انتذريب مذخم فؼبل نهشزاكت بيه جبمؼت انقذس وانقطبع انخبص
ورقت مقذمت الجتمبع هيئت مجبنس جبمؼت انقذس انمىؼقذ في أريحب
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وحيذ جبزان
رئيس جمؼيت انمذربيه انفهسطيىييه

محتىي انىرقت
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مقدمة
الشراكة بٌن الجامعة والقطاع الخاص
الشراكة فً مجال التدرٌب
مفهوم التدرٌب وأهمٌته وأشكاله
مٌادٌن الشراكة فً مجال التدرٌب
عوائد الشراكة فً مجال التدرٌب على المجتمع
جوانب االستفادة من الشراكة فً مجال التدرٌب
معوقات الشراكة فً مجال التدرٌب
التوصٌات

أسئهت ػه انشزاكت في مجبل انتذريب
لتأسٌس عالقة شراكة حقٌقٌة وفعالة فً مجال التدرٌب بٌن جامعة القدس وبٌن
القطاع الخاص ،وتحدٌد الدور الذي ٌمكن أن تسهم به هذه الشراكة فً تحقٌق
أهدافهماٌ ،نبغً على الطرفٌن التفكٌر فً األسئلة اآلتٌة والبحث عن إجاباتها:
•
•
•
•
•
•
•

ما طبٌعة هذه الشراكة بٌن جامعة القدس والقطاع الخاص؟
ما أبرز جوانب االستفادة من هذه الشراكة لكال الطرفٌن؟
ما الذي تتطلبه هذه الشراكة لكً تكون حقٌقٌة وفعالة وتسهم فً تحقٌق
الفائدة للطرفٌن؟
كٌف تسهم هذه الشراكة فً تحمل القطاع الخاص لدوره فً توجٌه مخرجات
التعلم؟
كٌف تخدم هذه الشراكة التنمٌة بأشكالها المختلفة فً المجتمع الفلسطٌنً؟
ما الذي ٌمكن تعلمه من التجارب المحلٌة والدولٌة الناجحة لهذه الشراكة؟
ما أبرز معوقات أو تحدٌات تعزٌز هذه الشراكة؟

مفهىو انتذريب
التدرٌب هو عملٌة مستمرة مخططة ومنتظمة تهدف إلى تغٌٌر نمط
سلوك وتفكٌر المتدربٌن ومساعدتهم على اكتساب المعارف
والمهارات التً ٌحتاجون إلٌها ألداء أعمالهم بشكل أفضل ،أو
لتجهٌزهم لوظائف أعلى ،أو لتحسٌن قدراتهم على مواجهة
مشكالت تواجه المنظمة التً ٌعملون بها؛ وهذا ما ٌعود بالفائدة
للمتدرب والمنظمة معا؛
والتدرٌب عبارة عن إجراءات منظمة ومخطط لها تعمل على
مساعدة العاملٌن على األداء الجٌد ،وهو أٌضا ٌصب فً مصلحة
تحقٌق أهداف المنظمة (جامعة القدس) ،وخاصة تلك المتعلقة
بتحسٌن فعالٌة األداء والكفاءة فً اإلنتاج .

أهميت انتذريب ببنىسبت نهمىظمت
• تلبٌة احتٌاجات المنظمة من المصادر البشرٌة
المدربة.
• تعزٌز انتماء العاملٌن للمنظمة وشعورهم بالمسؤولٌة
نحوها.
• تمكٌن المنظمة من مساٌرة ومواكبة التطور التقنً
واإلداري والتغٌرات فً بٌئة العمل.

أهميت انتذريب ببنىسبت نهؼبمهيه في انمىظمت
• تنمٌة وتطوٌر مهاراتهم ومعارفهم ،واتجاهاتهم نحو العمل.

• توعٌتهم بأدوارهم المتنوعة والمختلفة ،وتزوٌدهم بالمهارات
والمعارف التً تمكنهم من القٌام بتلك األدوار بكفاءة وفاعلٌة.
• تعزٌز قدرتهم وكفاءتهم على التعامل مع ال ُمتغ ٌّرات فً العمل والحٌاة.
التطور التكنولوجً ال ُمتسارع
• رفع مستوى إنتاجٌتهم من خالل مواكبة
ّ
وتطبٌق المهارات الجدٌدة التً ٌكون قد تدرب علٌها.
• تحفٌزهم وتعزٌز رضاهم الوظٌفً؛مما ٌزٌد من دافعٌتهم للعمل ،ومن
والئهم وانتمائهم للعمل.

