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 شكر وعرفان

الككككككذي أمككككككدني بككككككالقوة والتوفيككككككق  تمككككككام هككككككذه الدراسككككككة فبف ككككككله تككككككتم  وأخيككككككراالشكككككككر هلل أوال 
 . الصالحات

الكككككدكتور صكككككالح الكككككزرو التميمكككككي علكككككى عرفانكككككا وتقكككككديرا للجميكككككل، أتقكككككدم بالشككككككر لمشكككككرفي 
 .ما قدمه من دعم ومشورة وعلم، لم يتوان يوما عن مساعدتي فله جزيل الشكر

عرفانككككا وتقككككديرا أتقككككدم بالشكككككر لجامعككككة الخليككككل التككككي فتحككككت أبوابهككككا لطككككال  العلككككم،  ممثلككككة 
دارتهككككككا، وأخككككككا بالككككككذكر كليككككككة إدارة األعمككككككال ممثلككككككة بعميككككككدها الككككككدكتور محمككككككد  بكافككككككة كوادرهككككككا واص

الجعبككككري، وسكككككرتيرة الكليككككة، وكافككككة أع ككككاي الهيئككككة التدريسككككية فيهككككا، كمككككا وأشكككككر لجنككككة المناقشككككة 
بداي المالحظات القيمة حولها  .على ما تكبدوه من مشقة في قراية ومراجعة الرسالة، واص

أسككككرة جامعككككة بوليتكنككككك فلسككككطين، ممثلككككة بمجلككككس األمنككككاي رئيسككككًا  إلككككىكمككككا وأتقككككدم بالشكككككر 
رورا بككككك دارة الجامعكككككة رئيسكككككا ونوابكككككا، ومكككككدراي الكككككدوائر ا داريكككككة، وككككككل مكككككن قكككككدم لكككككي وأع كككككاي، مككككك

المسكككككاعدة والتسكككككهيالت فكككككي إجكككككراي هكككككذه الدراسكككككة، كمكككككا وأخكككككا بالكككككذكر زمالئكككككي وزميالتكككككي فكككككي 
كليككككة المهككككن التطبيقيككككة مككككن العميككككد والسكككككرتارية، وجميككككد أع ككككاي هيئككككة التككككدريس، لمككككا أبككككدوه مككككن 

عطائي المعلومات بكل شفافيةتفاعل وحرا أثناي إجراي   .المقابالت، واص

أتقكككككدم بالشككككككر الجزيكككككل لككككككل مكككككن قكككككابلتهم مكككككن خكككككار  جامعكككككة البوليتكنكككككك لمكككككا أبكككككدوه مكككككن 
 .اهتمام وت حية بالوقت أثناي إجراي المقابلة

كمكككككا وأشككككككر زوجكككككي ن كككككال صكككككالح علكككككى مكككككا قدمكككككه لكككككي مكككككن دعكككككم، ومكككككا تحملكككككه مككككككن 
وتقكككككديم  بكككككه مكككككن جهكككككد فكككككي جلككككك  مراجكككككد للدراسكككككةمسكككككتوليات وأعبكككككاي أسكككككرية إ كككككافية، ومكككككا قكككككام 

 . المشورة كلما احتجت ذلك

 . كل من قدم لي مساعدة ساهمت في انجاز هذه الرسالة إلىكما وأتقدم بالشكر 

 الباحثة

 



 خ
 

 ملخص

فكككككككي جامعكككككككة بوليتكنكككككككك  أجريكككككككت هكككككككذه الدراسكككككككة، التكككككككي اسكككككككتهدفت كليكككككككة المهكككككككن التطبيقيكككككككة

، بهكككككدر الخكككككرو  بيليكككككات لتحسكككككين أداي كليكككككة 2102-2100كحالكككككة دراسكككككية فكككككي العكككككام  فلسكككككطين

المهكككككككككن التطبيقيكككككككككة فكككككككككي جامعكككككككككة بوليتكنكككككككككك فلسكككككككككطين فكككككككككي  كككككككككوي اسكككككككككتراتيجية للكليكككككككككة تتوافكككككككككق 

 .2101واالستراتيجية الوطنية للتعليم والتدري  المهني والتقني المراجعة والمقرة في العام 

هكككككذه الدراسكككككة، واالعتمكككككاد علكككككى بيانكككككات أوليكككككة وثانويكككككة،  تكككككم اسكككككتخدام المكككككنه  الكيفكككككي فكككككي

تكككككم الحصكككككول عليهكككككا عبكككككر اسكككككتخدام المقكككككابالت الفرديكككككة شكككككبه المنتظمكككككة، والمقكككككابالت الجماعيكككككة، 

، والتقكككككارير غيكككككر المنشكككككورة 2112وخبكككككرة الباحثكككككة كونهكككككا ع كككككو هيئكككككة تكككككدريس فكككككي الكليكككككة منكككككذ 

 . عن الكلية وغيرها من األدبيات

ا شككككككالية األسككككاس التككككي تعكككككاني منهككككا كليككككة المهكككككن التطبيقيككككة، والتكككككي  أظهككككرت الدراسككككة أن

وقككككد ظهككككرت هككككذه ا شكككككالية فككككي " إشكككككالية الهويككككة"تعتبككككر سككككببًا رئيسككككًا فككككي أغلكككك  مشككككاكلها هككككي 

جامعكككككة، فانتقلكككككت الكليكككككة التكككككي كانكككككت محكككككط  إلكككككى" البوليتكنكككككك"م عنكككككدما تكككككم تحويكككككل 0111العكككككام 

لعزلككككة والتهمككككيل وعككككدم التقككككدير رغككككم الككككدور المهككككم الككككذي عهككككد مككككن ا إلككككىاهتمككككام قيككككادة المتسسككككة 

مازالكككككت تقكككككوم بكككككهي وقكككككد تكككككتثرت عمليكككككة التخطكككككيط االسكككككتراتيجي بهكككككذه ا شككككككالية سكككككلبيا وأثكككككر ذلكككككك 

 .   على األداي العام للكلية

أن عمليكككككة التخطكككككيط االسكككككتراتيجي المسكككككتخدمة فكككككي الكليكككككة   إلكككككىكمكككككا أن الدراسكككككة خلصكككككت 

وجككككود  ككككعر فككككي آليككككات التخطككككيط  إلككككىالكككككافي لهككككا، با  ككككافة  تعككككاني مككككن عككككدم وجككككود الككككدعم

بشككككككل عكككككام بسكككككب  العديكككككد مكككككن التحكككككديات التكككككي تواجكككككه الكليكككككة، منهكككككا التبعيكككككة ا داريكككككة والماليكككككة 

النظكككككرة الدونيكككككة التكككككي يعكككككاني منهكككككا التعلكككككيم المهنكككككي والتقنكككككي  إلكككككىلجامعكككككة البوليتكنكككككك، با  كككككافة 



 د
 

القكككككة مكككككد المجتمكككككد والكككككذي يكككككنعكس علكككككى تقيكككككيم بشككككككل عكككككام والكليكككككة بشككككككل خكككككاا، و كككككعر الع

 .المجتمد ألدائها

كمكككككا أن الكليكككككة تعكككككاني مكككككن  كككككعر فككككككي نظكككككم تقيكككككيم األداي المسكككككتخدمة فكككككي الكليكككككة وفككككككي 

الجامعكككككة كككككككل، واقتصكككككار هكككككذه الكككككنظم علكككككى تقيكككككيم بعككككك  الجزئيكككككات فكككككي أداي الكليكككككة، وتعدديكككككة 

أهميككككة تشكككككيل  إلككككىمن توصككككياتها فككككي الجهككككات التككككي تقككككوم بعمليككككة التقيككككيم، وأشككككارت الدراسككككة  كككك

مجلكككككس استشكككككاري لرسكككككم السياسكككككات والخطكككككط واالسكككككتراتيجية، وو كككككد آليكككككات وأنظمكككككة تقيكككككيم أداي 

للكليككككككة، ومتابعككككككة وحككككككدة الدراسككككككات وتطككككككوير المنككككككاه ، ووحككككككدة العالقككككككات العامككككككة، كمككككككا أوصككككككت 

بيككككككككق ككككككككال مكككككككن وزارتككككككككي العمكككككككل، والتربيككككككككة والتعلكككككككيم العكككككككالي ب ككككككككرورة ا سكككككككرا  فككككككككي تفعيكككككككل تط

االسككككككككتراتيجية الوطنيككككككككة للتعلككككككككيم والتككككككككدري  المهنككككككككي والتقنككككككككي، و ككككككككرورة العمككككككككل علككككككككى التوعيككككككككة 

 .           المجتمعية ألهمية التعليم المهني والتقني، وتحسين نظرة المجتمد له
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Improving Performance of Technical Colleges  

In Line with the National Strategy of Technical Vocational Education and Training 

Case Study: College of Applied Professions at Palestine Polytechnic University 

Abstract 

This study, which targeted the College of Applied Professions (CAP) 

at Palestine Polytechnic University (PPU) as a case study, was conducted 

in 2011-2012. It aimed at finding mechanisms to enhancing the 

performance of the CAP in the light of the Faculty's strategy in line with 

the National Strategy of Technical Vocational Education and Training 

(TVET) that launched in 2010.  

The study used a quantitative approach. Primary and secondary data 

were collected through individual and collective semi-structure interviews, 

the researcher's experience, who has been an instructor at the CAP since 

2006, and through gray and available literature pertinent to CAP. 

The study showed that the "issue of identity" is the main problematic 

issue facing the CAP. This problem appeared in 1999 when the 

"Polytechnic" was  upgraded from a community technical college to a 

university with four faculties including the CAP. The interest of the 

administration became focused on the university at the expense of the CAP. 

As a result, the CAP started suffering from  negligence and marginalization 

despite its crucial role. The deterioration in the status of the CAP has 

affected its strategic planning process and its performance negatively.  

The study concluded that the process of strategic planning used at the  

CAP lack adequate support. It also concluded that there was a general 

weakness in planning mechanisms due to challenges confronting the 

faculty, such as the administrative and financial dependency on PPU; the 

perception of inferiority experienced by vocational and technical education, 
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in general, and the college, in particular; as well as the weak relationship 

with the local community. This weak relationship reflected on the 

community's assessment of the  CAP performance 

Moreover,   CAP is suffering from certain weaknesses, such as the 

lack of performance assessment systems implemented at both CAP and 

PPU in general; these systems are exclusive to assess some parts of the 

college's performance; and the multiplicity of assessors.  

In its recommendations, the study stressed the importance of forming 

an advisory council to decide on policies and strategic plans, set up 

mechanisms and systems to assess CAP performance, follow-up units of 

studies and curriculum development, and public relations.  

The study also calls for both Ministry of Labor and Ministry of 

Education and Higher Education to take a quick action to implement TVET 

strategy. Finally, the necessity of raising the community's awareness of the 

importance of TVET was stressed. 
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 اإلطار العام للدراسة: األولالفصل 

 

يتنكككككككككككاول هكككككككككككذا الفصكككككككككككل مقدمكككككككككككة عامكككككككككككة عكككككككككككن األداي المتسسكككككككككككي وعالقتكككككككككككه بكككككككككككالتخطيط 

االسكككككككتراتيجي، وأهميكككككككة األداي بالنسكككككككبة لمتسسكككككككات التعلكككككككيم المهنكككككككي والتقنكككككككي، ومشككككككككلة الدراسكككككككة، 

وأهكككككككككككدافها، وفر يتها،وأسكككككككككككئلتها، ومبرراتهكككككككككككا، وأهميتهكككككككككككا، وحكككككككككككدودها ومحكككككككككككدداتها، وهيكليتهكككككككككككا، 

 . ومفاهيمها ومصطلحاتها

 :مقدمة .1.1

فكككككي بنكككككاي ككككككوادر متهلكككككة للعمكككككل المباشكككككر فكككككي سكككككوق أهميكككككة كبكككككر  الكليكككككات التقنيكككككة  تحتكككككل

الكثيككككر مككككن الجهككككات تهككككتم بدراسككككة واقككككد متسسككككات التعلككككيم  ، األمككككر الككككذي جعككككلالعمككككل الفلسككككطيني

والتككككدري  المهنكككككي والتقنكككككي، وتعتبكككككر الكليكككككات التقنيكككككة إحككككد  هكككككذه المتسسكككككات التكككككي تخكككككر  أفواجكككككا 

 .الفلسطينيالعمل سوق الفنيين في التخصصات المختلفة التي يحتاجها من 

إن تكككككككوفر الفهككككككككم السكككككككليم والوا ككككككككق ألهميككككككككة التخطكككككككيط االسككككككككتراتيجي مكككككككن قبككككككككل صككككككككانعي 

أ كككككحى ، وقكككككد صكككككبق  كككككرورة لنجكككككاح العمليكككككة ا داريكككككةأ القكككككرار فكككككي المتسسكككككات التعليميكككككة التقنيكككككة

  .1سات التعليم التقني في فلسطينفي متس هابد من التخطيط االستراتيجي  رورة ال

 ،هكككككذا االهتمكككككام تكككككم و كككككد االسكككككتراتيجية الوطنيكككككة للتعلكككككيم المهنكككككي والتقنكككككي وانطالقكككككا مكككككن 

 .2القطاعين العام والخاا جميد األطرار ذات العالقة في بمشاركة واسعة من

                                                           
1
ة ا سالمية، غزة، ، رسالة ماجستير، الجامعفي مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة االستراتيجيواقع التخطيط الشويخ، عاطر، 

 .2112فلسطين، 
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كنككككككك فلسككككككطين فككككككي الخليككككككل مككككككن أعككككككرق يتوتعتبككككككر كليككككككة المهككككككن التطبيقيككككككة فككككككي جامعككككككة بول

، وقككككككد تككككككم جامعككككككة بوليتكنككككككك فلسككككككطينل النككككككواة التتسيسككككككية الفلسككككككطينية، وشكككككككلت ت التقنيككككككةالكليككككككا

الكليككككككة  وقككككككد تطككككككورتهندسككككككية متنوعككككككة، تقنيككككككة و  رفككككككد المجتمككككككد المحلككككككي بتخصصككككككاتل تتسيسككككككها

اليكككككوم تشكككككتمل علكككككى  وهكككككي عشكككككرين تخصصكككككا، إلكككككىأفقيكككككا حتكككككى وصكككككل عكككككدد التخصصكككككات فيهكككككا 

ودائككككككككككرة الحاسككككككككككو  وتكنولوجيككككككككككا  ،والمصككككككككككرفية دائككككككككككرة العلككككككككككوم ا داريككككككككككة :ثككككككككككالث دوائككككككككككر هككككككككككي

  .3ودائرة المهن الهندسية ،المعلومات

األخيكككككرة االهتمكككككام المتزايكككككد بكككككالتعليم والتكككككدري  المهنكككككي والتقنكككككي فكككككي  يالحكككككظ فكككككي السكككككنوات

  علككككككى اخككككككتالر أنواعهككككككا فككككككي جككككككانبي العككككككر  والطلكككككك  وبككككككدأت اتجاهككككككات المتسسككككككات ،فلسككككككطين

فككككي خريجككككي التعلككككيم والتككككدري  المهنككككي  يجكككك  أن تتككككوفرتحديككككد المهككككارات الفنيككككة التككككي  تتجككككه نحككككو

، ممكككككا يفكككككر  تحكككككديات ومكككككد  ماليمكككككة مواصكككككفات الخكككككريجين الحتياجككككات سكككككوق العمكككككل ،والتقنككككي

جديكككككدة علكككككى متسسكككككات التعلككككككيم والتكككككدري  المهنكككككي والتقنكككككي، ومنهككككككا كليكككككة المهكككككن التطبيقيكككككة فككككككي 

  .جامعة بوليتكنك فلسطين

وعمكككككل  ،نفتاحكككككه علكككككى العكككككالم الخكككككارجيوالسكككككعي ال ،تطكككككور سكككككوق العمكككككل الفلسكككككطينيمكككككد و 

ودخكككككككول عكككككككدد مكككككككن الخكككككككريجين فكككككككي أسكككككككواق العمكككككككل العربيكككككككة المجكككككككاورة وغيرهكككككككا مكككككككن األسكككككككواق، 

التجاريكككككككككة،  الصكككككككككناعية أو التقنيكككككككككات الحديثكككككككككة علكككككككككى مختلكككككككككر القطاعكككككككككات سكككككككككواي الخدماتيكككككككككة أو

لتحسكككككين أدائهكككككا واالعتمكككككاد أي وقكككككت م كككككى  بحاجكككككة أكبكككككر مكككككنكليكككككة المهكككككن التطبيقيكككككة  أصكككككبحت

 .تنعكس على األدايعلى معايير وا حة في العمل من خالل خطط مو وعة بعناية 

                                                                                                                                                                          
، رام 2101نوفمبر  31المراجعة المعتمدة في  ،التعليم والتدريب المهني والتقني استراتيجية وزارة التربية والتعليم العالي، ،وزارة العمل 2

 .اهلل، فلسطين
 .2100، دليل كلية المهن التطبيقيةجامعة بوليتكنك فلسطين،  3
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  2101العكككككام اعتمكككككاد االسكككككتراتيجية الوطنيكككككة للتعلكككككيم والتكككككدري  المهنكككككي والتقنكككككي فكككككي ولعكككككل 

والتقنكككككككي، الراميكككككككة لتطكككككككوير متسسكككككككات التعلكككككككيم والتكككككككدري  المهنكككككككي  تتويجكككككككا لهكككككككذه الجهكككككككوديمثكككككككل 

وتحقيككككق االنسككككجام مككككا بككككين جانكككك  العككككر  ممككككثال بهككككذه المتسسككككات وخريجيهككككا، وجانكككك  الطلكككك  

  .ممثال بسوق العمل وممثليه

 :مشكلة الدراسة .1.1

تتمثككككككككل مشكككككككككلة الدراسككككككككة فككككككككي إدراك مككككككككد  انسككككككككجام الخطككككككككة االسككككككككتراتيجية لكليككككككككة المهككككككككن 

التطبيقيكككككة، مكككككد االسكككككتراتيجية الوطنيكككككة للتعلكككككيم والتكككككدري  المهنكككككي والتقنكككككي، وانعكاسكككككها علكككككى أداي 

 . الكلية

 :الدراسة أهداف .1.1

آليككككككات لتحسككككككين أداي كليككككككة المهككككككن  إلككككككىالوصككككككول  الدراسككككككة هككككككو لهككككككذه الهككككككدر الككككككرئيس   

انعككككككاس الخطكككككو الوطنيكككككة للتعلكككككيم والتكككككدري  المهنكككككي والتقنكككككي علكككككى الخطكككككة تطبيقيكككككة مكككككن خكككككالل ال

 .االستراتيجية للكلية

- :ويندر  تحتها األهدار الفرعية التالية

 استكشكككككار مكككككد  التوافكككككق بكككككين االسكككككتراتيجية المتبعكككككة فكككككي الكليكككككة واالسكككككتراتيجية الوطنيكككككة 

للتعلككككككيم والتككككككدري  المهنككككككي والتقنككككككي، والفككككككرا التككككككي تتيحهككككككا االسككككككتراتيجية الوطنيككككككة أمككككككام 

 .كلية المهن التطبيقية

 تشخيا واقد الكلية، وتحديد المشاكل والعقبات التي تواجهها. 

  وتحديككككد  ،كليككككة المهككككن التطبيقيككككة حاليككككاالقائمككككة فككككي  االسككككتراتيجي عمليككككة التخطككككيطتحليككككل

 .جه الكلية في عملية التخطيطالتحديات التي قد توا
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  ،استكشكككككار عالقكككككة الكليكككككة بكككككالمجتمد المحلكككككي والتعكككككرر علكككككى مكككككد  تفاعكككككل الكليكككككة معكككككه

 .ومد  استجابتها لحاجاته

 :فرضية الدراسة .1.1

 :إن الفر ية األساس التي تحاول إثباتها هذه الدراسة هي

 إلككككككى 0111جامعككككككة فككككككي العككككككام  إلككككككىمككككككن كليككككككة تقنيككككككة متوسككككككطة " البوليتكنككككككك"أد  تحويككككككل 

لكليكككككككة المهكككككككن التطبيقيكككككككة، أثكككككككرت سكككككككلبيًا علكككككككى مجمكككككككل أداي هكككككككذه الكليكككككككة، " إشككككككككالية هويكككككككة"

، وحالكككككككت دون انسكككككككجامها بالكامكككككككل وعالقاتهكككككككا، وعلكككككككى عمليكككككككة التخطكككككككيط االسكككككككتراتيجي فيهكككككككا

 .مد االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدري  المهني والتقني

 :أسئلة الدراسة .1.1

 -:لهذه الدراسة هو الستال الرئيس إن 

 تتوافكككككقاسكككككتراتيجية  خطكككككة كيكككككر يمككككككن تحسكككككين أداي كليكككككة المهكككككن التطبيقيكككككة مكككككن خكككككالل تطبيكككككق

 للتعليم والتدري  المهني والتقني؟ واالستراتيجية الوطنية

 :ينبثق عن هذا الستال الرئيس األسئلة الفرعية التاليةو 

  المهن التطبيقية ؟ االستراتيجي في كلية هو واقد التخطيطما 

  الوطنيككككككككة اسككككككككتراتيجية كليككككككككة المهككككككككن التطبيقيككككككككة مككككككككد االسككككككككتراتيجية هككككككككل تتوافككككككككق

  للتعليم والتدري  المهني والتقني؟

   هكككككككل يوجكككككككد فكككككككرا أمكككككككام الكليكككككككة لالسكككككككتفادة مكككككككن اسكككككككتراتيجية التعلكككككككيم والتكككككككدري

 المهني والتقني؟

 ما هي أهم المشاكل و العقبات التي تواجهها الكلية؟ 



6 
 

 المق نظام تقييم األداي المستخدم في الكلية؟ما هي م 

  هل تمتلك الكلية القدرة على زيادة تفاعلها مد بيئتها المحيطة؟ 

  هل يساهم التخطيط االستراتيجي الجيد في تحسين أداي الكلية؟ 

 :مبررات الدراسة .1.1

 -:انطلقت هذه الدراسة من المبررات التالية

والتقنككككككي فككككككي  المهنككككككي والتكككككدري  التعلككككككيم متسسككككككات بكككككين األداي معككككككايير فككككككي التفكككككاوت .0

 .فلسطين، وخاصة بين الكليات التقنية

 متطلبككككككات مدربككككككة تواككككككك  فنيككككككة ومهككككككارات لكفككككككايات الفلسككككككطيني العمككككككل سككككككوق حاجككككككة .2

المتغيكككككرة، والفجكككككوة القائمكككككة بكككككين مخرجكككككات النظكككككام التعليمكككككي وحاجكككككات سكككككوق  العصكككككر

 .العمل

ة بمكككككا يعكككككود بكككككالنفد علكككككى الطلبكككككة والككككككادر، أهميكككككة تحسكككككين أداي كليكككككة المهكككككن التطبيقيككككك .3

 .والمجتمد المحلي

 :أهمية الدراسة .1.1

 :اآلتي تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تعال  مجموعة من األمور على النحو

تلقككككككككي ال ككككككككوي علككككككككى االسككككككككتراتيجية الوطنيككككككككة للتعلككككككككيم والتككككككككدري  المهنككككككككي والتقنككككككككي  .0

الوطنيكككككةي والتكككككي تعنكككككى بنظكككككام بنكككككاي القكككككدرات باعتبارهكككككا إحكككككد  أهكككككم االسكككككتراتيجيات 

، وهكككككو مكككككا يفيكككككد أصكككككحا  القكككككرار، البشكككككرية المتهلكككككة للعمكككككل فكككككي السكككككوق الفلسكككككطيني

 .ومتسسات سوق العمل، والباحثين
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تكشككككر عككككن فككككرا االسككككتفادة مككككن االسككككتراتيجية الوطنيككككة للتعلككككيم والتككككدري  المهنككككي  .2

 .المهن التطبيقيةوالتقني من قبل متسسات التعليم التقني وخصوصا كلية 

التخطككككككيط االسككككككتراتيجي فككككككي التعلككككككيم المهنككككككي والتقنككككككي وعالقتككككككه دور  تتحككككككدث عككككككن .3

، وهككككو مككككا يفيككككد متسسككككات التعلككككيم فككككي تحسككككين أداي كليككككات التعلككككيم المهنككككي والتقنككككي

 . والتدري  المهني والتقني

 :هاحدود الدراسة ومحددات .1.1

 حدود الدراسة .0.8.0

 :فيما يتتي تتلخا الحدود الزمنية والمكانية للدراسة

 ترككككككككز الدراسكككككككة علكككككككى كليكككككككة المهكككككككن التطبيقيكككككككة مكككككككذ أصكككككككبحت  :الحكككككككدود الزمنيكككككككة

إحككككككككد  كليككككككككات جامعككككككككة بوليتكنككككككككك فلسككككككككطين، أي منككككككككذ اتخككككككككاذ القككككككككرار بتحويككككككككل 

 .0111جامعة في العام  إلىالبوليتكنك من كلية 

 كليككككككة المهككككككن التطبيقيككككككة  هككككككذه دراسككككككة حالككككككة تقتصككككككر علككككككى: الحككككككدود المكانيككككككة–

حيككككككث تعتبككككككر هككككككذه  ،جامعككككككة بوليتكنككككككك فلسككككككطين كنمككككككوذ  عككككككن الكليككككككات التقنيككككككة

فككككككي فلسككككككطين مككككككن حيككككككث عككككككدد  التقنيككككككة المتوسككككككطة أكبككككككر الكليككككككاتمككككككن  الكليككككككة

 .وعدد التخصصات ،كادر الموظفينعدد و  ،الطلبة

 :محددات الدراسة .0.8.2

 اي مثكككككل هكككككذا النكككككو  مكككككن الفتكككككرة الزمنيكككككة المتاحكككككة للباحثكككككة كانكككككت غيكككككر كافيكككككة  يفككككك

 .الدراسات حقه الكامل
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  عككككككدم تككككككوفر البرمجيككككككات المسككككككاعدة فككككككي تحليككككككل البيانككككككات فككككككي البحككككككوث النوعيككككككة

 .والتي تدعم اللغة العربية، مما ا طر الباحثة لتحليل البيانات يدويا

   صككككعوبة تنسككككيق مواعيككككد المقككككابالت مككككد الشخصككككيات التككككي تمككككت مقابلتهككككا بسككككب

 . انشغالهم الدائم

 :(هيكليتها) الدراسةيم تصم .1.1

 :يتتي كما فصول سبعة من الدراسة تتكون 

مقدمككككككككة عامككككككككة، ومشكككككككككلة الدراسككككككككة،  ويشككككككككمل :للدراســــــــة العــــــــام اإلطــــــــار: األول الفصــــــــل

وأهككككككككككككدافها، وفر ككككككككككككيتها وأسككككككككككككئلتها ومبرراتهككككككككككككا وأهميتهككككككككككككا، وحككككككككككككدودها ومحككككككككككككدداتها،وهيكلها 

 .مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها إلىالدراسة، با  افة 

 تاريخيككككة نبككككذة ويشككككمل :التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي فلســــطين: الفصــــل ال ــــاني

التقنكككككي فكككككي فلسكككككطين، والتحكككككوالت التكككككي طبقكككككت علكككككى التعلكككككيم التقنكككككي و المهنكككككي  التعلكككككيم عكككككن

ملخككككككا عككككككن اسككككككتراتيجية التعلككككككيم والتككككككدري   إلككككككى با  ككككككافةوالمهنككككككي بعككككككد قككككككدوم السككككككلطة، 

 .عن كلية المهن التطبيقيةنبذة المهني والتقني، كما أعطى 

التعريككككككر بمفهككككككوم  ويتنككككككاول :التخطــــــيط االســــــتراتيجي واألداء المؤسســــــي: الفصــــــل ال الــــــث

متطلبكككككككات نجكككككككاح التخطكككككككيط  إلكككككككى با  كككككككافة التعليمكككككككي، والتخطكككككككيط اتيجيالتخطكككككككيط االسكككككككتر 

دارةاالداي المتسسكككككي  مفهكككككوم إلكككككىاالسكككككتراتيجي ومراحلكككككه كمكككككا تطكككككرق الفصككككككل  هككككككذا االداي  واص

العالقكككككككة بكككككككين  إلكككككككى ا شكككككككارةاالداي المتسسكككككككي كمكككككككا تمكككككككت  إدارةالحديثكككككككة فكككككككي  واالتجاهكككككككات

 .وعالقتهما بمتسسات التعليم العالي واألدايالتخطيط االستراتيجي 
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عككككر  الدراسككككات السككككابقة محليككككة كانككككت  إلككككىويتطككككرق : الدراســــات الســــابقة: الفصــــل الرابــــع

 .أو أجنبية ذات العالقة بهذه الدراسة

ـــــة الدراســـــة وأدواتهـــــا: خـــــام الفصـــــل ال  دجمككككك وأدواتمنهجيكككككة الدراسكككككة  ويعكككككر  :منهجي

 .الدراسة هذه في اتبعت التي التحليل منهجيةالبيانات و 

ـــــــائ : الفصـــــــل الســـــــاد  ـــــــل النت ويشكككككككمل تحليكككككككل أربعكككككككة محكككككككاور وهكككككككي  :عـــــــرل وتحلي

االسكككككككتراتيجية الوطنيكككككككة للتعلكككككككيم والتكككككككدري  المهنكككككككي والتقنكككككككي، والتخطكككككككيط االسكككككككتراتيجي فكككككككي 

 .لية المهن، وأداي كلية المهن، وعالقتها بالمجتمدك

 لهككككا التوصككككل تككككم التككككي االسككككتنتاجات أهككككم ويلخككككا :الخالصــــة والتوصــــيات:الفصــــل الســــابع

 .بها الباحثة خرجت التي التوصيات إلى با  افة البيانات تحليل خالل من

 :مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها .1.11

 وتنفيكككككذ وتقيككككككيم القكككككرارات متعككككككددة هكككككو فككككككن وعلكككككم إعككككككداد : التخطكككككيط االسككككككتراتيجي

 .4الوظائر، والتي تمكن ا دارة من تحقيق أهدافها

 هكككككككو النتكككككككائ  المتحققكككككككة نتيجكككككككة تفاعكككككككل العوامكككككككل الداخليكككككككة : األداي المتسسكككككككي–

واسككككككتغاللها مكككككن قبكككككل المنظمككككككة  ،والتكككككتثيرات الخارجيكككككة -علكككككى اخكككككتالر أنواعهككككككا

 .5في تحقيق أهدافها

                                                           
4 Fred, David, Strategic Management Concepts and Cases, 12th Edition, Pearson International 
Edition, Pearson Prentice Hall, Florence, South  California, 2008, p4. 

، دار وائل للنشر، 0االستراتيجي، طسلسلة إدارة األداي  ،أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن، وائل، والغالبي، طاهردريس، إ 5
 .31، ا2111
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 تنشككككت بككككين نككككوعين أو أكثككككر مككككن المتسسككككات  هككككي كككككل عالقككككة: عالقككككات الشككككراكة

والتكككككي تن كككككوي علكككككى التكككككزام الطكككككرفين بتحقيكككككق أهكككككدار ومصكككككالق مشكككككتركة وفقكككككًا 

 .  6التفاقيات محددة بين هذه األطرار

 مهنككككة غيككككر أكاديميككككة مككككن خككككالل  عمليككككة إعككككداد المككككتعلم لعمككككل أو :التعلككككيم التقنككككي

 ،عمكككككككل معكككككككين تمكينكككككككه مكككككككن الحصكككككككول علكككككككى المهكككككككارات الالزمكككككككة لمهنكككككككة مكككككككا أو

العمكككككككل، ويت كككككككمن تطبيقكككككككات العلكككككككوم والتكنولوجيكككككككا،  وممارسكككككككة هكككككككذه المهنكككككككة أو

 .7ثالث سنوات إلىومدته من سنة  ،ويتم بعد مرحلة الثانوية العامة

    احكككككككد فكككككككرو  التعلكككككككيم الثكككككككانوي حيكككككككث يخ كككككككد الطالككككككك  فيكككككككه  :يالمهنكككككككالتعلكككككككيم

المتحككككان الثانويككككة العامككككة الخككككاا بهككككذا الفككككر  حتككككى يككككتمكن مككككن مواصككككلة تعليمككككه 

 . 8في مستويات أعلى في مجال محدد

 تككككككدري  يسككككككتهدر إكسككككككا  األفككككككراد مهككككككارات وكفايككككككات يمكككككككن : التككككككدري  المهنككككككي

 .9استخدامها في سوق العمل

  النظكككككام المسكككككتخدم الكككككذي يكككككوفر التعلكككككيم  :المهنكككككي والتقنكككككي التعلكككككيم والتكككككدري نظكككككام

إكسكككككككككا  األفكككككككككراد المهكككككككككارات التكككككككككي تسكككككككككاعدهم علكككككككككى  إلكككككككككىوالتكككككككككدري  الهكككككككككادر 

  .10االلتحاق بسوق العمل

 

                                                           
6
 العالمية والتجارب الواقع ضوء في العمل وسوق والتقني المهني التعليم مؤسسات بين شراكة لبناء مقترح أنموذججويلس،زياد،

.2100، االردن جامعة عمان العربية،،رسالةدكتوراهغيرمنشورة،المعاصرة

 .1ا  ،GIZ، 2112-2112 ،مسرد مصطلحات مناه  التعليم والتدريب المهني والتقنيالزرو، صالح، وآخرون،  7
8
 .01المرجد السابق، ا
9
.7المرجعالسابق،ص
 .01المرجد السابق، ا 10
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 التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين: الفصل ال اني

 :تاريخيةنبذة  .2.0

العثمانيككككة فككككي عككككام  الحكومككككة ظهككككر التعلككككيم المهنككككي والتقنككككي فككككي فلسككككطين منككككذ أن سككككمحت

للطوائككككككككر والسكككككككككان ب نشككككككككاي المككككككككدارس التككككككككي تراهككككككككا مناسككككككككبة لرعاياهككككككككا، فقككككككككد اهتمككككككككت    0812

 0112وحتكككككككى  0821المنظمكككككككات التبشكككككككيرية والجمعيكككككككات الخيريكككككككة بهكككككككذا الجانككككككك ، ومنكككككككذ عكككككككام 

 .11أنشتت سبد مدارس صناعية لأليتام والفقراي من الذكور فقط

فكككككي  اً دور  0198بعكككككد إنشكككككائها عكككككام  نكككككرواو األ –ن ثكككككم ككككككان لوكالكككككة غكككككوث وتشكككككغيل الالجئكككككي

فكككككي  0113حيكككككث أنشكككككتت مرككككككزين احكككككدهما عكككككام  لسكككككطينيين،تكككككوفير التعلكككككيم المهنكككككي والتقنكككككي للف

فككككي غككككزة، وكككككان هككككذان المركككككزان لمرحلككككة التعلككككيم الثككككانوي وموجهككككان  0119واآلخككككر عككككام  ،قلنككككديا

وكالكككككة مرككككككزا آخكككككر فكككككي منطقكككككة رام كمكككككا وأقامكككككت ال، 12ألبنكككككاي الالجئكككككين  عالكككككة أنفسكككككهم بكرامكككككة 

 والعنايككة السكككرتارية وأعمككال الحياكككة ىعلكك والتككدري مختصككا بتككدري  المعلمككات،  اهلل وكككان

 . 13بالبشرة

نظكككككام التعلكككككيم المهنكككككي فكككككي نظكككككام وزارة  دمككككك  0118وخكككككالل العهكككككد األردنكككككي تكككككم فكككككي العكككككام   

التربيكككككة والتعلكككككيم، فقكككككام وبالتعكككككاون مكككككد وكالكككككة الغكككككوث ب نشكككككاي العديكككككد مكككككن المكككككدارس التكككككي تكككككوفر 

التعلكككككيم والتكككككدري  المهنكككككي، ثكككككم أدخلكككككت وزارة التربيكككككة والتعلكككككيم األردنيكككككة مراككككككز للنشكككككاط الصكككككناعي 

                                                           
معهكد  وفـرص، وطموحـات غـزة واقـع وقطـا  الغربيـة الضـفة فـي المهنـي والتقنـي والتـدريب فـي التعلـيم اإلنـاث، الرمحي، أحمد وآخكرون11

 .1ا  2111رام اهلل، فلسطين، ماس، -السياسات االقتصادية الفلسطيني أبحاث
رسالة ماجستير،  ،االونروا-غزةكلية مجتمع :دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين حالة دراسية ،عال ،الزير 12

 .22ا ،2111الجامعة ا سالمية، غزة، فلسطين، 
، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة، مصادر الضغوط المهنية وأ ارها في الكليات التقنية في محافظات غزةمسلم، عبد القادر،  13

 . 2112فلسطين،
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ادة والنجككككككارة وبع ككككككها فككككككي مدرسككككككة إعداديككككككة تحتككككككو  علككككككى الحككككككرر اليدويككككككة فككككككي الحككككككد 23فككككككي 

 .14الكهرباي البسيطة

إنشككككككاي  إلككككككىبككككككادرت إسككككككرائيل  ،0122االحككككككتالل ا سككككككرائيلي لل ككككككفة الغربيككككككة عككككككام  وبعككككككد   

كمككككا  ،مراكككككز تككككدري  مهنككككي لتخككككدم السككككوق ا سككككرائيلي، وتككككوفر لككككه مككككا يلككككزم مككككن األيككككدي العاملككككة

التككككككي أنشككككككتتها المهنيككككككة المراكككككككز  وقكككككد وصككككككل عككككككدد ،تكككككم إنشككككككاي العديككككككد مككككككن المككككككدارس الصككككككناعية

مركككككككزا، أقككككككيم أربعكككككككة منهككككككا فككككككي قطككككككا  غككككككزة والبككككككاقي فكككككككي  03 إلككككككىا سككككككرائيلية المحتلككككككة ا دارة 

