الحكوميّة ت

(، وباالطالع على متوسط الرتب نجد أن هذه الفروق تميل باتجاه 0.025وبمستوى داللة )

زيادة مخصصات البحث والتطوير وكانت النسبة األعلى للشركات التي تخصص أكثر من 

ات منطقية وتتوافق مع العديد من (، وتعتبر هذه الفروق29.50%( وبمتوسط رتب )5)

(   فالشركات التي تنفق بشكل أكبر على البحث Fontana et al., 2005الدراسات )

والتطوير أكثر مواكبة للمستجدات العلمية وترغب بالتعاون مع الجامعات بصفتها بيت الخبرة 

 والمعرفة.

الشراكة مع الجامعات  ( لمستوى0.05وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة ) −

قسم  الحكوميّة تعزى لوجود قسم للبحث والتطوير من عدمه لصالح الشركات التي لديها

للبحث والتطوير، وبالتالي يمكن القول أن الشركات التي تمتلك قسم متخصص للبحث 

 والتطوير أكثر اهتماما بالبحث العلمي وتسعى لمواكبة التطورات العلمية بهدف تقديم منتجات

ً على الشراكة مع  تنافسية متطورة مرتكزة على االبتكار،, وهذه الشركات أكثر حرصا

الخبراء من الجامعات الحكوميّة لتبادل الخبرات أو إجراء بحوث مشتركة واالستفادة من 

 (.Fontana Et al , 2005االمكانيات العلمية والبنية التحتية للجامعات كما أكدته دراسة )

( لعدد موظفي قسم البحث 0.05ات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة )عدم وجود فروق ذ  −

( لألهمية Pوالتطوير على مستوى الشراكة مع الجامعات الحكوميّة حيث بلغت قيمة )

(، وتعزى هذه النتيجة إلى أن اقسام البحث والتطوير صغيرة 0.05( وهي أكبر من )0.813)

 لدراسة. الحجم وأعدادها قليلة ومتقاربة في عينة ا
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هل يوجد فروق ذات داللة إحصائيّة في مستوى الشراكة بين السؤال البحثي الثالث: 

الجامعات الحكوميّة والشركات الصناعيّة المدرجة أسهمها في بورصة عمان مع الجامعات 

 . الحكوميّة األردنيّة تبعاً لمتغيري )وجود حاضنة بحثية، ووجود قسم للربط مع الصناعة(

-Mannلإلجابة على هذا السؤال تم إجراء عدد من االختبارات اإلحصائيّة الالمعلمية مثل )

Whitney testاو/( و (Kruskal-Wallis test)  حيث ان البيانات لم تتبع التوزيع الطبيعي

 . حيث أظهرت نتائج هذه االختبارات النقاط التالية:لذلك تم اللجوء الى االختبارات الالمعلمية

( لصالح وجود حاضنة بحثية في 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة ) −

الجامعة على مستوى الشراكة مع الشركات الصناعيّة، وتعزى هذه الفروقات إلى أن  

الجامعات التي تمتلك حاضنة بحثية أكثر اهتماما باحتضان األفراد المبدعين وتطوير أفكارهم 

ة، وبالتالي زيادة حجم براءات االختراع واالفكار القابلة لالستغالل لتحقق القيمة المضاف

 التجاري من قبل الشركات الصناعيّة.

( 18.44( حيث بلغ متوسط الرتب )0.05وجود فروق غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) −

(، 15.27)للجامعات التي يوجد بها قسم متخصص للربط مع الصناعة مقابل متوسط رتب 

وتعزى هذه النتيجة إلى حداثة أقسام الربط مع الصناعة في بعض الجامعات ولم تحدث األثر 

المطلوب حتى اآلن، كما أن العديد من هذه األقسام لم يتم تفعيل دورها بالشكل المطلوب في 

 العديد من الجامعات الحكوميّة.