أشكبل انتذريب

التدرٌب فً موقع العمل

التدرٌب خارج موقع العمل

أ -التناوب الوظٌفً

أ -التدرٌب فً مراكز أو معاهد متخصصة.

ب -التدرٌب الوظٌفً المبرمج

ب -المشاركة فً المؤتمرات والمنتدٌات
التً تتم خارج البلد.

ج -اإلثراء الوظٌفً

ج -استضافة خبٌر متخصص للتدرٌب على
بعض المستجدات.

د -التلمذة

التدرٌب وفق عدد االشخاص
المشاركٌن

التدرٌب وفق المستوى التنظٌمً
التدرٌب اإلداري

تدرٌب شخصً أو فردي

التدرٌب اإلشرافً

تدرٌب جماعً

التدرٌب التخصصً

التدرٌب وفق الفترة الزمنٌة

التدرٌب حسب عالقته بالخدمة

التدرٌب قصٌر األجل

تدرٌب ما قبل الخدمة

التدرٌب طوٌل األجل

التدرٌب أثناء الخدمة

عالقة منظمات
القطاع الخاص
بالتدرٌب

مزودة للتدرٌب

متلقٌة للتدرٌب

االستشارات
تطوٌر برامج
تدرٌبٌة
وتنفٌذها

البحوث
المشركة
مٌادٌن الشراكة
فً مجال
التدرٌب
تنظٌم فعالٌات
مشتركة

التطبٌق العملً
رعاٌة
المبدعٌن
والمبتكرٌن

ميبديه انشزاكت في مجبل انتذريب
•
•
•
•
•
•

االستشارات
التطبٌق العملً
البحوث المشتركة
رعاٌة المبدعٌن والمبتكرٌن
تنظٌم فعالٌات مشتركة
تطوٌر برامج تدرٌبٌة وتنفٌذها :وٌمكن أن تشمل هذه البرامج المهارات اآلتٌة:
المهارات الحٌاتٌة  :Soft Skillsوهً المهارات التً تساعد فً فهم الحٌاة وتتعلق بشتى الجوانب
الحٌاتٌة ،مثل :التواصل الفعال ،والتفكٌر الناقد ،وحل المشكالت ،واتخاذ القرارات ،والعمل فً
فرٌق.
مهارات إدارة األعمال  :Business Skillsتشمل مهارات بناء نموذج العمل Business Model
وخطط العمل ،ومخططات تدفق األعمال ،والخطط اإلجرائٌة ،وخطط التسوٌق ،وتحلٌل القوائم
المالٌة ،ودراسات السوق ،والجدوى االقتصادٌة ،والتخطٌط االستراتٌجً.

المهارات التقنٌة  :Technical Skillsوهً مهارات التعامل مع تكنولوجٌا العصر فً مجاالت
البحث والتطوٌر واإلنتاج وضبط الجودة.

انذراسبث انثىبئيت :تجزبت محهيت في انشزاكت
• نظام طورته جامعة القدس عام  ،2015وٌجمع بٌن الدراسة النظرٌة والتطبٌق العملً،
وٌسهم فً تعزٌز جودة بٌئة التعلٌم األكادٌمً ،وتعزٌز تفاعلها مع سوق العمل.
• ٌسهم فً رفع المستوى المهنً لدى الشباب ،وٌتٌح لهم التعرض واالحتكاك مع
التحدٌات الحقٌقٌة فً بٌئة العمل،
• ٌسهم فً توفٌر فرص عمل جٌدة للطلبة بعد التخرج ،وٌفتح لهم آفاقا لتوظٌف
مهاراتهم ،واطالق ابداعاتهم.
• ٌسهم فً جسر الفجوة بٌن مخرجات التعلٌم األكادٌمً واحتٌاجات ومتطلبات سوق
العمل الفلسطٌنً ،وٌعزز المواءمة بٌنهما.
• ٌحقق التكامل بٌن الدراسة وربط المتعلم فً بٌئة العمل منذ بداٌة التحاقه بالدراسة
الجامعٌة ،وٌنظر إلى مؤسسات القطاع الخاص بصفتها أماكن للتعلم.