تهيئكككككة العامكككككل الفلسكككككطيني للعمكككككل فكككككي السكككككوق  وككككككان الهكككككدر الفعلكككككي منهكككككا هكككككو ،ال كككككفة الغربيكككككة

  .15ا سرائيلية

مككككككن المككككككدارس فككككككي إنشككككككاي العديككككككد  لقطككككككا  الخككككككاادور ا إلككككككىال بككككككد هنككككككا مككككككن ا شككككككارة و 

ينيات والثمانينيككككككككات تككككككككم إنشككككككككاي ثمككككككككان كليككككككككات السككككككككبع والمتسسككككككككات الصككككككككناعية والمهنيككككككككة، ففككككككككي

دار مككككككن وزارة تكككككككككككككان منهككككككا خمككككككس كليككككككات مملوكككككككة ملكيككككككة خاصككككككة، وثككككككالث كليككككككات و مجتمككككككد 

 .16األوقار

 :في عهد السلطة نظام التعليم والتدري  المهني والتقني .2.2

طككككالق كثيككككر مككككن ة السككككلطة الوطنيكككك قيككككام  تككككم بعككككد الفلسككككطينية، بككككذل الكثيككككر مككككن الجهككككود واص

، فككككككتم بنككككككاي الكثيككككككر مككككككن التعلككككككيم المهنككككككي والتقنككككككي فككككككي األرا ككككككي الفلسككككككطينية المبككككككادرات لتطككككككوير

المككككككداس المهنيكككككككة، التابعككككككة لكككككككوزارة التربيكككككككة والتعلككككككيم العكككككككالي، وتحكككككككديث مراكككككككز التكككككككدري  المهنكككككككي 

بكككككذلت الكثيكككككر مكككككن الجهكككككود لتطكككككوير كامكككككل البنيكككككة التابعكككككة لكككككوزارة العمكككككل، وبنكككككاي مراككككككز جديكككككدة، و 

                                                           
14
مركز دراسة وتوثيق المجتمد الفلسطيني، جامعة بيرزيت، بيرزيت فلسطين،  تلة،التعليم المهني في األراضي المحمعياري، محمود، 

0110 . 
، رابطة 1سلسلة دراسات تربوية رقم واقع التعليم التقني والمهني في األراضي المحتلة،تيسير، القيق، عبد الرحمن،  ،مسودي 15

 .0111الجامعيين، مركز األبحاث، الخليل، فلسطين، 
 .00مرجد سابق، االرمحي، أحمد وآخرون  16
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عككككككادة تتهيككككككل المككككككدربين والكككككككوادر ا داريككككككة ، التحتيككككككة للمتسسككككككات المهنيككككككة، وتطككككككوير المنككككككاه ، واص

يجككككككاد إدار  وتككككككم تطككككككوير خاصككككككة  اتاالسككككككتراتيجية الوطنيككككككة للتعلككككككيم والتككككككدري  المهنككككككي والتقنككككككي، واص

 .والعمل اليالتربية والتعليم العكل من وزارتي  بهذا التعليم في

يسكككككتحوذ علكككككى اهتمكككككام كبيكككككر مكككككن  التعلكككككيم المهنكككككي والتقنكككككي فكككككي فلسكككككطين حاليكككككاومكككككا يكككككزال 

 ، هككككذا النككككو  مككككن التعلككككيمالجهككككات الرسككككمية واألهليككككة، وتبككككذل الكثيككككر مككككن الجهككككود فككككي سككككبيل دعككككم 

وتقكككككككدم لكككككككه الكككككككدعم المكككككككادي  القطكككككككا  هكككككككذابالتكككككككي تهكككككككتم الدوليكككككككة هنكككككككاك العديكككككككد مكككككككن المتسسكككككككات و 

منظمتككككككككي العمككككككككل الدوليككككككككة واليونسكككككككككو، ومتسسككككككككات أجنبيككككككككة مثككككككككل وكالككككككككة التعككككككككاون  مثككككككككلوالفني،

هنكككككككككاك توجكككككككككه ملمكككككككككوس ووا كككككككككق لكككككككككد  المنشكككككككككات الصكككككككككناعية والخدميكككككككككة ، و (GIZ) األلمكككككككككاني 

الكليككككككات والمعاهككككككد التككككككي تقككككككدم التعلككككككيم والتككككككدري   إلككككككىوخاصككككككة فككككككي القطككككككا  الخككككككاا بالتوجككككككه 

 .17ي المجاالت التي يحتاجونهاالمهني والتقني للحصول على خريجين متميزين ف

لتعلكككككيم والتكككككدري  المهنكككككي والتقنكككككي فكككككي فلسكككككطين، فمنهكككككا مكككككا نظكككككام اهنكككككاك عكككككدة تقسكككككيمات ل

ككككككان حسككككك  الجهكككككة التكككككي تشكككككرر عليكككككه وتكككككوفره رسكككككمية كانكككككت أم غيكككككر رسكككككمية، ومنهكككككا مكككككا ككككككان 

حسكككككك  المسككككككتو  والمرحلككككككة التعليميككككككة، ومنهككككككا مككككككا كككككككان وفككككككق نوعيككككككة التعلككككككيم المقككككككدم وفكككككككي أي 

المجككككاالت، وفيمككككا يلككككي اسككككتعرا  ألنككككوا  التعلككككيم والتككككدري  المهنككككي والتقنككككي فككككي ال ككككفة الغربيككككة 

 :وقطا  غزة

 : (Formal Education) الرسمي  التعليم  .1.1.1

والعكككككالي،  العكككككاموهكككككو التعلكككككيم الكككككذي يعتبكككككر جكككككزيًا مكككككن نظكككككام التعلكككككيم فكككككي فلسكككككطين بشكككككقيه 

 :وتتولى وزارة التربية والتعليم العالي عادة تقديم هذا النو  من التعليم من خالل
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 ال انوية المهنية المدار  تقدمه الذي التعليم: 

تعليم يعطى للطلبة لمدة سنتين بعد اجتيازهم الصكر العاشكر األساسكي بنجكاح ويقكدم فكي  وهو

أو الزراعكي، أو التجكاري، أو الفنككدقي  مجكال الصكناعي،امكة فككي الالثانويكة العنهايتكه الطالك  امتحكان 

 نالتي يدرسونها، ويمكن للطلبة الكذيالمجاالت يتكون منهاجه من مواد نظرية وتطبيقات عملية في و 

االلتحكككاق  سكككوق العمكككل بعكككد انتهكككاي دراسكككتهم مباشكككرة أو إلكككىيحصكككلون علكككى هكككذا التعلكككيم أن ينطلقكككوا 

كما تشرر الوزارة أي ا على بعك  بالدراسة الجامعية في المجال المهني التطبيقي الذي يختارونه، 

 .18المدارس الصناعية التابعة لبع  الجمعيات، أو الخاصة

 كليات المجتمع المتوسطة: 

إعككككككداد المسككككككتو  المتوسككككككط مككككككن القككككككو  البشككككككرية  إلككككككىالمتوسككككككطة تهككككككدر كليككككككات المجتمككككككد 

لقككككة الوصككككل بككككين األخصككككائيين والعمككككال المهككككرة، ويشككككترط لقبككككول الطلبككككة فككككي هككككذه الككككذي يشكككككل ح

ويخ ككككككككد  ،%11الكليكككككككات اجتيكككككككازهم المتحكككككككان الثانويككككككككة العامكككككككة بنجكككككككاح، وبمعككككككككدل يزيكككككككد عكككككككن 

مككككدة الدراسككككة فيهككككا سككككنتان، حيككككث يتقككككدم الطلبككككة فككككي نهايككككة مككككدة الدراسككككة و القبككككول لعمليككككة التنككككافس، 

كمككككا يمكككككنهم االلتحككككاق بالجامعككككات  ،لمجتمككككد كككككل فككككي تخصصككككهاالمتحككككان الشككككامل لكليككككات ا إلككككى

 .19واستكمال الدراسة الجامعية وفق شروط خاصة

فمنهكككككككا الحككككككككومي، ومنهكككككككا التكككككككابد  حسككككككك  مرجعيتهكككككككاوتتنكككككككو  كليكككككككات المجتمكككككككد المتوسكككككككطة 

 .لجمعيات غير ربحية، ومنها الخاا

 :( formal Education-Non)التعليم غير الرسمي  .1.1.1

نمككككا يككككتدي  إلككككىال يككككتدي هككككذا التعلككككيم   إلككككىالحصككككول علككككى شككككهادة مدرسككككية أو جامعيككككة، واص

الشككككككككتون و  ،العمككككككككل تككككككككي وزار  أمثلتككككككككه التككككككككدري  المهنككككككككي الككككككككذي تقدمككككككككهمككككككككن شككككككككهادة ح ككككككككور، و 
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جهككككككككات غيككككككككر  أو ،الجمعيككككككككات الخيريككككككككة أو ،وكالككككككككة غككككككككوث وتشككككككككغيل الالجئككككككككين، أو االجتماعيككككككككة

 :وفيما يلي استعرا  لهذه المتسسات ،20الخاامراكز تتبد للقطا   أو ،حكومية أخر 

 العمل لوزارة تتبع التي المهني التدريب مراكز: 

وهكككككي مراككككككز تقكككككدم تكككككدريبا فكككككي مشكككككاغل مخصصكككككة طبقكككككا لنكككككو  الكككككدورة، حيكككككث تتكككككراوح مكككككدة 

شكككككهرا، يحصكككككل فكككككي نهايتكككككه المتكككككدر  علكككككى شكككككهادة مكككككن وزارة العمكككككل،  09 إلكككككى 1الكككككدورة مكككككابين 

الحككككككدادة والنجككككككارة والخراطككككككة وأعمككككككال مثككككككل : وتقككككككدم المراكككككككز تككككككدريبا فككككككي سككككككبعة عشككككككر تخصصككككككاً 

 للقبكككككول ، ويشكككككترط21األلمنيكككككوم والكهربكككككاي وااللكترونيكككككات وكهربكككككاي السكككككيارات وصكككككناعة األخشكككككا 

 األكاديميككككككة المتطلبككككككات وتحقيككككككق ةعشككككككر  السادسككككككة سككككككن المتككككككدر  تجككككككاوز المتسسككككككات هككككككذه فككككككي

  .22بها االلتحاق ر المتد يرغ  للدورة التي

 االجتماعية الشؤون لوزارة التابعة المهني التدريب مراكز: 

المتسكككككككككربين مكككككككككن المكككككككككدارس ولكككككككككذوي الق كككككككككايا اث لألحكككككككككد تقكككككككككدم خكككككككككدماتهاوهكككككككككي مراككككككككككز 

األسككككككككر  المحككككككككررين،  إلككككككككىي ا عاقككككككككات المختلقككككككككة وللفئككككككككات الفقيككككككككرة با  ككككككككافة ذو و يكككككككة االجتماع

المجتمككككد، دمكككك  هككككذه الفئككككات فككككي  إلككككىمككككن العمليككككة التربويككككة الهادفككككة ًا وتعتبككككر هككككذه البككككرام  جككككزي

تختلكككككر شكككككروط القبكككككول لاللتحكككككاق بهكككككذه البكككككرام  بكككككاختالر الفئكككككة المسكككككتهدفة، فمتسسكككككات تتهيكككككل 

ن أو  ،لشكككككبيبة تشكككككترط أن يككككككون محكككككوال مكككككن قبكككككل مراقككككك  السكككككلوك فكككككي وزارة الشكككككتون االجتماعيكككككةا

 .23عام 02و 03المتدر  بين يكون عمر

                                                           

التجربة الفلسطينية في التعليم والتدري  المهني والتقني الواقد " ا دارة العامة للتخطيط والتطوير التربوي،وزارة التربية والتعليم العالي، 20
 ا ماراتللشغل، دولة  التتهيللمسئولي التخطيط والمناه  لتوجيه التعليم نحو  ا قليميةورشة العمل  إلىورقة عمل مقدمة  ،"والطموحات

 .03ا  ،2111 ،العربية المتحدة
 .03المرجد السابق، ا 21
 .03، مرجد سابق، االرمحي، أحمد وآخرون 22
23
 للمنشآت التدريبية االحتياجات لتلبية المهني والتدريب التعليم قدرة تطوير سياسات ،الوها  عبد العزيز، عبد و محمد، ، خليفة

.2101رام اهلل، فلسطين،  ،(ماس)معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني والمتوسطة، الصغيرة
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 الخيرية والجمعيات الغوث لوكالة التابعة والتعليم التدريب مراكز: 

ألبنكككككاي الالجئكككككين، حيكككككث  توجكككككه وكالكككككة غكككككوث وتشكككككغيل الالجئكككككين دوراتهكككككا المهنيكككككة حصكككككرياً 

تعمككككل مككككن خككككالل هككككذه المراكككككز  عككككداد كككككادر بشككككري مككككدر  فككككي مجككككاالت الصككككناعة والخكككككدمات 

لتلبيكككككة حاجكككككات المجتمكككككد، ويشكككككترط لاللتحكككككاق فكككككي هكككككذه المراككككككز أن يككككككون مكككككن أبنكككككاي الالجئكككككين 

  .24العاشر بنجاح وان يكون قد اجتاز الصر التاسد أو

التكككككي توفرهكككككا بعككككك  الجمعيكككككات الخيريكككككة والتعلكككككيم ي  بكككككرام  التكككككدر لوككككككذلك األمكككككر بالنسكككككبة 

المتخصصككككككة حيككككككث تتخككككككذ طابعككككككا خيريككككككا باسككككككتهدار الفئككككككات المهمشككككككة والفقيككككككرة لتسككككككاعد أبنايهككككككا 

للحصككككول علككككى فرصككككة عمككككل يجنككككون منهككككا رزقككككا، ولكنهككككا تشككككمل فككككي خككككدماتها فئككككات أوسككككد مككككن 

 .الوكالة

  الخاصةالمراكز ال قافية:  

، وتتفكككككاوت الكككككدورات فكككككي مكككككدتهاحسككككك  الطلككككك ،  للمتكككككدربين تقكككككدم هكككككذه المراككككككز دوراتهكككككا   

لمزاولككككككة  لهككككككا التككككككراخيا الالزمككككككة مككككككنق عليهككككككا مككككككن الجهككككككات الرسككككككمية علككككككى ويقتصككككككر ا شككككككرار

 .25أعمالها

 :االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني .1.1

االسككككككتراتيجية الوطنيككككككة للتككككككدري  والتعلككككككيم المهنككككككي  إعككككككادة إطككككككالق 2101تككككككم فككككككي العككككككام  

ذوي  بمشككككككككاركة مجموعككككككككة واسككككككككعة مككككككككنم، 0118، والتككككككككي و ككككككككعت أصككككككككال فككككككككي العككككككككام والتقنككككككككي

 .(2.د.م)من القطاعين العام والخاا العالقة
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الوطنيككككككككة للتعلككككككككيم والتككككككككدري  المهنككككككككي والتقنككككككككي فككككككككي  لالسككككككككتراتيجيةويتمثككككككككل الهككككككككدر العككككككككام 

تمتككككاز بقككككوة تسككككتجي  الحتياجككككات سككككوق العمككككل، و فككككي فلسككككطين  قككككو  عاملككككة إيجككككادالعمككككل علككككى 

 ،وا بكككككككدا  ،القكككككككدرة علكككككككى التكيكككككككرو  ،الرياديككككككةو  الدافعيكككككككة العاليكككككككة،و  ،القكككككككدرةو  ،بالكفكككككككاية، و المعرفككككككة

والتميككككككككز للمسككككككككاهمة فككككككككي عمليككككككككة الحككككككككد مككككككككن الفقككككككككر وفككككككككي دفككككككككد عمليككككككككة التنميككككككككة االجتماعيككككككككة 

مككككككرن،  واالقتصككككككادية مككككككن خككككككالل تسككككككهيل تككككككوفير تعلككككككيم وتككككككدري  تقنككككككي ومهنككككككي عككككككالي الجككككككودة،

 .26باحتياجات السوقومرتبط  مرتكز على الطل ،وفعال، و 

السكتفادة الطكال  مكن النظكام  ي من نظام التعلكيم والتكدري  المهنكي والتقنكي الخيكارات الالزمكة

 الكككوطني ا طكككارالتعليمكككي برمتكككه علكككى أسكككاس مقارنكككة المسكككتويات واعتمكككاد شكككهادات التخكككر   كككمن 

( 2-0)والشككل  (life-long Education)   التعلم مد  الحيكاة ، وبما ينسجم مد مفهومللمتهالت

 .27ني والتقنييو ق آلية االنتقال المرن بين مستويات نظام التعليم والتدري  المه

                                                           
26
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 متخصص

 تقني

التعليم والتدري  المهني  والتقني مستويات نظام(: 2-0)شكل

 

ورقة عمل مقدمة فكي ، "تدخالت مقترحة-تفعيل استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني"،هشام كحيل :المصدر

 .م2118فلسطين،، نابلس ،المتتمر األول للتعليم المهني والتقني كلية هشام حجاوي

ول ككككككمان التحسكككككين والتطككككككوير المسكككككتمر لعمليككككككات ونتكككككائ  نظككككككام التعلكككككيم والتككككككدري   أخيكككككرًا،

تككككككم اعتمككككككاد نظككككككام إدارة الجككككككودة كجككككككزي ال يتجككككككزأ مككككككن نظككككككام التعلككككككيم والتككككككدري   المهنككككككي والتقنككككككي،

المهنككككككي والتقنككككككي ل ككككككمان مالئمككككككة نتككككككائ  التعلكككككككيم والتككككككدري  المهنككككككي والتقنككككككي لمتطلبككككككات سكككككككوق 

و ككككككككمان توظيككككككككر خريجككككككككي النظككككككككام مككككككككن خككككككككالل االسككككككككتخدام الفعككككككككال والكفككككككككت للمككككككككوارد  مككككككككل،الع

 .28المتاحة وفقاً  لمعايير الجودة الموحدة

كمككككككا سككككككيتم إدخككككككال نظككككككام شككككككامل لالختبككككككارات المهنيككككككة، ونظككككككام مككككككنق التككككككراخيا لألفككككككراد 

 با  كككككككككافة  الختبكككككككككارات مسكككككككككتو  المهكككككككككارة واألداي وأمكككككككككاكن العمكككككككككل لممارسكككككككككة وظكككككككككائر معينكككككككككة،
                                                           

28
 المرجعالسابق
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لمرجككككوة منهككككا، لتصككككبق جميعهككككا جككككزيًا مككككن نظككككام التعلككككيم القيككككاس الكفككككايات الالزمككككة حقككككا والنتيجككككة 

 .29والتدري  المهني والتقني

 :كلية المهن التطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين .1.1

تخصصكككككككات  ةوقكككككككد بكككككككدأت بتربعككككككك، 012830فكككككككي العكككككككام التطبيقيكككككككة  أنشكككككككئت كليكككككككة المهكككككككن

، وكانككككككت تقككككككدم هككككككذه (3.خ.م) والمككككككدني والكهربككككككاي والميكانيكككككككاالعمككككككارة  :وهككككككي ،مهنيككككككة هندسككككككية

 9.خ.م)سكككككككككاعة معتمكككككككككدة  021-001بمجمكككككككككو  مقكككككككككداره أي  ،البكككككككككرام  بنظكككككككككام الكككككككككثالث سكككككككككنوات

، فصككككككول  أربعككككككةم تككككككم تعككككككديل مككككككدة الدراسككككككة لتصككككككبق سككككككنتين بواقككككككد 0182، وفككككككي العككككككام (01و

 .31في حينه األردنيةتماشيا مد سياسة وزارة التعليم العالي  ساعة معتمدة، 28-21بواقد 

جامعكككككة بوليتكنكككككك فلسكككككطين كمكككككا أشكككككار عكككككدد ممكككككن  أسكككككاس تعتبكككككر كليكككككة المهكككككن التطبيقيكككككة 

فككككي الوقككككت توسككككعت الكليككككة توسككككعا كبيككككرا أفقيككككا وعموديككككا، حيككككث تمككككنق الكليككككة وقككككد  ،مقككككابلتهم تتمكككك

وهكككككي دائكككككرة المهككككككن  :ثالثكككككة دوائككككككر تخصصكككككا موزعككككككة علكككككى( 21)شكككككهادة الككككككدبلوم فكككككي الحا كككككر 

قسككككم الهندسككككة المدنيككككة، وقسككككم الهندسككككة الكهربائيككككة،  :وهككككي أقسككككام، أربعككككةالهندسككككية  والتككككي ت ككككم 

الككككككدائرة الثانيككككككة فهككككككي  أمككككككا .قسككككككم التصككككككميم الككككككداخلي إلككككككى با  ككككككافةوقسككككككم الهندسككككككة الميكانيكيككككككة 

دائكككككرة  إلككككى با  ككككافةوالمصككككرفية والتككككي تشككككتمل علككككى سككككبعة تخصصككككات،  ا داريككككةدائككككرة العلككككوم 

 (2-2)تخصصكككككككات مختلفكككككككة، والشككككككككل  أربعكككككككةالحاسكككككككو  وتكنولوجيكككككككا المعلومكككككككات والتكككككككي ت كككككككم 

  .يو ق هيكلية الكلية 

                                                           
29
 .المرجد السابق
 .2100 الخليل، فلسطين، ،"دليل كلية المهن التطبيقية"، جامعة بوليتكنك فلسطين 30

31  http://www.ppu.edu/portal/images/guide/11.pdf 

http://www.ppu.edu/portal/images/guide/11.pdf
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مككككككككن أصككككككككل طلبككككككككة % 21ويشكككككككككلون ، (3813)ويبلككككككككل عككككككككد الطلبككككككككة فككككككككي  الكليككككككككة حاليككككككككا 

حكككككككككوالي بمكككككككككنهم  ا نكككككككككاثوتقكككككككككدر نسكككككككككبة البكككككككككة، طالبكككككككككًا وط 1111الجامعكككككككككة و البكككككككككالل عكككككككككددهم 

علكككككككككككى فكككككككككككي كليكككككككككككة المهكككككككككككن التطبيقيكككككككككككة توزيكككككككككككد الطلبكككككككككككة ( 2-3)ويظهكككككككككككر الشككككككككككككل  ،32(92%)

  .2102-2100 األكاديميالتخصصات المختلفة للعام 

                                                           
 2102-2100سجالت دائرة القبول و التسجيل، جامعة بوليتكنك فلسطين،  32
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شككككككككككككككككككككككككككككككككل 

 الهيكل التنظيمي لكلية المهن التطبيقية( 2-2)

  http://www.ppu.edu/portal/images/guide/11.pdf:المصدر

http://www.ppu.edu/portal/images/guide/11.pdf
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 . 2102سجالت دائرة القبول والتسجيل،جامعة بوليتكنك فلسطين، :رالمصد

(  2-0) ويظهكككككر الجكككككدول رقكككككم شخصكككككًا، ( 20)أمكككككا العكككككاملون فكككككي الكليكككككة فيبلكككككل عكككككددهم 

 .توزيد العاملين على الدوائر المختلفة

 على الدوائر المختلفة فيها كلية المهن التطبيقيةتوزيد موظفي ( 2-0)جدول

 عدد الموظفين الدائرة

 17 دائرة الحاسو  وتكنولوجيا المعلومات

 29 دائرة المهن الهندسية

 21 دائرة العلوم ا دارية والمصرفية

 .2102سجالت كلية المهن التطبيقية للعام  :المصدر

 ،وتعتبككككككر هككككككذه الكليككككككة اكبككككككر كليككككككات جامعككككككة بوليتكنككككككك فلسككككككطين مككككككن حيككككككث عككككككدد الطلبككككككة

 .وعدد التخصصات الكادر األكاديمي،وعدد 
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 :التخطيط االستراتيجي واألداء المؤسسي: الفصل ال الث

 التعريككككككككككر بككككككككككالتخطيط االسككككككككككتراتيجي، وانعكاسككككككككككات عمليككككككككككة إلككككككككككىيهككككككككككدر هككككككككككذا الفصككككككككككل 

علككككككككككى األداي المتسسككككككككككي، حيككككككككككث سككككككككككيتم تنككككككككككاول المفككككككككككاهيم المتعلقككككككككككة  االسككككككككككتراتيجي التخطككككككككككيط

 إلكككككككىبكككككككالتخطيط االسكككككككتراتيجي وأهميكككككككة التخطكككككككيط االسكككككككتراتيجي ومراحلكككككككه ومتطلباتكككككككه، با  كككككككافة 

يككككككة بينككككككه وبككككككين عمليككككككة التخطككككككيط االسككككككتراتيجي، كمككككككا والعالقككككككة التبادل ،مفهككككككوم األداي المتسسككككككي

واألداي  ،سكككككيركز الجكككككزي األخيكككككر مكككككن هكككككذا الفصكككككل علكككككى تطبيكككككق مفكككككاهيم التخطكككككيط االسكككككتراتيجي

 .وخصوصا متسسات التعليم العالي ،المتسسي على المتسسات التربوية

 .ماهية التخطيط االستراتيجي .1.1

وهككو أحككد  -(0112)( George Steiner)تعككددت تعريفككات التخطككيط االسككتراتيجي إال أن 

وأشككار ، 33لككم يهككتم بتحديككد تعريككر لالسككتراتيجية -منظككري  التخطككيط االسككتراتيجي فككي عككالم األعمككال

فككان تعريككر االسككتراتيجية يتكككون مككن عككدة عناصككر علككى علككى مفهومهككا، انككه رغككم وجككود خككالر  إلككى

 :اآلتي النحو

وتعطيهكككككا اهتمامكككككا  ،خكككككالل عمليكككككة منظمكككككةتقكككككوم ا دارة العليكككككا بو كككككد االسكككككتراتيجية مكككككن  .0

  .كبيرا

والتكككككككي مكككككككن خاللهكككككككا نسكككككككتطيد تحقيكككككككق  ،أنهكككككككا الموجكككككككه األسكككككككاس لعمليكككككككة اتخكككككككاذ القكككككككرار .2

 .األهدار والرتية

 .تحتوي االستراتيجية على األنشطة الالزمة لتحقيق توجهات ا دارة العليا .3

                                                           
33
Steiner, George, Strategic Planning –What Every Manager Must Know-, Free Press Paperback, 

Newyourk, Edition1997 
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 مة أن تفعل؟ماذا يج  على المنظ: تجي  االستراتيجية على التساتل اآلتي وهو .9

مكككككككا هكككككككي الغايكككككككات التكككككككي نسكككككككعى : تجيككككككك  االسكككككككتراتيجية أي كككككككا علكككككككى التسكككككككاتل اآلتكككككككي .1

 .34لتحقيقها وكير لنا أن نحققها؟

مجموعكككككككككة القكككككككككرارات والخطكككككككككوات التكككككككككي "كمكككككككككا وتعكككككككككرر ا دارة االسكككككككككتراتيجية علكككككككككى أنهكككككككككا 

خلكككككق  إلكككككىتتخكككككذها المنظمكككككات وتتبناهكككككا بهكككككدر إعكككككداد وتنفيكككككذ الخطكككككط االسكككككتراتيجية التكككككي تهكككككدر 

 .35"موايمة وتكامل بين المنظمة، وبيئتها بحيث تتمكن المنظمة من تحقيق أهدافها

فكككككككان التخطكككككككيط االسككككككككتراتيجي  وجكككككككود التعريفككككككككات المختلفكككككككة للتخطكككككككيط االسككككككككتراتيجيومكككككككد 

ألن طبيعككككككككككة األنشككككككككككطة والعمليككككككككككات والتفكيككككككككككر  ة،للمتسسككككككككككات التعليميككككككككككة قككككككككككد أخككككككككككذ خصوصككككككككككي

 ،والمسككككككتفيدين مككككككن هككككككذه المتسسككككككات مختلفككككككة نوعككككككا مككككككا عككككككن بككككككاقي أنككككككوا  المنظمككككككات األخككككككر 

 .بناي ا نسان خصوصا أن الهدر األسمى لهذه المنظمات هو

ن التخطككككككيط االسككككككتراتيجي الككككككذي يطبككككككق فككككككي متسسككككككات التعلككككككيم يختلككككككر عككككككن مثيلككككككه الككككككذي إ

، حيكككككككث أن المعاهكككككككد األكاديميكككككككة تتميكككككككز بوجكككككككود عكككككككدد كبيكككككككر مكككككككن يطبكككككككق فكككككككي قطكككككككا  األعمكككككككال

وككككككذلك بوجكككككود هياككككككل علكككككى درجكككككة عاليكككككة مكككككن التنظكككككيم يصكككككع  تغييرهكككككا، ممكككككا  ،المتخصصكككككين

يجعكككككل عمليكككككة التخطكككككيط أكثكككككر ديمقراطيكككككة، فمجلكككككس المتسسكككككة التعليميكككككة لكككككه دور مهكككككم و كككككروري 

ة االسكككككككتراتيجية األكثكككككككر فكككككككي عمليكككككككة التخطكككككككيط، وعلكككككككى ذلكككككككك فالمسكككككككئولون ال يختكككككككارون ببسكككككككاط

الحككككال مككككد المككككديرين فككككي مجككككال األعمككككال، ولكككككنهم بككككدال مككككن ذلككككك ي ككككعون فككككي  فعاليككككة كمككككا هككككو

 ككككعر التمويككككل و االقتصككككاد الككككوطني فككككي :، فعلككككى سككككبيل المثككككال36اعتبككككاراتهم العديككككد مككككن القيككككود

                                                           
34 Nickols ,Fred," Strategy, Definition and Meaning", 2003, p3. 

 .10ا ،2111عمان، األردن، مزيدة ومنقحة،  1ط ،األردنيمركز الكت   المفاهيم اإلدارية الحدي ة،آخرون، سالم، فتاد، و   35
 313ا، 2،2101ط ،دار المسيرة للنشر والتوزيد ،اإلدارة والتخطيط التربوي النظرية والتطبيق ،العجمي، محمد  36
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 عكككككدم قكككككدرة نظكككككام التعلكككككيم علكككككى تلبيكككككة احتياجكككككات السكككككوق، عكككككدم تكككككوفر إلكككككىفلسكككككطين، باال كككككافة 

 .37فعالة على المستو  الوطني و المتسسيهيكلية إدارية 

وقككككككد نشككككككت التخطككككككيط التعليمككككككي فككككككي قلكككككك  التخطككككككيط االقتصككككككادي بعككككككد أن ظهككككككرت العالقككككككة 

اقتصكككككاد  إلككككىالقويككككة بككككين التعلككككيم واالقتصككككاد باعتبككككار أن التعلكككككيم مككككن المطالكككك  الهامككككة للوصككككول 

لكككككذا  يافكككككي أمريكككككك 0112الشكككككامل سكككككنة ، وقكككككد تمكككككت أول محاولكككككة لتخطكككككيط التعلكككككيم 38قكككككوي سكككككليم

 .39عن التخطيط االقتصادي متتخراظهر التخطيط التعليمي 

 :مفهوم التخطيط التعليمي .1.1

مجموعككككككككككة ا جككككككككككرايات أن التخطككككككككككيط التعليمككككككككككي هككككككككككو  إلككككككككككى (2101)العجمككككككككككي  أشككككككككككار   

كككككي يسككككهموا فككككي خطككككة  ،واألنشككككطة الالزمككككة  عككككداد األفككككراد وتككككدريبهم فككككي شككككتى مجككككاالت الحيككككاة

تنميكككككة المجتمككككككد، بحيككككككث يت ككككككمن تخطككككككيط القككككككو  البشككككككرية فككككككي المجتمككككككد مككككككن الناحيككككككة التربويككككككة 

 األجككككككككوايوتككككككككوفير ، الوقككككككككت المناسكككككككك  النجككككككككاز عمليككككككككة التخطككككككككيط إلككككككككى وبا  ككككككككافة ،والتعليميككككككككة

والتكككككي هكككككي  األهكككككدارذا فكككككان التخطكككككيط التعليمكككككي يتككككككون مكككككن ي لكككككالمناسكككككبة لنجكككككاح هكككككذه العمليكككككة

والمعلمكككككككين  الطلبكككككككةبيانكككككككات عكككككككن عكككككككدد  إلكككككككىكمكككككككا يحتكككككككا   ة ارتباطكككككككا وثيقكككككككا بكككككككالتخطيط،مرتبطككككككك

الوقكككككت المناسككككك  لتنفيكككككذ  إلكككككىكمكككككا يحتكككككا   والعكككككاملين فكككككي المجكككككال التربكككككوي والقكككككو  العاملكككككة فيكككككه،

                                                           
37
المتتمر الثالث للجودة والتميز في متسسات  إلى، مقدمة "توجه مقترح لتمويل التعليم العالي الفلسطيني"هشام، ورقة عمل بعنوان  كحيل،

 . 2112التعليم العالي، رام اهلل، فلسطين، 
38
المعهدالوطنيلتكوين،وزارةالتربيةالوطنية،أساسيات التخطيط التربوي النظرية و التطبيقلكحل،لخضر،وفرحاوي،كمال،

 .9002مستخدميالتربيةوتحسينمستواهم،الجزائر،

 321امرجد سابق،  ،العجمي، محمد 39



28 
 

 وقبكككككل ككككككل ذلكككككك لعمليكككككة التخطكككككيط، األجكككككوايإلكككككى تهيئكككككة  با  كككككافة ،إعكككككدادهالتخطكككككيط الكككككذي تكككككم 

 .40لذي تحتاجه المتسسة التعليميةيج  تحديد نو  التخطيط ا

التخطككككككككككيط االسككككككككككتراتيجي علككككككككككى انككككككككككه أسككككككككككاس عمليككككككككككة  إلككككككككككى (2101)العجمككككككككككيوينظككككككككككر 

صكككككالح التوافكككككق االسكككككتراتيجي بكككككين متسسكككككات التعلكككككيم وبكككككين فكككككرا السكككككوق المتغيكككككرة،  التطكككككوير، واص

ويتككككككدان أن الهكككككدر األسكككككاس لكككككه يتمثكككككل فكككككي تطكككككوير أداي المتسسكككككة التعليميكككككة ككككككي تكككككتمكن مكككككن 

 .41بهامواصلة مسيرتها في مواجهة الظرور البيئية الم طربة التي تحيط 

عمليكككككككككة التخطكككككككككيط فكككككككككي فلسكككككككككطين هنكككككككككاك مجموعكككككككككة مكككككككككن التحكككككككككديات التكككككككككي تواجكككككككككه أمكككككككككا 

فككككي حاجككككة ماسككككة متسسككككات التعلككككيم الفلسككككطينية والتككككي تجعككككل هككككذه المتسسككككات االسككككتراتيجي فككككي 

تبنكككككي مكككككدخل التخطكككككيط االسكككككتراتيجي لمواجهكككككة عمليكككككات التغييكككككر الديناميكيكككككة التكككككي تحكككككدثها  إلكككككى

 :تلك التحديات، وأهمها

 فتككككككي، مجتمككككككد الفلسككككككطينية األرا ككككككي فككككككي المقككككككيم الفلسككككككطيني المجتمككككككد :42السكككككككانية البيئككككككة 

 عشككككككرة الخامسككككككة دون السككككككن صككككككغار بككككككاألفراد المتمثلككككككة السكككككككاني الهككككككرم قاعككككككدة حيككككككث تتسككككككد

 التركيككككك  علككككى عامكككككة نظككككرة إلقكككككاي عنككككد مرتفعككككة، ويت كككككق نسكككككبة يشكككككلون والكككككذين العمككككر مككككن

، حيككككككث تبلككككككل السككككككن صككككككغار مككككككن الفلسككككككطينية األرا ككككككي سكككككككان معظككككككم أن للسكككككككان العمككككككري

حسككككك  احصكككككايات الجهكككككاز المرككككككزي  مكككككن السككككككان% 11نسكككككبة مكككككن هكككككم دون الثامنكككككة عشكككككرة 

، ويقكككككككدر أن ثلكككككككث السككككككككان هكككككككم علكككككككى مقاعكككككككد الدراسكككككككة، وأن (2111)لالحصكككككككاي الفلسكككككككطيني

ألكككككككر طالككككككك  هكككككككذا عكككككككدا عكككككككن  211عكككككككدد الملتحقكككككككين بمتسسكككككككات التعلكككككككيم العكككككككالي يتجكككككككاوز 

                                                           
40


41
 Coombs, Philip H, What Is Educational Planning?, Unesco: International Institute for Educational 

Planning, SIDA, 1970. 
42 
 .322،323امحمد، مرجد سابق،  ،العجمي



29 
 

إن هككككككككذه ا حصككككككككائيات ت ككككككككد  ككككككككغوطا كبيككككككككرة علككككككككى قطككككككككا  . 43الككككككككوطنالدارسككككككككين خككككككككار  

التعلكككككيم ال يمككككككن مواجهتهكككككا إال بكككككالتخطيط السكككككليم واالسكككككتراتيجي، وتشكككككجيد التعلكككككيم والتكككككدري  

النظككككككرة  إلككككككى( 2100)وقككككككد أشككككككارت هككككككالل . المهنككككككي والتقنككككككي ومحاربككككككة النظككككككرة الدونيككككككة لككككككه

المسكككككتو   الكبيكككككرة فكككككيالتباينكككككات  إلكككككىا وعزتهككككك يالتعلكككككيم النكككككو  مكككككناالجتماعيكككككة الدونيكككككة لهكككككذا 

مكانيككككة االجتمككككاعي، و  الخاصككككة بخريجككككي هككككذا النككككو   القبككككول فككككي الوظككككائر، ومسككككتو  الككككدخلاص

مكككككن التعلكككككيم، كمكككككا أن هنكككككاك أسكككككبابا أخكككككر  مثكككككل محدوديكككككة المجكككككاالت فكككككي التعلكككككيم والتكككككدري  

 .44المهني

 منهكككككككا يعككككككانى مزمنككككككة ظككككككاهرة الفلسككككككطينية األرا ككككككي فككككككي البطالككككككة نإ: 45البيئككككككة االقتصككككككادية 