ناعيّين لمشاريع الشراكة بين الجامعات ما هو تقييم األكاديميّين والصسؤال البحثي الرابع: ال

 الحكوميّة والشركات الصناعيّة

ي واالنحراف المعياري للمشاريع حتساب اال احتساب المتوسطلإلجابة على هذا السؤال تم 

من وجهة نظر الطرفين. حيث تبين وجود مستويات مرتفعة من الرضا حول مشاريع الشراكة  

الشركات الصناعيّة في األردن من وجهة نظر كل من األكاديمّيين السابقة بين الجامعات الحكوميّة و

والصناعيّين في مجاالت التخطيط، والتنسيق، واألطر الزمنية للتنفيذ، ومدى تحقيق األهداف، 

 وأخيًرا درجة الرضا للقيام بالمزيد من المشاريع المشتركة في المستقبل.

إحصائيّة في تقدير األكاديميّين  هل يوجد فروق ذات داللةالسؤال البحثي الخامس: 

والصناعيّين للعوامل المؤثرة في مستوى الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي )مستوى الثقة، 

 مستوى االهتمام ودوافعه، قنوات االتصال، نظام للحوافز( 

حيث ان البيانات لم تتبع  (Mann-Whitneyلإلجابة على هذا السؤال تم إجراء اختبار )

االختبار على ، حيث جاءت نتائج  التوزيع الطبيعي لذلك تم اللجوء الى االختبارات الالمعلمية

 النحو التالي: 

توجد فروق دالة إحصائياً بين األكاديميّين والصناعيّن في درجة التقدير لمستوى الثقة المتبادلة  •

لصالح   (α =0.05بين الجامعات الحكوميّة والشركات الصناعيّة عند مستوى داللة )
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الصناعيّين، وتعزى هذه النتيجة إلى االحترام التي تحظى به الجامعات كمصدر للعلم 

والمعرفة، وما يمتلكه األكاديميّين من مؤهالت علمية رفيعة المستوى تجعلهم محط ثقة 

 للجهات الخارجية بما فيهم الصناعيّين. 

ألدراك أهمية الشراكة ومبرراتها  (α= 0.05توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) •

لصالح األكاديمّيين. وتعزى هذه الفروق إلى أن األكاديميّين في الجامعات وبحكم ممارستهم 

التعليمية والبحثية مطلعون بشكل أكبر على الدور الكبير الذي من الممكن أن تلعبه الشراكة  

 في حال وجودها. 

تقدير األكاديميّين والصناعيّين   في  (α=  0.05ة )ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى دالل •

 لعامل "قنوات االتصال". حيث كان مستوى الرضا لألكاديميين أعلى من الصناعيّين. 

في تقدير األكاديميّين والصناعيّين   (α=  0.05ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) •

 لعامل "نظام الحوافز". 

وجد فروق ذات داللة إحصائيّة في تقدير األكاديمّيين هل يالسؤال البحثي السادس: 

والصناعيّين لبعض معوقات الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي )اختالف األهداف، التباين 

 الثقافي، الهيكل التنظيمي(

حيث ان البيانات لم تتبع  (Mann-Whitneyلإلجابة على هذا السؤال تم اجراء اختبار )

الختبار الفروقات في تقدير األكاديميّين   التوزيع الطبيعي لذلك تم اللجوء الى االختبارات الالمعلمية

والصناعيّين لمعوقات الشراكة، حيث جاءت نتائج االختبار لتؤكد عدم وجود فروق دالة إحصائياً  

ن والصناعيّين للفقرات المتعلقة باختالف ( في تقدير األكاديمّيي α= 0.05عند مستوى  داللة )

األهداف والهيكل التنظيمي نتيجة وجود اتفاق على العديد من األبعاد كاتفاق الصناعيّين 

واألكاديميّين على أن اإلجراءات الروتينية والبيروقراطية تعيق عملية الشراكة بينهما وأن البحث 

ي تطلبه الصناعة، وفيما يتعلق بمتغير "التباين العلمي في الجامعات يأخذ وقت اكبر من الوقت ال