• ٌوفر للطالب فرصة التعلم فً جامعة القدس ،والتطبٌق العملً فً احدى الشركات
الفلسطٌنٌة المتخصصة.
• ٌتعلم الطالب وٌعمل ضمن مجموعات صغٌرة.
• ٌتٌح الفرصة للتفاعل ما بٌن الجامعة وشركاءها فً القطاع الخاص ،وٌشركهم فً
تطوٌر البرامج التعلٌمٌة فً الجامعة.
• ٌتبع نهج «الحس واالستجابة» حٌث ٌتم تحدٌد احتٌاجات ومتطلبات سوق العمل من
جهة ،والمواد التً ٌنبغً أن ٌتعلمها الطالب فً بٌئة العمل ،أو ٌتعلمها بشكل نظري فً
الجامعة.
• ٌزود الطلبة بمهارات ٌحتاجها القطاع الخاص ،وٌعد الطلبة مشارٌع تخرج حول
مواضٌع تخص الشركات التً ٌتدربون لدٌها فً الفترة العملٌة.
• ٌسهم فً تطوٌر قدرات الشركات وتطوٌر بٌئتها الداخلٌة لكً تتمكن من احتضان
الطلبة ،وتعزٌز فرصهم فً التدرٌب العملً.

ػىائذ انشزاكت في انتذريب ػهً انمجتمغ
• تضع التدرٌب والتعلم المستمرٌن فً صمٌم سٌاسات التنمٌة الوطنٌة؛
• تسهم فً وضع سٌاسات واستراتٌجٌات تنمٌة وتدرٌب الموارد
البشرٌة؛
• تسهم فً إصالح وتطوٌر سٌاسات التدرٌب وبرامجه؛
• تشجع التشارك فً الخبرات المتعلقة بأفضل الممارسات فً التدرٌب؛
• تضع إطار مؤهالت وطنً لتسهٌل التعلم المتواصل واالعتراف
والكفاءات والمؤهالت؛

• تجعل عرض المهارات ٌتناسب مع الطلب علٌها ،وتقدم التوجٌهات إلى
األفراد فً اختٌارهم للتدرٌب والمسار الوظٌفً.

• تسهم فً تحلٌل االتجاهات فً سوق العمل وتنمٌة وتدرٌب
الموارد البشرٌة ،وتسهم فً التأثٌر على معدالت البطالة؛
• تشجع تبنً منهجٌات وتقنٌات معاصرة فً التدرٌب؛

• تحفز اعتماد أفضل الممارسات فً تنمٌة الموارد البشرٌة،
واالستثمار فً التدرٌب؛
• االرتقاء بالقطاع الخاص والعمل على اٌجاد حلول للمشاكل
التً تواجه منظماته؛
• تشجٌع األفراد على تطوٌر قدراتهم ومساراتهم المهنٌة.

جىاوب استفبدة جبمؼت انقذس مه هذي انشزاكت
• توفٌر فرص التدرٌب العملً لطلبة الجامعة.

• تطوٌر وإعداد البرامج والمقررات الدراسٌة فً الجامعة
وتقٌٌمها وجعلها أكثر مواكبة لمتطلبات سوق العمل.
• رفد البحث العلمً بموضوعات مستمدة من الواقع العملً
القائم.
• تنمٌة كفاٌات أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة.
• إٌجاد مصادر تموٌل للجامعة تمكنها من تطوٌر برامجها.

جىاوب استفبدة انقطبع انخبص مه هذي انشزاكت
• الحصول على احتٌاجاته من الكوادر البشرٌة المتخصصة من مخرجات
الجامعة
• االستفادة من األبحاث التطبٌقٌة المنجزة فً الجامعة والمتعلقة
بالمجاالت اإلنتاجٌة والتطبٌقٌة.
• نقل المعرفة الحدٌثة من الجامعة إلى الواقع التطبٌقً ،واالستفادة منها
فً ابتكار منتجات أو أسالٌب عمل جدٌدة.
• االستفادة من المرافق والخدمات والتسهٌالت المتوافرة فً الجامعة.

• المشاركة فً تحمل القطاع الخاص لمسؤولٌته تجاه مخرجات التعلم.

مؼىقبث انشزاكت بيه انجبمؼت بيه انجبمؼت وانقطبع انخبص
• تدنً اهتمام الجامعة بالجانب التسوٌقً والتوعٌة المجتمعٌة المتعلقة بأنشطة
ومخرجات الجامعة وبرامجها وخدماتها وتخصصاتها ومدى قدرتها على حل
مشكالت المجتمع ومنظمات األعمال عن طرٌق التدرٌب والتطوٌر.
• انشغال الجامعة بالتدرٌس والجانب األكادٌمً على حساب الجانب التطبٌقً،
وضعف اهتمامها بإجراء بحوث تطبٌقٌة تعالج مشكالت القطاع الخاص.