 المتكككككككررةا غككككككالق  سياسككككككة يمككككككارس الككككككذي نتيجككككككة لالحككككككتالل ا سككككككرائيلي الفلسككككككطيني الشككككككع 

 فككككككي تبككككككاطت مككككككن يعككككككانى الفلسككككككطيني االقتصككككككاد أن حككككككين فككككككي الفلسككككككطيني، االقتصككككككاد وخنككككككق

 العمككككل عككككن العاطلككككة األخ ككككر الخككككط داخككككل المسككككتخدمة العمالككككة تشككككغيل يسككككتطيد فككككال النمككككو

 خريجككككككي أو العمككككككال سككككككواي الفلسككككككطيني المجتمككككككد شككككككرائق معظككككككم أن كمككككككا ،ا غككككككالق بسككككككب 

% 20 إلككككىالتككككي وصككككل معككككدلها  البطالككككة مشكككككلة مككككن تعككككانى الشككككرائق مككككن وغيرهككككا الجامعككككات

أمكككككام الخكككككريجين جديكككككدة لكليكككككات التقنيكككككة فكككككتق آفكككككاق ا يحكككككتم علكككككىهكككككذا  إن ،210046فكككككي العكككككام

إليكككككه اسكككككتراتيجية التعلكككككيم  تكككككدعووهكككككذا مكككككا ببكككككرام  تسكككككتجي  الحتياجكككككات سكككككوق العمكككككل، للبكككككدي 

 .والتدري  المهني والتقني
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 ال يخفكككككككى علكككككككى احكككككككد الو كككككككد السياسكككككككي المتقلككككككك  الكككككككذي تعكككككككاني منكككككككه : 47البيئكككككككة السياسكككككككية

األرا كككككككككي الفلسكككككككككطينية والمتكككككككككتثر باألو كككككككككا  األمنيكككككككككة، والتبعكككككككككات السياسكككككككككية التكككككككككي رافقكككككككككت 

وقطككككا   الغربيككككةاالنقسككككام ومككككا لككككه مككككن تككككتثيرات سككككلبية علككككى االسككككتقرار المتسسككككي فككككي ال ككككفة 

 .،األمر الذي ي د  غوطًا على عملية التخطيطغزة

 الفقكككككككر مككككككن تعككككككاني الفلسككككككطينية األسككككككر إجمكككككككالي مككككككن% 21أن تبككككككين: 48يئككككككة االجتماعيككككككةالب 

كمكككككككا وأشكككككككارت إحصكككككككائيات الجهكككككككاز  ،2100/2102وفقكككككككًا  حصكككككككائيات الجهكككككككاز المرككككككككزي 

أن معككككككككدل الصككككككككرر علككككككككى التعلككككككككيم لككككككككم يككككككككزد خككككككككالل العشككككككككر سككككككككنوات  المركككككككككزي ل حصككككككككاي

خاصكككككككة والتكككككككي تعتبكككككككر ممكككككككا يشككككككككل تهديكككككككدا للكليكككككككات التقنيكككككككة ال 211249وحتكككككككى 0112مكككككككن

 .أقساطها عالية بالمقارنة مد أقساط الكليات الحكومية

 إن قطككككككا  التكنولوجيككككككا واالتصككككككاالت قككككككد نمككككككا بشكككككككل سككككككريد ومككككككا زال : 50البيئككككككة التكنولوجيككككككة

الكليكككككككات التقنيكككككككة لعمكككككككل دراسكككككككات حكككككككول االحتياجكككككككات  أمكككككككامممكككككككا يشككككككككل فرصكككككككة  ،51ينمكككككككو

فكككككككككي القطاعكككككككككات  هكككككككككذا النمكككككككككو الجديكككككككككدة لسكككككككككوق العمكككككككككل مكككككككككن التخصصكككككككككات التكككككككككي يخلقهكككككككككا

 . 52التكنولوجية
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متطلبـــــات عامـــــة للتخطــــــيط االســـــتراتيجي النــــــاج  فـــــي مؤسســــــات  .1.1

 :التقنيو  المهني التعليم

عككككككدة عوامككككككل لنجككككككاح التخطككككككيط االسككككككتراتيجي فككككككي مثككككككل هككككككذا فقككككككد دلككككككت الدراسككككككات علككككككى 

 ككككرورة االعتمككككاد علككككى التشككككاركية فككككي عمليككككة : النككككو  مككككن المتسسككككات منهككككا علككككى سككككبيل المثككككال

التخطككككككيط لككككككيس فقككككككط اشككككككراك العككككككاملين فككككككي متسسككككككات التعلككككككيم المهنككككككي والتقنككككككي وانمككككككا الطلبككككككة 

متطلبككككات سككككوق العمككككل وحوكمككككة المتسسككككات بشكككككل ي ككككمن  إلككككىاالنتبككككاه  إلككككىاي ككككا، با  ككككافة 

  .53الشفافية في العمل

 :مراحل عملية التخطيط االستراتيجي .1.1

لككككككك دارة العليكككككككا عنكككككككد قيامهكككككككا بكككككككتي نشكككككككاط داخكككككككل المنظمكككككككة مكككككككن تحديكككككككد المنهجيكككككككة  بكككككككد ال

العلميكككككة واألسكككككس التكككككي سكككككتبني عليهكككككا أنشكككككطتها، ومتابعكككككة تحقيقهكككككا ألهكككككدافها فيمكككككا بعكككككد، ولكككككذلك 

فككككككككان تحديككككككككد المنهجيككككككككة والمراحككككككككل المختلفككككككككة التككككككككي تمككككككككر بهككككككككا عنككككككككد قيامهككككككككا بعمليككككككككة التخطككككككككيط 

المراحكككككل التاليكككككة لعمليككككككة  إلككككككىمككككككن األمكككككور الهامكككككة، وقككككككد أشكككككارت الدراسكككككات  تعتبكككككراالسكككككتراتيجي 

- :التخطيط االستراتيجي

ويقصككككككد بهككككككا اتفككككككاق يعكككككككس القككككككرارات بشككككككان كيفيككككككة إجككككككراي   :مرحلــــــة التخطــــــيط للتخطــــــيط: أوالا 

تح كككككير وتهيئككككككة المتسسككككككة للبكككككدي فككككككي عمليكككككة التخطككككككيط، مككككككن  إلككككككىوتطبيكككككق التخطككككككيط، يهكككككدر 

التفكيكككككككككككر الجمكككككككككككاعي والجهكككككككككككود التنظيميكككككككككككة وسكككككككككككط مجموعكككككككككككة مكككككككككككن خكككككككككككالل توجيكككككككككككه عمليكككككككككككات 

                                                           
53
 Elliott, Geoffrey, 'Educational Management And The Crisis of Reform in Further Education', Journal of 

vocational Education and Training,48:15-23. 
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وال بكككككككد مكككككككن  ،54يكككككككوفر توجيهكككككككا وا كككككككحا للمشكككككككاركينالتكككككككي االسكككككككتراتيجيات واألهكككككككدار والغايكككككككات 

 ستت كككككمنهأهميكككككة هكككككذه المرحلكككككة التمهيديكككككة فكككككي تقليكككككل مقاومكككككة التغييكككككر الكككككذي  إلكككككىا شكككككارة هنكككككا 

 .الخطة

أن هككككككذه المرحلككككككة تت ككككككمن  إلككككككى( 2112)حيككككككث أشككككككار الشككككككويخ :55صــــــياغة المســــــتقبل:  انيــــــاا 

 :ثالث خطوات رئيسة هي

وهككككي أحككككالم المنظمككككة وطموحاتهككككا التككككي ال يمكككككن تحقيقهككككا فككككي ظككككل  :Vision56 رؤيــــة المنظمــــة

ن ككككككككككككان مكككككككككككن الممككككككككككككن الوصكككككككككككول إليهكككككككككككا فكككككككككككي األجكككككككككككل الطويكككككككككككل  .57ا مكانكككككككككككات الحاليكككككككككككة، واص

تجعلهكا مميكزة عكن المنظمكات وهي الخصائا الفريدة للمنظمة التكي  :Mission58 رسالة المنظمة

 مكا هكو: وتسهم رسالة المنظمة في ا جابة عن الستال الرئيس الذي يواجكه المسكئولين وهكو. األخر 

عملنككا الجككوهري تجككاه عميلنككا ومجتمعنككا؟، وهككي بمعنككى إجرائككي وثيقككة مكتوبككة تمثككل دسككتور المنظمككة 

 .59نية طويلة نسبًياوالمرشد الرئيس لكافة القرارات والجهود، وتغطي عادة فترة زم

ـــيم المؤسســـية ـــم الق ـــاق عل هكككي المبكككادت المشكككتركة التكككي يكككتمن بهكككا جميكككد أفكككراد المتسسكككة  :االتف

خاصكككككككة كمكككككككا يمككككككككن أن تككككككككون  ويمارسكككككككونها فكككككككي أعمكككككككالهم، ويمككككككككن أن تككككككككون القكككككككيم عامكككككككة أو

  .60ويف ل صياغتها في عبارة موجزة ،غير ملموسة ملموسة أو

                                                           
في مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين  االستراتيجيدرجة تطبيق التخطيط  ،رنا الكردي،  54
28و22ا ،2101، فلسطيننابلس، جامعة النجاح،  رسالة ماجستير، ،فيها

 38االشويخ،عاطر، مرجد سابق، 55
 38االمرجد السابق، 56
، 091، شهرية تربوية ثقافية، العدد مجلة المعرفة األرشيفية ،"التخطيط االستراتيجي لمتسسات التعليم العالي"الجهني، محمد،   57

2111. 
 .38االشويخ،عاطر، المرجد السابق،   58
 .الجهني ، محمد ، مرجد سابق  59
 .92، عاطر، مرجد سابق، ا الشويخ  60
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 :61تحليل الوضع الحالي:  ال اا 

والمقصككود بكككه التحليكككل الشككامل  لبيئكككة المنظمكككة التككي تعمكككل فيهكككا بشككقيها الكككداخلي والخكككارجي،   

للتفكيككر  احيككث تككوفر أساسكك(   (SWOT Analysisوأشككهر أداة مسككتخدمة لهككذا الغككر  هككي أداة

 (القكوة وال كعر)بو د غايات وأهدار استراتيجية تركز على تحليل العوامكل االسكتراتيجية الداخليكة 

  .(الفرا والتهديدات)امل الخارجية والعو 

 2x2في هذا الم مار مصفوفة األهكدار، وهكي مصكفوفة ثنائيكة أي ا ومن األدوات الحديثة 

تمثل إطارا سهال وبسيطا لمساعدة المدراي في تحديد األهدار االستراتيجية حيث تتكون مكن سكتالين 

 جابككة نعككم وال حيككث ينشككت عككن ذلككك هككل تريككد شككيئا مككا؟ وهككل تملكككه؟  وتتقككاطد مككد ا: رئيسككيين وهمككا

 SWOT)أربككد مجموعككات مككن األهككدار والغايككات االسككتراتيجية وهككذه األداة تسككتخدم كبككديل عككن

Analysis) 62. 

 : 63تطوير وصياغة األهداف: رابعاا 

الحككككال فكككككي أداي  بتحقيككككق نتكككككائ  قابلككككة للقيكككككاس، كمككككا هكككككو الجهككككات التنفيذيكككككةوتعكككككس التكككككزام 

ويكمككككن السككككر فككككي ذلككككك فككككي أن األهككككدار علككككى  ،نتككككائ  لمخرجككككات أوالطالكككك ، وتحويككككل الرسككككالة 

 .64الرغم من قلة عددها محددة في مصطلحات تتعلق بالوقت والموارد والكير والكم

 

                                                           
 .93مرجد السابق، ا ال  61


62 Nickols, Fred, and Ledgerwood, Ray, Goal Grid A New Tool For Strategic Planning, 2005, P1. 
 .11الشويخ،عاطر، مرجد سابق، ا  63
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 :خامساا الخطة التنفيذية 

بعككككككد أن يككككككتم االتفككككككاق علككككككى االسككككككتراتيجيات وصككككككياغتها يتعككككككين علككككككى المتسسككككككة أن تطككككككور 

دة، وا جكككككرايات المطلوبكككككة يجككككك  أن يكككككتم تحديكككككدها وو كككككعها إجكككككرايات تنفيكككككذ فعالكككككة لفتكككككرات محكككككدو 

 إلككككككككىأي طريقكككككككة تجزئككككككككة الخطكككككككة االسكككككككتراتيجية _  كككككككمن خطكككككككة عمكككككككل، تسككككككككاعد هكككككككذه الطريقكككككككة

علكككككككى أن تتناسككككككك  ردة فعكككككككل المتسسكككككككة مكككككككد الحكككككككاالت الطارئكككككككة _ مجموعكككككككة مكككككككن خطكككككككط العمكككككككل

وفيمكككككا يلكككككي  ،بفاعليكككككة مكككككن جانككككك ، ومكككككن جانككككك  آخكككككر أن تككككككون ردة الفعكككككل فكككككي الوقكككككت المناسككككك 

 :يو ق العناصر التي يج  أن تشتمل عليها الخطة التنفيذية( 3-0)الجدول 

 عناصر الخطة التنفيذية( 3-0)الجدول

 اإلجابة السؤال الرقم

 األنشطة/المشاريد/البرنام  ماذا يج  أن نفعل لتحقيق األهدار المحددة  .1

 الجهة المشرفة/المسئول من سيقوم بتنفيذ الخطة؟  .1

 (البدي واالنتهاي)تاريخ االنجاز ستنفذ الخطة؟متى   .1

 الموازنة التقديرية/الموارد المطلوبة  ماذا نحتا  لتحقيق ذلك؟  .1

 متشرات قياس األداي كير نتتكد من أننا ننجز؟  .1

 12،12الشويخ،عاطر، مرجد سابق، ا :المصدر
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 :65سادساا إقرار الخطة وتنفيذها

تصككككبق الخطككككة حقيقككككة عنككككدما يككككتم اعتمادهككككا رسككككميا مككككن قبككككل ا دارة وتعتبككككر هككككذه الخطككككوة هككككي  

 .ا شعار الرسمي للتنفيذ

ــــــيم: ســــــابعاا  ــــــة والتقي تعتبككككككر عمليككككككة المتابعككككككة والتقككككككويم المرحلككككككة األخيككككككرة والهامككككككة مككككككن : المتابع

ي يجيوذلككككككككك ل ككككككككمان نجككككككككاح التخطككككككككيط والتنفيككككككككذ االسككككككككترات ،66مراحككككككككل التخطككككككككيط االسككككككككتراتيجي

أي : ولككككذلك يجكككك  االهتمككككام بخطككككوات هككككذه المرحلككككة فهككككي تبككككدأ بتحديككككد مككككا هككككو المطلككككو  قياسككككه

تحديكككككد أبعكككككاد األداي التكككككي تريكككككد المتسسكككككة التركيكككككز عليهكككككا فكككككي عمليكككككة تقيكككككيم األداي، أمكككككا الخطكككككوة 

الثانيككككة فهككككي تحديككككد معككككايير لككككألداي لكككككل مككككا هككككو مطلككككو  قياسككككه، أمككككا قيككككاس األداي الفعلككككي فيككككتتي 

بمقارنكككككة األداي الفعلكككككي بالمعكككككايير التكككككي تكككككم و كككككعها  القيكككككام بعكككككدها يكككككتملخطكككككوة التكككككي تليهكككككا، فكككككي ا

فككككي الخطككككوة الثانيككككة مككككن هككككذه العمليككككة، وآخككككر خطككككوة هككككي اتخككككاذ ا جككككرايات المناسككككبة ومككككا يلككككزم 

 .67من قرارات تصحيحية

ة، أمكككككككا ا عنكككككككد تحديكككككككد األهكككككككدار والخطكككككككة التنفيذيكككككككمكككككككإن الخطوتككككككان األولكككككككى والثانيكككككككة يكككككككتم ترجمته

والكككككذي يتحكككككدث عكككككن األداي المتسسكككككي  فكككككي القسكككككم التكككككالي،الخطكككككوة الثالثكككككة فسكككككيتم التعكككككرر عليهكككككا 

 .وطرق قياسه
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- :األداء المؤسسي .1.1

إن العالقكككككككة بكككككككين األداي والتخطكككككككيط عالقكككككككة وثيقكككككككة تظهكككككككر مكككككككن خكككككككالل دورة عمليكككككككة إدارة 

علكككككككى  األدايمقكككككككاييس  والتكككككككي تبكككككككدأ بكككككككالتخطيط ويكككككككتم فيهكككككككا تطكككككككوير أهكككككككدار األعمكككككككال أو ،األداي

مسككككككتو  األفككككككراد وفككككككرق العمككككككل الككككككذين يتحملككككككون المسككككككتولية عككككككن أدائهككككككم السككككككنوي، ويككككككتم بعككككككدها 

النتكككككائ  المرغوبكككككة، ليكككككتم فكككككي الخطكككككوة التكككككي  إلكككككىالفعكككككل أي تنفيكككككذ األنشكككككطة ال كككككرورية للوصكككككول 

كيفيكككككة أداي األفكككككراد وفكككككرق العمكككككل وانجكككككازاتهم والنتكككككائ  المتوقعكككككة، إال الحككككككم علكككككى  تليهكككككا تقيكككككيم أو

التكككككككدري  والتكككككككي يكككككككتم مكككككككن خاللهكككككككا تطكككككككوير  التعلكككككككيم أو إلكككككككىأنهكككككككا تحتكككككككا  فكككككككي المرحلكككككككة التاليكككككككة 

ومكككككن خكككككالل تغذيكككككة عكسكككككية بنكككككاية  ،العالقكككككات مكككككد اآلخكككككرين لالرتقكككككاي بانجكككككازاتهم تجكككككاه األهكككككدار

يككككككات والنتككككككائ  إزاي المسككككككئولية ومككككككن ثككككككم القيككككككام بنمذجككككككة ومككككككداوالت تتركككككككز علككككككى السككككككلوك والعمل

يككككككتم فيهككككككا  ي حيككككككثالسككككككلوكيات المرغوبككككككة، أمككككككا التعوي ككككككات فهككككككي آخككككككر مرحلككككككة فككككككي هككككككذه الككككككدورة

المتحقككككككق فككككككي األنشككككككطة مككككككن الناحيككككككة  األداي إلككككككى اسككككككتناداً  ،إيجابككككككاً  أو تعككككككوي  العككككككاملين سككككككلباً 

 . 68قياس األهدار دوالدرجة التي تم تحقيقها من قبلهم عن ،الكمية والنوعية

علككككككى أنهكككككا ذلككككككك المكككككدخل النظككككككامي لتحسكككككين وتطككككككوير إدارة وكفككككككاية  إدارة األداءتعكككككرر و   

 .األفراد والفرق من أجل زيادة الفاعلية العامة للمنظمة

 69ولفهككككككم إدارة األداي ال بككككككد مككككككن مراجعككككككة لمفهككككككوم األداي، حيككككككث أشككككككار إدريككككككس والغككككككالبي

أن االخككككتالر حككككول مفهككككوم األداي ينبككككد مككككن اخككككتالر المعككككايير والمقككككاييس التككككي تعتمككككد فككككي  إلككككى

والتكككككي يسكككككتخدمها المكككككدراي والمنظمكككككات، وعلكككككى الكككككرغم مكككككن هكككككذا االخكككككتالر  يدراسكككككة األداي وقياسكككككه
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غلكككك  البككككاحثين يعبككككرون عككككن األداي مككككن خككككالل النجككككاح الككككذي تحققككككه المنظمككككة فككككي تحقيككككق أن  فكككك

 .أهدافها

المخرجككككات ذات القيمككككة التككككي ينتجهككككا " بتنككككه  التنظــــيم عــــرف األداء فــــي إطــــار المؤسســــة أووقككككد 

وأداي  ،ولككككككه ثالثككككككة أبعككككككاد رئيسككككككة  تت ككككككمن أداي األفككككككراد 70،"خككككككدمات النظككككككام فككككككي شكككككككل سككككككلد أو

مكككككككككن منظكككككككككور عالقكككككككككة ككككككككككل طكككككككككرر  األدايوأداي المتسسكككككككككة، ويكككككككككتم هكككككككككذا  ،الوحكككككككككدات التنظيميكككككككككة

وحكككككداتهم  إطكككككار، بمعنكككككى أن تقيكككككيم أداي األفكككككراد يكككككتم فكككككي  كككككوي أداي األفكككككراد فكككككي اآلخكككككربالجانككككك  

ة الكككككككنظم والسياسكككككككات العامككككككك إطكككككككاريكككككككتم فكككككككي  تقيكككككككيم أداي هكككككككذه الوحكككككككدات أنالمتخصصكككككككة، كمكككككككا 

 البيئككككككة إطككككككارفككككككي حككككككين أن أداي المتسسككككككة يككككككتم فككككككي  ،لمتسسككككككة التككككككي تت ككككككمن هككككككذه الوحككككككداتل

 .71يطة بهااالقتصادية واالجتماعية والثقافية المح

 :األداءاتجاهات معاصرة في تقييم  .1.1

بككككدأ االهتمككككام بككككاألداي المتسسككككي فككككي منظمككككات األعمككككال لمككككا ي ككككمنه مككككن ميككككزات تنافسككككية 

لهككككذا النككككو  مككككن المنظمككككاتي خصوصككككا مككككد االنفتككككاح االقتصككككادي الككككذي شككككهده العككككالم منككككذ القككككرن 

المتسسكككككككي التقليديكككككككة تعتمكككككككد وبشككككككككل كبيكككككككر علكككككككى التحلكككككككيالت  األدايتدوات تقيكككككككيم فكككككككالما كككككككي، 

نتيجككككككة الماليككككككة المختلفككككككة التككككككي تسككككككاعد منظمككككككات األعمككككككال علككككككى تقيككككككيم و ككككككعها المككككككالي، ولكككككككن 

ورككككككككزت ظهكككككككرت الدراسكككككككات الحديثكككككككة  يلكككككككبع  السكككككككلبيات الموجكككككككودة فكككككككي أدوات التحليكككككككل المكككككككالي

ومككككد ظهككككور هككككذه األدوات لككككم يعككككد  ،أكثككككر شككككمولية ودقككككة األدايإيجككككاد أسككككالي  أخككككر  لتقيككككيم  علككككى

                                                           
سلسلة بحوث  في البيئة العربية المعاصرة،س  النظرية ودالالتها تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات األ، عبد الباري ،درة  70

 .01ا، 2119ودراسات، المنظمة العربية للتنمية ا دارية، القاهرة، مصر، 
71

،رسالة ماجستير،  واقع ادارة المعرفة  في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم وأ رها علم األداء من وجهة نظر إدارييها ،جعبري، ربا 
.11، ا2101طين، الخليل، فلسجامعة الخليل، 
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المتسسكككككككي مقتصكككككككرا علكككككككى متسسكككككككات األعمكككككككال بكككككككل تعكككككككداه ليشكككككككمل جميكككككككد أنكككككككوا   األدايتقيكككككككيم 

المتككككككككوازن،  األدايوبطاقككككككككة  ،المتميككككككككز األداينمككككككككوذ   :المتسسككككككككات، ومككككككككن أحككككككككدث هككككككككذه األدوات

دارة الجودة الشاملة، وفيما   .  استعرا  لهذه األدوات الحديثةيلي واص

 Baldrige  األداي المتميز نموذ: أوال

يشكككككككككل هككككككككذا النمككككككككوذ  إطككككككككارا عامككككككككا لمنظومككككككككة العمككككككككل، ويحككككككككدد العالقككككككككة بككككككككين أطككككككككرار   

حيككككككث قسككككككم عناصككككككر األداي  ،المتسسككككككة داخليككككككا وبككككككين المتسسككككككة والمنككككككاخ المحككككككيط بهككككككا خارجيككككككا

القيككككككادة، التخطككككككيط االسككككككتراتيجي ومجكككككال االهتمككككككام بككككككالعمالي والسككككككوق : سككككككبعة رئيسككككككة وهكككككي إلكككككى

والمعلومكككككككككات والتحليكككككككككل ومجكككككككككال االهتمكككككككككام بكككككككككالموارد البشكككككككككرية ومراحكككككككككل عمكككككككككل ا دارة والنتكككككككككائ  

 . 72للنشاط االقتصادي

 إلكككككككى األنشكككككككطةكمكككككككا أن هكككككككذا النمكككككككوذ  قسكككككككم عمليكككككككة تقيكككككككيم األداي المتسسكككككككي لمخرجكككككككات  

المرتبطكككككككككة  األدايالمرتبطكككككككككة بكككككككككالعمالي، ونتكككككككككائ   األداياور أساسكككككككككية أولهكككككككككا نتكككككككككائ  محككككككككك أربعكككككككككة

 وآخرهككككككككاالخاصككككككككة بككككككككالموارد البشككككككككرية للمتسسككككككككة،  األدايبالجوانككككككك  الماليككككككككة والتسككككككككويقية، ونتككككككككائ  

مسكككككككتويات الكفكككككككاية والفاعليكككككككة للمتسسكككككككة بمكككككككا تت كككككككمنه مكككككككن تميكككككككز األداي لعمليكككككككات أداي نتكككككككائ  

 .73ت النشاطوالتوريد لمدخال التشغيل

أربعكككككككة  إلكككككككى Baldrigeفكككككككي إطكككككككار شكككككككرحه لنمكككككككوذ  ( 2111)وقكككككككد أشكككككككار محمكككككككد يوسكككككككر

هككككككي بدايككككككة التعككككككرر  متطلبككككككات لنجككككككاح عمليككككككة األداي وقياسككككككها، فككككككا دارة االسككككككتراتيجية للمتسسككككككة

                                                           
72 Mattwa W. Ford, James R. Evanse, Conceptual Foundations of Strategic Planning in The 
Malcom Baldrige Criteria for Performance, QMJ, Vol1, 2000 P9 
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فمككككككن خاللهككككككا يككككككتم إعككككككداد مقككككككاييس لككككككألداي مسككككككتقبال بشكككككككل  ،علككككككى المواقككككككر الحقيقيككككككة للمتسسككككككة

 .دقيق

ليكككككككات يالمعلومككككككات المتعلقككككككة ب إلكككككككىفككككككي الوصككككككول  األفككككككرادتت ككككككمن حكككككككق  يأمككككككا الشككككككفافية 

فككككككككي هككككككككذا المجككككككككال،  اً أساسككككككككي اً دور  تلعكككككككك اتخككككككككاذ القككككككككرارات، كمككككككككا أن نظككككككككام وقواعككككككككد الحوكمككككككككة 

وفقكككككا  ،العمكككككل بكككككتدايالمسكككككايلة التكككككي ت كككككمن التعكككككرر علككككى مكككككد  التكككككزام العكككككاملين  إلكككككىبا  ككككافة 

بكككككه مكككككن بكككككرام  للتنفيكككككذ، وحتكككككى يككككككون نظكككككام  وفكككككي  كككككوي مكككككا كلكككككر ،لعقكككككد االتفكككككاق المبكككككرم معهكككككم

بككككككد مككككككن تككككككوفر نظككككككم معلومككككككات محاسككككككبية تعتمككككككد علككككككى التكنولوجيككككككا  متكككككككامال فككككككال األدايتقيككككككيم 

 .والتي تتسم بالدقة والسرعة والميكنة الكاملة ،الحديثة

وقكككككد ظهكككككرت العديكككككد مكككككن الكككككنظم المتقدمكككككة مثكككككل المحاسكككككبة علكككككى األنشكككككطة والتكككككي يطلكككككق  

 .74ة تكلفة األنشطةعليها البع  محاسب

 :إدارة الجودة الشاملة: ثانيا

حيككككز التطبيككككق  إلككككىحيككككث يعككككد مفهككككوم إدارة الجككككودة الشككككاملة مككككن أحككككدث المفككككاهيم التككككي بككككرزت    

فككككي القطككككا  التربككككوي، ويرتكككككز هككككذا المفهككككوم علككككى فلسككككفة إجرائيككككة متداهككككا أن الجككككودة هككككي عمليككككة 

متواصككككككل، وتعككككككرر إدارة  تحسككككككين تتصككككككر باالسككككككتمرارية فككككككي مراحككككككل العمككككككل كافككككككة وعلككككككى نحككككككو

اسككككككتراتيجية إداريككككككة ترتكككككككز علككككككى مجموعككككككة مككككككن القككككككيم، : " الجككككككودة الشككككككاملة فككككككي التربيككككككة بتنهككككككا 

 ،طاقككككة حركتهككككا مككككن المعلومككككات التككككي نككككتمكن فككككي إطارهككككا مككككن توظيككككر مواهكككك  العككككاملينوتسككككتمد 

لتحقيكككككق التحسكككككن  نحكككككو إبككككداعيواسككككتثمار قكككككدراتهم الفكريككككة فكككككي مختلككككر مسكككككتويات التنظكككككيم علككككى 
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إدارة الجكككككككودة الشكككككككاملة أن فكككككككي دراسكككككككتها ( 2112)را كككككككي اعتبكككككككرتوقكككككككد  75".المسكككككككتمر للمنظمكككككككة 

 ،احتياجكككككككككات الدارسكككككككككين خريجكككككككككي المتسسكككككككككات التعليميكككككككككة ترجمكككككككككة تعنكككككككككي: فككككككككي التعلكككككككككيم العكككككككككالي

وتكككككون أساسككككا لتصككككميم  ،خصككككائا ومعككككايير محككككددة فككككي الخككككري  إلككككىكمخرجككككات لنظككككام التعلككككيم 

 . 76مد التطوير المستمرالمتسسة التعليمية برام  

كمككككا ذككككككر خبكككككراي التعلكككككيم والتكككككدري  الفنكككككي والمهنككككي فكككككي مجموعكككككة العمكككككل ا قليميكككككة  كككككمن 

أن معكككككككايير  2111رشكككككككة العمكككككككل التكككككككي أقيمكككككككت فكككككككي األردن فكككككككي العكككككككام  ملخكككككككا وتوصكككككككيات و 

، أهمهكككككككا أن يككككككككون لمتسسكككككككة   الفنكككككككي والمهنكككككككي عشكككككككرةيالجكككككككودة فكككككككي متسسكككككككات التعلكككككككيم والتكككككككدر 

خطككككككط واسككككككتراتيجيات  إلككككككىالتعلككككككيم و التككككككدري  المهنككككككي والتقنككككككي رتيككككككة ومهككككككام محددة،باال ككككككافة 

تطكككككوير المتسسكككككة، كمكككككا يجككككك  االهتنمكككككام بمعكككككايير تجديكككككد  إلكككككىموثقكككككة ومحدثكككككة باسكككككتمرار تهكككككدر 

والعمككككل علككككى تنميككككة قككككدراتهم مككككن خككككالل ايجككككاد خطككككط تنمويككككة وميزانيككككات  ادوار ووظككككائر االفككككراد

،كمككككككا يجكككككك  العمككككككل  واالهتمككككككام بتطككككككوير المنككككككاه  الدراسككككككية حسكككككك  احتياجككككككات السككككككوق ،منظمككككككة

القطكككككا  الخاا،كمكككككا علكككككى اقامكككككة شكككككاركات مكككككد متسسكككككات السكككككوق خصوصكككككا مكككككد ممثلكككككين عكككككن 

يجككككككك  االهتمكككككككام بعمكككككككل دراسكككككككات دوريكككككككة علكككككككى الخكككككككريجين واسكككككككتخدام طرائكككككككق حديثكككككككة للتقيكككككككيم و 

الحصككككككول علككككككى التغذيككككككة الراجعككككككة، وكككككككذا تقيككككككيم الكفككككككايات بالتعككككككاون مككككككد ممثلككككككين عككككككن القطككككككا  

.77الخاا

 :بطاقة األداي المتوازن: ثالثا
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بطاقكككككككككككة األداي المتكككككككككككوازن بتنهكككككككككككا مجموعكككككككككككة مكككككككككككن ( Kaplan&Norton1992)عكككككككككككرر 

المقككككاييس الماليككككة وغيكككككر الماليككككة التككككي تقكككككدم لمككككدراي ا دارات العليككككا صكككككورة وا ككككحة وشككككاملة عكككككن 

إطككككار عككككام يشككككمل جوانكككك   بتنهككككاأداي المنظمككككات، إال انككككه يمكككككن وصككككر بطاقككككة التقيككككيم المتككككوازن 

منظمكككككككة األعمكككككككال اختيكككككككار متعكككككككددة، حيكككككككث يمككككككككن اعتبارهكككككككا نظكككككككام قيكككككككاس فكككككككي إطكككككككاره يمككككككككن ل

وفقكككككككا لحاجتهكككككككا وطبيعكككككككة عملهكككككككا ورغبكككككككات القكككككككادة وا دارة فكككككككي  ،المتشكككككككرات والقياسكككككككات المالئمكككككككة

 .78عر  مختلر الجوان  الذاتية والمو وعية في محتو  هذه المتشرات والقياسات

كككككذلك فكككككان بطاقكككككة التقيكككككيم المتكككككوازن تعككككد أي كككككا نظكككككام إدارة اسكككككتراتيجي لكونهكككككا تحكككككاول أن  

لمنظمككككككككة االسككككككككتراتيجية وانعكاسككككككككها مككككككككن خككككككككالل ان وتككككككككربط بككككككككين رتيككككككككة ورسككككككككالة وأهككككككككدار تككككككككواز 

أن هكككككذه  إلكككككىتجسكككككيدها فكككككي المنظكككككورات األربعكككككة لبطاقكككككة التقيكككككيم المتكككككوازن، ويمككككككن ا شكككككارة هنكككككا 

المنظككككورات هككككي فككككي حقيقككككة األمككككر مفككككردات ومتشككككرات تلبككككي متطلبككككات مختلككككر فئككككات المصككككلحة 

ومراحكككككل التشكككككغيل الكككككداخلي  ،وجانككككك  العمكككككالي ،المحكككككور المكككككاليوهكككككي )  79الكككككداخليين والخكككككارجيين

كمكككككا ويمكككككن اعتبارهكككككا وسككككيلة اتصكككككال وتواصككككل بكككككين القيكككككادة وا دارة  ،80(والكككككتعلم والنمككككو ،للنشككككاط

تتحككككاور وتوصكككككل مككككن خاللهكككككا مكككككا تريككككد انجكككككازه وتحقيقكككككه مككككن أهكككككدار مكككككن خككككالل قياسكككككات دقيقكككككة 

 . 81لشمولي للمنظمةوواقعية مترابطة تنعكس ايجابيا على األداي ا

ثمانيكككككككة عناصكككككككر أساسكككككككية تتبلكككككككور مكككككككن خاللهكككككككا آليكككككككة إن أداة بطاقكككككككة األداي المتكككككككوازن ت كككككككم 

 :عمل هذه البطاقة والمتمثلة باالتي
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 .أين تتجه المنظمة وما هي الهيئة التي ستكون عليها إلىوالتي تبين :يةتقبلسالرتية الم .0

 .وا جرايات المهمة لتحقيق األهداروالتي تتتلر من مجمل األفعال : االستراتيجية .2

مكككككون يككككدفد باتجككككاه تبنككككي اسككككتراتيجية معينككككة وفككككق تحليككككل لمتشككككرات مهمككككة فككككي هككككذا : المنظككككور .3

 إلككككككككىومككككككككن ثككككككككم العمككككككككل علككككككككى تنفيككككككككذ هككككككككذه االسككككككككتراتيجية للوصككككككككول  ،المكككككككككون المنظككككككككور أو

 .، وقد ذكرت سابقا في الدراسةالمتشرات الواردة في المنظور

يبككككككين كيفيككككككة القيككككككام بتنفيككككككذ  االسككككككتراتيجية وهككككككو( معنككككككى)بيككككككان عككككككر  إن الهككككككدر  :األهككككككدار .9

لمحكككككككككددة والقابلكككككككككة للقيكككككككككاس لتحقيكككككككككق اويعبكككككككككر عنهكككككككككا بالمسكككككككككتويات  ،تراتيجية المعتمكككككككككدةسكككككككككاال

 .االستراتيجية

 .تعكس قياس أداي التقدم باتجاه األهدار :المقاييس .1

لبيانككككككات والتصككككككورات الكميكككككة لمقككككككاييس األداي فككككككي وقكككككت مككككككا فككككككي اوالتككككككي تمثكككككل  :المسكككككتهدفات .2

 المستقبل 

 .ارتباطات السب  والنتيجة والتي تعبر عن عالقات األهدار أحدهما باآلخر .2

هككككككي بككككككرام  عمككككككل توجككككككه األداي االسككككككتراتيجي وتسككككككهل عمليككككككة : المبككككككادرات االسككككككتراتيجية  .8

 .82التنفيذ واالنجاز على المستويات التنظيمية الدنيا

شككككككككمولية مككككككككن  أكثككككككككرالحديثككككككككة  األدايقيككككككككاس  أدوات أن إلككككككككىالتوصككككككككل  يمكككككككككنمككككككككا سككككككككبق م

، وقكككككككد إهمالكككككككهالحديثكككككككة تشكككككككمل جانبكككككككا ماليكككككككا ولكككككككم يكككككككتم  األدواتهكككككككذه  أنالتقليديكككككككة، كمكككككككا  األدوات

فكككككي عمليكككككة تقيكككككيم  أساسكككككيالتخطكككككيط االسكككككتراتيجي مككككككون  أناتفقكككككت هكككككذه النمكككككاذ  الثالثكككككة علكككككى 

مثكككككككل تقيكككككككيم العمليكككككككات المتعلقكككككككة  :التكككككككي تناولتهكككككككا األبعكككككككاداتفقكككككككت فكككككككي معظكككككككم  أنهكككككككا، كمكككككككا األداي
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كمكككككككا  ،ور كككككككاهم عكككككككن العمكككككككل األفكككككككراد أدايعمالي ور كككككككاهم عكككككككن الخكككككككدمات المقدمكككككككة، تقيكككككككيم البككككككك