الثقافي" كانت الفروق دالة إحصائياً في تقدير األكاديمّيين والصناعيّين ألبعاد هذا المتغير، وتفسر 

هذه النتيجة إلى أن الشركات الصناعيّة المدرجة أسهمها في بورصة عمان هي شركات خاصة 

لثقافة التنظيمية بين الشركات الصناعيّة بصفتها شركات ووجود اعتقاد شائع باختالف العادات وا

خاصة والجامعات الحكوميّة بصفتها قطاع عام من حيث األهداف واالطار التنظيمي والتشريعي 

 الذي يؤطر ممارستها ألعمالهما.

ما هو تقدير الصناعيّين لألثار االجتماعية واالقتصاديّة التي تحققها السؤال البحثي السابع: 

 ركات نتيجة الشراكة مع الجامعات الحكوميّة في األردن؟ الش

واالنحرافات المعيارية لكل فقرة  الحسابيةلإلجابة على هذا السؤال تم احتساب المتوسطات 

من األثار االجتماعية واالقتصاديّة. حيث اظهر النتائج أن  متوسط تقديرات الصناعيّين لألثر 

( وبدرجة تقدير "متوسطة"، وجاءت 2.91ت الحكوميّة بلغ )االجتماعي نتيجة الشراكة مع الجامعا

( والتي نصت على "تمتلك شركتنا عالقات جيدة مع الجامعات الحكوميّة األردنيّة" 57الفقرة رقم )
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( والتي 56(، وفي المرتبة األخيرة الفقرة رقم )3.13في المرتبة األولى بمتوسط احتساب ي )

حكوميّة األردنيّة ساهمت في تحسين العالمة التجارية نصت على "الشراكة مع الجامعات ال

لشركتنا" بمرتبة متوسطة، مما يشير إلى أن العالقة بين مع الجامعات الحكوميّة ما زالت في 

مراحلها األولية وفي طور بناء العالقات مع مجتمع الجامعات ولم تصل حتى اآلن إلى تحقيق 

سط االحتساب ي لفقرات األثر االقتصادي للشراكة مكاسب مجتمعية حقيقية. في حين كان المتو

( والتي نصت 60( وبدرجة تقدير متوسطة، واحتلت الفقرة رقم )2.56مع الجامعات الحكوميّة بلغ )

على "تعتقد إدارة الشركة أن الشراكة مع الجامعات الحكوميّة ساهمت في تحسين جودة اإلنتاج في 

( والتي نصت 65(، بينما احتلت الفقرة رقم )2.9ي ) الشركة" المرتبة األولى بمتوسط احتساب

على "تحقق شركتنا أرباًحا نتيجة االستثمار في البحث والتطوير بالشراكة مع الجامعات الحكوميّة 

 ( وبدرجة تقدير "منخفضة".2.10األردنيّة. " المرتبة األخيرة وبمتوسط احتساب ي )

مشتركة مع الجامعات الحكوميّة خالل هل ساهمت المشاريع الالسؤال البحثي الثامن: 

السنوات السابقة في تحقيق مساهمة اقتصادية واجتماعية للشركات الصناعيّة المساهمة العامة من  

 وجهة نظر الصناعيّين؟

حيث ان البيانات لم تتبع (، Mann-Whitneyلإلجابة على هذا السؤال تم إجراء اختبار )

حيث تشير نتائج االختبار إلى وجود   اللجوء الى االختبارات الالمعلميةالتوزيع الطبيعي لذلك تم 

ً عند مستوى داللة ) لوجود مشاريع سابقة على حجم األثر  (α= 0.05فروق دالة إحصائيا

االجتماعي واالقتصادي للشركات نتيجة الشراكة مع الجامعات الحكوميّة، مما يفسر أن المشاريع 

لعالقة بين الشركات الصناعيّة والجامعات الحكوميّة االمر الذي المشتركة أسهمت في توطيد ا

 يشجع على قيام العديد من المشاريع المشتركة بينهما في المستقبل.