• عدم اهتمام الخطط االستراتٌجٌة للجامعة بربط البرامج والتخصصات فً
الجامعات باحتٌاجات القطاع الخاص من المهارات والمعارف والقدرات.
• ارتباط تنفٌذ البحث العلمً بالجامعة ببرامج ٌقتصر هدفها على مساعدة
الباحثٌن فً الترقً بالدرجات األكادٌمٌة ،وال ٌشمل تصمٌم األبحاث الجارٌة
احتٌاجات المجتمع ،ومشاكله.

• انتظار الجامعة لمبادرات القطاع الخاص بطلب الشراكة ،ومبالغة بعض
الخبراء العاملٌن فً الجامعة فً تقدٌر تكلفة االستشارات التدرٌبٌة.
• ضعف ارتباط المناهج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة فً الجامعات باحتٌاجات القطاع
الخاص وما ٌواجه من مشكالت ومعوقات.
• ضعف ثقة منظمات القطاع الخاص بمخرجات الجامعة من المهارات البشرٌة
والبرامج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة واألبحاث والدراسات ذات العالقة بالتدرٌب.
• وجود انطباعات سلبٌة لدى العدٌد من منظمات القطاع الخاص بأن الجامعات
بعٌدة نسبٌا عن االهتمام بمجال التدرٌب الذي تحتاجه أو تختص فٌه.
• عدم المعرفة الكافٌة بإمكانٌات الجامعة وعناصر تمٌزها ومدى قدرتها على
تطوٌر مخرجات القطاع الخاص وحل مشكالته عن طرٌق التدرٌب.

تىصيبث مىجهت نجبمؼت انقذس
– تقدٌر الجامعة أهمٌة هذه الشراكة ،وقٌامها بدورها فً تفعٌل وتطوٌر عالقتها
بمنظمات القطاع الخاص.
– التواصل المستمر مع مؤسسات سوق العمل كاالتحادات الصناعٌة والغرف التجارٌة وشركات
القطاع الخاص ،ومعرفة احتٌاجاتهم المتغٌرة باستمرار ،وتكٌٌف البرامج الدراسٌة معها.
– التسوٌق الفعال لبرامج وخدمات الجامعة على نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة.
– االهتمام بالتطبٌق العملً والربط بٌن الجانب النظري والتطبٌق العملً للطالب.
– تعزٌز مشاركة ممثلً القطاع الخاص فً هٌئات الجامعة ذات االهتمام المشترك.
– تفعٌل دور مراكز االستشارات والتعلٌم المستمر والبحوث فً الجامعة وتوجٌهها تسوٌقٌا ً
وفق متطلبات منظمات األعمال من البحوث والبرامج التدرٌبٌة واالستشارات والخبرات.
– توجٌه بعض البحوث التً ٌجرٌها الطلبة على دراسة االحتٌاجات التدرٌبٌة للقطاع الخاص.

توصٌات موجهة للقطاع الخاص
• تزوٌد الجامعة بالمعلومات المطلوبة عن احتٌاجاته من الكوادر
البشرٌة المتخصصة والكفاٌات المطلوبة فٌها.
• تسهٌل إمكانٌات التدرٌب العملً لطالب الجامعة وفق نظام
وضوابط ٌتم االتفاق علٌها بٌن الطرفٌن.
• المساهمة فً تطوٌر الخطط التعلٌمٌة والمناهج وفق االحتٌاجات
القائمة.
• المساهمة فً تنمٌة قدرات الموارد البشرٌة العاملة فً
الجامعات.

توصٌات موجهة لجامعة القدس والقطاع الخاص
– إعداد خطة استراتٌجٌة تحدد فٌها االحتٌاجات وتوضح االتجاهات
والمنطلقات الفكرٌة للشراكة ،وتحدد بموجبها البرامج التدرٌبٌة
ومحتوٌاتها وأهدافها وتفاصٌل كل برنامج.
– تطبٌق الشراكة على مراحل (التهٌئة واإلعداد ،والتجرٌب فً قطاعات
محددة ،وتطوٌر قصص نجاح فً ذلك ،والتنظٌم والتنفٌذ ،والمتابعة
والتقٌٌم).
– االرتقاء المستمر بكفاٌات الموارد البشرٌة فً الجانبٌن وتنمٌة
قدراتها ،من خالل التوسع الكمً والنوعً فً برامج التعلٌم،
والتدرٌب التقنً والتأهٌل المهنً.
– مضاعفة اهتمام الخطط االستراتٌجٌة بربط البرامج والتخصصات فً
الجامعة بالبرامج واالحتٌاجات التدرٌبٌة للقطاع الخاص.