   .األدايعلى  تتثيرهاومد   ،ركزت على النظم االجتماعية والمحيطة بالمنظمة

سســــات التعلــــيم العــــالي ي فــــي مؤ ســــتخطــــيط االســــتراتيجي واألداء المؤسال .1.1
- :التطبيقية

الهيكليككككككات وزيككككككادة فككككككي  البيئككككككة العالميككككككة  وخصوصككككككا التطككككككورإن التطككككككور الحاصككككككل علككككككى 

ممككككا حككككتم عليهككككا االهتمككككام  ،االهتمككككام بككككالجودة شكككككل تحككككديات كبيككككرة فككككي متسسككككات العلككككيم العككككالي

أهميكككككككة عمليكككككككة التخطكككككككيط  إلكككككككى Kettunen(2008)أشكككككككار  فقكككككككدبجكككككككودة أدايهكككككككا االسكككككككتراتيجي، 

واألهككككدار التككككي تنبككككد مككككن األنشككككطة الرئيسككككية  ،والتككككي ينككككت  عنهككككا الخطككككة التنفيذيككككة ،االسككككتراتيجي

تكككككدم  و  ،متسسكككككات التعلكككككيم العكككككالي بعكككككين االعتبكككككار التغيكككككرات البيئيكككككة وأهميكككككة أن تتخكككككذ ،للمنظمكككككة

ة فعالككككككة مككككككن ومشككككككارك ،عككككككدد مناسكككككك  مككككككن المككككككدراي واألفككككككراد فككككككي عمليككككككة التخطككككككيط االسككككككتراتيجي

 .ممثلي أصحا  المصلحة والطلبة

ن مشكككككاركة الخبككككككراي وأصكككككحا  العالقككككككة فككككككي األعمكككككال المعرفيككككككة المكثفكككككة يفيككككككد فككككككي ورأ  أ 

أن  إلكككككككىتطويرهكككككككا ويسكككككككهل مكككككككن انكككككككدماجهم فكككككككي عمليكككككككة التخطكككككككيط االسكككككككتراتيجي، وأشكككككككار أي كككككككا 

ويمكككككككن أن تشككككككككل  ،بطاقككككككة األداي المتككككككوازن تعتبككككككر أداة فعالككككككة لالتصككككككال وتطبيككككككق االسككككككتراتيجية

إطككككككككارا عامككككككككا لتقيككككككككيم أداي المنظمككككككككة مككككككككن خككككككككالل المعلومككككككككات المتككككككككوفرة عككككككككن األداي فككككككككي قواعككككككككد 

 .83البيانات في متسسة التعليم العالي
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 :الدراسات السابقة: الفصل الرابع

التعلككككككيم التقنككككككي تحسككككككين األداي فككككككي متسسككككككات الدراسككككككات التككككككي تناولككككككت مو ككككككو   تعتبككككككر

 .وانعكاس عملية التخطيط االستراتيجي عليه قليلة جدا، وفيما يلي استعرا  ألهمها

تطكككككككوير  إلكككككككى، مكككككككن أحكككككككدث الدراسكككككككات التكككككككي هكككككككدفت 84(2100)تعتبكككككككر دراسكككككككة جكككككككويلس 

أنمكككككوذ  لبنكككككاي شكككككراكة بكككككين متسسكككككات التعلكككككيم المهنكككككي والتقنكككككي وسكككككوق العمكككككل فكككككي  كككككوي الواقكككككد 

اسكككككككتخدم الباحكككككككث المكككككككنه  المسكككككككحي التطكككككككويري، وطكككككككور ثكككككككالث . اصكككككككرةوالتجككككككار  العالميكككككككة المع

خريجكككككو متسسكككككات التعلكككككيم المهنككككككي :اسكككككتبانات موجهكككككة لكككككثالث مكككككن فئكككككات مجتمكككككد الدراسكككككة وهكككككم

، ومكككككككككديرو المكككككككككدارس المهنيكككككككككة، وعمكككككككككداي الكليكككككككككات التقنيكككككككككة 2101وحتكككككككككى  2112مكككككككككن العكككككككككام 

والتقنكككككككي، أمكككككككا الفئكككككككة الثالثكككككككة والمعلمكككككككين والمهندسكككككككين والفنيكككككككين فكككككككي متسسكككككككات التعلكككككككيم المهنكككككككي 

 .فكانت عينة من المشغلين في القطاعات المختلفة

عككككدة نتكككككائ  أهمهككككا  ككككعر عالقكككككات الشككككراكة بكككككين متسسككككات التعلكككككيم  إلكككككىخلككككا جككككويلس 

المهنككككككككككي والتقنككككككككككي ومتسسككككككككككات األعمككككككككككال، ووجككككككككككود معوقككككككككككات لهككككككككككذه الشككككككككككراكة منهككككككككككا القككككككككككوانين 

البشكككككككرية لككككككككل مكككككككن متسسكككككككات التعلكككككككيم والتشكككككككريعات والتمويكككككككل، و كككككككعر نظكككككككام بنكككككككاي القكككككككدرات 

وقككككككد طككككككور جككككككويلس أنموذجككككككا مقترحككككككا لتتصككككككيل الشككككككراكة .  المهنككككككي والتقنككككككي  ومتسسككككككات التعلككككككيم

بكككككككين نظكككككككام التعلكككككككيم والتكككككككدري  المهنكككككككي والتقنكككككككي، يتككككككككد علكككككككى المنفعكككككككة المتبادلكككككككة بكككككككين أطكككككككرار 

 .المعادلة
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ــــــــــــف  فحاولككككككككككككت فككككككككككككي دراسككككككككككككتها حككككككككككككول(  2100) 85أمككككككككككككا الحمككككككككككككوري تحســــــــــــين توظي

ــــي فلســــطين:يجينالخــــر  ــــالي ف ــــيم الع ــــي تواجــــه مؤسســــات التعل ــــة دراســــية : التحــــديات الت حال

استكشكككككار العوامكككككل التكككككي تسكككككاهم فكككككي بطالكككككة خريجكككككي الجامعكككككات  -جامعـــــة بوليتكنـــــك فلســـــطين

اسكككككككككتخدمت . الفلسكككككككككطينية مكككككككككن خكككككككككالل اسكككككككككتخدام جامعكككككككككة بوليتكنكككككككككك فلسكككككككككطين كحالكككككككككة دراسكككككككككية

 إلكككككككىالبتريكككككككة ككككككككتدوات للدراسكككككككة، وخلصكككككككت الحمكككككككوري المقكككككككابالت شكككككككبه المنظمكككككككة والمجموعكككككككات 

مجموعكككككة مكككككن وجهكككككات النظكككككر حكككككول توظيكككككر الخكككككريجين والبكككككرام  التكككككي تقكككككدمها الجامعكككككة، والتكككككي 

أن تككككككراكم رأس المككككككال البشككككككري  إلككككككىتسككككككعى  عككككككداد هككككككتالي الخككككككريجين لسككككككوق العمككككككل، وأشككككككارت 

يكككككة ومنهكككككا التقليكككككدي غيكككككر ككككككار لحمكككككل أعبكككككاي العمكككككل، كمكككككا أن مخكككككاطرة رأس المكككككال البشكككككري عال

شككككككروط القبككككككول فككككككي التخصصككككككات المختلفككككككة، ومحتويككككككات الخطككككككط الدراسككككككية، والمهككككككارات اللغويككككككة 

وأوصككككككككت ب ككككككككرورة أن تقككككككككوم جامعككككككككة بوليتكنككككككككك فلسككككككككطين بتوسككككككككيد تواصككككككككلها مككككككككد . المختلفككككككككة

 .المجتمد، وتتسيس خطوط اتصال تربط بين الجامعة، وأماكن العمل

التعككككككرر علككككككى  إلككككككى، راســــــتهما فســــــعيا فــــــي د( 1111) 86أمــــــا خليفــــــة وعبــــــد العزيــــــز

االحتياجكككككات التدريبيكككككة سكككككواي الحاليكككككة أم المسكككككتقبلية للمنشكككككيت الصكككككغيرة والمتوسكككككطة ومكككككد  قكككككدرة 

التعلكككككككككيم والتكككككككككدري  المهنكككككككككي والتقنكككككككككي فكككككككككي األرا كككككككككي الفلسكككككككككطينية المحتلكككككككككة علكككككككككى تلبيكككككككككة هكككككككككذه 

 إلككككى االحتياجككككات، وذلككككك مككككن خككككالل التركيككككز علككككى كككككل مككككن جككككانبي العككككر  والطلكككك ، با  ككككافة

اقتكككككككراح سياسكككككككات لجسكككككككر الفجكككككككوة بكككككككين االحتياجكككككككات التدريبيكككككككة  إلكككككككىذلكككككككك سكككككككعت هكككككككذه الدراسكككككككة 
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Education in Palestine Case study of Palestine Polytechnic University, Master thesis 
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للمنشككككككات الصككككككغيرة والمتوسككككككطة وقككككككدرة التعلككككككيم والتككككككدري  المهنككككككي علككككككى تلبيككككككة هككككككذه االحتياجككككككات 

 .حيث استهدفت هذه الدراسة كل الجهات الممثلة للمنشات الصغيرة والمتوسطة

حككككد كبيككككر فككككي  إلككككىسككككات التعلككككيم والتككككدري  المهنككككي تتشككككابه خلصككككت هككككذه الدراسككككة أن متس   

البككككككككرام  التدريبيككككككككة التككككككككي تقككككككككدمها، وان الفككككككككارق فيمككككككككا بينهككككككككا ينحصككككككككر فككككككككي المككككككككدة المخصصككككككككة 

أن العالقكككككة بكككككين هكككككذه المتسسكككككات هكككككي عالقكككككة تنافسكككككية وليسكككككت تكامليكككككة  إلكككككىللتكككككدري ، إ كككككافة 

 .ي والتقنيوأوصت ب رورة تنفيذ استراتيجية التعليم والتدري  المهن

عككككككككس هكككككككذه الورقكككككككة خالصكككككككة دراسكككككككة تتبعيكككككككة لخريجكككككككي ت (2101) ،87الكككككككزرو، صكككككككالح   

 -المتواجككككككدة فككككككي ال ككككككفة الغربيككككككة والتابعككككككة لككككككوزارة العمككككككل الفلسككككككطينية -مراكككككككز التككككككدري  المهنككككككي

، والهككككككدر مككككككن هككككككذه الدراسككككككة هككككككو استكشككككككار 2112-2119تككككككرة مككككككن فالككككككذين تخرجككككككوا خككككككالل ال

المهنككككككي المقدمككككككة فككككككي  هككككككذه المراكككككككز الحتياجككككككات سككككككوق العمككككككل  مككككككد  موائمككككككة بككككككرام  التككككككدري 

 إلكككككىخريجكككككا وخريجككككة، وخلصكككككت الدراسككككة  3218تكككككم فككككي هكككككذه الدراسككككة متابعككككة  وقككككد .الفلسككككطيني

ات مراكككككز التككككدري  المهنككككي إمككككا متعطلككككون عككككن العمككككل أو يعملككككون فككككي غيككككر /أن أغلكككك  خريجككككي

التخصصكككككككات والمهكككككككن التكككككككي تكككككككدربوا عليهكككككككا، وأن الكككككككذين يعملكككككككون فكككككككي تخصصكككككككاتهم ال تتجكككككككاوز 

 ككككعر االرتبككككاط بككككين مخرجككككات  إلككككىات، ممككككا قككككد يشككككير /مككككن مجمككككو  الخككككريجين% 20نسككككبتهم 

مراكككككز ال تحقككككق حاليككككا األهككككدار التككككي هككككذه ال نويعنككككي أ مراكككككز التككككدري  المهنككككي وسككككوق العمككككل،

وقكككككد بينكككككت الدراسكككككة أن أحكككككد أسكككككبا  هكككككذا ال كككككعر الرئيسكككككة . وجكككككدت مكككككن أجلهكككككا بصكككككورة فاعلكككككة

 أصكككككككحا هكككككككو  كككككككعر  التفاعكككككككل والتواصكككككككل بكككككككين مراككككككككز التكككككككدري  المهنكككككككي وبكككككككين متسسكككككككات 

 . العمل
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المككككككككوظفين  أداياالسككككككككتراتيجي و لعالقككككككككة بككككككككين التخطككككككككيط ل ( 2111) 88البداونــــــــةوتعككككككككر    

الة  سككككك كككككبابية فكككككي الرتيكككككة والر  إلكككككىوأشكككككار  الكليكككككات التقنيكككككة الحكوميكككككة فكككككي ال كككككفة الغربيكككككة، فكككككي

وجككككككايت  والخطككككككط التنفيذيككككككة فككككككي هككككككذه الكليككككككات ممككككككا انعكككككككس علككككككى  ككككككبابية االداي، واألهككككككدار

طككككككيط كككككككل مككككككن الشككككككويخ ورا ككككككي مككككككن مركزيككككككة عمليككككككة التخ لنتككككككائ راسككككككة متكككككككدة الدهككككككذه نتككككككائ  

 ككككعير بدرجككككة كبيككككرة ممككككا اثككككر سككككلبا علككككى االداي النظككككام الحككككوافز  إلككككى با  ككككافةاالسككككتراتيجي، 

وخلكككككا  ،فكككككي خطكككككط الكليكككككات االسكككككتراتيجيةهتمكككككام بالبكككككدائل حكككككظ عكككككدم االوال ،الفكككككردي والمتسسكككككي

 إنهككككككا بككككككل ،تكككككككون فككككككي موقككككككد المنككككككافس أنالتخطككككككيط االسككككككتراتيجي للكليككككككة ال يتككككككيق لهككككككا  أن إلككككككى

 .ر للتهديدات اق

، مــــدس انســــجام التعلــــيم المهنــــي ال ــــانوي مــــع ســــوق العمــــل، 2111 89الككككزرو، صككككالح، 

جانكككككك  )استكشككككككار آفككككككاق التفاعككككككل بككككككين التعلككككككيم الثككككككانوي المهنككككككي  إلككككككىهككككككدفت هككككككذه الورقككككككة وقككككككد 

وفقكككككككا لوجهكككككككات نظكككككككر الطلبكككككككة الخكككككككريجين، ومقكككككككدمي ( جانككككككك  الطلككككككك )وسكككككككوق العمكككككككل ( العكككككككر 

وقكككككد تكككككم مناقشكككككة مكككككد  ارتبكككككاط وفاعليكككككة واسكككككتجابة التعلكككككيم الثكككككانوي . التكككككدري ، وأصكككككحا  العمكككككل

ستعر كككككت الورقككككككة واقكككككد التعلككككككيم وا. المهنكككككي الحككككككومي  فككككككي فلسكككككطين الحتياجكككككات سككككككوق العمكككككل

، (الجندريككككككة)الثككككككانوي المهنككككككي فككككككي فلسككككككطين، وتناولككككككت ق ككككككايا ذات عالقككككككة بككككككالنو  االجتمككككككاعي 

  .واتجاهات الخريجين، والتدري  والقابلية للتشغيل والعمل، واالتصال والتعاون

أن التعلكككككككككككيم الثكككككككككككانوي المهنكككككككككككي فكككككككككككي فلسكككككككككككطين ال يسكككككككككككتجي   إلكككككككككككىخلصكككككككككككت الدراسكككككككككككة  

فقكككككط مكككككن خريجكككككي المكككككداس المهنيكككككة الثانويكككككة % 22ق العمكككككل، حيكككككث تبكككككين أن الحتياجكككككات سكككككو 
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مكككككنهم يعملكككككون فكككككي غيكككككر تخصصكككككاتهم، وبالتكككككالي فكككككتن التعلكككككيم % 11يعملكككككون فكككككي سكككككوق العمكككككل 

وأن العالقكككككككة . المهنكككككككي الصكككككككناعي ال يحقكككككككق األهكككككككدار التكككككككي وجكككككككد مكككككككن أجلهكككككككا بصكككككككورة فاعلكككككككة

مكككككل هكككككي عالقكككككة  كككككعيفة، وشككككككلية، وغيكككككر القائمكككككة مكككككا بكككككين التعلكككككيم الثكككككانوي المهنكككككي وسكككككوق الع

وقككككككد اقترحككككككت الورقككككككة مجموعككككككة مككككككن التوصككككككيات لجسككككككر الفجككككككوة مككككككا بككككككين . منتظمككككككة أو منهجيككككككة

.مخرجات نظام التعليم المهني الثانوي، واحتياجات سوق العمل

اإلطـــــار المفـــــاهيمي للمســـــاعدة فـــــي تقيـــــيم " فحكككككاول فككككي ورقتكككككه( 2118) 90كيتكككككونين أمككككا 

مفككككككاهيمي لمسككككككاعدة متسسككككككات التعلككككككيم العككككككالي علككككككى  إطككككككارتقككككككديم  -"جــــــودة االداء المؤسســــــي

الجكككككككودة وتحسكككككككين  إدارةدعكككككككم متسسكككككككات التعلكككككككيم العككككككالي فكككككككي مكككككككن خككككككالل  أدائهكككككككا،تقيككككككيم جكككككككودة 

الحككككككككاالت  أن إلككككككككى، حيككككككككث تناولككككككككت هككككككككذه الورقككككككككة جامعككككككككات العلككككككككوم التطبيقيككككككككة، وأشككككككككار أدائهككككككككا

عمليككككككة التخطككككككيط االسككككككتراتيجي الناجحككككككة فككككككي متسسككككككات التعلككككككيم العككككككالي هككككككي تلككككككك التككككككي تكككككككون 

مككككد نظككككام توكيككككد الجككككودة والككككذي بككككدوره يقككككدم معلومككككات قابلككككة للتقيككككيم عككككن العمليككككات  ،متكاملكككة فيهككككا

مككككككدخالت الصككككككيانة مككككككن التغذيككككككة الراجعككككككة وغيرهككككككا مككككككن المعلومككككككات المتعلقككككككة  أنكمككككككا  والنتككككككائ ،

لتحقيكككككق  رئيسكككككينتكككككوفر شكككككرطين  بكككككد مكككككن لكككككذلك ال تسكككككتخدم لتطكككككوير العمليكككككات، األهكككككداربتحقيكككككق 

فهككككككي المرشككككككق األقككككككو  لت ككككككمينها فككككككي إطككككككار تقيككككككيم قويككككككة  إدارة :وهمككككككاجككككككودة االداي المتسسككككككي 

 .ومسايلة من أصحا  المصلحةاالداي المتسسي، 

آليكككككات مناسكككككبة مكككككن شكككككانها زيكككككادة كفكككككاية أداي  إلكككككىالوصكككككول ( 1111) 91وحـــــاول عـــــامر 

 إلككككككككىالكليكككككككات التقنيككككككككة العربيككككككككة لرسككككككككالتها،  مسككككككككتخدما  المكككككككنه  الوصككككككككفي التحليلككككككككي با  ككككككككافة 

                                                           
90
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تحليكككككل رسكككككالة الكليكككككات التقنيكككككة فكككككي ككككككل مكككككن اسكككككتراليا وا مكككككارات والصكككككين ثكككككم تفسكككككير واقكككككد أداي 

ا واسككككتخالا آليككككات االرتقككككاي بككككتداي الكليككككات التقنيككككة العربيككككة لرسككككالتها والصككككعوبات التككككي تواجههكككك

 .الرسالة التقنية

وقككككككد كانككككككت ابككككككرز النتككككككائ  التككككككي أشككككككارت لهككككككا هككككككذه الدراسككككككة، وجككككككود عككككككدة تحككككككديات أمككككككام  

الكليككككات التقنيككككة العربيككككة مككككن أهمهككككا التقككككدم العلمككككي الالمحككككدود، واالقتصككككاد المعرفككككي والمتطلبكككككات 

ي وقصككككككككور البنككككككككى التحتيككككككككة والفوقيككككككككة المتناميككككككككة لسككككككككوق العمككككككككل واالحتقككككككككار التقنككككككككي والمعلومككككككككات

إمكانيكككككككة االسكككككككتفادة مكككككككن التجربكككككككة  إلكككككككىوالتنميكككككككة المتسسكككككككية للمكككككككدر  التقنكككككككي، وأشكككككككارت الدراسكككككككة 

الصكككككينية وا ماراتيكككككة واالسكككككترالية فكككككي آليكككككات النهكككككو  برسكككككالة الكليكككككات التقنيكككككة العربيكككككة، رغكككككم أن 

رتقكككككاي بتدائهككككككا، ومنهكككككا قصككككككور الكليكككككات التقنيككككككة العربيكككككة تواجككككككه العديكككككد مككككككن الصكككككعوبات أمككككككام اال

 .البنى التحتية والتجهيزات، والميزانيات المرصودة، وافتقار المناه  للرتية الوا حة

واقــــــع التخطــــــيط االســــــتراتيجي فــــــي مؤسســــــات "فككككككي دراسككككككته (2112) 92الشككككككويخ ركككككككزو 

ـــي فـــي محافظـــات غـــزة ـــيم التقن والتكككي تتعكككدد جهكككات  ،الكليكككات التقنيكككة السكككت فكككي غكككزة علكككى "التعل

واقكككككككد التخطكككككككيط  رار عليهكككككككا  حيكككككككث حكككككككاول تفسكككككككير العالقكككككككة بكككككككين المتغيكككككككر التكككككككابد وهكككككككوا شككككككك

فكككككي تلكككككك  ا دارةاالسكككككتراتيجي فكككككي متسسكككككات التعلكككككيم التقنكككككي فكككككي محافظكككككات غكككككزة بمكككككد  التكككككزام 

مككككككد  و    ،الكليككككككات بككككككالتخطيط االسككككككتراتيجي ومككككككد  انتشككككككار ثقافككككككة التخطككككككيط االسككككككتراتيجي فيهككككككا

تككككككوافر المكككككككوارد  إلككككككى إ ككككككافةومككككككد  كفككككككاية المككككككوارد البشككككككرية  ،للكليككككككةتككككككوافر الهيكككككككل التنظيمككككككي 

والنكككككككككو  وسكككككككككنوات الخدمكككككككككة  ،والمتهكككككككككل العلمكككككككككي ،والموقكككككككككد الكككككككككوظيفي ،ومككككككككككان العمكككككككككل ،الماليكككككككككة

 .مستقلةكمتغيرات 
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 طفكككككككي هكككككككذه الكليكككككككات بكككككككالتخطي ا دارةالتكككككككزام  ومكككككككن أهكككككككم مكككككككا توصكككككككلت إليكككككككه الدراسكككككككة أن

هكككككذه الكليكككككات تمتلكككككك رتيكككككة ورسكككككالة وغايكككككات وا كككككحة  أناالسكككككتراتيجي يخكككككدم عمليكككككة التخطكككككيط و 

مكككككككد  انتشككككككار ثقافكككككككة  أن إلككككككىتمتلكككككككك خطككككككط قصككككككيرة وطويلكككككككة المككككككد ، كمكككككككا وأشككككككار  أنهككككككاكمككككككا 

الهيكككككككل التنظيمككككككي  وأنالتخطككككككيط االسككككككتراتيجي يخككككككدم عمليككككككة التخطككككككيط والتطككككككوير فككككككي الكليككككككة، 

 األهليكككككةسكككككة تميكككككز الكليكككككات الدرا ، حيكككككث أثبتكككككتللكليكككككة يكككككتثر علكككككى عمليكككككة التخطكككككيط االسكككككتراتيجي

 إلككككككى أي ككككككا أشككككككارو  إداراتهككككككا،وذلككككككك السككككككتقالل  ،عمليككككككة التخطككككككيط االسككككككتراتيجي والخاصككككككة فككككككي

مركزيككككككة اتخككككككاذ القككككككرارات بخصككككككوا عمليككككككة التخطككككككيط االسككككككتراتيجي وذلككككككك الن قككككككرار التخطككككككيط 

 .ا داريةالمستويات  أعلىيتخذ في 

أي مككككككككد  يمكككككككككن أن تككككككككتثر عمليككككككككة التخطككككككككيط  إلككككككككىبيككككككككد أن هككككككككذه الدراسككككككككة لككككككككم تشككككككككر   

االسككككتراتيجي فككككي هككككذه الكيككككات علككككى أداي األفككككراد، أو أداي الكليككككات بشكككككل عككككام، مككككد أن الخطككككوة 

األخيككككككرة مككككككن خطككككككوات التخطككككككيط االسككككككتراتيجي هككككككي تقيككككككيم االداي، وال بككككككد لكككككككل عمليككككككة تخطككككككيط 

 . استراتيجي من وجود انعكاسات على االداي

ــــق الجــــودة الشــــاملة " حككككول فككككي دراسككككتها ارتفتشكككك( 2112) 93را ككككي أمككككا  معوقــــات تطبي

ن أ إلكككى  "فـــي مؤسســـات التعلـــيم المهنـــي والتقنـــي فـــي محافظـــات غـــزة وســـبل التغلـــب عليهـــا

 محككككككور عمليككككككة التخطككككككيط االسككككككتراتيجي فككككككي الكليككككككات التقنيككككككة السككككككتة التككككككي تناولتهككككككا الدراسككككككة هككككككو

فككككي تلككككك الكليككككات، حيككككث تعككككددت مركزيككككة التخطككككيط  إلككككى هككككذه الدراسككككة أشككككارت نتككككائ ، و الطالكككك 

،  فمنهككككككا الحكككككككومي والخككككككاا والعككككككام والتابعككككككة لوكالككككككة الغككككككوث الدوليككككككة ،جهككككككات ا شككككككرار عليهككككككا

 ككككككعر انتمككككككاي العككككككاملين فككككككي  إلككككككىوفككككككرق العمككككككل ممككككككا يككككككتدي  ،تفعيككككككل العمككككككل الجمككككككاعي وعككككككدم

وقلكككككة حرصكككككهم علكككككى مقكككككدرات الكليكككككة بسكككككب  عكككككدم مكككككنحهم الثقكككككة، أي كككككا بكككككدا وا كككككحا  ،الكليكككككات
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 ، و ككككككعرجمككككككود نظككككككام التقيككككككيمو  -والتككككككي هككككككي أداة تقيككككككيم االداي-قصككككككور فككككككي نظككككككم التوثيككككككق ال

وعككككككدم إيمككككككان الكليككككككات بالعمككككككل الجمككككككاعي وفككككككرق  ،أنظمككككككة المعلومككككككات واالتصككككككاالت المسككككككتخدمة

العمكككككل وتفكككككوي  الصكككككالحيات، و كككككعر كفكككككاية بكككككرام  االبتعكككككاث والترقيكككككات والتحفيكككككز والتشكككككجيد 

أن هككككككذه الكليككككككات تهككككككتم بككككككالتقييم الككككككذاتي ولككككككوحظ  .و ككككككعر بككككككرام  توثيككككككق العالقككككككات ا نسككككككانية

 ىتسككككعى أي ككككا لتككككوفير البنكككك كمككككا ،والمراجعككككة الداخليككككة وتسككككعى لتعيككككين األكفككككاي فككككي هككككذه المواقككككد

 .التحتية التي تسخر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة كما أشارت الدراسة

مراجعككككككة الشككككككراكة االكاديميككككككة التجاريككككككة القائمككككككة بككككككين  إلككككككى( 2111) 94هككككككدفت ورقككككككة هككككككالز

متسسككككككات التككككككدري  والتطككككككوير والجامعككككككات الرئيسككككككية التككككككي تتعامككككككل معهككككككا، وقككككككد اعتمككككككد الباحككككككث 

مكككككككذيد باال كككككككافة المقكككككككابالت مكككككككد عينكككككككة مختكككككككارة لتحليكككككككل برتكككككككه كمعلكككككككم و بشككككككككل أسكككككككاس علكككككككى خ

أن عالقكككككككككات الشكككككككككراكة  إلكككككككككىوالجامعكككككككككات، وخلكككككككككا ( BBC)العالقكككككككككة بكككككككككين متسسكككككككككة التكككككككككدري  

 إلكككككىت كككككير قيمكككككة للمشكككككغلين ألنهكككككا تكككككز  بالطالككككك  فكككككي واقكككككد عملكككككي حقيقكككككي ومكثكككككر با  كككككافة 

 . يةالمعرفة النظرية التي يحصلون عليها أثناي الدراسةالجامع

إن اغلكككككك  الدراسككككككات السككككككابقة التككككككي تناولككككككت الكليككككككات التقنيككككككة اسككككككتخدمت المككككككنه  الكمككككككي، 

وتناولكككككككت بشككككككككل عكككككككام الكليكككككككات التقنيكككككككة فكككككككي مجكككككككال محكككككككدد مثكككككككل التخطكككككككيط االسكككككككتراتيجي، إدارة 

كمككككا أنهككككا لككككم تتطككككرق لمو ككككو  الموايمككككة مككككا بككككين االسككككتراتيجية الوطنيككككة الجككككودة الشككككاملة وغيرهككككا، 

أمككككا هككككذه الدراسككككة فهككككي  والتككككدري  المهنككككي والتقنككككي والتخطككككيط االسككككتراتيجي فككككي الكليككككات،للتعلككككيم 

حاولككككت استكشككككار واقككككد  وهككككي أول دراسككككةمككككن الدراسككككات القليلككككة التككككي تسككككتخدم المككككنه  النككككوعي، 

 .  كلية المهن التطبيقية بشمولية وتكاملية
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 :منهجية الدراسة وأدواتها: الخام الفصل 

ويتنكككككككاول هكككككككذا الفصكككككككل اعتمكككككككدت المكككككككنه  النكككككككوعي، هكككككككذه الدراسكككككككة هكككككككي دراسكككككككة حالكككككككة،  

 .   بالتو يق المنهجية المستخدمة في إجرائها

- :( Data collection)  والبيانات المعلومات جمع   .1.1

وتكونكككككت المصكككككادر األوليكككككة   تكككككم جمكككككد المعلومكككككات والبيانكككككات مكككككن مصكككككادر أوليكككككة وثانويكككككة، 

 :من

 (Semi-structured interviews)  منتظمة شبه مقابالت .0

 من شخصا 31  مقابلةو ( Purposive sample) القصدية العينة على االعتماد تم حيث

 العينة توزيد ، وتم(3انظر ملحق رقم )حاليا أو سابقا(  Key informants) العالقة ذوي

 :كما يلي

 مجلككككككس مككككككن أفككككككراد خمسككككككة مككككككد منتظمككككككة شككككككبه فرديككككككة تمقككككككابال إجككككككراي خمككككككس تككككككم. أ

 .   أفراد سبعة بين من التطبيقية المهن كلية في الحالي الكلية

مكككن مجكككالس كليكككة أفكككراد خمسكككة  إجكككراي خمكككس مقكككابالت فرديكككة شكككبه منتظمكككة مكككد تكككم.  

 .سابقين

. ت  ا دارة أفككككراد مككككن أفككككراد عشككككرة مككككد منتظمككككة شككككبه فرديككككة عشككككر مقككككابالت  إجككككراي تككككم 

 .الجامعة في إدارية أقسام رتساي بينهم ومن للجامعة الحاليين
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. ث  كممثلكككككين الخكككككارجي المجتمكككككد أفكككككراد مكككككن لعينكككككة فرديكككككة مقكككككابالت عشكككككر إجكككككراي تكككككم 

 يتمتعكككككون األشكككككخاا وهكككككتالي التطبيقيكككككة المهكككككن بكليكككككة الصكككككلة ذات القطاعكككككات عكككككن

 :اآلتية بالخصائا

  أي سككككبق لهككككم العمككككل فككككي  التطبيقيككككةخبككككرة عمليككككة سككككابقة فككككي كليككككة المهككككن يمتلكككككون

 .الكلية

  بسككككككوق العمككككككل ومتسسككككككات التعلككككككيم والتككككككدري  المهنككككككي والتقنككككككي معرفككككككة جيككككككدةعلككككككى 

 . بحكم خبراتهم التراكمية

 سكككككواي علكككككى  ، ويحتلكككككون مواقكككككد متميكككككزةيمثلكككككون قطاعكككككات متنوعكككككة فكككككي سكككككوق العمكككككل

 .(تجاري صناعي بمختلر تفرعاته) القطا  الخااأم صعيد القطا  العام 

 بطريقككككة اسككككتبدالها تككككم ثككككم المقككككابالت، بدايككككة فككككي االلكترونككككي التسككككجيل علككككى االعتمككككاد تككككم

 والبريكككككككككد الهكككككككككاتر اسكككككككككتخدام تكككككككككم انكككككككككه إلكككككككككى ا شكككككككككارة وتجكككككككككدر اليكككككككككدوي، كمكككككككككا التسكككككككككجيل

 .المقابلين من المعلومات بع  من للتتكد االلكتروني

 (Group Interview) جماعية مقابالت .2

 :مد ثمانية أشخاا من ذوي العالقة كما يلي جماعية مقابالت ثالث إجراي تم

 كليككككككة مككككككن األكككككككاديمي الكككككككادر مككككككن أفككككككراد أربعككككككة  مككككككد جماعيككككككة مقابلككككككة إجككككككراي تككككككم. أ

 مقككككككابلتين علككككككى مقسككككككمين الكليككككككة فككككككي الطويلككككككة الخبككككككرة ذوي مككككككن التطبيقيككككككة المهككككككن

 .جماعيتين

 تككككم إجككككراي مقابلككككة مككككد خمسككككة أع ككككاي مككككن مجلككككس  أمنككككاي جامعككككة البوليتكنككككك فككككي.  