ما هي أهم المقترحات في ضوء الدراسات السابقة لتحسين مستوى السؤال البحثي التاسع: 

 نظر الصناعيّين واألكاديميّين؟ الشراكة بين الجامعات الحكوميّة والقطاع الصناعّي من وجهة

لإلجابة على هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات 

الخاصة بمقترحات تحسين مستوى الشراكة بين الجامعات الحكومية والقطاع الصناعي. حيث جاء 

ايجاد نظام فعال لالتصال   جميع متوسطات هذه الفقرات بدرجة مرتفعة؛ االمر الذي يعكس ضرورة

 وتبادل المعلومات بين الجامعات والقطاع الصناعي.  

 مناقشة النتائج

كانت معظم صور الشراكة بين الجامعات الحكوميّة والشركات الصناعيّة تندرج في معظمها 

ضمن المستويات المتوسطة والمنخفضة من الشراكة، وكانت أكثر صور الشراكة من وجهة نظر  

األكاديمّيين )التدريب، إشراك الخبراء الصناعيّين في مجالس الحاكمية، المؤتمرات وورش العمل 

( وأقلها )تطوير األفكار الريادية لألكاديميين، مشاركة الصناعيّين في تطوير المناهج المشتركة

الدراسية والتعليمية في الجامعات، الدعم المالي لطلبة الدراسات العليا(. ومن وجهة نظر  

الصناعيّين كانت أكثر صور الشراكة مع الجامعات الحكومّية )التدريب، إشراك الخبراء  
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مجالس الحاكمية، المؤتمرات وورش العمل المشتركة( وأقلها )الشراكة البحثية،  الصناعيّين في

تطوير االفكار الريادية لألكاديميين، المشاركة في تطوير المناهج الدراسية والتعليمية(. وعلى 

الرغم من وجود تقدير أعلى من قبل األكاديميّين لمستوى الشراكة إال أن معظم صور الشراكة التي  

على تقديرات مرتفعة من وجهة نظرهم ال تقع ضمن المجاالت التي تتطلب تفاعالً مباشراً حصلت  

ً لتصنيف ) وانحصرت في المجاالت التقليدية كالتدريب  Pekmann & Walsh (2007وفقا

 Ashraf et al., (2018)والمؤتمرات العلمية. وتتفق هذه النتائج جزئياً مع ما توصلت اليه دراسة  

( من وجهة نظر األكاديميّين والصناعيّين في الباكستان، ومع دراسة  Yilma, 2018ودراسة )

( من حيث وجود مستوى متوسط للشراكة من وجهة نظر األكاديميّين. هذا 2017)و آغا  العيلة

ويعزى انخفاض مستوى الشراكة بين الجامعات الحكوميّة والقطاع الصناعّي وانحصارها في عدد  

ات المستوى المنخفض إلى مجموعة من األسباب التي توصلت اليها  محدود من المجاالت ذ

 الدراسة: 

تدني مستويات االنفاق على البحث والتطوير سواء في الشركات الصناعيّة أو الجامعات  .1

الحكوميّة أدّت إلى انخفاض مستوى الشراكة بين الجامعات الحكوميّة والشركات الصناعيّة 

حثية والريادة األكاديمية والمجاالت المتعلقة بعملية نقل وخصوصاً في مجاالت الشراكة الب

المعرفة والتكنولوجيا. حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين مخصصات البحث 

والتطوير ومستوى الشراكة وباتجاه طردي بينهما وكانت نسبة االنفاق على البحث والتطوير 

ي مستوياتها الدنيا. كما أن غالبية الشركات في الجامعات الحكوميّة والشركات الصناعيّة ف 

التي شملتها الدراسة ال يحتوي هيكلها التنظيمي قسما متخصصا في البحث والتطوير، 

والشركات التي توفر مثل هذه األقسام تكون صغيرة الحجم يعمل فيها أقل من خمسة موظفين. 