 .مقابلة جماعية واحدة
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 :(Participant observations)مالحظات الباحثة  .3

وحتكككككككى اليكككككككوم، فقكككككككد  2112حيكككككككث أن الباحثكككككككة هكككككككي إحكككككككد  ككككككككوادر الكليكككككككة منكككككككذ العكككككككام 

تجمعككككككت لككككككديها عبككككككر هككككككذه السككككككنوات الكثيككككككر مككككككن المالحظككككككات، واألفكككككككار ذات العالقككككككة 

 .بمو و  البحث

 :(Gray literature)التقارير واألدبيات غير المنشورة  .9

 وا طكككككال  للكليكككككة، تقييمكككككا تت كككككمن والتكككككي للجامعكككككة الخكككككارجي التقيكككككيم تقكككككارير علكككككى ا طكككككال  تكككككم

 التشكككككككغيل، اسكككككككتراتيجية وأي كككككككا المراجعكككككككة والتقنكككككككي المهنكككككككي والتكككككككدري  التعلكككككككيم اسكككككككتراتيجية علكككككككى

 .فلسطين بوليتكنك لجامعة االستراتيجية الخطة إلى با  افة

وتكككككككم مكككككككن أجكككككككل هكككككككذه الغايكككككككة زيكككككككارة  مكتبكككككككات الجامعكككككككات فكككككككي ال كككككككفة الغربيكككككككة، ومكتبكككككككة 

الجامعكككككككة األردنيككككككككة، ومكتبكككككككة المركككككككككز الككككككككوطني األردنكككككككي لتنميككككككككة المكككككككوارد البشككككككككرية فككككككككي األردن، 

زيكككككارة المواقكككككد االلكترونيكككككة لمواقكككككد جامعكككككات دوليكككككة وعربيكككككة ومكككككن بينهكككككا جامعكككككات  إلكككككىبا  كككككافة 

 .مواقد المجالت العلمية المحكمة قطا  غزة، وا طال  على

 -:البيانات تحليل عملية1.1 

 :تمت عملية تحليل البيانات وفق اآللية التالية 

 :تصنير المقابالت .0

 جميكككككككد شكككككككملت داخليكككككككة مقكككككككابالت: ثكككككككالث فئكككككككات  إلكككككككىحيكككككككث تكككككككم تصكككككككنير المقكككككككابالت 

 جميكككككككد شكككككككملت خارجيكككككككة ومقكككككككابالت فلسكككككككطين، بوليتكنكككككككك جامعكككككككة داخكككككككل مكككككككن المقكككككككابلين
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 مجلككككككس أع ككككككاي شككككككملت ثككككككالث جماعيككككككة و مقككككككابالت  الجامعككككككة، خككككككار  مككككككن المقككككككابلين

 .الكلية في األكاديمي الكادر من وأع اي األمناي

 0ترميكككككككز المقكككككككابالت، حيكككككككث تكككككككم إعطكككككككاي رمكككككككز تسلسكككككككلي للمقكككككككابالت الداخليكككككككة بكككككككديا بكككككككالرقم  .2

داخليكككككة )، وتكككككم أخكككككذ نكككككو  المقابلكككككة 01 إلكككككى 0، وترميكككككز المقكككككابالت الخارجيكككككة مكككككن 21وحتكككككى 

م )رمزهكككككا  1فكككككي عمليكككككة الترميكككككز بعكككككين االعتبكككككار، فمكككككثال المقابلكككككة الداخليكككككة رقكككككم ( أو خارجيكككككة

، وتككككككم ترميككككككز المقككككككابالت الجماعيككككككة (8م خ )مككككككثال رمزهككككككا  8والمقابلككككككة الخارجيككككككة رقككككككم ( 1د 

فكككككككي المقابلكككككككة  1لوحكككككككدها وفقكككككككا لرقمهكككككككا ورقكككككككم المشكككككككارك فكككككككي المقابلكككككككة فمكككككككثال المشكككككككارك رقكككككككم 

 (1/ 2م   )انية أخذ الرمز الجماعية الث

 التكككككي الرئيسكككككة الموا كككككيد تحديكككككد تكككككم ثكككككم ومكككككن واحكككككدة، دفعكككككة المقكككككابالت مراجعكككككة نتكككككائ  تكككككم .3

- :اآلتية للمحاور وفقا تقسيمها تم وقد المبحوثين إجابات جمعت

 .محور تقييم الخطة االستراتيجية للتعليم والتدري  المهني والتقني: المحور األول

 .التخطيط االستراتيجي في كلية المهن التطبيقية :المحور ال اني

 .االداي في كلية المهن التطبيقية :المحور ال الث

 .عالقة كلية المهن التطبيقية بالمجتمد المحلي :المحور الرابع

 العالقككككة ذات األسككككئلة وقككككراية السككككابقة المحككككاور مككككن محككككور بكككككل المتعلقككككة األسككككئلة تحديككككد تككككم .9

 .مو و  كل في الرئيسية الق ايا  تحديد تم ثم ومن واحدة، دفعة الواحد بالمو و 

أجككككل رصككككد تفاعككككل مككككن تككككم مقككككابلتهم مككككد  مككككن الواحككككد السككككتال علككككى ا جابككككات كككككل قككككراية تككككم .1

 العالقككككة، ذات واألفكككككار الق ككككايا تحديككككد األسككككلو  هككككذا عبككككر تككككم وقككككد كككككل سككككتال علككككى حككككده،

 والخلكككككككوا المعلومكككككككات، تحليكككككككل عمليكككككككة فكككككككي وتوظيفهكككككككا ذات الداللكككككككة، االقتباسكككككككات وسكككككككح 

 .للنتائ 
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 :، هيأساسية محاور ةوهو يضم أربعهذا الفصل تحليل نتائ  الدراسة  سيتناول

 والتقني المهني والتدريب للتعليم الوطنية االستراتيجية .1

 التخطيط االستراتيجي في كلية المهن التطبيقية .1

 التطبيقيةأداء كلية المهن  .1

 .عالقة الكلية مع المجتمع  .1

 .لتعليم والتدريب المهني والتقنيل االستراتيجية الوطنية 1.1

للتعلككككككيم والتككككككدري  المهنككككككي والتقنككككككي  مو ككككككو  االسككككككتراتيجية الوطنيككككككة المحككككككورتنككككككاول هككككككذا ي

 الحككككديث فككككي هككككذا المحككككور عككككن تككككمفككككي فلسككككطين، وقككككد  2101نككككوفمبر  31المراجعككككة والمقككككرة فككككي 

الوطنيككككككة، وعككككككن انعكاسكككككات هككككككذه االسككككككتراتيجية علككككككى  االسككككككتراتيجية القككككككوة وال ككككككعر فكككككي جوانككككك 

كليككككة المهكككككن التطبيقيكككككة، وكانكككككت أبكككككرز النقكككككاط التكككككي أكككككد عليهكككككا مكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم علكككككى النحكككككو 

 :اآلتي

 :الوطنية االستراتيجيةنقاط القوة في  1.1.1

التعلكككككككيم  نظكككككككام منهكككككككا يعكككككككاني التكككككككي الجوهريكككككككة للمشكككككككاكل حلكككككككول علكككككككى تحتكككككككوي االسكككككككتراتيجية .0

 التعلكككككيم خدمكككككة يقكككككدمون الكككككذين الشكككككركاي جميكككككد تجميكككككد علكككككى وتعمكككككل ،والتكككككدري  المهنكككككي والتقنكككككي

 شكككككركاي إلكككككى با  كككككافة واحكككككدة، بوتقكككككة فكككككي (ويمثلكككككون جانككككك  العكككككر )والتقنكككككي المهنكككككي والتكككككدري 

 المهنككككككي والتكككككدري  للتعلككككككيم األعلكككككى المجلكككككس يجمعهككككككم الكككككذين (ويمثلكككككون جانكككككك  الطلككككك )التشكككككغيل

 وفكككككق فلسكككككطين، فكككككي المهنكككككي والتكككككدري  التعلكككككيم إدارة عكككككن مسكككككئولة هيئكككككة أعلكككككى باعتبكككككاره والتقنكككككي

 وزارات مكككككن العالقكككككة ذات الجهكككككات عكككككن ممثلكككككين مكككككن ويتككككككون نفسكككككها، االسكككككتراتيجية فكككككي ورد مكككككا
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وقكككككككد ككككككككان  ،(2.د.، م2.خ.م)وخبكككككككراي العمكككككككل، ونقابككككككات الخكككككككاا، للقطكككككككا  وممثلكككككككين ومتسسككككككات

ابككككككرز مككككككا تميككككككزت بككككككه هككككككذه االسككككككتراتيجية هككككككو سككككككعيها لتوحيككككككد نظككككككام التعلككككككيم والتككككككدري  المهنككككككي 

 ، (2.خ.، م03و 2.د.م)والتقني

مككككككد سككككككوق العمككككككل، بحيككككككث يسككككككتجي   شككككككراكة حقيقيككككككة فاعلككككككة إلككككككى االسككككككتراتيجية تككككككدعو .2

عنككككككي أن وهككككككذا ي نظككككككام التعلككككككيم والتككككككدري  المهنككككككي والتقنككككككي الفلسككككككطيني الحتياجككككككات سككككككوق العمككككككل

 (Demand-Driven)مدفوعككككككة بقكككككو  السككككككوق التعلككككككيم والتكككككدري  المهنككككككي والتقنكككككيتصكككككبق بكككككرام  

، 2.خ.م) كمكككككككككا ككككككككككان معروفكككككككككا عنكككككككككه تاريخيكككككككككا( Supply-Driven)بكككككككككدال مكككككككككن قكككككككككو  العكككككككككر  

 حككككين مباشككككرة العمككككل سككككوق مككككد الككككربط هككككذا إلككككى االسككككتراتيجية وثيقككككة أشككككارت وقككككد(.02و 03.د.م

 فكككككككي الطلككككككك  حكككككككول يتمحكككككككور أن والتقنكككككككي المهنكككككككي والتكككككككدري  التعلكككككككيم لنظكككككككام ينبغكككككككي انكككككككه أوردت

 :95األول المقام

تعمككككككككل علككككككككى تجميككككككككد جميككككككككد الشككككككككركاي الككككككككذين يككككككككزودون "

بككككككالتعليم و التككككككدري  المهنككككككي و التقنككككككي فككككككي بوتقككككككة واحككككككدة 

شكككككككككركاي التشكككككككككغيل حيكككككككككث تكككككككككم تشكككككككككككيل  إلكككككككككىبا  كككككككككافة 

المجلكككككككس األعلكككككككى للتعلكككككككيم و التكككككككدري  المهنكككككككي و التقنكككككككي 

شككككككككراكة  إلككككككككىويتكككككككككون مككككككككن ممثلككككككككين لهككككككككم، كمككككككككا تككككككككدعوا 

حقيقيككككككة فاعلككككككةي بحيككككككث يصككككككبق مككككككا يقككككككدم فككككككي التعلككككككيم و 

التكككككدري  المهنكككككي و التقنكككككي هكككككو مكككككا يطلككككك  منكككككه مكككككن قبكككككل 

(.2.خ.م")المشغلين
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 المختلفككككككة المسككككككتويات بككككككين المككككككرن بككككككالمرور وتسككككككمق ة،مرنكككككك بتنهككككككا االسككككككتراتيجية تتصككككككر .3

 مرتبطككككككة بككككككل جامككككككدة زمنيككككككة بفتككككككرات مرتبطككككككة وغيككككككر والتقنككككككي، المهنككككككي والتككككككدري  للتعلككككككيم

 :(03.د.م ،2و 9.خ.م)ل تقان الالزمة للمهارات المتدر  بامتالك

مككككككرتبط بالكفايككككككات وهككككككو التجسككككككير بككككككين كافككككككة المسككككككتويات تسككككككمق االسككككككتراتيجية ب- أ

 .(2و 9. خ.م)التي يمتلكها الفردوالمهارات 

التعليم بككككككبالعدالككككككة بحيككككككث تسككككككمق لكافككككككة الشككككككرائق بااللتحككككككاق  االسككككككتراتيجية تتميككككككز-  

 (.2.خ.م)والتدري  المهني والتقني

المهككككككككككارات المعرفيككككككككككة  ودمكككككككككك  النمطيككككككككككةعلككككككككككى الوحككككككككككدات  االسككككككككككتراتيجية تركككككككككككز- ت

 لمعكككككاييرا هكككككي وهككككذه ،والمهككككارات التطبيقيكككككة معككككززة بكككككالقيم المناسككككبة للتخصصكككككات

 (:2.خ.م)مسار مهني أليالمطلوبة  األساسية

وتنككككككادي بككككككتن يكككككككون التعلككككككيم و التككككككدري  المهنككككككي والتقنككككككي "

الطالكككككككك  لالنخككككككككراط فككككككككي كافككككككككة المسككككككككتويات  أمككككككككاممفتككككككككوح 

 أسككككككاسالمهككككككارات  إتقككككككانمسككككككتو  ، بحيككككككث يكككككككون الخمسككككككة

عكككككن العالمكككككات  التقكككككدم فكككككي سكككككلم المهكككككارات بغككككك  النظكككككر

وتسكككككمق للخكككككريجين بمرونكككككة كاملكككككة للتنقكككككل بكككككين مسكككككتويات 

المختلفكككككككككككككككككككة وغيكككككككككككككككككككر محصكككككككككككككككككككورة بكككككككككككككككككككزمن  المهكككككككككككككككككككارات

 (.9.خ.م")دمحد
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 :الوطنية االستراتيجية في الضعف نقاط 1.1.1

أن االسكككككتراتيجية ال يعتريهكككككا أي  كككككعر ولككككككن ال كككككعر  إلكككككىأشكككككار أغلككككك  مكككككن تكككككم مقكككككابلتهم 

أن هككككككذه االسككككككتراتيجية لككككككم  إلككككككىيكمككككككن فككككككي آليككككككات التنفيككككككذ، فقككككككد أشككككككارت العديككككككد مككككككن الدراسككككككات 

أن تطبيكككككق نظكككككام التعلكككككيم والتكككككدري  المهنكككككي والتقنكككككي ( 2101)تفعكككككل، وقكككككد أشكككككار الكككككزرو وآخكككككرون

ية والمتمثلككككة بتراجكككككد االقتصككككاد ونمكككككو فالتحكككككديات االقتصككككاد: الجديككككد يواجككككه العديكككككد مككككن التحككككديات

عكككككادة هيكلكككككة االقتصكككككاد والتكككككي انطكككككوت علكككككى نمكككككو القطكككككا  الخكككككدماتي -القطكككككا  غيكككككر النظكككككامي واص

المزيكككككد مكككككن التكككككدري   إلكككككىعلكككككى حسكككككا  القطكككككاعين الصكككككناعي و الزراعكككككيي وذلكككككك يعنكككككي الحاجكككككة 

فمعكككككككككدل  :التحكككككككككديات الديمغرافيكككككككككة إلكككككككككى، با  كككككككككافة -لتحسكككككككككين إنتاجيكككككككككة القطاعكككككككككات المختلفكككككككككة

، ورككككككككككزت إجابكككككككككات المقكككككككككابلين علكككككككككى مكككككككككواطن 96الخصكككككككككوبة مرتفكككككككككد و البطالكككككككككة مرتفعكككككككككة أي كككككككككا

 :ال عر اآلتية

حيث أشار بع  من تمت  (Enabling Environment)مكنةغياب البيئة الم   .3.0

 إلىللعمل مما يتدي  فرا توليد على قادر وغير العمل مقيد أن سوق إلىمقابلتهم 

 تم من أحد أشار ، كما(2.د.م()2.خ.م) صعوبات في تطبيق بع  جوان  االستراتيجية

 .(02.د.م) لتطبيق االستراتيجية  المطلوبة المالية والمصادر الموازنات، غيا  إلى مقابلتهم

 طريقككككككككككة بهكككككككككا عنكككككككككىوي  : (Governance-Problem)الحوكمــــــــــة  إشـــــــــكالية .3.2

 المسكككككتلة هكككككذه بقيكككككت فقكككككد كامكككككل، بشككككككل والتقنكككككي المهنكككككي والتكككككدري  التعلكككككيم قطكككككا  إدارة

 أظهكككككرت وقكككككد االسكككككتراتيجية، فكككككي غام كككككة بصكككككورة إليهكككككا ا شكككككارة وتمكككككت محسكككككومة غيكككككر

 مككككككا للنظككككككام الثنائيككككككة ا دارة اسككككككتمرار تتيككككككد العككككككالي والتعلككككككيم التربيككككككة وزارة أن المقككككككابالت
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 .6-4،صETF،9020،األرض الفلسطينية المحتلة منهجية تورينوالزرو،صالح،وآخرون،
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 المهنككككككي والتككككككدري  للتعلككككككيم األعلككككككى المجلككككككس أن قاعككككككدة علككككككى العمككككككل وزارة وبككككككين بينهككككككا

 وتوجيكككككه واالسكككككتراتيجيات السياسكككككات و كككككد عكككككن المسكككككئول الجكككككامد ا طكككككار هكككككو والتقنكككككي

 عكككككككن المسكككككككئولة هكككككككي العكككككككالي والتعلكككككككيم التربيكككككككة وزارة أن حقيقكككككككة مكككككككن النظكككككككام، انطالقكككككككا

 المهنككككككككي، الثككككككككانوي التعلككككككككيم يعتبككككككككر والككككككككذي( Formal-Education) الرسككككككككمي التعلككككككككيم

 غيككككر التعلككككيم عككككن مسككككئولة العمككككل وزارة بينمككككا منككككه، جككككزيا المجتمككككد كليككككات فككككي والتعلككككيم

  .(Non-Formal Education) الرسمي

 المهنكككككي والتكككككدري  للتعلكككككيم الوطنيكككككة الهيئكككككة" إنشكككككاي جانبهكككككا مكككككن فتقتكككككرح العمكككككل وزارة أمكككككا

 العالقكككككة، ذات األطكككككرار جميكككككد إدارتهكككككا فكككككي يشكككككترك مسكككككتقلة عامكككككة كمتسسكككككة" والتقنكككككي

 المتعلقكككككككة الوطنيكككككككة السياسكككككككات ينفكككككككذ الكككككككذي للنظكككككككام التنفيكككككككذي الجهكككككككاز بمثابكككككككة وتككككككككون

 للتعلكككككككيم األعلكككككككى المجلكككككككس ببلورتهكككككككا يقكككككككوم التكككككككي والتقنكككككككي المهنكككككككي والتكككككككدري  بكككككككالتعليم

 ومراككككككز ومككككدارس متسسككككات جميكككككد المتسسككككة بهككككذه ويلحكككككق والتقنككككي، المهنككككي والتككككدري 

 (:03و 2.د.م) الحكومية والتقني المهني التدري 

خكككككككككالر  والحوكمكككككككككة هكككككككككهنكككككككككاك خكككككككككالر حكككككككككول  لألسككككككككر  "

 ،علكككككككى عمليكككككككة التطبيكككككككق وصكككككككعوبة تنفيكككككككذها وعكككككككدم فعاليتكككككككه

نقطككككككككككككككككككة  كككككككككككككككككككعر  وويمكككككككككككككككككككن أن يكككككككككككككككككككون هككككككككككككككككككذا هكككككككككككككككككك

  .(03.د.م")االستراتيجية

ــــــة النظــــــرة .3.3 ــــــة الدوني التعلككككككيم والتككككككدري   إلككككككى االجتماعيككككككة النظككككككرة إن: االجتماعي

، فالشكككككككككع  الفلسكككككككككطيني مكككككككككا زال المسكككككككككتو  المطلكككككككككو  ال زالكككككككككت دونالمهنكككككككككي والتقنكككككككككي 

التعلككككككيم والتككككككدري  المهنككككككي  إلككككككىيعطككككككى األولويككككككة األولككككككى للتعلككككككيم األكككككككاديمي، وينظككككككر 
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باعتبكككككاره فرصكككككة ثانيكككككة لغيكككككر القكككككادرين علكككككى متابعكككككة التعلكككككيم األككككككاديمي، ومكككككا زال هكككككذا 

النكككككو  مككككككن التعلككككككيم غيكككككر مسككككككتحوذ علككككككى اهتمكككككام عككككككال مككككككن السكككككلطة أي ككككككا، فمسككككككئولية 

نككككي والتقنككككي تتبككككد لككككدائرة  ككككمن وزارة التعلككككيم العككككالي بينمككككا هككككي فككككي بعكككك  التعلككككيم المه

 .(2.خ.م)الدول وزارة كاملة التمثيل

، ووثيقككككككة تنميككككككة المككككككوارد (2118)إن هككككككذه النتيجككككككة تتفككككككق مككككككد مككككككا ورد فككككككي بحككككككث ناصككككككر

 -عككككدة لمتسسككككة التككككدري  األوروبيككككةالم  –البشككككرية وسككككوق العمككككل فككككي ال ككككفة الغربيككككة وقطككككا  غككككزة 

أن التعلكككككيم التقنكككككي يعكككككاني مكككككن النظكككككرة المجتمعيكككككة السكككككلبية  إلكككككىفقككككد أشكككككارت الدراسكككككتان  ،(2112)

تجاهكككككه، واالهتمكككككام المفكككككرط بكككككالتعليم األككككككاديمي، وأن التعلكككككيم المهنكككككي يجتكككككذ  الطكككككال  ال كككككعفاي 

نظككككر إليككككه كمككككدخل لتلبيككككة االحتياجككككات المتطككككورة مككككن التككككدري  التككككي تطلبهككككا متسسككككات فقككككط، وال ي  

 . األعمال والصناعة

 زالكككككت مكككككا العمكككككل سكككككوق مكككككد العالقكككككة إن: العمـــــل ســـــوق مـــــع العالقـــــة ضـــــعف .3.9

 لتطويرهكككككككا خاصكككككككة وبكككككككرام  آليكككككككات إلكككككككى وتحتكككككككا  المطلكككككككو ، المسكككككككتو  ودون  كككككككعيفة

مسككككككتولية أصككككككحا   إلككككككىوتعزيزهككككككا فككككككي كككككككال االتجككككككاهين، حيككككككث أشككككككار أحككككككد المقككككككاب لين 

 :العمل بهذا الخصوا

 مالعمككككككككككل مسككككككككككتوليته أصككككككككككحا يككككككككككدرك مككككككككككن المهككككككككككم أن " 

االجتماعيكككككككة و كككككككرورة التعكككككككاون والتجكككككككاو  مكككككككد الشكككككككراكة 

نوعيكككككة  إ كككككافةووجكككككود  االسكككككتراتيجية،التكككككي تكككككنا عليهكككككا 

تكككككككككا  اهتمكككككككككام نحا، وهشكككككككك اً زال التعككككككككاون  كككككككككعيف افمكككككككككلككككككككه 

الوطنيكككككككككككككة  األجسكككككككككككككاموتجكككككككككككككاو  القطاعكككككككككككككات الخاصكككككككككككككة و 
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الهككككككككككدر مككككككككككن ، وان حكوميككككككككككة وغيككككككككككر حكوميكككككككككة األخكككككككككر 

الموايمكككككككة  تعلكككككككيم والتكككككككدري  المهنكككككككي والتقنكككككككيال اسكككككككتراتيجية

 ي دون ذلككككككك فكككككك ن االسككككككتراتيجية لككككككن العككككككر  والطلككككككبككككككين 

 (.2م خ ")تحقق ما هو مطلو  منها

ـــــــة االســـــــتراتيجية انعكـــــــا  1.1.1 ـــــــيم الوطني ـــــــدريب للتعل ـــــــي والت  المهن

 :التطبيقية المهن كلية علم والتقني

يمكككن للكليككة االسككتفادة مككن هككذه االسككتراتيجية  فككي الكثيككر مككن المجككاالت، مثككل عمليككة تطككوير 

كسكككابهم  الككككادر، وفكككتق آفكككاق جديكككدة، وتشكككجيد أسكككالي  ومنكككاه  جديكككدة فكككي التفاعكككل مكككد الطلبكككة، واص

علككى التعامككل مككد األسككالي  التدريبيككة الككواردة فككي االسككتراتيجية المهككارات الالزمككة مككن خككالل تككدريبهم 

وهي الطريقة التكي يكتم مكن خاللهكا المكز  بكين تلقكي المعلومكة والتكدري  العملكي  -مثل التلمذة المهنية

وبنكككاي الوحكككدات النمطيكككة  والجوانككك  المختلفكككة التكككي تعر كككت لهكككا،  -فكككي مواقكككد متسسكككات التكككدري 

طالعهككم علككى  جوانكك  كانككت وال زالككت غائبككة عككنهم نتيجككة بعككدهم عككن كثيككر ممككا يككدور فككي مجككال  واص

 . التعليم والتدري  المهني والتقني، ومتطلبات سوق العمل

كما يمكن تدري  الكادر على ا رشاد المهني لمرحلة ما قبكل الجامعكة، وهكو مكن األمكور التكي 

ربيكة والتعلكيم العكالي علكى القيكام بهكذه ركزت االستراتيجية عليها، وال تحتا  الكلية موافقة من وزارة الت

وهذا األمر يمكن أن يساهم فكي توعيكة الطلبكة مكن خكالل إرشكادهم مهنيكا، ومسكاعدتهم علكى . العملية

اختيككار التخصصككات المناسككبة ممككا يسككاهم فككي الحككد مككن مشكككلة تحويككل التخصككا بعككد الفشككل فككي 

 .ن طلبة المدارستخصا معين نتيجة سوي اختياره  والتي يعاني منها الكثير م
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ومن الممكن أن يعود هذا ا رشاد المسبق بالفائدة الكبيرة على الكلية لما يمكن أن تجنيكه مكن 

تعرير الطلبة على التخصصات الموجودة في الكلية، وتشجيد عدد من الكذين يحملكون ميكول مهنيكة 

 . من ذوي التحصيل األكاديمي الجيد على االلتحاق بالكلية

غم الكبير في بع  الجزئيات بين ما تدعو له االسكتراتيجية الوطنيكة للتعلكيم ويمكن لمس التنا

والتككدري  المهنككي والتقنككي وآليككة طككرح التخصصككات المتبعككة فككي الكليككة، حيككث يككتم بنككاي البككرام  بنككاي 

علكككى احتياجكككات السكككوق، ويكككتم االسكككتفادة مكككن نتكككائ  الدراسكككات الموجكككودة فكككي السكككوق والتكككي تتنكككاول 

فككي تصككميم البككرام  فككي الكليككة، أو يككتم عمككل دراسككات مككن قبككل نفككس أفككراد الطككاقم  احتياجككات السككوق

 ( .8م د )التدريسي في الكلية للتتكد من احتياجات السوق

اعتبر بع  من تم مقابلتهم أن كلية المهن التطبيقية ال يمكنها التوافق الكامل مكد ، مد ذلك 

االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدري  المهني والتقني في عملية التخطيط االستراتيجيي وذلك بسكب  

تككي حيككز التنفيككذ، ووجككود بعكك  القككوانين والسياسككات ال إلككىعككدم وجككود القككرار السياسككي الكامككل لنقلهككا 

تتعككار  مككد تنفيككذها حتككى اليككوم مثككل عككدم اعتمككاد أسككلو  الوحككدات النمطيككة فككي بنككاي المنككاه  فككي 

 (.2د.م)البرام  المهنية والتقنية

أن أفكككككراد العينكككككة مكككككن ممثلكككككي أصكككككحا  العمكككككل لكككككم تككككككن لكككككديهم  إلكككككىكمكككككا وتجكككككدر ا شكككككارة 

ز التنفيكككككذ بسكككككب  حيككككك إلكككككىنظكككككرة متفائلكككككة حكككككول االسكككككتراتيجية، نظكككككرا لقنكككككاعتهم بصكككككعوبة خروجهكككككا 

عككككدم تككككوفر ا مكانيككككات عنككككد الحكومككككة، وا شككككرار الخككككارجي عليهككككا والككككذي يقيككككدها، فهككككم يحملككككون 

قناعككككككات بعككككككدم جككككككدو  االسككككككتراتيجيات التككككككي يكككككككون الككككككداعم والمحككككككرك  عككككككدادها مككككككن الممككككككولين 

، وقكككككككككككد تككككككككككككون هكككككككككككذه النظكككككككككككرة  مفهومكككككككككككة علكككككككككككى قاعكككككككككككدة أن (8و 2و 2و 0م خ)  الخكككككككككككارجيين 
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مكككا هكككو قابكككل للتطبيكككق الفكككوري أكثكككر مكككن الخطكككط التكككي يكككتم رسكككمها  إلكككىيميلكككون أصكككحا   العمكككل 

 .على الورق وهناك شك في إمكانية تنفيذها

تفاصكككككككيل االسكككككككتراتيجية  إلكككككككىكمكككككككا وتجكككككككدر المالحظكككككككة هنكككككككا أن أفكككككككراد العينكككككككة لكككككككم يتطرقكككككككوا 

يككككا ناتجككككا وكيفيككككة التعامككككل معهككككا وتككككم التركيككككز علككككى النقككككاط البككككارزة فيهككككا، ويعتبككككر ذلككككك أمككككرا طبيع

عككككن حقيقككككة أنككككه ومنككككذ اعتمككككاد هككككذه االسككككتراتيجية لككككم يكككككن هنككككاك تحركككككات جديككككة مككككن اجككككل و ككككد 

خطككككككط تنفيذيككككككة أو اعتمككككككاد قككككككوانين داعمككككككة لتنفيككككككذها، ومككككككا زالككككككت معظككككككم مكونككككككات االسككككككتراتيجية 

دارة النظكككككام، فقككككككد تكككككم تشكككككككيل  الوطنيكككككة تككككككراوح مكانهكككككا وخاصككككككة مكككككا يتعلككككككق بمو كككككو  الحوكمككككككة واص

ورغككككككم أن هككككككذا المجلككككككس عقككككككد ( 2113)ى للتعلككككككيم المهنككككككي والتقنككككككي فككككككي العككككككام المجلككككككس األعلكككككك

، ولككككم يلتككككئم هككككذا المجلككككس 2111سككككتة اجتماعككككات، إال انككككه تعثككككر وتوقفككككت اجتماعاتككككه منككككذ العككككام 

لىو  2101مجددا حتى بعد إعادة إطالق االستراتيجية في العام   .(2.خ.م)يومنا هذا اص

ظكككككككام فقكككككككد تكككككككم تحديكككككككد المسكككككككارات وا طكككككككار أمكككككككا فيمكككككككا يخكككككككا المسكككككككارات ومسكككككككتويات الن 

الهيكلككككككي للمنككككككاه  علككككككى مسككككككتو  الثانويككككككة المهنيككككككة،  ولكككككككن لككككككم تلتككككككزم الككككككوزارات بتطبيقككككككه حتككككككى 

اليككككككوم، وفيمككككككا يتعلككككككق بتطككككككوير المككككككوارد البشككككككرية،  وتطككككككوير المنككككككاه   والمككككككوارد الماليككككككة  ومراقبككككككة 

 .الت تراوح مكانها حتى اليومسوق العمل وا رشاد والتوجيه، فهي كلها ق ايا معلقة، وال ز 

 اشكككككككل عائقكككككككي للتعلككككككيم والتكككككككدري  المهنككككككي والتقنكككككككي الوطنيكككككككة كمككككككا أن  تعثكككككككر االسككككككتراتيجية

 فقكككككط بهكككككااالسكككككتنارة  ويمككككككن فعالكككككة،غيكككككر  ويجعلهكككككا  للكليكككككة فكككككي عمليكككككة التخطكككككيط االسكككككتراتيجي 

  (02.د.م)

 ،أتمنككككككككى أن نطبككككككككق االسككككككككتراتيجية لكنهككككككككا شككككككككيي ثككككككككانوي" 

نحككككككككاول تطبيككككككككق مككككككككا نسككككككككتطيد لكككككككككن نصككككككككطدم بككككككككالقوانين 
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المعمكككككككككول بهكككككككككا فعلكككككككككى سكككككككككبيل المثكككككككككال لكككككككككو أردنكككككككككا بنكككككككككاي 

برامجنككككككككككا علككككككككككى أسككككككككككاس الوحككككككككككدات النمطيككككككككككة اشككككككككككك أن 

 (2.د.م) "الوزارة تقبل بذلك

أن هكككككككذه االسكككككككتراتيجية تحتكككككككا  متابعكككككككة مكككككككن قبكككككككل وزارة التربيكككككككة   إلكككككككىتجكككككككدر ا شكككككككارة هنكككككككا 

يككككككذها مكككككن قبكككككل الكليكككككات التقنيككككككة، والمكككككدارس المهنيكككككة، وذلكككككك مككككككن والتعلكككككيم العكككككالي حتكككككى يكككككتم تنف

خككككككالل التعككككككديل علككككككى القككككككوانين المعمككككككول بهككككككاي فاالسككككككتراتيجية تفككككككتق آفاقككككككا واسككككككعة للتطككككككوير فككككككي 

الكليككككككات، وتراعككككككي مسككككككتو  المككككككدخالت، وتعككككككزز االسككككككتفادة القصككككككو  مككككككن ا مكانيككككككات المتاحككككككة، 

فعلكككككككى سكككككككبيل المثكككككككال تطبيكككككككق الوحكككككككدات  مكككككككن خكككككككالل التقليكككككككل مكككككككن المركزيكككككككة فكككككككي الصكككككككالحيات،

وعككككدم التقيكككككد  أكاديميككككا، ال ككككعفايالنمطيككككة سككككيعطي الكليككككة مجكككككاال للتركيككككز علككككى مهككككارات الطلبكككككة 

المقيمكككككككة لمعكككككككارر الطالككككككك ، وتقيكككككككيم الطالككككككك  علكككككككى أسكككككككاس  االمتحانكككككككات والعالمكككككككات بككككككك جرايات

 .الطلبة بين مما يتيق فرصة مراعاة الفروق الفردية قدراته ومهاراته العملية،

 :التخطيط االستراتيجي في كلية المهن التطبيقية .1.1

عكككككككن و كككككككد التخطكككككككيط وصكككككككورة   ،لكليكككككككةتقييمكككككككا ل الدراسكككككككة  مكككككككن هكككككككذا الجكككككككزي يعكككككككر  

سككككككككيتم مناقشككككككككة التحككككككككديات التككككككككي تواجككككككككه الكليككككككككة فككككككككي عمليككككككككة التخطككككككككيط هككككككككا، و االسككككككككتراتيجي في

 .االستراتيجي
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 نقاط القوة في كلية المهن التطبيقية  1.1.1 

 :الجيدة السمعة   .0

 بقبككككككول تتمتككككككد والتككككككي مجاالتهككككككا فككككككي الرائككككككدة الكليككككككات مككككككن التطبيقيككككككة المهككككككن كليككككككة تعتبككككككر

 فلسككككطين فككككي المتوسككككطة الكليككككات أوائككككل مككككن باعتبارهككككا الكليككككة هككككذه لتككككاريخ يعككككود وهككككذا اجتمككككاعي،

وقكككككككد  فلسكككككككطين، فكككككككي وهندسكككككككي تقنكككككككي تعلكككككككيم كليكككككككة أول أنهكككككككا حيكككككككث  ،(02و 2.د.،م3و 9.خ.م)

 8و1خ.م)الحسككككككنة السككككككمعة أكسككككككبها ممككككككا العمككككككل سككككككوق فككككككي حقككككككق خريجوهككككككا كثيككككككرًا مككككككن النجككككككاح

 (: 8و 3د.،م2و

بعكككككككككك  األهككككككككككالي يرف ككككككككككون الكليككككككككككات الحكوميككككككككككة األقككككككككككل "

سككككككككككككككككككعرا ويسككككككككككككككككككجلون أوالدهككككككككككككككككككم فككككككككككككككككككي كليككككككككككككككككككة المهككككككككككككككككككن 

 .(1.د.م)"التطبيقية

جامعككككككة بوليتكنككككككك فلسككككككطين مككككككن أف ككككككل الجامعككككككات وقككككككد أشككككككار معظككككككم أفككككككراد العينككككككة أن 

واعتبكككككروا أن مكككككا ينطبكككككق علكككككى  فكككككي الكككككوطن، حيكككككث تتمتكككككد بسكككككمعة جيكككككدة، وبخكككككريجين متميكككككزين،

.  جامعككككة البوليتكنككككك ينطبككككق علككككى كليككككة المهككككن التطبيقيككككة ك حككككد  الكليككككات التابعككككة لهككككذه الجامعككككة

ت عديكككككدة عبكككككر عقكككككود مكككككن لقكككككد اكتسكككككبت الكليكككككة هكككككذه السكككككمعة الجيكككككدة مكككككن خكككككالل مراكمكككككة انجكككككازا

 الفلسكككككطيني، المجتمكككككد خدمكككككة إلكككككى مباشكككككرة تهكككككدر العمكككككل والعطكككككاي، أكدتكككككه رسكككككالة الكليكككككة والتكككككي

 العامككككككل بككككككين وصككككككل حلقككككككة تعتبككككككر مدربككككككةي كككككككوادر مككككككن إليككككككه يحتككككككا  بمككككككا العمككككككل سككككككوق وتزويككككككد

 .(و02و02و03و1.د.م) والمتخصا الماهر
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الكثيكككككر مكككككن المهكككككارات العمليكككككة، والتكككككي  فككككككادر الكليكككككة يمتلكككككك :تـــــوفر الكـــــادر المؤهـــــل. 1

 8و 9و 2و  0.د.م)علكككككى السكككككواي سكككككوق العمكككككل الكليكككككة، وفكككككي اكتسكككككبوها مكككككن خكككككالل عملهكككككم فكككككي

 (.02و 02و 1و

عككككككن تتهيككككككل كككككككادر الكليككككككة، خاصككككككة بعككككككد إنشككككككاي  ياً إال أن أحككككككد المقككككككابلين لككككككم يكككككككن را كككككك

،  وربمككككككا يعككككككود (02.د.م)وجككككككود  ككككككعر فككككككي صككككككفور  كككككككادر الكليككككككة إلككككككىالجامعككككككة، وأشككككككار 

النظكككككرة الدونيككككة التكككككي أصككككبحت تعكككككاني منهككككا الكليككككة بعكككككد إنشككككاي الجامعكككككة وهككككو مكككككا  إلككككىذلككككك 

 .  سيتم مناقشته الحقا

فالكليككككككة تقككككككدم عككككككددا مككككككن التخصصككككككات المنفككككككردة علككككككى مسككككككتو   :تميــــــز التخصصــــــات .3

الككككككوطن ، كمككككككا تككككككتم المراجعككككككة المسككككككتمرة لهككككككذه التخصصككككككات، والتتكككككككد مككككككن ارتبككككككاط هككككككذه 

، (0/2. .، م01.خ.، م02و1و8و2و2و 2.د.م)التخصصكككككككككككككككات باحتياجكككككككككككككككات السكككككككككككككككوق

ومثككككال علككككى ذلككككك تخصككككا تكنولوجيككككا الوسككككائط المتعككككددة والككككذي تككككم اعتمككككاده مككككتخرا فككككي 

 .، وغيره من التخصصات2102 -2100لعام األكاديمي ا

ــــــة .9 ــــــز مشــــــاريع تخــــــرج الطلب وقككككككد نافسككككككت هككككككذه المشككككككاريد فككككككي بعكككككك  ( 02.د.م) :تمي

 (.2.د.م)الحاالت مشاريد البكالوريوس في العديد من المسابقات

حيكككككث يمككككككن التجسكككككير لكافكككككة التخصصكككككات المعتمكككككدة فكككككي الكليكككككة فكككككي  :نظـــــام التجســـــير .1

فر إمكانيككككككة احتسككككككا  عككككككدد اكبككككككر مككككككن المسككككككاقات التككككككي سككككككبق نفككككككس الجامعككككككةي وهككككككذا يككككككو 

 .(2.د.م.)وأخذها الطال 
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- : الكلية تواجه التي التحديات 1 1.1.