ير على التكنولوجيا المستوردة وتعزى هذه الحقائق إلى أن الشركات الصناعيّة تعتمد بشكل كب

بعد المنافسة في مجال المنتجات الجديدة  تتبنوما زالت تعتمد على اإلنتاج التقليدي ولم 

والمتطورة. أّما بالنسبة للجامعات الحكوميّة فيتبين ضعف االهتمام بالبحث العلمي بشكل عام 

عليمات وزارة التعليم العالي بالتزام الجامعات بالحد األدنى المخصص للبحث العلمي وفقاً لت

مما يعني أن الجامعات الحكومّية التزمت بمهامها التقليدية في جعل عملية التعليم المهمة 

البحث العلمي االهتمام الكافي والمطلوب مما يفسر انخفاض الشراكة  األولى لها ولم تولِ 

 Fontana, et al. (2005)البحثية مع الشركات الصناعيّة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

التي خلصت إلى ان الشركات الصناعيّة التي تركز بشكل كبير على البحث والتطوير أكثر 

التي أكدت أن الشركات التي  Eom & Lee, (2010تعاوناً مع الجامعات، ومع دراسة )

تمتلك قدرات عالية في مجال البحث والتطوير تتمكن بشكل أفضل من غيرها من إنشاء عالقة 

 مع الجامعات.

الرسمية، من حيث تصميم الهيكل التنظيمي في الجامعات الحكوميّة والشركات الصناعيّة  .2

ً والمركزية، ودرجة التعقيد  الجامعات والشركات الصناعيّة  للشراكة بين مثّل معوقاً رئيسيا

كان بعدي المركزية والرسمية حيث    واألكاديميين على حدا سواء.الصناعيّين    من وجهة نظر

، واألكاديميين األكثر عائقاً للشراكة مقارنة مع بعد درجة التعقيد من وجهة نظر الصناعيّين
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  ها في بورصة عمانوتفسر هذه النتيجة إلى أن معظم الشركات الصناعيّة المدرجة أسهم

كبيرة الحجم )باالعتماد على تصنيف البنك  منظماتهي  والجامعات الحكومية االردنية

المركزي األردنّي(، وتمتاز بوجود عدد كبير من المستويات الوظيفية، وتميل إلى أتباع 

( 2016)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مراد  األسلوب البيروقراطي في العملية التنظيمية.

لتي أشارت إلى دور العوائق البيروقراطية واإلدارية في الحد من مستوى الشراكة بين ا

من حيث أن  Abbasnejad, et al. (2011الجامعات والقطاع الخاص، ومع دراسة )

 البيروقراطية ودرجة الرسمية العالية في الجامعات الحكوميّة تعيق الشراكة مع الصناعة. 

من حيث اختالف القيم واألولويات  عات والشركات الصناعيّةاالختالف الثقافي بين الجام .3

بينت الدراسة وجود تقديرات متوسطة شكلت عائقاً امام تحقيق درجة عالية من الشراكة. حيث  

مع  ،من قبل األكاديميّين لالختالف الثقافي بين الجامعات والقطاع الصناعّي للفقرات ككل

ً عند مستوى داللة )∞وجود  ≤( في تقديرات األكاديمّيين 0.05فروق دالة احصائيا

وتتفق  التوقعات والممارسات العملية للمشاريع المشتركة. في والصناعيّين لدور االختالف 

التي أشارت إلى أن االختالفات الثقافية  Azman, et al. (2019هذه النتيجة مع دراسة )

ً في الشراكة بين  & Muscioومع دراسة  ماليزيا،الجامعة والصناعة في  تشكل عائقا

Vallanti, (2014)  التي توصلت إلى أن االختالف في السياق التنظيمي بين الجامعات

 والصناعة يعيق عملية الشراكة في ايطاليا.

إلى نشر نتائج  األولىمن حيث سعى  تضارب األهداف بين الجامعات والشركات الصناعيّة .4

في الحفاظ على سرية النتائج، ورغبة الشركات الصناعيّة في   الثانيةاألبحاث بينما ترغب 

وجود تعارض بين األهداف العلمية مع الحصول على النتائج بشكل أسرع من الجامعات، 

للجامعات مقابل األهداف المادية للشركات الصناعيّة. وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق 

ً في تقديراتهما عند مستوى داللة )∞ ≤( للفقرات المتعلقة بتضارب 0.05دالة إحصائيا

من حيث أن  Muscio & Vallanti, (2014)األهداف. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

التي أكدت أن   Rast, et al. (2012تضارب األهداف يعيق عملية الشراكة، ومع دراسة )

 .يؤثر سلباً على عملية الشراكة فاألهدا المستوى العالي من تعارض

باإلضافة إلى العوامل سابقة الذكر، توصلت الدراسة إلى مجموعة من العوامل الفرعية  

)مستوى الثقة،   المؤثرة على مستوى الشراكة بين الجامعات الحكوميّة والقطاع الصناعّي األردنيّ 

وجود مستوى حيث تبين    .حاضنة بحثية(مستوى االهتمام، قنوات االتصال، نظام الحوافز، وجود  

أعلى من الثقة من قبل الصناعيّين مقارنة باألكاديمّيين لمستوى الثقة بين الجامعات والشركات 

وجود مستوى أعلى من االهتمام بالشراكة وإدراك أهميتها على المستوى الفردي  مع الصناعيّة، 

وجود مستوى متوسط في تقدير األكاديميّين و  ،والمؤسسي من قبل األكاديمّيين مقارنة بالصناعيّين

والصناعيّين لعامل "قنوات االتصال" بين الجامعات والشركات الصناعيّة وبفروق بسيطة غير 

 . دالة إحصائيا في تقديرات األكاديميّين مقارنة بالصناعيّين لهذا العامل
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ية وقسم للربط مع دراسة مجموعة من العوامل المتعلقة بالجامعات كوجود حاضنة بحثوعند  

الصناعة على مستوى الشراكة مع الشركات الصناعيّة، توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة  

لصالح وجود   هااحصائيا بين الجامعات التي تمتلك حاضنة بحثية مقارنة بالجامعات التي ال تمتلك

تائج عدم وجود أثر مع الصناعة فأظهرت الن ألقسام الربطأّما بالنسبة . حاضنة بحثية بالجامعات

قسام في بعض  هذه األ، وتعزى هذه النتيجة إلى حداثة الشراكة ذو داللة إحصائيّة على مستوى لها 

 تفعيل دورها بالشكل المطلوب. أو بسبب عدمالجامعات الحكوميّة 

)المخصصات السنوية لإلنفاق على   الصناعية الشركاتخصائص العوامل المتعلقة ب أما

وجود قسم للبحث والتطوير، حجم قسم البحث والتطوير، طبيعة المجال البحث والتطوير، 

مخصصات البحث )بين ذات أثر ايجابي وجود عالقة طردية فقد تبين الصناعّي للشركة( 

ومستوى الشراكة    ، وجود قسم للبحث والتطوير، طبيعة المجال الصناعي للشركة( وبينوالتطوير

بينما لم يتبين وجود   .(α=  0.05إحصائياً عن مستوى داللة )مع الجامعات الحكوميّة وبفروق دالة  

عالقة دالة إحصائياً لحجم أقسام البحث والتطوير في الشركات على مستوى شراكتها مع الجامعات 

  الحكوميّة.

ومن ناحية أخرى، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تقديرات متوسطة من وجهة نظر 

االجتماعي واالقتصادي للشراكة مع الجامعات على الشركات  الصناعيّين في تقدير األثر 

الصناعيّة، وكان تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي أكثر للشركات التي سبق لها القيام بمشاريع 

مشتركة مع الجامعات الحكوميّة مقارنة بالشركات التي لم يسبق لها القيام بمشاريع مشتركة مع 

بالمقترحات لتحسين مستوى الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعّي،  أّما فيما يتعلق  الجامعات.