 :خمسة من التحديات التي تواجه الكلية كما يلي إلىيمكن ا شارة 

 -:إشكالية الهوية:  أوال

أظهككككرت الدراسككككة أن ا شككككككالية األسككككاس التككككي تعكككككاني منهككككا كليككككة المهكككككن التطبيقيككككة، والتكككككي 

وقككككد ظهككككرت هككككذه ا شكككككالية فككككي " إشكككككالية الهويككككة"تعتبككككر سككككببًا رئيسككككًا فككككي أغلكككك  مشككككاكلها هككككي 

جامعكككككة، فانتقلكككككت الكليكككككة التكككككي كانكككككت محكككككط  إلكككككى" البوليتكنكككككك"م عنكككككدما تكككككم تحويكككككل 0111العكككككام 

عهككككد مككككن العزلككككة والتهمككككيل وعككككدم التقككككدير رغككككم الككككدور المهككككم الككككذي  إلككككىسسككككة اهتمككككام قيككككادة المت 

مازالكككككت تقكككككوم بكككككهي وقكككككد تكككككتثرت عمليكككككة التخطكككككيط االسكككككتراتيجي بهكككككذه ا شككككككالية سكككككلبيا وأثكككككر ذلكككككك 

 .   على األداي العام للكلية

يعتبككككككر هككككككذا التحككككككدي مككككككن اكبككككككر التحككككككديات التككككككي تواجككككككه الكليككككككة، والتككككككي تكككككككاد تنفككككككرد بككككككه 

فمككككن جانكككك  تمثككككل الكليككككة متسسككككة  .(2. د.م)غككككزةبككككين الكليككككات التقنيككككة فككككي ال ككككفة و  وحككككدها مككككن

تعلككككككيم مهنككككككي وتقنككككككي، ومككككككن جانكككككك  آخككككككر هككككككي كليككككككة تابعككككككة لجامعككككككة البوليتكنككككككك والتككككككي تمثكككككككل 

متسسككككككة تعلككككككيم عككككككالي، ويترتكككككك  علككككككى ذلككككككك العديككككككد مككككككن عوامككككككل التشككككككابك والغمككككككو  المتعلقككككككة 

زارة التربيككككككككككة والتعلككككككككككيم العككككككككككالي، وتوافقهككككككككككا مككككككككككد بعالقككككككككككة الكليككككككككككة بالجامعككككككككككة، وعالقتهككككككككككا مككككككككككد و 

 .االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدري  المهني والتقني

 ،ن طالبككككككاً يلقككككككد تتسككككككس معهككككككد البوليتكنككككككك ككليككككككة مجتمككككككد متوسككككككطة، بككككككدأت بثالثككككككة وخمسكككككك

جامعكككككة بوليتكنكككككك فلسكككككطين  إلكككككىتكككككم تحويلكككككه   أن إلكككككىعموديكككككا ومكككككد مكككككرور الكككككزمن توسكككككد أفقيكككككا و 

تخصصكككككككًا علكككككككى  21الجامعكككككككة اليكككككككوم  وت كككككككمبعكككككككد إ كككككككافة كليكككككككات أخكككككككر ،  0111فكككككككي العكككككككام 

تخصصككككككات علككككككى مسككككككتو   9تخصصككككككًا علككككككى مسككككككتو  البكككككككالوريوس، و 23مسككككككتو  الككككككدبلوم، و
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،وفككككككي غمككككككار هككككككذا التوسككككككد وبعككككككد أن كانككككككت كليككككككة المهككككككن التطبيقيككككككة هككككككي األسككككككاس 97الماجسككككككتير

حد  الكليات التابعة لها جزياً   أصبحت اآلن  .من الجامعة  واص

قلككككك  األمكككككور رأسكككككًا علكككككى عقككككك ، واخكككككتالر  إلكككككىيكككككر ا داري والتنظيمكككككي يلقكككككد أد  هكككككذا التغ

المككككككككوازين، فبعككككككككد أن كانككككككككت الكليككككككككة تحظككككككككى بجككككككككل اهتمككككككككام قيككككككككادة المتسسككككككككة، وتتخككككككككذ األولويككككككككة 

 . ونيةمرتبة د إلىالقصو ، احتلت الجامعة هذه المكانة، وهوت الكلية عمليا 

لقكككككد سكككككاهم هكككككذا الو كككككد الجديكككككد للكليكككككة فكككككي تهميشكككككها، فهكككككي تعطكككككي المتهكككككل األقكككككل مكككككن  

بككككككين بككككككاقي كليككككككات الجامعككككككة، وينقككككككل ممثككككككل واحككككككد صككككككوتها وق ككككككاياها لمجلككككككس الجامعككككككةي ممككككككا 

 :انعكس على مد  اهتمام ا دارة بها في محافل الجامعة 

كليكككككككككة المهكككككككككن دائمكككككككككا تكككككككككتتي فكككككككككي النهايكككككككككة، وهكككككككككي فعكككككككككال  " 

 (02.د.م)"مهمشة

" الهويكككككة التقنيكككككة"و" الهويكككككة األكاديميكككككة"ويكككككر  أغلككككك  مكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم أن الصكككككرا  بكككككين 

وهككككي تخككككري   ،للجامعككككة، قككككد ولككككد خوفككككا مككككن االنحككككرار عككككن الرسككككالة األسككككاس األولككككى للبوليتكنككككك

فنككككككي متخصككككككا فككككككي المجككككككاالت المهنيككككككة المختلفككككككة، وخسككككككارة  السككككككجل التككككككاريخي الحافككككككل الككككككذي 

خبكككككرة واسكككككعة فكككككي مجكككككال التعلكككككيم المهنكككككي والتقنكككككي عبكككككر أكثكككككر مكككككن  لتكككككي راكمكككككتتملككككككه الكليكككككة ا

 .ثة عقودالث

وقككككككد شككككككدد الكثيككككككر مككككككن أفككككككراد العينككككككة مككككككن خككككككار  الكليككككككة انككككككه يجكككككك  علككككككى البوليتكنككككككك أن 

 3و  2و 0خ.م) األخكككككر يحكككككافظ علكككككى هويتكككككه التقنيكككككة،  فهكككككي  مكككككا يميكككككزه عكككككن بكككككاقي الجامعكككككات 

 (.8و 2و  2و  9و
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 الرسكككككالة و كككككوح عكككككدم المتسسكككككة داخكككككل مكككككن خصوصكككككا مقكككككابلتهم تمكككككت ممكككككن عكككككدد وأككككككد 

 علككككككى حصككككككل الككككككذي التوسككككككد بعككككككد خصوصككككككا لتحقيقهككككككا الكليككككككة تسككككككعى التككككككي واألهككككككدار والرتيككككككة

 :اليوم وحتى تتسيسها منذ البوليتكنك متسسة

ال يوجككككككككد رتيككككككككة وا ككككككككحة ، الرتيككككككككا تائهككككككككة حتككككككككى أننككككككككا ال " 

 (9.د.م)..."نعرر لماذا نخر  الطال 

وربمككككا تعككككود هككككذه ال ككككبابية خصوصككككا عنككككد بعكككك  الجهككككات داخككككل الكليككككة والجامعككككة لعككككدة 

شككككككالية الهويكككككة، : أسكككككبا  أهمهكككككا التوسكككككد  الكبيكككككر الحاصكككككل  فكككككي جامعكككككة بوليتكنكككككك فلسكككككطين، واص

و التككككككككي تناولككككككككت التخطككككككككيط (2112)مككككككككد مككككككككا أشككككككككارت إليككككككككه دراسككككككككة الشككككككككويخ  يتعككككككككار وهككككككككذا 

و ككككككوح األهككككككدار والرسككككككالة وااللتككككككزام  مككككككنة أشككككككارت االسككككككتراتيجي فككككككي الكليككككككات التقنيككككككة فككككككي غككككككز 

والتكككككي تناولكككككت مو كككككو  التخطكككككيط االسكككككتراتيجي ( 2111)مكككككد نتكككككائ  بداونكككككة وينسكككككجمبكككككالتخطيط، 

عكككككدم و كككككوح األهكككككدار والرسكككككالة وعكككككدم  إلكككككىفكككككي الكليكككككات التقنيكككككة فكككككي ال كككككفة الغربيكككككة فتشكككككارت 

 .وجود خطط

انين المعمكككككول بهكككككا فكككككي الجامعكككككة كمكككككا أن التوجكككككه الكككككذي تحملكككككه الجامعكككككة نحكككككو توحيكككككد القكككككو 

ككككككان مكككككدخال لمعانكككككاة  الكليكككككة، فهنكككككاك خصوصكككككية فكككككي بعككككك  القكككككوانين المعمكككككول بهكككككا فكككككي كليكككككة 

المهكككككن التطبيقيكككككة وغيرهكككككا مكككككن الكليكككككات نتيجكككككة اخكككككتالر التبعيكككككة القانونيكككككةي فكليكككككة المهكككككن تابعكككككة 

لتعلكككككيم العكككككالي، ومكككككن للقكككككوانين الصكككككادرة عكككككن دائكككككرة التعلكككككيم المهنكككككي والتقنكككككي فكككككي وزارة التربيكككككة وا

األمثلككككة علككككى ذلككككك نظككككام التسككككجيل االلكترونككككي الككككذي تككككم تطككككويره فككككي الجامعككككة، والككككذي لككككم يتخككككذ 

منككككذ البدايككككة، فعلككككى سككككبيل  بعككككين االعتبككككار خصوصككككية قككككوانين التسككككجيل المعمككككول بهككككا فككككي الكليككككة

المثكككككككال عنكككككككدما يحمكككككككل طالككككككك  البككككككككالوريوس مسكككككككاق يعتبكككككككر متطلبكككككككا سكككككككابقا لمسكككككككاقات أخكككككككر  ال 
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يسككككككمق القككككككانون لهككككككذا الطالكككككك  بتسككككككجيل المسككككككاق المعتمككككككد عليككككككه إال بعككككككد ان يتجككككككاوز المتطلكككككك  

السكككككابق بنجكككككاحي بينمكككككا طالككككك  الكككككدبلوم يحكككككق لكككككه تسكككككجيل المسكككككاق المعتمكككككد علكككككى متطلككككك  سكككككابق 

حتككككى لكككككو لكككككم يكككككنجق الطالككككك  بهكككككذا المتطلكككك  السكككككابق فالشكككككرط تسكككككجيل الطالككككك  للمتطلككككك  السكككككابق 

حككككدوث العديككككد مككككن ا شكككككاليات مككككد الطلبككككة،  إلككككى، ممككككا أد  هفككككي فصككككل سككككابق ولككككيس النجككككاح بكككك

 .وزاد من ال غط على إدارة الكلية وكادرها في معالجة هذه المشاكل يدويا

وتنسكككككح  إشككككككالية الهويكككككة علكككككى ق كككككية البحكككككث العلمكككككي، فتكككككارة تعلكككككوا األصكككككوات المناديكككككة 

راط فككككي هككككذه المهمككككة ب ككككرورة دمكككك  الكليككككة فككككي مجككككاالت البحككككث العلمككككي، مطالبككككة الكككككادر بككككاالنخ

معار ككككككين لتفاعككككككل الكليككككككة فككككككي مهمككككككة البحككككككث العلمككككككيي  هنككككككاكباعتبارهككككككا إحككككككد  مهامككككككه، وتككككككارة 

 : (01.د.م)العلميوذلك ألن وظيفة الكلية تنص  على بناي المهارات وليس البحث 

نقطكككككة  كككككعر  البحكككككث العلمكككككي عتبكككككريحتكككككى الوقكككككت الحكككككالي "

العلمككككي مهكككككم فكككككي ، اليككككوم البحكككككث التطبيقيكككككة فككككي كليكككككة المهككككن

، فككككككي أي خطككككككة مككككككن الخطككككككط ، اأي مجتمككككككد مككككككن مجتمعاتنكككككك

مسكككككككككككككتو  المهمكككككككككككككا ككككككككككككككان  نشكككككككككككككطا يككككككككككككككون أنالمفكككككككككككككرو  و 

  .(02.د.م) " الموجود األكاديمي

 : إشكالية التمويل:  انياا 

إن مشكككككلة تمويككككل متسسككككات التعلككككيم العككككالي مشكككككلة ممتككككدة حككككول العككككالم، فهككككذا النككككو  مككككن 

ي المتهلكككككةدعكككككم مسكككككتمر وثابكككككت بكككككاألموال والتجهيكككككزات والككككككوادر المهنيكككككة  إلكككككىالمتسسكككككات يحتكككككا  

يعتبكككككر التعلكككككيم المهنكككككي والتقنكككككي مكككككن أكثكككككر أنكككككوا  التعلكككككيم تكلفكككككةي وذلكككككك لمكككككا يتطلبكككككه مكككككن نقكككككل إذ 

مهككككارات وقككككدرات فنيككككة للطلبككككة والتككككي ال يمكككككن نقلهككككا إال مككككن خككككالل تجهيككككز واسككككتخدام العديككككد مككككن 
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وبالتككككككككالي فككككككككان مشكككككككككلة الحصككككككككول علككككككككى مصككككككككادر  ،ت والمشككككككككاغلاألدوات والمعككككككككدات والمختبككككككككرا

تمويكككككل ثابتكككككة لمتسسكككككات التعلكككككيم المهنكككككي والتقنكككككي تعتبكككككر مكككككن اكبكككككر التحكككككديات التكككككي تواجكككككه إدارة 

للتنككككو  الكبيككككر الحاصككككل  نتيجككككةً ذلككككك و  فيهككككاي سككككتقرارالهككككذه المتسسككككات ومككككن أهككككم عوامككككل عككككدم ا

بككككككاي ماليككككككة متزايككككككدة علككككككى التعلككككككيم علككككككى التخصصككككككات األساسككككككية والمسككككككتجدات التككككككي تفككككككر  أع

والتكككككككدري  المهنكككككككي بمكككككككا يجعكككككككل تككككككككالير ا نفكككككككاق عليكككككككه تزيكككككككد عمكككككككا ينفكككككككق علكككككككى نظكككككككم التعلكككككككيم 

 .98األخر 

ن هككككككذا التحككككككدي  فكككككك يوباعتبككككككار أن كليككككككة المهككككككن التطبيقيككككككة مككككككن متسسككككككات التعلككككككيم التقنككككككي

حيكككككككث  ،االسكككككككتراتيجييظهكككككككر جليكككككككا أمكككككككام إدارتهكككككككا خصوصكككككككا عنكككككككد التفكيكككككككر بعمليكككككككات التخطكككككككيط 

 :تتمثل مصادر تمويل الكلية باالتي

تعتبكككككككر أقسكككككككاط الطلبكككككككة الملتحقكككككككين بالكليكككككككة المصكككككككدر األسكككككككاس : أقسكككككككاط الطلبكككككككة .0

أن كليككككة المهككككن تعتبككككر  إلككككىلتمويككككل نشككككاطات الكليككككة، وقككككد أشككككار عككككدد ممككككن تمككككت مقككككابلتهم 

كبكككككر دخكككككل مكككككن بكككككين أفهكككككي تكككككدر  .مكككككن مصكككككادر تمويكككككل بعككككك  أنشكككككطة الكليكككككات األخكككككر 

كليككككككات الجامعككككككة وذلككككككك كونهككككككا تمتلككككككك أكبككككككر عككككككدد مككككككن الطلبككككككة، كمككككككا أن ا نفككككككاق علككككككى 

ألن الكليككككة تعتمككككد علككككى كككككادر فككككي معظمككككه يحمككككل درجككككة البكككككالوريوس الرواتكككك  فيهككككا اقككككل 

 .على عكس باقي الكليات في البوليتكنك

مخصصكككككككككات الجامعكككككككككة مكككككككككن موازنكككككككككة السكككككككككلطة الوطنيكككككككككة الفلسكككككككككطينية،  حيكككككككككث  .2

سككككككنويًا، يككككككتم  مككككككن موازنتهككككككا لمتسسككككككات التعلككككككيم العككككككالي جككككككزياً السككككككلطة الوطنيككككككة  تخصككككككا

توزيعهكككككككا علكككككككى متسسكككككككات التعلكككككككيم العكككككككالي الفلسكككككككطيني وفكككككككق نسككككككك  مئويكككككككة مبنيكككككككة علكككككككى 
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مكككككن هككككككذه المخصصككككككات، لكككككككن % 8معكككككايير محككككككددة، وتحصككككككل جامعكككككة البوليتكنككككككك علككككككى 

األزمككككة الماليككككة التككككي  أقككككل مككككن المخصصككككات المرصككككودة نتيجككككةنسككككبة كثيككككرا مككككا يككككتم تحويككككل 

: تعاني منها السلطة

 صكككككككررالوسكككككككيلة الوحيكككككككدة للتطكككككككوير أن تقكككككككوم السكككككككلطة ب""

، وال يصكككككككككككككرر منهكككككككككككككا غيكككككككككككككر الجامعكككككككككككككاتمخصصكككككككككككككات 

، وحصككككككتنا تسككككككاعدنا فكككككككي الكثيككككككر مككككككن التطكككككككوير، اليسككككككير

ولكككككككن ال نتخككككككذها جميعهكككككككا، نحككككككن نعتبكككككككر أنفسككككككنا نحمكككككككل 

عككككككك ي عكككككككن السكككككككلطة، ونسكككككككد العجكككككككز فكككككككي عكككككككدم وجكككككككود 

حكوميككككككككة، ومككككككككد ذلككككككككك ال تصككككككككرر الموازنككككككككات  جامعككككككككات

 "التكككككككككككي ترصكككككككككككد فكككككككككككي الموازنكككككككككككة العامكككككككككككة للدولكككككككككككة كلهكككككككككككا

.(08.د.م)

أن جككككككزيًا كبيككككككرًا مككككككن موازنككككككة السككككككلطة يصككككككرر علككككككى الجوانكككككك   إلككككككى (1.خ.م)وقككككككد أشككككككار 

األمنيككككككة، وهككككككو يككككككر  أن توجيككككككه جككككككزي منككككككه للتعلككككككيم سككككككيقلل مككككككن الموازنككككككات المطلوبككككككة للجوانكككككك  

: األمنية

الحكومكككككككة يجككككككك  أن تقتنكككككككد أن الجيكككككككل القكككككككادم هكككككككم رجكككككككال "

المسكككككككككتقبل، وانكككككككككه يجككككككككك  أن يككككككككككون مكككككككككتهاًل جيكككككككككدا حتكككككككككى 

يسكككككتطيد حمككككككل األعبككككككاي، وبالتككككككالي يجكككككك  تخصككككككيا جككككككزي 

عككككككككككداد هككككككككككتالي  محتككككككككككرم مككككككككككن موازنككككككككككة الدولككككككككككة للتعلككككككككككيم، واص

الشككككككككبا ، فعلككككككككى سككككككككبيل المثككككككككال ثلككككككككث ميزانيككككككككة الحكومككككككككة 
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إعككككككككداد  مخصككككككككا لألمككككككككن وهككككككككذا كثيككككككككر، إذا نجحنككككككككا فككككككككي

جيككككككل جيككككككد سككككككتقل السككككككرقات والجككككككرائم، وبالتككككككالي ال نحتككككككا  

هكككككككذه الموازنكككككككات ال كككككككخمة لألمكككككككن، وب مكاننكككككككا أن نوجههكككككككا 

 (.1.خ.م)" التعليم إلى

وعلككككككى كككككككل  األحككككككوال فانككككككه ال ينبغككككككي علككككككى متسسككككككات التعلككككككيم أن تعتمككككككد  فككككككي تقككككككديمها 

ة فقكككككط، وهكككككذا مكككككا أطلكككككق الطالككككك ، والقكككككدرات الماليكككككة للحكومككككك قسكككككطخدمكككككة تعليميكككككة متميكككككزة علكككككى 

، أي أن االعتمككككككاد علككككككى المصككككككدرين السكككككككابقين 99مبككككككدأ الحيككككككاد المككككككالي (2101)عليككككككه العجمككككككي 

 .ال يوفر تميزا في تقديم الخدمات التعليمية

والتكككككي يكككككتم اللجكككككوي إليهكككككا فكككككي تمويكككككل المشكككككاريد التطويريكككككةي : المتسسكككككات المانحكككككة .3

مكككككن خكككككالل تجنيكككككد األمكككككوال وبنكككككاي عالقكككككات التوأمكككككة مكككككد الجامعكككككات والمتسسكككككات الخارجيكككككة 

 (.1.خ.م)سواي كانت أجنبية أم عربية 

إن كككككككككل المصككككككككادر السككككككككابقة ال تعتبككككككككر مككككككككن المصككككككككادر الثابتككككككككة، فعككككككككدد الطلبككككككككة مرهككككككككون 

أن عكككككككددا مكككككككن  إلكككككككىاالقتصكككككككادية والسياسكككككككية فكككككككي المجتمكككككككد الفلسكككككككطيني، با  كككككككافة  باألو كككككككا 

 ،الدراسككككيهككككتالي الطلبككككة يعتمككككد علككككى القككككرو  التككككي ال يككككتم تحصككككيلها مباشككككرة فككككي نفككككس الفصككككل 

ممكككككا يكككككنعكس علكككككى اسكككككتقرار وتكككككوازن الجامعكككككة كككككككل، كمكككككا أن المتسسكككككات المانحكككككة تعتمكككككد علكككككى 

التكككككي قكككككد ال تخكككككدم مصكككككلحة الجامعكككككة بشككككككل مباشكككككر،  سياسكككككاتها الخاصكككككة فكككككي تمويكككككل المشكككككاريد

 .وهي أي ا متتثرة باألو ا  السياسية المتذبذبة
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أن رابطككككككة الجكككككككامعيين وهككككككي المتسسكككككككة األم لجامعككككككة بوليتكنكككككككك  إلكككككككىتجككككككدر ا شكككككككارة هنككككككا 

تعتبكككككككر جمعيكككككككة خيريكككككككة غيكككككككر ربحيكككككككة، وبكككككككالرغم مكككككككن ذلكككككككك  ،فلسكككككككطين وكليكككككككة المهكككككككن التطبيقيكككككككة

اجتهككككككدت فككككككي إقامككككككة مشككككككاريد مككككككدرة للككككككدخل ومفيككككككدة للمجتمككككككد، مثككككككل مركككككككز فحككككككا السككككككيارات، 

ودائكككككككككرة التعلكككككككككيم لتكنولوجيكككككككككا المعلومكككككككككات، -كعكككككككككولمرككككككككككز أصكككككككككدقاي فكككككككككوزي -ومرككككككككككز التميكككككككككز

مسككككككاندة فككككككي  المسككككككتمر، ومركككككككز الخككككككدمات الفنيككككككة واالستشككككككارات وغيرهككككككا مككككككن اجككككككل تككككككوفير أداة

كمكككككا تمتلكككككك الجامعكككككة مصكككككنعا  تكككككوفير الميزانيكككككات الالزمكككككة لتسكككككيير وتطكككككوير الجامعكككككة ومرافقهكككككا، 

يسكككككككتخدم ألغكككككككرا  تكككككككدري  الطلبكككككككة فكككككككي التخصصكككككككات الهندسكككككككية،  ،صكككككككغيرا لتكككككككدوير البالسكككككككتيك

 (. 01.د.م)ولكن لم تتم االستفادة منه في تصنيد قطد حقيقية وتسويقها 

أن كككككككل هككككككذه المشككككككاريد لككككككم تككككككنجق فككككككي تككككككوفير الككككككدعم المككككككالي  إلككككككىأشككككككار ( 08د.م)إال أن 

مشككككاريد إنتاجيككككة مككككدرة للككككدخل، وتتجلككككى هككككذه  إلككككىالمطلككككو  للجامعككككة، ومازالككككت الجامعككككة بحاجككككة 

الحاجكككككككة فكككككككي ظكككككككل األزمكككككككة الماليكككككككة الحكككككككادة التكككككككي تعكككككككاني منهكككككككا دائمكككككككا عنكككككككدما ال يكككككككتم صكككككككرر 

 .قبل الحكومةالمستحقات من 

تعككككككود بالفائككككككدة علككككككى الكليككككككةي فهككككككي  (2113)يتكككككككد العككككككاني كمككككككا إن المشككككككاريد ا نتاجيككككككة

مكككككورد لتمويكككككل نفقاتهكككككا، وخلكككككق بيئكككككة عمكككككل لتنفيكككككذ البكككككرام  التدريبيكككككة  كسكككككا  المتكككككدربين المهكككككارة 

فكككككي حقكككككل العمكككككل، تكككككدري  قبكككككل ممارسكككككة المهكككككارة الفنيكككككة  إلكككككىالفنيكككككة للعمكككككل مباشكككككرة دون الحاجكككككة 

 .100العملكذلك إكسا  المتدربين سلوك المهنة وعالقات 

،ولكن عدم وجود مثل هذه المشاريد ا نتاجية عمق النقا في مستلزمات الكلية
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فقكككككد أككككككد معظكككككم مكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم أن الكليكككككة تعكككككاني مكككككن  كككككعر البنيكككككة التحتيكككككة فهنكككككاك 

 :نقا شديد بالمعدات والتجهيزات والمختبرات والغرر الصفية

قبككككككككككل فصككككككككككلين طلبنككككككككككا مختبككككككككككراً، وحتككككككككككى اآلن لككككككككككم يككككككككككتم "" 

 (0.د.م" )الحصول عليه بسب  األو ا  المالية

المركزيككككككككة الشككككككككديدة فككككككككي ا دارة الماليككككككككة، فجامعككككككككة بوليتكنككككككككك  إلككككككككىوتجككككككككدر ا شككككككككارة هنككككككككا 

ماليككككككككة، ولكككككككككن دائككككككككرة الماليككككككككة الموجككككككككودة فككككككككي  دائككككككككرةفلسكككككككطين ال تحتككككككككوي فككككككككي هيكليتهككككككككا علككككككككى 

اسككككككة الجامعككككككة، الجامعككككككة، تتبككككككد بشكككككككل مركككككككزي ومباشككككككر لمجلككككككس رابطككككككة الجككككككامعيين، ولككككككيس لرئ

 .  وهذا ما يكبل أيدي كل من عميد الكلية، ورئيس الجامعة نفسه، ويقزم من صالحياتهم

يوجككككككد دائككككككرة ماليككككككة مركزيككككككة فككككككي الرابطككككككة تغطككككككي جميككككككد " 

الكككككككككككدوائر والكليكككككككككككات والمتسسكككككككككككات واألفكككككككككككر ، والصكككككككككككندوق 

واحككككككككد، نقككككككككوم بعمككككككككل تحليككككككككل مككككككككالي ونعككككككككرر كككككككككل دائككككككككرة 

ائرة التككككككككككي تكككككككككككربق إيراداتهككككككككككا ومصكككككككككككروفاتها ونعككككككككككرر الكككككككككككد

والكككككدائرة التكككككي تخسككككككر، كليكككككة المهكككككن التطبيقيككككككة مكككككن أكثككككككر 

الوحككككككككدات ربحككككككككا وذلككككككككك بسككككككككب  أعككككككككداد الطلبككككككككة الكبيككككككككرة، 

كمككككككا أن رواتكككككك  المككككككوظفين اقككككككل بسككككككب  مككككككتهالتهم األقككككككل 

 (.08.د.م". )مقارنة بكليات الجامعة األخر 

االحكككككتالل يجعكككككل  ويبكككككدو أن انعكككككدام االسكككككتقرار السياسكككككي واالقتصكككككادي النكككككات  عكككككن وجكككككود 

 .العمل على إيجاد بدائل للتمويل أمرا ملحا، ولكن في نفس الوقت صعبا أي ا
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 :   عر التخطيط: ثالثا 

إن األهميككككككككة البالغككككككككة للقيككككككككام بككككككككالتخطيط بشكككككككككل عككككككككام والتخطككككككككيط االسككككككككتراتيجي بشكككككككككل 

خكككككااي جعلكككككت جامعكككككة بوليتكنكككككك فلسكككككطين تشككككككل لجنكككككة توجيهيكككككة للقيكككككام ب عكككككداد خطكككككة 

للجامعكككككة، تتلفكككككت مكككككن مكككككدير وحكككككدة التخطكككككيط والتطكككككوير والعالقكككككات العامكككككة،  اسكككككتراتيجية

وعمكككككككككداي الكليكككككككككات، ونكككككككككوا  رئكككككككككيس الجامعكككككككككة، ورئكككككككككيس الجامعكككككككككة، وأع كككككككككاي مجلكككككككككس 

 :األمناي، وقد سبق عملية التخطيط مرحلة تح يرية للمسئولين عنها

متسسككككككككة تعلككككككككيم عككككككككالي فككككككككي أمريكككككككككا واطلعنككككككككا  21زرنككككككككا " 

علكككككككككككى تجكككككككككككربتهم فكككككككككككي التخطكككككككككككيط االسكككككككككككتراتيجي، أي كككككككككككا 

اطلعنككككككا علككككككى خطكككككككة وزارة التعلككككككيم العكككككككالي، وتككككككم ا طكككككككال  

علكككككى تجككككككار  محليككككككة مثككككككل جامعكككككة بيككككككت لحككككككم، با  ككككككافة 

االسكككككككتنارة بخطكككككككة جامعكككككككة  العلكككككككوم والتكنولوجيكككككككا فكككككككي  إلكككككككى

  جككككككككككككككدا مككككككككككككككن األردن ألن تخصصكككككككككككككاتها وعملهككككككككككككككا قريككككككككككككك

 .(02.د.م)"جامعتنا

داري وأككككككاديمي للجامعكككككة، تكككككم مكككككن خاللكككككه   فكككككي المرحلكككككة التاليكككككة تكككككم عمكككككل تقيكككككيم مكككككالي واص

مقابلككككة عككككدد كبيككككر مككككن المككككوظفين فككككي الكليككككات المختلفككككة فككككي الجامعككككة، ونتيجككككة لككككذلك تككككم و ككككد 

الخطككككككة االسككككككتراتيجية للجامعككككككة، إال أن هككككككذه الخطككككككة لككككككم يككككككتم مناقشككككككتها بعككككككد ذلككككككك مككككككد مجلككككككس 
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ا مكككككن مجلكككككس الرابطكككككة إال أن هنكككككاك بعككككك  الق كككككايا العالقكككككة فكككككي الجامعكككككة، وبكككككالرغم مكككككن إقرارهككككك

 .101هذه االستراتيجية

ويالحكككككظ أنكككككه لكككككم يكككككتم مراعكككككاة خصوصكككككية كليكككككة المهكككككن التطبيقيكككككة عنكككككد و كككككد الخطكككككة    

أن قككككككدرة إدارة  إلككككككى، وقككككككد أشككككككار تقريككككككر التقيككككككيم الخككككككارجي (02و 02.د.م)السككككككتراتيجية للجامعككككككةا

الكليككككككككة تكككككككتثر علككككككككى مكانتهكككككككا وقككككككككدرتها علكككككككى تحصككككككككيل الكليكككككككة علككككككككى إقنكككككككا  مجلككككككككس األمنكككككككاي ب

، وبالتكككككالي فكككككان 0:08أن تمثيكككككل الكليكككككة فكككككي اللجنكككككة التوجيهيكككككة كانكككككت  إلكككككى، إ كككككافة 102حقوقهكككككا

هكككككذه الخطكككككة ال يمككككككن أن تتماشكككككى مكككككد احتياجكككككات الكليكككككة، فقكككككد تمكككككت فكككككي هكككككذه المرحلكككككة مناقشكككككة 

 :ق ية فصل الكلية عن الجامعة إال أن المو و  رف  لعدة أسبا  من أهمها

المخصصكككككككات احكككككككد معكككككككايير وزارة التربيكككككككة والتعلكككككككيم العكككككككالي فكككككككي تحديكككككككد  .0

الماليكككككة للجامعكككككات هكككككو عكككككدد الطلبكككككة، وبالتكككككالي فككككك ن فصكككككل الكليكككككة التكككككي 

مككككككن طلبككككككة الجامعككككككة، عككككككن الجامعككككككة سككككككيقلل مككككككن % 21ت ككككككم حككككككوالي 

عككككككككدد طلبككككككككة جامعككككككككة بوليتكنككككككككك فلسككككككككطين وبنككككككككاي عليككككككككه سككككككككيقل المبلككككككككل 

 .المخصا للجامعة

افتككككككر  بعكككككك  متخككككككذي القككككككرار فككككككي الجامعككككككة أن ا قبككككككال علككككككى الكليككككككة  .2

بسكككككب  أن طالككككك  الكليكككككة يعتبكككككر نفسكككككه طالبكككككا فكككككي جامعكككككة  سكككككيقل وذلكككككك

بوليتكنككككككككك فلسككككككككطين ولككككككككيس فككككككككي كليككككككككة مجتمككككككككد متوسككككككككطة مثككككككككل بككككككككاقي 

 (02.د.م.)الكليات

                                                           
101


101

Kuhail, Hisham, and others , The Evaluation and Assessment of the PPU Academic and Scientific 
Research Performance, 2009. 
102

Kuhail, Hisham, and others,  previous reference. 



82 
 

وعلككككككى الككككككرغم مككككككن ذلككككككك فككككككان ق ككككككية فصككككككل الكليككككككة عككككككن الجامعككككككة ليسككككككت هككككككي الق ككككككية 

نمككككا هككككي نسككككبة اال هتمككككام الجوهريككككةي والتككككي سككككتعيد لهككككذه الكليككككة اعتبارهككككا، ويحسككككن مككككن أدائهككككاي واص

 .بها، وتمكين الكادر وفتق المجال أمامه ل بدا  والتطوير بحرية دون وصاية احد

إن معظككككككككم مككككككككن تمككككككككت مقككككككككابلتهم أكككككككككد اهتمامككككككككه العككككككككالي بككككككككالتخطيط االسككككككككتراتيجي فككككككككي  

أن خطككككة الجامعككككة االسككككتراتيجية تعتبككككر خطككككة للكليككككة، وال حاجككككة  إلككككىالكليككككة، وقككككد أشككككار الككككبع  

يط اسكككككككتراتيجي، وككككككككل مكككككككا عليهكككككككا فعلكككككككه هكككككككو أن ت كككككككد خططكككككككًا ألن تقكككككككوم الكليكككككككة بعمكككككككل تخطككككككك

 :، ولكن كان هناك رأي مخالر(02.د.م)تنفيذية

تطبيككككككق عملككككككي  إلككككككىكليككككككة المهككككككن التطبيقيككككككة تحتككككككا  ... " 

أكثكككككككر، مكككككككن هنكككككككا تنبكككككككد  كككككككرورة بنكككككككاي خطكككككككة اسكككككككتراتيجية 

خاصكككككككككككككككة للكليكككككككككككككككة متوافقكككككككككككككككة مكككككككككككككككد األهكككككككككككككككدار العامكككككككككككككككة 

 (1.د.م")للجامعة

لجنككككة تخطككككيط اسككككتراتيجي فككككي الكليككككة، وقامككككت اللجنككككة بالتح ككككير  يككككذكر أنككككه تككككم تشكككككيل   

 :لعملية التخطيط االستراتيجي، ولكن تم إيقافها

لكككككم يتخككككككذ بمككككككا تكككككم التوصككككككل لككككككه فكككككي اللجنككككككة، كلككككككه تعكككككك  " 

بككككككدون نتيجككككككة، كلككككككه حبككككككر علككككككى ورق ، حتككككككى يقككككككال نحككككككن 

نعمكككككككككل، بكككككككككذلنا جهكككككككككدنا، وو كككككككككعنا خطكككككككككة شكككككككككبه متكاملكككككككككة 

و كككككككعت مو كككككككد التنفيكككككككذ، للكليكككككككة لكنكككككككي لكككككككم أشكككككككعر أنهكككككككا 

 .(3.د.م) "وذلك بسب  تعقيد ا جرايات ا دارية
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أنكككككوا  التخطكككككيط التكككككي تكككككتم ممارسكككككتها فكككككي الكليكككككة أككككككد معظكككككم مكككككن تمكككككت  إلكككككىوفكككككي إشكككككارة  

أن التخطكككككيط الموجكككككود فكككككي الكليكككككة هكككككو خطكككككط طكككككوارت لتسكككككيير  إلكككككىمقكككككابلتهم مكككككن داخكككككل الكليكككككة 

إدارة  إلككككككىاألمككككككور عنككككككد حككككككدوث مشككككككاكل، أو عنككككككد إعككككككداد الموازنككككككة السككككككنوية، والتككككككي يككككككتم رفعهككككككا 

مجلككككس األمنككككاي، والتككككي ال يقككككر منهككككا إال اليسككككير علككككى حككككد تعبيككككر بعكككك   إلككككىالجامعككككة ومككككن ثككككم 

ود للكككككككنقا فكككككككي المكككككككوارد الماليكككككككة، وهكككككككذا يعككككككك(.  1و8و2و2و 1و 3و 0.د.م)مكككككككن تكككككككم مقكككككككابلتهم 

 .وللتهميل الذي تعاني منه الكلية، والمركزية ا دارية كما سيتتي تاليا

مبكككككاني  إلكككككىومكككككن األمثلكككككة الجليكككككة علكككككى سكككككوي التخطكككككيط هكككككو نقكككككل كليكككككة المهكككككن التطبيقيكككككة  

الجامعكككككة الجديكككككدة، فالكليكككككة ومنكككككذ نشكككككتتها تمكككككارس نشكككككاطها فكككككي مبكككككان مسكككككتتجرة وغيكككككر مناسكككككبة، 

نكككككت سكككككلطات االحكككككتالل تحظكككككر علكككككى المتسسكككككة إقامكككككة أيكككككة أبنيكككككة تابعكككككة لهكككككا، وبطريقكككككة حيكككككث كا

تشكككككييد أبنيكككككة حديثككككككة  إلكككككىغيكككككر مخططكككككة بكككككادرت إدارة المتسسكككككة بعكككككد قيكككككام السكككككلطة الفلسكككككطينية 

مملوكككككككة لهككككككا، اعتمككككككد حجككككككم ومكككككككان هككككككذه األبنيككككككة لككككككيس علككككككى الخطككككككط المو ككككككوعة والمدروسككككككة، 

وقطككككد أرا ككككي مناسككككبة للبنككككاي، وهكككككذا تككككم بنككككاي أكثككككر مككككن إنمككككا علككككى مككككا تككككوفر مككككن مككككوارد ماليككككة، 

ألكككككر متكككككر مربكككككد بهكككككذا األسكككككلو ، وكانكككككت األولويكككككة للجامعكككككة فكككككي إشكككككغال هكككككذه البنايكككككات، ثكككككم  91

بككككدأ التفكيككككر بنقككككل كليككككة المهككككن التطبيقيككككة و الككككتخلا مككككن األبنيككككة المسككككتتجرة نهائيككككًاي لكككككن عمليككككة 

مككككن سككككاحات ولككككم تعتمككككد علككككى دراسككككة ( مككككا بقككككي)النقككككل هككككذه كانككككت روتينيككككة  شككككغال مككككا تككككوفر أو 

 .  االحتياجات الحقيقية للكلية وفق خطة مو وعة مسبقاً 

 إلككككككىعمليككككككة نقككككككل الكليككككككة  إلككككككىوقككككككد أشككككككار عككككككدد ممككككككن تمككككككت مقككككككابلتهم مككككككن إدارة الجامعككككككة 

مبككككككاني تابعككككككة للجامعككككككة، وأن هككككككذه المبككككككاني ال تتسككككككد لطلبككككككة الكليككككككة، ف شككككككغال المسككككككاحات وصككككككل 

د ا شككككبا ، وفككككي كثيككككر مككككن األحيككككان يككككتم اسككككتخدام بعكككك  المرافككككق التابعككككة مككككن حكككك علككككىأحككككد  إلككككى
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ممككككا يسككككب  مشككككاكل طارئككككة تتخككككذ مككككن وقككككت ا دارة  -بنككككاي علككككى أوقككككات فككككراغهم-لكليككككات أخككككر  

 وجهككككككدها الكثيككككككر، وال شككككككك أن مثككككككل هككككككذا الو ككككككد يشكككككككل تهديككككككدا علككككككى سككككككمعة الكليككككككة ومكانتهككككككا

 :رسالتها تتديةوقدرتها على 

يككككككة المهككككككن نحككككككاول إيجككككككاد المكككككككان المناسكككككك  بالنسككككككبة لكل" 

مبنككككككككى ومسككككككككاحة ار   إلككككككككىهككككككككذه الكليككككككككة بحاجككككككككة  ،لهككككككككا

أ ككككككككككككعار المسككككككككككككاحة الموجككككككككككككودة اآلن، ويصككككككككككككع   9-1

حاليكككككككككا إيجكككككككككاد مثكككككككككل هكككككككككذه المسكككككككككاحة، لكككككككككذلك نحكككككككككاول أن 

نوجككككككد شكككككككيي مشكككككككترك مكككككككد بكككككككاقي الكليكككككككات حتكككككككى نخفكككككككر 

 (.08.د.م")ال غط

مككككككن مككككككرة، وتككككككم تعليككككككق الدراسككككككة فككككككي  وقككككككد أثككككككار مجلككككككس الطلبككككككة مشكككككككلة االكتظككككككاظ أكثككككككر

الكليككككة أكثككككر مككككن مككككرة للمطالبككككة بتككككوفير بيئككككة تعليميككككة تعلميككككة مريحككككة فككككي الكليككككة، ممككككا فككككتق البككككا  

أمككككام الطلبككككة للتككككدخل فككككي سياسككككات الجامعككككة األخككككر  والتككككي اعتبككككرت إحككككد  نقككككاط ال ككككعر التككككي 

 (.0.خ.م)تعاني منها الجامعة

 :بيروقراطية ا دارة ومركزيتها: رابعا

: إن كليككككككة المهككككككن التطبيقيككككككة تعككككككاني مككككككن بيروقراطيككككككة ا دارة ومركزيتهككككككا علككككككى مسككككككتويين  

وزارة التربيكككككة و التعلكككككيم العكككككاليي فعلكككككى المسكككككتو  األول : األمنكككككاي والثكككككاني/مجلكككككس الرابطكككككة: األول

األمنككككاي صككككاح  القككككرار النهككككائي فككككي الجامعككككة ككككككل ولككككيس الكليككككة فقككككط، / يعتبككككر مجلككككس الرابطككككة

ي تقريكككككككككر التقيكككككككككيم الخكككككككككارجي أن رئكككككككككيس الجامعكككككككككة ال يملكككككككككك قكككككككككرارا أمكككككككككام مجلكككككككككس فقكككككككككد ورد فككككككككك
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وجكككككود المركزيكككككة فكككككي اتخكككككاذ القكككككرار وهكككككذا  إلكككككى، كمكككككا أككككككد بعككككك  مكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم 103الرابطكككككة

 .(1.د.م)دراسة  إلىأمر بين وال يحتا  

 كككككرورة أن يككككككون مجلكككككس األمنكككككاي متخصصكككككا فكككككي  إلكككككىكمكككككا أشكككككار احكككككد مكككككن تكككككم مقكككككابلتهم   

ت المختلفككككككة التككككككي تقككككككوم بهككككككا الكليككككككة حتككككككى يسككككككتطيد تقككككككدير احتياجككككككات الكليككككككة وتقككككككدير النشككككككاطا

 (.9.د.م)عملها بشكل صحيق 

 إلكككككىأشكككككار أحكككككد مكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم  " الفكككككوقي"و كككككمن سكككككياق انتقكككككاد الكككككنه  المرككككككزي   

المفرو كككككة علكككككى الكليكككككة، حيكككككث يكككككتم دائمكككككا تعيكككككين عميكككككد للكليكككككة مكككككن احكككككد ( الوصكككككاية الخارجيكككككة)

 :ية الهندسة، الذي عادة ال يستقبل بحماس من قبل كادر الكليةكوادر كل

مككككككن يككككككتم ا تيككككككان بهككككككم هككككككم غالبككككككا عككككككاملون فككككككي كليككككككات "

أخككككككككر  فككككككككي الجامعككككككككة، وال يوجككككككككد لهككككككككم أحمككككككككال دراسككككككككية 

كافيكككككككككة فكككككككككي كليكككككككككاتهم فيقومكككككككككون ب كمكككككككككال أحمكككككككككالهم مكككككككككن 

خكككككككككالل تكلكككككككككيفهم بهكككككككككذه المواقكككككككككد ا داريكككككككككة، أو أن يككككككككككون 

علككككككككى جهككككككككات معينككككككككة فككككككككي  هكككككككتالي أشخاصككككككككا محسككككككككوبين

قيكككككككككككادة المتسسكككككككككككة، أو ألنهكككككككككككم بطبيعكككككككككككتهم مهكككككككككككادنون وال 

 (2/2م   ")يطالبون

مككككككن المعككككككرور أن المواقككككككد ا داريككككككة فككككككي المتسسككككككات األكاديميككككككة تتغيككككككر بشكككككككل روتينككككككي 

 كككككمن فتكككككرات يكككككنا عليهكككككا القكككككانون، إال أن هكككككذا التغييكككككر يكككككتم فكككككي الكليكككككة بشككككككل عشكككككوائي دون 

دة وا كككككككحة للجميكككككككد، ممكككككككا يعنكككككككي عكككككككدم اسكككككككتقرار الو كككككككد فكككككككي آليكككككككة محكككككككددة أو معكككككككايير محكككككككد
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Kuhail, Hisham, and others,  previous reference. 
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، فالعميككككككد الجديككككككد غالبككككككا مككككككا يشككككككر  بتجككككككاوز تصككككككورات مككككككن كككككككان قبلككككككه دون أن (09.د.م)الكليككككككة

 :يكون قد اطلد عليها من قبل أو ناقشها مد من سبقهي ليبدأ من جديد

العكككككالم العربكككككي محككككككوم بمزاجيتكككككه وككككككل واحكككككد فينكككككا يريكككككد " 

الخاصككككككككة، فيتخلكككككككككى عمككككككككا ككككككككككان قكككككككككد أن ي ككككككككد بصكككككككككمته 

 .(2م د ) "أنجزه من سبقوه

كمكككككا .  الالحكككككق إلكككككىممكككككا يعنكككككي  كككككعفا فكككككي نظكككككام نقكككككل الملفكككككات والمعلومكككككات مكككككن السكككككابق 

انخكككككككككراط رتسكككككككككاي األقسكككككككككام باألعمكككككككككال الروتينيكككككككككة وعكككككككككدم وجكككككككككود رت    إلكككككككككىأد  ذلكككككككككك أي كككككككككا 

 (.02.د.م)استراتيجية عندهم

 التعلككككككككيماديميككككككككة التككككككككي تفر ككككككككها وزارة التربيككككككككة و وعلككككككككى المسككككككككتو  الثاني،فكككككككك ن القيككككككككود األك

العككككككالي علككككككى آليككككككات توحيككككككد البككككككرام  وخطككككككط المسككككككاقات بككككككين الكليككككككات التقنيككككككة المختلفككككككة تعتبككككككر 

عقبكككككة أخكككككر ، حيكككككث ال يمككككككن اعتمكككككاد أو تطكككككوير أو تعكككككديل أي مسكككككاق، أو حتكككككى شكككككروط القبكككككول 

لتعككككككديل مككككككد بككككككاقي الكليككككككات الككككككوزارة ومناقشككككككة ذلككككككك ا إلككككككىأو قككككككوانين التسككككككجيل إال بعككككككد الرجككككككو  

والخككككككرو  بيليككككككات موحككككككدة تعتمككككككدها الككككككوزارة، بعككككككدها يمكككككككن ألي اقتككككككراح أن يككككككر  النككككككور، كمككككككا أن 

االلتككككككككككزام بككككككككككالخطط والبككككككككككرام  المركزيككككككككككة بسككككككككككب  وجككككككككككود االمتحككككككككككان  إلككككككككككىالكليككككككككككات م ككككككككككطرة 

الكككككذي يعقكككككد مكككككرة ككككككل عكككككام لجميكككككد خريجكككككي الكليكككككات التقنيكككككة لككككككل ( االمتحكككككان الشكككككامل)المرككككككزي

 . ي مما يلغي التميز في األداي بين الكلياتالتقنية المختلفةا على حدةتخص

إن المركزيكككككة والبيروقراطيكككككة التكككككي تعيشكككككه الكليكككككة فكككككي ظلهكككككا سكككككواي مكككككن مجلكككككس الرابطكككككة أم 

وزارة التربيكككككة والتعلكككككيم العكككككالي، كانكككككت مكككككن العوامكككككل التكككككي سكككككاعدت فكككككي تهمكككككيل الكليكككككة و كككككعر 

 .اعتمادها على التخطيط االستراتيجي
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( 2111)وبداونككككككككككة( 2112)إن هككككككككككذه النتيجككككككككككة تتفككككككككككق مككككككككككد مككككككككككا توصككككككككككل إليككككككككككه الشككككككككككويخ

مركزيككككة الككككنظم ا داريككككة فككككي الكليككككات  إلككككىحيككككث أشككككارت نتككككائ  هككككذه الدراسككككات ( 2112)ورا ككككي

 .أن الكليات العربية تتبد النظم البيروقراطية في ا دارة( 2118)التقنية، كما وأكد ناصر

 :هن التطبيقيةلكلية الم النظرة الدونية: خامسا

ممككككككا ال شككككككك فيككككككه أن التعلككككككيم المهنككككككي والتقنككككككي يعككككككاني مككككككن النظككككككرة الدونيككككككة فككككككي أغلكككككك  

أرجككككاي العككككالم، وتظهككككر هككككذه الصككككورة بقككككوة فككككي مجتمعاتنككككا العربيككككةي وهككككذه الكليككككة تعككككاني وطاقمهككككا 

 .ونيةدالمن هذه النظرة 

بالتوجكككككه التقنكككككي لقكككككد واجكككككه البوليتكنكككككك صكككككعوبة منكككككذ اليكككككوم األول لكككككه فكككككي إقنكككككا  المجتمكككككد 

عقكككككود علكككككى إنشكككككاي البوليتكنكككككك، تجنكككككي ثمكككككار  3ولككككككن محافظكككككة الخليكككككل اليكككككوم وبعكككككد أكثكككككر مكككككن 

هكككككذا التوجكككككه التقنكككككيي فمكككككا الحكككككراك التجكككككاري والصكككككناعي الكككككذي تككككككاد تنفكككككرد بكككككه محافظكككككة الخليكككككل 

وجكككككود البوليتكنكككككك الكككككذي : بالمقارنكككككة مكككككد بكككككاقي محافظكككككات الكككككوطن إال نتيجكككككة عكككككدة عوامكككككل منهكككككا

هككككككككالي المنطقكككككككة علككككككككى االبتكككككككككار، والعمكككككككل، وا نتككككككككا ، نتيجككككككككة التكككككككتثر بالمهككككككككارات التككككككككي شكككككككجد أ

 (.01.خ.م)اكتسبها الخريجون من هذه الكلية منذ تتسيسها وحتى اليوم

لهكككككا فككككككي هكككككذا القسككككككم ليسككككككت الدونيكككككة فككككككي نظككككككرة  سككككككيتم التطككككككرقإن النظكككككرة الدونيككككككة التكككككي  

النظككككرة  سككككيتم معالجككككةا شككككارة إليهككككا، إنمككككا  المجتمككككد للتعلككككيم التقنككككي، وهككككي نظككككرة قائمككككة وقككككد سككككبق

بعككككك  الممارسكككككات السكككككلبية التكككككي طلبكككككة الكليكككككة وكادرهكككككا وخريجيهكككككا والناجمكككككة عكككككن،  إلكككككىالدونيكككككة 

نقكككككل الككككككوادر ال كككككعيفة  تمكككككارس أحيانكككككا مكككككن إدارة المتسسكككككة بحكككككق الكليكككككة وكادرهكككككا، فتحيانكككككًا يكككككتم

 (:02.د.م) عنهم بدال من االستغناي الكلية إلىالجامعة  في
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  :(02.د.م)، الكلية على  أدائها إلىوقد اثر هتالي المنقولون من الجامعة 

ال تقككككككككوم باالسككككككككتغناي عككككككككن غيككككككككر األكفككككككككاي مككككككككن  المتسسككككككككة"

كوادرهكككككككككككا حرصكككككككككككا مكككككككككككن مجلكككككككككككس األمنكككككككككككاي علكككككككككككى التتييكككككككككككد 

 .(0.خ.م) "الجماهيري

ولكككككن األمككككر لككككم يقككككر عنككككد هككككذا الحككككد، فقككككد تككككم نقككككل عككككدد مككككن الفنيككككين المتميككككزين والككككذين 

قسككككم الصككككيانة، والتككككي تتطلكككك   إلككككىيمتلكككككون خبككككرة واسككككعة فككككي تككككدريس وتككككدري  الطلبككككة فككككي الكليككككة 

مهككككارات  محككككدودةي وتككككم تعيككككين خككككريجين جككككدد ال يملكككككون معرفككككة فككككي احتياجككككات السككككوق لتككككدري  

 (.9.د.م)الطلبة في المختبرات 

وجكككككود بعككككك  القكككككوانين التكككككي تحكككككد مكككككن تفاعكككككل الككككككادر مكككككد سكككككوق  إلكككككىككككككذلك تكككككم ا شكككككارة  

، ولكككككن بعككككد البحككككث تبككككين انككككه (2/2. .م)ومثككككال علككككى ذلككككك منككككد العمككككل خككككار  الكليككككة ،العمككككل، 

يوجككككد آليككككة لتنظككككيم عمككككل المككككوظفين خككككار  الجامعككككة، والتككككي تق ككككي ب ككككرورة أن يتخككككذ الموظككككر 

مككككككل ينككككككوي القيككككككام بككككككه خككككككار   سككككككاعات الككككككدوام الرسككككككمي،  أمككككككا الككككككدخل إذنككككككا مككككككن ا دارة  لكككككككل ع

المتكككككتتي مكككككن العمكككككل الخكككككارجي أثنكككككاي سكككككاعات الكككككدوام الرسكككككمي فيعتبكككككر حكككككق للجامعكككككة ويمكككككنق مكككككن 

 إلككككىقككككام بالعمككككل مكافككككتة تقررهككككا ا دارة  ويبككككدو أن هككككذا الترتيكككك  كككككان غيككككر فعككككال، وهككككو مككككا أد  

خارجيككككككة واستشككككككارية دون إعككككككالم ا دارة، األمككككككر قيككككككام بعكككككك  كككككككوادر الكليككككككة والجامعككككككة بتعمككككككال 

 عككككككادة النظككككككر فككككككي  الترتيبككككككات المتعلقككككككة بهككككككذا  2102الككككككذي اقت ككككككى تشكككككككيل لجنككككككة فككككككي العككككككام 

 (.00.د.م)المو و  

كككككككذلك يالحككككككظ صككككككعوبة اعتمككككككاد المككككككتهالت العلميككككككة الجديككككككدة التككككككي يحصككككككل عليهككككككا كككككككادر 

الكليككككككات  إلكككككىية توجكككككه هكككككذا الككككككادر الكليكككككة نتيجكككككة التحكككككاقهم ببكككككرام  دراسكككككات عليكككككاي وذلكككككك خشككككك
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تخكككككككوفهم مككككككن ارتفكككككككا  مصككككككارير الكليكككككككة مككككككن خكككككككالل التغيككككككرات التكككككككي  إلككككككىاألخككككككر ، با  كككككككافة 

ستصككككاح  اعتمككككاد هككككذه المككككتهالت الجديككككدة علككككى الرواتكككك  حيككككث سككككجلت الكليككككة اقككككل مصككككارير 

ك التكككككي ذككككككرت لكككككذل األسكككككبا ومكككككن بكككككين  ،خكككككالل السكككككنوات السكككككابقة بالمقارنكككككة مكككككد بكككككاقي الكليكككككات

ي ألن معظككككككم واتكككككك  مككككككوظفين بككككككاقي كليككككككات الجامعككككككةر رواتكككككك  المككككككوظفين المتدنيككككككة مقارنككككككة بهككككككو 

انظككككر )كككككادر الكليككككة هككككم مككككن حملككككة البكككككالوريوس، وجككككزي صككككغير مككككن حملككككة الككككدبلوم والماجسككككتير 

التكككككككي يحتسككككككك  لكوادرهكككككككا ( 3/9. .م)علكككككككى عككككككككس بكككككككاقي الكليكككككككات فكككككككي الجامعكككككككة( 2-0شككككككككل 

حصككككلون علككككى تسككككهيالت  كمككككال دراسككككاتهم العليككككا، وهككككذا مككككا أكككككد مككككتهالتهم العلميككككة الجديككككدة، وي

 .2111104عليه تقرير التقييم الخارجي للجامعة سنة 

 

 2102سجالت كلية المهن التطبيقية للعام األكاديمي: المصدر

 ككككككعر المبككككككادرة عنككككككد بعكككككك  : ولعككككككل مككككككن أسككككككبا  النظككككككرة الدونيككككككة للكككككككادر أي ككككككًا، هككككككو

نوعيكككككة الطلبكككككة المقبكككككولين فكككككي الكليكككككة، حيكككككث أن  إلكككككىأع كككككاي ككككككادر الكليكككككةي وربمكككككا يعكككككود ذلكككككك 

 . جهود م اعفة لتتهيلهم بشكل جيد إلىأغلبهم من ال عفاي أكاديميا، وهم بحاجة 
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Kuhail, Hisham, and others , previous reference. 

16%

68%

16%

توزيع كادر كلية المهن التطبيقية (: (1-6شكل 

 وفقاً للمؤهل العلمي

الدبلوم

البكالوريوس

الماجستير
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الكليككككة خكككككالل الفصكككككل األككككككاديمي هكككككو أعلكككككى  كمككككا أن الحمكككككل التدريسكككككي للمكككككدرس فكككككي هكككككذه

مكككككن المدرسكككككين فكككككي بكككككاقي كليكككككات الجامعكككككة، وذلكككككك ألن معظكككككم المدرسكككككين فكككككي هكككككذه الكليكككككة مكككككن 

 سكككككككاعة أكاديميكككككككة 02الحمكككككككل األككككككككاديمي فكككككككي الفصكككككككل لككككككككل مكككككككدرس هكككككككو فحملكككككككة البككككككككالوريوس 

بكككككاقي سكككككاعة بالمتوسككككط مكككككد التسككككاوي فكككككي  02، بينمكككككا فككككي بكككككاقي كليككككات الجامعكككككة هككككو بالمتوسككككط

المهكككككككام األخكككككككر ، كالعمكككككككل  كككككككمن اللجكككككككان، وعمكككككككل دراسكككككككات للسكككككككوق، للتعكككككككديل علكككككككى الخطكككككككط 

 .الخ من المهام ا  افية...

ومككككككككن األسككككككككبا  األخككككككككر  التككككككككي سككككككككاهمت فككككككككي تعميككككككككق هككككككككذه النظككككككككرة الدونيككككككككة، القككككككككوانين 

مثككككل شككككروط قبككككول الطلبككككة فككككي الجامعككككات : المعمككككول بهككككا مككككن قبككككل وزارة التربيككككة والتعلككككيم العككككالي

لتككككككككي جعلككككككككت ا قبككككككككال علككككككككى الكليككككككككات التقنيككككككككة محصككككككككورًا فقككككككككط فككككككككي فئككككككككة الطلبككككككككة ال ككككككككعفاي وا

أكاديميا،الككككذين لككككم يتمكنككككوا مككككن الحصككككول علككككى قبككككول فككككي الجامعككككات بسككككب  المعككككدل المككككنخف ، 

،  أمكككككا الكليكككككات التقنيكككككة  فتقبكككككل مكككككا %21فالحكككككد األدنكككككى مكككككن معكككككدل القبكككككول فكككككي الجامعكككككات هكككككو 

ممكككككككا انعككككككككس علكككككككى أداي  -فكككككككي امتحكككككككان الثانويكككككككة العامكككككككةدون ذلكككككككك شكككككككريطة أن يككككككككون ناجحكككككككا 

 .خريجي هذا المستو  من التعليم

سكككككب  آخكككككر لتكككككدني مسكككككتو  الخكككككريجين وهكككككو  إلكككككىوقكككككد أشكككككار عكككككدد ممكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم 

سكككككنتين، والتكككككي تعتبكككككر فتكككككرة غيكككككر كافيكككككة المكككككتالك  إلكككككىتحكككككول نظكككككام الكككككدبلوم مكككككن ثكككككالث سكككككنوات 

سكككك  احتياجككككات سككككوق العمككككل، وقككككد أكككككد معظككككم ممثلككككي الطالكككك  كافككككة المهككككارات المطلوبككككة منككككه ح

أن المطلككككو  مككككن هككككتالي الخككككريجين لككككيس فقككككط  إلككككىالقطاعككككات االقتصككككادية ممككككن تمككككت مقككككابلتهم 

المهكككككارات األساسكككككية فحسككككك ، بكككككل كافكككككة المهكككككارات التكككككي تكككككتهلهم لحمكككككل أعبكككككاي العمكككككل المتنوعكككككة 

 (. 1د.م إلى، با  افة 01و1و2و2و1و9و3و2و0.خ.م)
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مرحلككككة مككككا بعككككد التخككككر ي بسككككب   إلككككىطالكككك  الككككدبلوم  إلككككىييككككز والنظككككرة الدونيككككة وينتقككككل التم

 :تف يل القوانين المعمول بها في نظام الخدمة المدنية لحملة الشهادات الجامعية

" أنكككككا أرفكككككك  أن يككككككدرس ابنككككككي الككككككدبلوم الن حقككككككه سي ككككككيد" 

 ( 08.د.م)

يككككككككككككتم التعامككككككككككككل مككككككككككككد خريجككككككككككككي الكليككككككككككككة وكككككككككككككتنهم دون "  

القطكككككككككا  الحكككككككككومي مككككككككثال المطلكككككككككو  المسككككككككتو ،حتى فككككككككي 

مكككككن مهنكككككدس الصكككككيانة نفكككككس مكككككا هكككككو مطلكككككو  مكككككن الفنكككككي 

ولكككككككككن المهنككككككككدس يتخككككككككذ راتبكككككككككا أعلككككككككى، فتقككككككككدير المسكككككككككتو  

الحككككككككككومي لخريجكككككككككي الكليكككككككككات المهنيكككككككككة المتوسكككككككككطة غيكككككككككر 

 "لهككككككككم نا كككككككك  وهككككككككذا يسككككككككاهم فككككككككي تقليككككككككل تقبككككككككل المجتمككككككككد

 (9خ.م)

ممككككككا سككككككبق يت ككككككق أن الكليككككككة تعككككككاني مككككككن إشكككككككالية الهويككككككة و ككككككعر آليككككككات التخطككككككيط، 

وتواجككككه فككككي سككككبيل ذلككككك الكثيككككر مككككن التحككككديات التككككي تعيككككق عملهككككا فككككي إعككككداد الخطككككط وااللتككككزام 

بتنفيككككذها، كمككككا تعككككاني مككككن الخككككور مككككن انككككدثار الهويككككة التقنيككككة، وصككككعوبة الحصككككول علككككى مككككوارد 

البروقراطيكككككككة والمركزيكككككككة التكككككككي  إلكككككككىتطكككككككوير، با  كككككككافة ماليكككككككة يمككككككككن االعتمكككككككاد عليهكككككككا فكككككككي ال

 . تمارس على الكلية من عدة جهات، وفوق كل ذلك النظرة الدونية لها
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 :أداء كلية المهن التطبيقية .1.1

التكككككي  واألبعكككككادنظكككككام تقيكككككيم االداي فكككككي كليكككككة المهكككككن التطبيقيكككككة،  واقكككككد ينكككككاقل هكككككذا المحكككككور

التركيككككز علكككككى األبعككككاد، و التعكككككرر علككككى شككككمولية هكككككذه  إلككككى با  ككككافةيككككتم مراعاتهككككا عنككككد التقيكككككيم، 

ومالمكككككق نظكككككام التغذيكككككة  المعكككككايير التكككككي يكككككتم قيكككككاس االداي بنكككككاي عليهكككككا ،و تحديكككككد المقكككككاييس  آليكككككة

 ، األدواتللحصككككككككول علككككككككى معلومككككككككات حككككككككول االداي وغيرهككككككككا مككككككككن  كككككككككتداةالعكسككككككككية فككككككككي الكليككككككككة 

قشككككتها فككككي البنككككد السككككابق مككككد االداي فككككي عالقككككة بككككين عمليككككة التخطككككيط االسككككتراتيجي التككككي تككككم مناوال

منهجيككككة قيككككاس األداي، ونظككككام : همككككا أساسككككيين المحككككور مككككن بعككككدينهككككذا  ، وقككككد تككككم معالجككككةالكليككككة

 .تقييم األداي

- :وأبعاده الكلية أداء منهجية قيا  .1.1.1

 :منهجية قياس االداي .2.3.0.0

عككككككن  المسككككككئولةيجكككككك  تحديككككككد الجهككككككات  ،دايالتعككككككرر علككككككى منهجيككككككة قيككككككاس األ يككككككتمحتككككككى 

تعتبكككككككر جامعكككككككة بوليتكنكككككككك فلسكككككككطين مكككككككن المتسسكككككككات التكككككككي تتمتكككككككد  إذ تحديكككككككد هكككككككذه المنهجيكككككككة،

 ا داريكككككككككككككةوحكككككككككككككدة الرقابكككككككككككككة  تكككككككككككككم إنشكككككككككككككاي ولكككككككككككككذلك ،(9م خ)بشكككككككككككككفافية عاليكككككككككككككة فكككككككككككككي قيادتهكككككككككككككا

العليككككككا فككككككي الرقابككككككة علككككككى  لكككككك دارةمسككككككاندة  أداةحيككككككث تعتبككككككر هككككككذه الوحككككككدة  ،(2.3. .م)والماليككككككة

سككككواي علككككى  ،فككككي هككككذا المجككككالوالقككككوانين المشككككرعة بالمعككككايير الدوليككككة  مككككن االلتككككزام والتتكككككد ،داياأل

فكككككي كثيكككككر مكككككن  هكككككذه المعكككككايير نكككككه يكككككتم تجكككككاوزأ مسكككككتو  الجامعكككككة أم علكككككى المسكككككتو  الكككككوطني، إال

  :األحيان
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نتجاوزهكككككا قلكككككيال مثكككككال  انكككككنولك ،نسكككككتنير بالمعكككككايير الدوليكككككة"

فككككككككي المكتبككككككككة لكككككككككل  التككككككككي يجكككككككك  أن تخصككككككككا المسككككككككاحة

نصكككككككككل  أنالكككككككككخ نحكككككككككاول ....والغكككككككككرر الصكككككككككفية  ،طالككككككككك 

 (08.د.م")المعيار الدولي إلى

 .المالية الجامعة  إمكانات  عر إلىالسب  في ذلك يعود  يبدو أنو  

التتككككككككد مكككككككن أن قكككككككرارات مجلكككككككس فكككككككي  وحكككككككدة الرقابكككككككة الماليكككككككة وا داريكككككككة تنحصكككككككر مهكككككككامو 

ومككككككككد   هاومشككككككككترياتموجككككككككودات الجامعكككككككة الرقابكككككككة علككككككككى  إلككككككككىباال ككككككككافة  األمنكككككككاي قككككككككد طبقكككككككت،

المشككككاكل التكككككي  تقككككوم هككككذه الكككككدائرة بتشككككخياو ، كمكككككا التككككي تكككككم شككككراتها لهككككا لألغككككرا صككككالحيتها 

، وا شكككككرار علكككككى تطبيكككككق القكككككوانين الخاصكككككة تواجكككككه الجامعكككككة وتقكككككدم التوصكككككيات المناسكككككبة لحلهكككككا

بالكككككككككادر والنككككككككواحي األكاديميككككككككة، والقيككككككككام بككككككككاجراي التحلككككككككيالت الماليككككككككة الالزمككككككككة لتحديككككككككد و ككككككككد 

الجامعككككككة المككككككالي، كمككككككا ويككككككتم عككككككر  نتككككككائ  االعمككككككال السككككككابقة فككككككي تقريككككككر سككككككنوي يككككككتم تقديمككككككه 

 (.08.د.م)لمجلس األمناي

 نككككه ال عالقككككة مباشككككرة لهككككذه الككككدائرة مككككد رئككككيس الجامعككككة ونوابككككه،أوتجككككدر المالحظككككة هنككككا  

نمككككككا تتبككككككد لكككككككمجلس الرابطككككككة  ن هنككككككاك محدوديككككككة فككككككي المعلومككككككات وبالتككككككالي فكككككك األمنككككككاي مباشككككككرة،/واص

انكككككه يوجكككككد فكككككي الجامعكككككة وحكككككدة توكيكككككد الجكككككودة والنوعيكككككة  إال الجامعكككككة، إلكككككىالرقابيكككككة التكككككي تصكككككل 

التقيكككككيم والتنبيكككككه علكككككى بعككككك  الق كككككايا والمشكككككاكل الموجكككككودة فكككككي  آليكككككاتوالتكككككي مكككككن مهامهكككككا خلكككككق 

عككككن هككككدفها تعزيككككز الشككككعور بالمسككككتولية  ،فهككككي تعتبككككر جهككككة استشككككارية وليسككككت تنفيذيككككة ،الجامعككككة

 .في تنفيذ األعمال الموكلة لهم عاملين في الجامعةعند الالجودة 
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اليكككككوم، زالكككككت شكككككاغرة حتكككككى  وحكككككدة التخطكككككيط والتطكككككوير التكككككي ال كمكككككا يوجكككككد فكككككي الجامعكككككة 

التككككككي  واألدواتعككككككن التخطككككككيط االسككككككتراتيجي وتحديككككككد المعككككككايير  المسككككككئولةتعتبككككككر مككككككن الجهككككككات و 

 اعلككككككى عككككككاتق شككككككخ ملقككككككاةولكككككككن مسككككككتولية هككككككذه الككككككدائرة  ،105يمكككككككن مككككككن خاللهككككككا تقيككككككيم االداي

ممككككا يولككككد  ككككعفا  ،وهككككي العالقككككات العامككككة أخككككر مجككككة  ككككمن دائككككرة دوهككككي م ،واحككككد فككككي الجامعككككة

فكككككي  األككككككاديمي النائككككك معظكككككم مهكككككام التقيكككككيم ملقكككككاة علكككككى عكككككاتق و  ،فكككككي عمليكككككة المتابعكككككة والتقيكككككيم

وجكككككد خلكككككال انعككككككس علكككككى منهجيكككككة أوهكككككذا الو كككككد ، 106األخكككككر مهامكككككه  إلكككككى با  كككككافةالجامعكككككة 

 أدايغلكككك  مككككن تمككككت مقككككابلتهم علككككى عككككدم وجككككود منهجيككككة وا ككككحة لقيككككاس أ أكككككدفقككككد  م االداي،تقيككككي

يطبككككككق  األخككككككر ومككككككا يطبككككككق علككككككى الكليككككككات  ،فالكليككككككة جككككككزي مككككككن الجامعككككككة ،الجامعككككككةأو   الكليككككككة

 (.02و03و2و9و1و2و0و3و1و02.د.م) على كلية المهن التطبيقية

أشككككككار بعكككككك  مككككككن تمككككككت حيككككككث  ،التقيككككككيم علككككككى مسككككككتو  الككككككوطن آليككككككات تككككككم انتقككككككاد وقككككككد

لكككككككيس فقكككككككط علكككككككى مسكككككككتو  الكليكككككككة  ،دايقصكككككككور كبيكككككككر فكككككككي منهجيكككككككات قيكككككككاس األ إلكككككككى مقكككككككابلتهم

فعلككككى سكككككبيل المثككككال يكككككتم تحديككككد الرواتككككك  بنككككاي علكككككى  والجامعككككة بكككككل علككككى مسكككككتو  الككككوطن كككككككل،

قككككككككل مككككككككن خكككككككككري  أفخككككككككري  الككككككككدبلوم راتبككككككككه  ،دايمككككككككي فقككككككككط ولككككككككيس بنككككككككاي علكككككككككى األلالمتهككككككككل الع

تقتصككككككككر  هككككككككذه المشكككككككككلة الو ، (2م د ، 2م د )أداي األول أف ككككككككلكككككككككان  ى لككككككككوالبكككككككككالوريوس حتكككككككك

علككككككى وجككككككود  أكككككككد بعكككككك  مككككككن تمككككككت مقككككككابلتهم ، لكككككككنتتجاوزهمككككككا الجامعككككككة بككككككلأو علككككككى الكليككككككة 

 :ا دارةالتي تواجه  ا شكالياتقياس تساعد في تحديد  أدوات

القيككككككككككككاس الموجككككككككككككودة فككككككككككككي الجامعككككككككككككة كلهككككككككككككا حسكككككككككككك   أدوات"

اعتقككككككككككككادي  أدوات قيككككككككككككاس كافيككككككككككككة سككككككككككككواي علككككككككككككى المسككككككككككككتو  
                                                           

105
 Kuhail,Hisham and others Previous Reference. 

106Kuhail, hisham,and others , Previous Reference. 
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 األكككككككككككككككاديميالمسككككككككككككككتو  .  األكككككككككككككككاديميالمسكككككككككككككتو  أم  ا داري

يبكككككدأ مكككككن الطالككككك  والمككككككدرس ورئكككككيس الكككككدائرة وعميكككككد الكليككككككة ، 

فاعلكككككككة ونرككككككككز عليهكككككككا، وهكككككككي  أدوات قيكككككككاس موجكككككككودة  هنكككككككاك

الجككككككودة والنوعيككككككة ، وعنككككككدنا  بمعككككككايير افهككككككي آتيككككككة مككككككن التزامنكككككك

تتعامكككككل مكككككد كليكككككة المهكككككن والكليكككككات  أي كككككاوحكككككدة الجكككككودة هكككككذه 

باهتمكككككككام ، حيكككككككث يوجكككككككد ممثكككككككل لكليكككككككة المهكككككككن فكككككككي  األخكككككككر 

وحكككككككدة الجكككككككودة والنوعيكككككككة وممثكككككككل لكليكككككككة المهكككككككن موجكككككككود فكككككككي 

فككككككككي مجلكككككككككس البحككككككككث العلمكككككككككي،  عمككككككككادة البحككككككككث العلمكككككككككي أو

 " ةفاعلكككككككككككة رغكككككككككككم أنهكككككككككككا غيكككككككككككر كافيككككككككككك قيكككككككككككاسال يعنكككككككككككي أدوات

 .(02.د.م)

الجامعكككككة كككككككل يعتمكككككد علكككككى تكككككوفر عنصكككككرين  أدايتقيكككككيم  إمكانيكككككة أناعتبكككككر ومكككككنهم مكككككن  

 أبعكككككككادوو كككككككد مقكككككككاييس و  ،فكككككككي الجامعكككككككة االسكككككككتراتيجيةتقيكككككككيم الخطكككككككة  إعكككككككادة :أولهمكككككككارئيسكككككككيين 

 (02م د) داي المتسسككككككي،داي المتككككككوازن لتقيككككككيم األمككككككن خككككككالل اسككككككتخدام بطاقككككككة األ لككككككألدايمحككككككددة 

يكككككون هنككككاك دليككككل للتقيككككيم وتككككدري   أنومككككن المفتككككر   ،الجامعككككة إدارةوهككككذا التوجككككه موجككككود عنككككد 

 .اآلنولكن هذا الدليل غير موجود حتى  ا جرايات،المقيمين على تلك 

التعلكككككككيم العكككككككالي بو كككككككد معكككككككايير لمتسسكككككككات و  التربيكككككككة تقكككككككوم وزارة أنوالطريقكككككككة الثانيكككككككة  

الككككككككوزارة تككككككككولي  أني علككككككككى ذلككككككككك، ولكككككككككن مككككككككن المالحككككككككظ بنككككككككا بتقييمهككككككككاوتقككككككككوم  ،التعلككككككككيم العككككككككالي

 .من الكليات المتوسطة كبرأهتماما االجامعات 
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 :دايأبعاد قياس األ .2.3.0.2

مككككككن تمككككككت مقككككككابلتهم اهتمامككككككا كبيككككككرا فككككككي عككككككدد الطلبككككككة المقبلككككككين علككككككى االلتحككككككاق  أبككككككد 

تككككككم أي ككككككا فقككككككد ، (03و 2و 3و 0.د.م)كتبعككككككاد لتقيككككككيم أداي الكليككككككة طلبككككككة الكليككككككة ور ككككككا ،بالكليككككككة

أدائهكككككم كتحكككككد أهكككككم المشكككككغلين عكككككن  اومكككككد  ر ككككك ،قكككككدراتوالمهكككككارات لذككككككر امكككككتالك الخكككككريجين  ل

مثككككككككككل  أخككككككككككر  أبعككككككككككاد، كمككككككككككا تككككككككككم ذكككككككككككر (0/2و0/0. .،م02و 9و 3و 2و 0و1.د.م)األبعككككككككككاد

التكككككككي تنفكككككككذها الكليكككككككة بالتعكككككككاون مكككككككد جهكككككككات متعكككككككددة مكككككككن  األنشكككككككطةو  ،العالقكككككككة مكككككككد المجتمكككككككد

، (0/0. .، م02و 1و 2و 0.د.م)تطكككككككككككككككويرهآليكككككككككككككككات الككككككككككككككككادر التدريسكككككككككككككككي و  وأدايالمجتمكككككككككككككككد، 

النمككككككككوذ  ا داري  إلككككككككى، با  ككككككككافة (01و03.د.م)ونسكككككككك  التوظيككككككككر فككككككككي صككككككككفور الخككككككككريجين

التككككي تحكككككدث  األبعككككادهككككذه  أنعلككككى  المسككككتخدم، والبيئككككة التعليميككككة التعلميككككة وغيرهككككا، مكككككد التتكيككككد

متفككككق عليهككككا  أو أبعكككادامككككا نظا فقككككط، وأنهكككا ال تشكككككل ر عككككن وجهكككة نظككككرهمالعينكككة تعب كككك أفككككرادعنهكككا 

 واألبعكككككككادالمقككككككاييس  أن، كمككككككا االسككككككتراتيجيةوذلككككككك نتيجككككككة عككككككدم و كككككككوح الخطككككككة  ،لتقيككككككيم االداي