فجاء المقترح "إيجاد نظام فعال لتبادل المعلومات بين الجامعات والقطاع الخاص" في المرتبة 

األولى، والمقترح "تفعيل دور مراكز االستشارات والبحوث في الجامعات وتوجيهها تسويقياً على 

ألعمال الصناعيّة." في المرتبة الثانية من وجهة نظر األكاديميّين وفق متطلبات منظمات ا

 والصناعيّين.

 التوصيات

يمكن تقديم التوصيات التالية الرامية لتحسين مستوى نتائج الدراسة مناقشة على ضوء 

 : الشراكة بين الجامعات الحكومية والقطاع الصناعي

تعديل قانون التعليم العالي برفع الحد األدنى للنسبة المخصصة للبحث العلمي في الجامعات  −

 الحكوميّة. 

العمل على إجراء دراسة لمدى جدوى دمج الجامعات الحكوميّة في االقليم الواحد مما يمكن  −

ة ثقة  من زيادة تنافسيتها العالمية وتحسين قدراتها العلمية والبحثية مما ينعكس على زياد

العمل على إحداث تغيير في الهيكل مع  الجامعات.قدرة وامكانات هذه القطاع الصناعّي ب

التنظيمي للجامعات الحكوميّة يهدف إلى تقارب الكليات التطبيقية مع بعضها البعض لتقليص 
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الفجوة الناتجة عن التقسيم القائم على اساس التخصصات العلمية، والحد من اإلجراءات 

 ة والبيروقراطية، والتوجه نحو الالمركزية في اتخاذ القرارات.الروتيني

العمل على إنشاء منصة الكترونية تهدف إلى تشبيك مؤسسات التعليم العالي والشركات  −

الصناعيّة والجهات المعنية باإلبداع والتطوير، تهدف إلى بناء شراكة بحثية قائمة على حل 

الصناعيّة والمساهمة في عملية األبداع والتطوير  المشاكل التقنية التي تواجهها الشركات

تفعيل دور أقسام الربط مع الصناعة في الجامعات الحكوميّة من خالل مع ونقل التكنولوجيا. 

 جعلها وحدات مركزية بدالً من كونها تابعة لكلية معينة.

العمل على إنشاء نظام االبداع الوطني على غرار بعض الدول ليشكل مظلة في نشر االبداع  −

 اتإنشاء مختبرعلى  الجامعات  ونقل المعرفة والتكنولوجيا على الصعيد الوطني، مع تشجيع  

بداية تحول لنظام االبداع المفتوح مع األفراد ك ها( خارج أسوارLiving labs) ةحي

حدائق علمية ومناطق تقنية تعتمد على وجود تحالفات بين او    .المحيط  والمجتمع  والمؤسسات

 الجامعات والشركات الصناعيّة.
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مجلة المثقال  (. معوقات تطور البحث العلمي في الجامعات األردنيّة. 2015) .النجار، فايز −
 .146-109 (.9) 1، للعلوم االقتصاديّة واإلدارية
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 (. القطاع الصناعي األردني. متوفر على الموقع 2017) .هيئة االستثمار األردنية −

https://www.jic.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D

8%A7%D8%B9%D8%A9/  

 2019\6\18الموقع بتاريخ تم زيارة  

(. نبذة عن قطاع التعليم العالي في األردن. متوفر على 2020العالي األردني )وزارة التعليم   −

  http://www.mohe.gov.jo/ar/pages/BriefMohe1.aspxالموقع: 

. متوفر على 2021-2017(. السياسة الصناعية  2016وزارة الصناعة والتجارة والتموين ) −

  الموقع :

https://www.mit.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Departem

ents/industrial%20development/3027ccb6-67e8-468c-ace3-

e4b3918ea493.pdf  
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