وهكككككككككي خاصككككككككة بككككككككبع  الجوانككككككككك  فككككككككي الخطكككككككككة -االسككككككككتراتيجيةالتككككككككي ركككككككككزت عليهكككككككككا الخطككككككككة 

. يهكككككككاالتركيكككككككز علهكككككككا و يوجككككككد متابعكككككككة لتحقق ال -مكتملكككككككة أبعكككككككاداو  مقكككككككاييسوليسكككككككت  االسككككككتراتيجية

 .(02و02.د.م)

 أبعكككككككاد األداي،الحديثكككككككة فكككككككي تحديكككككككد  األدواتمحاولكككككككة االسكككككككتفادة مكككككككن  أنوتكككككككر  الباحثكككككككة 

فمككككثال  شككككمولية مككككن التصككككور الموجككككود، أكثككككرتصككككورا  أن يعطككككييمكككككن  ومككككن ثككككم مقككككاييس االداي

 أساسككككككيةمحككككككاور  أربعككككككة إلككككككى األبعككككككادبطاقككككككة االداي المتككككككوازن والتككككككي قسككككككمت  أداةعنككككككد تطبيككككككق 

 ،ومراحككككككل التشككككككغيل الككككككداخلي للنشككككككاط ،وجانكككككك  العمككككككالي ،المحككككككور المككككككالي: وهككككككيلقيككككككاس االداي 
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، يمكككككككن ترجمتهككككككا بحيككككككث تطبككككككق علككككككى متسسككككككات التعلككككككيم العككككككاليي فجانكككككك  107الككككككتعلم والنمككككككوو 

العامككككككة التككككككي تسككككككعى متسسككككككات التعلككككككيم  األهككككككدار إلككككككىالعمككككككالي  يمكككككككن مككككككن خاللككككككه الوصككككككول 

وهكككككي المهكككككارات التكككككي يكتسكككككبها الطلبكككككة مكككككن خكككككالل تعلمهكككككم فكككككي الجامعكككككة  ،تحقيقهكككككا إلكككككىالعكككككالي 

والتوافكككككق مككككككد الثقافكككككة المجتمعيككككككة، ويتطلككككك  تحقيككككككق هكككككذا المحككككككور  ،االسككككككتمراريةوي كككككمن بكككككذلك 

وذلككككك مككككن خككككالل تنميككككة قككككدرات  ا بككككدا ،ومسككككاعدته علككككى التطككككوير و  ،االهتمككككام بتطككككوير الكككككادر

مرتبطككككككة ارتباطككككككا مباشككككككرا فككككككي محككككككور العمليككككككات وهككككككذه المتطلبككككككات  ،البحككككككث والتطككككككوير عنككككككدهم

 .الداخلية

مكككككككن  ا داريككككككةوالعمليككككككة  ،البحككككككث العلمككككككي والتطككككككوير :محككككككور العمليككككككات الداخليككككككة شككككككملوي

خدمككككككككة المجتمككككككككد وشككككككككراكات كمككككككككا تشككككككككمل  والعمليككككككككات المختلفككككككككة، ا جككككككككراياتتسككككككككجيل وتحديككككككككد 

ن البحكككككث أل ،المجتمكككككدالتعكككككاون التكككككي تتعاقكككككد مكككككن خاللهكككككا الجامعكككككة مكككككد الجهكككككات المختلفكككككة فكككككي 

 إلكككككككى إ كككككككافةالواصكككككككل بكككككككين الجامعكككككككة ومجتمعهكككككككا  الجسكككككككر انالعلمكككككككي  وخدمكككككككة المجتمكككككككد تعتبكككككككر 

 .األكاديميةالعملية 

محككككككور الككككككتعلم و  ،المحككككككور المككككككالي فيركككككككز علككككككى مصككككككادر تمويككككككل مسككككككتقرة للجامعككككككة أمككككككا 

تاحكككككككة ،تنميكككككككة القكككككككدرات البحثيكككككككة والتدريسكككككككية عنكككككككد الككككككككادرب يعنكككككككى والنمكككككككو  أمكككككككامهمالفرصكككككككة  واص

، هكككككذا التصكككككور جمكككككد شكككككتات العديكككككد مكككككن الجوانككككك  108لتطبيكككككق هكككككذه المعكككككارر التكككككي يكتسكككككبونها

الكليككككة والجامعككككة بشكككككل فككككي  األفككككرادالمهمككككة فككككي عمككككل الوحككككدات الفرعيككككة فككككي الجامعككككة والكليككككة و 

 .عام

                                                           
107
،منشوراتالمنظمةالعربيةللتنميةاإلدارية،بحوثودراسات،القاهرة"المتوازن االداء لتقييم االستراتيجي البعد"يوسف،محمد،

.297ص،9002مصر،

108 Kettunen, Juha, Pervious Reference 
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 :داءنظام تقييم األ .1.1.1

 اآلليككككات إلككككى با  ككككافةداي فككككي الكليككككة يككككتم التركيككككز فككككي هككككذا الجككككزي علككككى نظككككام تقيككككيم األ

والكليككككككة  األفككككككراد،و  ،المسككككككتخدمة لتككككككوفير المعلومككككككات حككككككول تقككككككدم العمككككككل فككككككي الككككككدوائر المختلفككككككة

والتكككككككي مكككككككن خاللهكككككككا يكككككككتم إعطكككككككاي التقكككككككديرات المناسكككككككبة للجزئيكككككككات المختلفكككككككة فكككككككي نظكككككككام  ،كككككككككل

 .نظام التقييم  مكونات من أساسيا امكون التقييم،  وتعتبر هذه اآلليات

 :داي المستخدمة في الكليةنظام تقييم األ أدوات .2.3.2.0

تعكككككككككددت األدوات المسكككككككككتخدمة فكككككككككي تقيكككككككككيم األداي فكككككككككي الجامعكككككككككة، فكككككككككتدوات قيكككككككككاس االداي 

 .المالي تم وصفها في محور التخطيط الن المسئول عنها دائرة الرقابة المالية وا دارية

فقكككككككد ، بالنسكككككككبة للجامعكككككككة والكليكككككككة والخريجكككككككون الطلبكككككككةوهكككككككم جانككككككك  العمكككككككالي  ومنهكككككككا فكككككككي 

، 1.د.م)لقيككككككككككاس ر ككككككككككى الطلبككككككككككة اسككككككككككتبانهقامككككككككككت وحككككككككككدة توكيككككككككككد الجككككككككككودة والنوعيككككككككككة بتطككككككككككوير 

 البيئكككككككة التعليميكككككككة التعلميكككككككة المتكككككككوفرة فكككككككي الجامعكككككككة والكليكككككككةيترككككككككز محاورهكككككككا علكككككككى  ،(2.2. .م

العليكككككا  ا دارةعلكككككى مكككككد التوصكككككيات سكككككتبانة وعر كككككها  حيكككككث تقكككككوم الوحكككككدة بتحليكككككل نتكككككائ  هكككككذه ا

 .خدمات المقدمة للطلبةال تلك لتطوير األمنايفي الجامعة، ومجلس 

كمكككككا قامكككككت عمكككككادة شكككككتون الطلبكككككة بتطكككككوير نمكككككوذ  للتعامكككككل مكككككد شككككككاو  الطلبكككككة، يقكككككوم  

وخصوصككككككا المشككككككاكل المتعلقككككككة بككككككالنواحي الطالكككككك  بعككككككر  مشكككككككلته مككككككن خككككككالل هككككككذا النمككككككوذ  

عامكككككل مكككككد هكككككذه للت ال لككككك دارةو  ،يوجكككككد نظكككككام محكككككدد ووا كككككق للطلبكككككة لككككككن ال ،للطلبكككككة األكاديميكككككة

عميكككككككد  إلكككككككىيتوجككككككه  وأحيانكككككككا ،يتوجككككككه الطالككككككك  بهككككككذا النمكككككككوذ  لشكككككككتون الطلبككككككة فتحيانكككككككاالنمككككككاذ  

اتخككككاذ  آلليككككةيوجككككد نظككككام وا ككككق  ال كمككككا أنككككه ،الكليككككة مسككككجلة حتككككىأو  ،رئككككيس الككككدائرةأو  ،الكليككككة
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، وفكككككي أغلككككك  األحيكككككان يكككككتم التعامكككككل مكككككد هكككككذه الق كككككايا وفقكككككا القكككككرار فيمكككككا يخكككككا هكككككذه الق كككككايا

هككككة نظككككر القككككائمين علككككى اتخككككاذ القككككرار فككككي الكليككككة، كمككككا أن هككككذه النمككككاذ  مختلفككككة فككككي الكليككككات لوج

 8.د.م)األخكككككككر  للجامعكككككككة، وال يوجكككككككد توحيكككككككد أو تكامليكككككككة فكككككككي التعامكككككككل مكككككككد مثكككككككل هكككككككذه الق كككككككايا

 (.2و2/0. .وم

مكككككككن إدارة الجامعكككككككة غلككككككك  مكككككككن تمكككككككت مقكككككككابلتهم أ أككككككككدفقكككككككد  ينالخكككككككريج أمكككككككا بخصكككككككوا 

 ،مككككككن الخككككككريجين الراجعككككككةنظككككككام وا ككككككق ومحككككككدد للحصككككككول علككككككى التغذيككككككة  غيككككككا   إلككككككىوالكليككككككة 

وسككككككيتم مناقشككككككة هككككككذا البنككككككد فككككككي المحككككككور التككككككالي وهككككككو محككككككور العالقككككككة مككككككد المجتمككككككد الرتباطككككككه 

 . بمو وعاته

تحتككككككوي علكككككككى  ال يالحككككككظ أنهككككككا ،الجامعككككككةالمعمككككككول بهككككككا فكككككككي  وبالحككككككديث عككككككن األنظمككككككة 

بالجامعكككككة وبالتكككككالي بالكليكككككة، فككككككل المعلومكككككات ذات العالقكككككة  األطكككككرارتغذيكككككة راجعكككككة مكككككن  أنظمكككككة

مكككككككككن وزارة، ذات العالقكككككككككة بالكليكككككككككة  األطكككككككككرارتقيكككككككككيم ب والمتعلقكككككككككة التكككككككككي يكككككككككتم الحصكككككككككول عليهكككككككككا

مكككككككككن خككككككككالل العالقكككككككككات  ألداي الكليكككككككككة، تككككككككتتي وأصككككككككحا  عمكككككككككل، ومجتمككككككككد محلكككككككككي، وخككككككككريجين

ت مككككككن اهتمامككككككات شخصككككككية فككككككي التعككككككرر علككككككى معلومككككككاو  ،(9.د.م) الشخصككككككية لككككككبع  الكككككككوادر

ألدائهككككا، ويككككتم التقيككككيم أي ككككا مككككن خككككالل اللقككككايات التككككي تككككتم أثنككككاي حككككول تقيككككيم الجهككككات الخارجيككككة 

، والتككككككي يككككككتم مككككككن (03و 2و3.د.م) االجتماعككككككات التككككككي تعقككككككدها الككككككوزارة للكليككككككاتأو ورل العمككككككل 

 (: 2.د.م) نتائ  بع  الدراساتأو معينة  أنشطةحول  اآلرايخاللها استطال  

للتغذيكككككة الراجعكككككة، ولككككككن كلهكككككا قائمكككككة علكككككى يوجكككككد نظكككككام  ال" 

يعنككككككككي  ، المالحظككككككككة ونتككككككككائ  بعكككككككك  الدراسككككككككات التككككككككي تككككككككتم
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ومكككككككن خكككككككالل هكككككككذه  ،تكككككككتم دراسكككككككة بهكككككككدر معكككككككين أنممككككككككن 

 (2.د.م)"الدراسة نستطيد أن نخر  بنتيجة معينة

التكككككي يكككككتم الحصكككككول عليهكككككا مكككككن  وخاصكككككة تلكككككك األفككككككارو  اآلرايوتكككككتم االسكككككتفادة مكككككن هكككككذه  

ولكككككن هككككذه  كبككككر للطلبككككة،أجككككل اسككككتفادة أفككككي قولبككككة بعكككك  المسككككاقات مككككن  ،يجينالمشككككغلين والخككككر 

، وامتحككككككان الشككككككامل ،ن الكليككككككة مقيككككككدة بخطككككككط الككككككوزارةأل ،التعككككككديالت تبقككككككى  ككككككمن حككككككدود  ككككككيقة

مكككككد مالحظكككككة أن هكككككذه التعكككككديالت تعتبكككككر تعكككككديالت مجتكككككزأة  كونهكككككا تعبكككككر عكككككن وجهكككككة نظكككككر فئكككككة 

مككككد أهميككككة التتكيككككد علككككى  أن ، عالقككككة بشكككككل كامككككلمحككككدودة قككككد ال تكككككون ممثلككككة لألطككككرار ذات ال

   .(02.د.م)ذات العالقة  األطرارنظام للتغذية الراجعة من مجلس الجامعة  قرر بناي 

 اسكككككككتبانهوحككككككدة الجكككككككودة والنوعيككككككة بتطككككككوير  أدوات تقيكككككككيم األفككككككراد فتقككككككومفيمككككككا يخككككككا  أمككككككا

 ،العليكككككا ا دارةاقشكككككتها مكككككد ومن ا سكككككتبانةتحليكككككل نتكككككائ  هكككككذه ، و الكككككوظيفي للعكككككاملين القيكككككاس الر ككككك

غلكككككك  مككككككن تمككككككت مقككككككابلتهم مككككككن أ أن إال، (02و 1.د.م)الشككككككتنورفككككككد التوصككككككيات المتعلقككككككة بهككككككذا 

يكككككككتم  وال األدوات،ر  الواقكككككككد لهكككككككذه أعكككككككدم وجكككككككود نتكككككككائ  ملموسكككككككة علكككككككى  أككككككككدواداخكككككككل الكليكككككككة 

 :ا دارةمن قبل  نتائجهااالهتمام ب

ونتمنكككككى  وسكككككنتين العكككككاملين منكككككذ سكككككنة أ اسكككككمعنا بقيكككككاس ر ككككك"

م )"أكبككككككككككككر فكككككككككككي هككككككككككككذا الجانكككككككككككك  تفكككككككككككاعالً  هنككككككككككككاك أن يككككككككككككون

. 2/0). 

ناقشكككككنا بعككككك  الق كككككايا مكككككن خكككككالل وحكككككدة الجكككككودة واعترفنكككككا " 

 واألشككككككككككككككخااالمدرسككككككككككككككين ب متعلقككككككككككككككة موجككككككككككككككودة ب شكككككككككككككككاليات

حلككككككول تككككككم  األككككككاديمي، هنككككككاكالموجكككككودين فككككككي ميككككككدان العمككككككل 
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أمكككككككككور قكككككككككد يككككككككككون مكككككككككن الصكككككككككع  علكككككككككى  ويوجكككككككككدتنفيكككككككككذها، 

 (02.د.م)"حتى اآلنزالت موجودة  الجامعة تنفيذها، وال

التغذيكككككة الراجعكككككة مكككككن الطلبكككككة  اسكككككتبانهتطكككككوير ب والنوعيكككككة كمكككككا قامكككككت وحكككككدة توكيكككككد الجكككككودة

يقكككككككوم المكككككككدرس بتوزيعهكككككككا وتحليلهكككككككا واالسكككككككتفادة مكككككككن حيكككككككث  ،ككككككككل فصكككككككل دراسكككككككي فككككككي منتصكككككككر

مككككن الفصككككل مككككن خككككالل مالحظككككات الطلبككككة، كمككككا  اآلخككككرر فككككي النصكككك أدائككككهنتائجهككككا فككككي تحسككككين 

وهكككككذه االسكككككتبانة تكككككدخل  ،تقيكككككيم المكككككدرس مكككككن قبكككككل الطلبكككككة اسكككككتبانهيكككككتم فكككككي نهايكككككة الفصكككككل توزيكككككد 

تمككككككر هككككككذه االسككككككتبانة بعككككككدة مراحككككككل، و  ،رئيس الجامعككككككةلكككككك  ككككككمن مسككككككتوليات النائكككككك  األكككككككاديمي

واخكككككذ نتائجهكككككا بعكككككين االعتبكككككار فكككككي يقكككككوم رئكككككيس الكككككدائرة بتحليلهكككككا فبعكككككد تعبئتهكككككا مكككككن قبكككككل الطلبكككككة 

والككككذي يتنككككاول عككككدة  ، حيككككث تتكامككككل مككككد نظككككام التقيككككيم الكلككككي للموظككككر،التقيككككيم النهككككائي للمككككدرس

تعاملككككه مككككد الطلبككككة وتعاملككككه مككككد زمككككالته ومشككككاركته فككككي  إلككككىفينظككككر  المككككدرس أدايجوانكككك  لتقيككككيم 

المشكككككاركات العلميكككككة ودوره و الفعاليكككككات الالمنهجيكككككة واللجكككككان ومراعكككككاة معكككككايير الجكككككودة فكككككي عملكككككه، 

 .مثل النزاهة والعدالة وغيرها األخالقيةالجوان   إلى با  افة ،في خدمة المجتمد

يقككككوم الموظككككر بتعبئككككة النمككككوذ  الكترونيككككا مككككن خككككالل موقككككد التقيككككيم  وفككككي المرحلككككة األولككككى 

بككككككدوره يقككككككوم رئككككككيس الككككككدائرة ، و ويرفعككككككه لككككككرئيس الككككككدائرة األكككككككاديميااللكترونككككككي فككككككي نهايككككككة العككككككام 

الكككككذي رفعهكككككا للعميكككككد تم ويككككك ،ي كككككد توصكككككياته ثكككككمالتكككككي ذكرهكككككا الموظكككككر  لألعمكككككالبو كككككد تقييمكككككه 

غلككككك  أ أككككككدوقكككككد  ، رئكككككيس الجامعكككككة إلكككككىثكككككم  األككككككاديميللنائككككك   ورفعهكككككا ،دهكككككااعتميقكككككوم بكككككدوره با

أو معككككككدالت  تككككككتم وفككككككق معككككككايير محككككككددة متفككككككق عليهككككككا هككككككذه العمليككككككة ال أنمككككككن تمككككككت مقككككككابلتهم 

يقكككككككوم ككككككككل رئكككككككيس دائكككككككرة بو كككككككد  أي مختلفكككككككة التكككككككي يقكككككككوم بهكككككككا الموظكككككككر،وا كككككككحة لألعمكككككككال ال
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المككككككككككككككوظفين مككككككككككككككن وجهككككككككككككككة نظكككككككككككككككره الشخصككككككككككككككية وبنككككككككككككككاي علككككككككككككككى العالقكككككككككككككككات  ألدايتقككككككككككككككديرات 

 (.02و02و2و1.د.م)الشخصية

تكككككتم عمليكككككة تكككككدقيق لنتكككككائ  التقيكككككيم مكككككن قبكككككل  عكككككدد ممكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم انكككككه ال أككككككدوقكككككد  

فقكككككد  ،لعكككككدد مكككككن المكككككوظفين عكككككدم إنصكككككار حكككككاالت ولكككككذلك حكككككدثت األككككككاديميالنائككككك  أو العميكككككد 

فنتككككككائ   ،(2.د.م)تككككككم اكتشككككككافها فيمككككككا بعككككككد بطريككككككق الصككككككدفةغيككككككر دقيقككككككة و كانككككككت نتككككككائ  تقيككككككيمهم 

تككككككتم عمليككككككة  عنهككككككا للموظككككككر، وتجككككككدر المالحظككككككة هنككككككا انككككككه ال ا عككككككالنيككككككتم  التقيككككككيم النهككككككائي ال

، كمككككا أنككككه  لهككككذه العمليككككة إرشككككادييوجككككد دليككككل  وال ،تككككدري  للمقيمككككين قبككككل خو ككككهم هككككذه التجربككككة

 :يومنا هذا إلىال يوجد وصر وظيفي وا ق للوظائر المختلفة ليتم التقييم بناي عليه 

الوصككككككككر الككككككككوظيفي غيككككككككر جككككككككاهز حتككككككككى اآلن، وال نسككككككككتطيد "

تقيككككككيم األفككككككراد، لككككككيس هنككككككاك وصككككككر وظيفككككككي دقيككككككق معككككككرور 

لهككككككم، لكككككككن دائككككككرة المككككككوارد البشككككككرية تعمككككككل علككككككى إكمككككككال هككككككذه 

 (02.د.م) "المهمة

 -Bottom)أعلى  إلىكما أكد أي ا انه وبديا من العام القادم سيتم اعتماد التقييم من أسفل  

up Evaluation ) أسفل إلىالتقييم من أعلى  إلىبا  افة(Top -Down Evaluation).  

 محككككككدد للمككككككوظفين حكككككوافزالمكككككوارد البشككككككرية الموجكككككودة فككككككي الجامعكككككة لنظككككككام  تفتقكككككر أنظمككككككة 

المحفكككككككزات فقكككككككط  أنغلككككككك  مكككككككن تمكككككككت مقكككككككابلتهم أ أككككككككد، وقكككككككد (00.د.م)معنكككككككويأم مكككككككادي  سكككككككواي

حسكككك  قككككدرة رئككككيس الككككدائرة علككككى تحصككككيلها وتحتككككا  جهككككد ومطالبككككة  األحيككككان،معنويككككة فككككي بعكككك  

تحفيكككككز الكككككداخلي وهكككككي للنكككككه يوجكككككد جكككككائزة أ إلكككككىبعككككك  مكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم  أشكككككارانكككككه  إال ،كبيكككككرة

المقدمككككة  هككككذه األبحككككاثيككككتم تقيككككيم و عبككككارة عككككن مسككككابقة يككككتم مككككن خاللهككككا تقككككديم مقترحككككات بحثيككككة، 
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 األبحكككككاثعلكككككى دعكككككم مكككككادي حسككككك  نسككككك  معينكككككة يكككككتم توزيعهكككككا علكككككى األبحكككككاث تحصكككككل بحيكككككث 

عكككدد مكككن الكككذين تمكككت مقكككابلتهم انكككه يوجكككد عكككدد مكككن المكككوظفين فكككي الكليكككة  وأككككدالفكككائزة بالمسكككابقة، 

هكككككذا ا بكككككدا   التطويريكككككة المتميكككككزة ولككككككن األفككككككارميكككككزين ومبكككككدعين وسكككككاهموا فكككككي الكثيكككككر مكككككن مت

 .(1.د.م)مقيد بالروتين

مككككن  ككككعر فككككي نظككككم التحفيككككز ( 2112)وتتفككككق هككككذه النتيجككككة مككككد مككككا توصككككلت إليككككه را ككككي

وجكككككود عجككككككز فكككككي المككككككوارد  إلكككككىالموجكككككودة فكككككي الكليككككككات التقنيكككككة، وتعكككككزو الباحثككككككة هكككككذا ال ككككككعر 

 . متاحة لهذه الكليات، وحجم المصروفات الجارية الكبيرالمالية ال

دارتهكككككا،وتحليلهكككككا  ،نقكككككل المعلومكككككاتل أداوت إلكككككىيحتكككككا   لكككككألدايتقيكككككيم  إن أي نظكككككام وهكككككو  واص

 .ما سيتم مناقشته تالياً 

 : تحليلهاو نقل المعلومات  أدوات .2.3.2.2

نظكككككام تقيكككككيم  أجكككككزايجكككككزيا رئيسكككككا مكككككن  ا داريكككككةعتبكككككر نظكككككام االتصكككككال ونظكككككم المعلومكككككات ي

 ا دارةالمختلفكككككة والتكككككي تمككككككن  األطكككككرارلمعلومكككككات بكككككين اتبكككككادل  إمكانيكككككةقدمكككككه مكككككن ياالدايي لمكككككا 

 األفكككككرادالتكككككي تواجكككككه  ا خفاقكككككاتتحديكككككد االنجكككككازات و و  ،سكككككير العمكككككل أو كككككا علكككككى  ا طكككككال مكككككن 

اية كفكككك أثبتككككتالمعتمككككدة علككككى التكنولوجيككككا  ا داريككككةنظككككم المعلومككككات  أنمهككككامهم، كمككككا  تتديككككةفككككي 

فكككككي التعامكككككل مكككككد البيانكككككات والمعلومكككككات الكككككواردة لهكككككا خصوصكككككا فكككككي عمليكككككة اتخكككككاذ القكككككرارات، وقكككككد 

هكككككي  إنمكككككا إداريكككككةمعلومكككككات  أنظمكككككةاغلككككك  مكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم انكككككه ال يوجكككككد فكككككي الجامعكككككة  أككككككد

 :ا داريةو  األكاديميةقواعد بيانات يتم من خاللها تسجيل تقدم العمل في بع  النواحي 
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قواعكككككد بيانكككككات تعطيكككككك جكككككوا  بكككككدون  هكككككومكككككا هكككككو موجكككككود "

أن  أريكككككككككدأر  بعككككككككك  التحلكككككككككيالت، ال  اآلنتحليكككككككككل ، لككككككككككن 

موجكككككككود  المعلومكككككككات  معكككككككدوم هكككككككو أنظمكككككككةوجكككككككود  أقكككككككول أن

 (2.د.م)"ولكن قليل

المككككككوظفين فككككككي نقككككككل  أمككككككاممحككككككددة ووا ككككككحة  إجككككككراياتوتجككككككدر المالحظككككككة انككككككه ال توجككككككد 

ل وحكككككككككككدة توكيكككككككككككد الجكككككككككككودة بكككككككككككحاليكككككككككككا مكككككككككككن ق ا نشكككككككككككايقيكككككككككككد  ا جكككككككككككراياتفكككككككككككدليل ، المعلومكككككككككككات

حسككككك  الطلككككك   إعكككككدادهاالتكككككي يكككككتم  ا حصكككككائيةانكككككه يوجكككككد بعككككك  التقكككككارير  إال، (2.د.م)والنوعيكككككة

 :فقطفي المواقر الحرجة 

وتكككككككون  ،موجككككككودة لكككككككن لككككككيس كنظككككككام ا حصككككككائيةالتقككككككارير "

 (2.د.م)"في األزمات فقط

حيكككككككث يككككككتم طلككككككك   ،صككككككعوبة الحصكككككككول علككككككى مثكككككككل هككككككذه التقككككككارير إلككككككىأشككككككار أحككككككد المقكككككككابلين و 

هككككذه  إعككككدادوالعمككككل علككككى  ،الطلبككككة الجككككدد وغيرهككككا أعككككدادالبيانككككات الخككككام فككككي حككككاالت معينككككة مثككككل 

 وال يوجككككد ،حتككككى تسككككاعده فككككي عمليككككة اتخككككاذ القككككرارات المطلوبككككة منككككه ،التقككككارير كككككل حسكككك  موقعككككه

 (:3.د.م)ئياتا حصابتلك  ا دارةجهات محددة تعمل على تزويد 

ا حصكككككككككائيات ال يوجكككككككككد تقنيكككككككككة ومتابعكككككككككة ومناقشكككككككككة لهكككككككككذه  "

لككككككككيس إن حككككككككدث ف ولكككككككككن ،تككككككككنعكس علككككككككى القككككككككرارات بحيككككككككث

 .(02.د.م)"االستراتيجيةتنفيذ أن تفيد شرطا 
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مككككن  ككككعر نظككككم االتصككككال ( 2112)إن هككككذه النتككككائ  تتفككككق مككككد مككككا توصككككلت إليككككه را ككككي

الككككككنظم  إلككككككىوتعككككككزو الباحثككككككة هككككككذه النتيجككككككة  ونظكككككم المعلومككككككات المسككككككتخدمة فككككككي الكليككككككات التقنيككككككة،

 . المركزية في إدارة هذه الكليات، و عر المشاركة في التخطيط االستراتيجي

محككككككددة ل ككككككمان  آليككككككة إيجككككككادالرقابككككككة فككككككي الكثيككككككر مككككككن المتسسككككككات علككككككى  أنظمككككككة تعمككككككل

 التتكككككككدالجامعككككككة  إدارةوتحككككككاول  ،بشككككككرية أمتقنيككككككة  أمسككككككواي كانككككككت ماليككككككة  ،للمككككككوارد أف ككككككلتوزيككككككد 

جككككل مناقشككككة أمجلككككس الجامعككككة مككككن ل ةهككككذا التوزيككككد مككككن خككككالل عقككككد اجتماعككككات دوريككككجككككدو  مككككن 

العليككككا  ا دارةعليككككه مككككن تمككككت مقككككابلتهم مككككن  أكككككدوهككككذا مككككا  أنواعهككككا،التوزيككككد الفعككككال للمككككوارد بكافككككة 

 (.02و 02و 01و 09و 02.د.م) في الجامعة

 معظكككككم مكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم ككككككدأهكككككذا الو كككككد لكككككيس وا كككككحا بالنسكككككبة للكليكككككة فقكككككد  أن إال 

الماليكككككة أو المكككككوارد البشكككككرية أو مكككككن التجهيكككككزات التقنيكككككة  أييكككككتم طلككككك   نكككككه الأ مكككككن داخكككككل الكليكككككةي

 ، الكليككككككة إدارةبنككككككاي علككككككى احتياجككككككات يككككككتم تو ككككككيحها مككككككن خككككككالل الموازنككككككة المعككككككدة مككككككن قبككككككل  إال

المكككككوارد  أن وبمكككككا ،تو كككككيحها فكككككي الموازنكككككةالتكككككي تكككككم  األغكككككرا يسكككككتخدم بنكككككاي علكككككى  يكككككتتيومكككككا 

يمككككككن الحكككككديث عكككككن توزيكككككد فعكككككال فكككككي ظكككككل الكككككنقا فكككككي المكككككوارد  الفكككككللكليكككككة مجتكككككزأة  تكككككتتيالتكككككي 

 :الذي تعاني منه الكلية

والكككككذي يعبكككككر عنكككككه فكككككي  ، فكككككي الكليكككككة د شكككككفافيةبصكككككراحة يوجككككك"

تككككككم الحصككككككول عليككككككه يككككككتم توزيعككككككه كمككككككا و ككككككد  إذا ، الميزانيككككككة

ئكككككيس فككككي الميزانيككككة ، ولكككككن الق ككككية هككككي مككككد  اجتهككككاد كككككل ر 

ويطلبهككككككا للخطكككككككة  ا،دائككككككرة فككككككي تقككككككديره للمككككككوارد التككككككي يحتاجهكككككك

صكككككككار هنككككككككاك تقلكككككككيا علككككككككى  إذاالتطويريكككككككة فكككككككي المسككككككككتقبل، 
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" هككككككككذه الميزانيككككككككة تككككككككتقلا بككككككككنفس النسككككككككبة التككككككككي طلبككككككككت بهككككككككا

 .(2د.م)

 (:02.د.م)أسبا  ثالثة رئيسة وهي إلىوقد عز  أحد المقابلين سب  هذا النقا 

حيكككككث يلعككككك  عميكككككد الكليكككككة دورا مهمكككككا : التكككككتثيرمكككككد  قكككككدرة عميكككككد الكليكككككة علكككككى  .0

فكككككي هكككككذا المجكككككال مكككككن خكككككالل قدرتكككككه علكككككى التكككككتثير علكككككى متخكككككذي القكككككرار علكككككى 

قنكككككككككاعهم ب كككككككككرورة تكككككككككوفير المكككككككككوارد  مسكككككككككتو  الجامعكككككككككة، ومجلكككككككككس األمنكككككككككاي، واص

 .المطلوبة

اسكككككككتحواذ كليكككككككة الهندسكككككككة علكككككككى اهتمكككككككام إدارة الجامعكككككككة، مكككككككد أن عكككككككدد الطلبكككككككة  .2

خكككككالل كليكككككة المهكككككن أعلكككككى بكثيكككككر مكككككن ذلكككككك الكككككدخل والكككككدخل الكككككذي يتكككككتتي مكككككن 

 .الذي يتتتي من خالل كلية الهندسة

معظككككم بككككرام  التمويككككل التككككي تككككتتي عككككن طريككككق التعلككككيم العككككالي تسككككتهدر بككككرام   .3

 .البكالوريوس

ممككككككا سككككككبق يت ككككككق لنككككككا أن نظككككككام التقيككككككيم المسككككككتخدم فككككككي الجامعككككككة ككككككككل، وكليككككككة المهككككككن 

أو أدوات وأبعككككككاد وا ككككككحة،  وال يحتككككككوي علككككككى  بشكككككككل خككككككاا ال يعتمككككككد علككككككى منهجيككككككة محككككككددة،

أنظمككككككة محككككككددة للحصككككككول علككككككى التغذيككككككة الراجعككككككة مككككككن األطككككككرار ذات العالقككككككة، كمككككككا أن هنككككككاك 

نكككككواة نظكككككام اتصكككككاالت يحتكككككوي علكككككى أنظمكككككة معلومكككككات تنفيذيكككككة تسكككككاهم فكككككي نقكككككل البيانكككككات، ولككككككن 

 .ال يتم االعتماد عليها في اتخاذ القرارات

لنظكككككام تقيكككككيم أداي لكككككبع  األجكككككزاي فكككككي الكليكككككة مثكككككل تقيكككككيم خالصكككككة القكككككول هنكككككاك نكككككواة  

المكككككوظفين، ولكنكككككه غيكككككر شكككككامل لجميكككككد أبعكككككاد قيكككككاس االداي التكككككي حكككككددتها األدوات الحديثكككككة فكككككي 
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قيكككككاس االداي مثكككككل بطاقكككككة االداي المتكككككوازن، كمكككككا أن ال كككككعر فكككككي عمليكككككة التخطكككككيط االسكككككتراتيجي 

يككككككككاس انعكككككككككس علككككككككى أنظمككككككككة التقيككككككككيم نتيجككككككككة عككككككككدم احتوائهككككككككا علككككككككى معككككككككايير محككككككككددة قابلككككككككة للق

المسككككككتخدمة فككككككي الجامعككككككة، فككككككال توجككككككد معككككككايير أو مقككككككاييس يككككككتم و ككككككد التقييمككككككات فككككككي النمككككككاذ  

 -نظكككككام االتصكككككال-المسكككككتخدمة بنكككككاي عليهكككككا، كمكككككا أن هنكككككاك  كككككعفا فكككككي أنظمكككككة نقكككككل المعلومكككككات

 .داخل الجامعة، والالزم لتوفير المعلومات الخاصة بنظام التقييم والمتابعة

 :مع المجتمعالكلية عالقة  1.1

بمككككككا تحملككككككه مككككككن معككككككاني  ،بككككككين المتسسككككككات المختلفككككككة تالشككككككراكة الحقيقيككككككة التككككككي تنشكككككك إن

غيرهككككككا مككككككن المعككككككاني اتخككككككاذ القككككككرارات، و والتشككككككارك فككككككي المككككككوارد و  ،االلتككككككزام والمسككككككتولية المشككككككتركة

يقككككوم بهككككا  االقتصككككادية الفاعلككككة ال فاألنشككككطة ،التنميككككة االقتصككككاديةالمحككككرك األسككككاس لعمليككككة  لهككككي

، وهنكككككا البكككككد مكككككن 109نمكككككا تقودهكككككا المتسسكككككات التكككككي تمتلكككككك عالقكككككات قويكككككة مكككككد المجتمكككككداص و  أفكككككراد

  تنميككككككة المككككككوارد البشككككككرية  مككككككن خككككككالل لقطككككككار التنميككككككة أن يسككككككير إال يمكككككككن انككككككه ال إلككككككى ا شككككككارة

جكككككل تحقيكككككق أمكككككن  متلكككككك المهكككككارة والمعرفكككككة والقكككككدرة علكككككى قيكككككادة هكككككذه العالقكككككاتت التكككككي يجككككك  أن

 .تقدم ورفاهية المجتمد إلىتتدي  ،مجتمعية أهدار

: وهككككي سككككيتم فككككي هككككذا المحككككور مناقشككككة أربككككد ق ككككايا رئيسككككة، فككككي عالقككككة الكليككككة بككككالمجتمد

التعلكككككككيم ونشكككككككر الكككككككوعي وجعكككككككل  حتياجكككككككات السكككككككوق،ال واالسكككككككتجابة منهجيكككككككة متابعكككككككة الخكككككككريجين،

عالقككككككككات التفككككككككاهم والشككككككككراكة والتككككككككدري   إلككككككككى با  ككككككككافة، متاحككككككككا للجميككككككككد والتككككككككدري  المسككككككككتمر

 . على المجتمدمن خاللها الكلية تطل  أخر ونوافذ  ،الميداني للطلبة
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Al-Hamouri, Asma', pervious  references 
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 :منهجية متابعة الخريجين 1.1.1

لمتسسكككككككات التعلكككككككيم العكككككككالي للمجتمكككككككد مكككككككن خكككككككالل مكككككككا  األولكككككككىالنافكككككككذة  ونيعتبكككككككر الخريجككككككك

تعتبكككككر معكككككدالت و  اكتسكككككبوه مكككككن مهكككككارات وقكككككدرات منافسكككككة تكككككتاليم مكككككد احتياجكككككات سكككككوق العمكككككل،

التوظيكككككككر مكككككككن بكككككككين خريجكككككككي كليكككككككة معينكككككككة مكككككككن متشكككككككرات قكككككككوة الكليكككككككة وثقكككككككة المجتمكككككككد بهكككككككا، 

 أولوبنككككككككاي  وأهميتهككككككككا، التعليميككككككككة المجتمككككككككد بقككككككككدرات المتسسككككككككة إقنككككككككا وسككككككككيلة  الخريجون هككككككككمفكككككككك

 :جسور الثقة المتبادلة بين الكلية والمجتمد

الكليككككككة تسككككككاهم فككككككي خدمككككككة المجتمككككككد بشكككككككل كبيككككككر خاصككككككة "

 "ل الخككككككككككريجين المتميككككككككككزين فككككككككككي سككككككككككوق العمككككككككككلمككككككككككن خككككككككككال

 ( 2.د.م)

وحككككدة متابعككككة الخككككريجين مككككن خككككالل عمككككادة  ب نشككككايجامعككككة بوليتكنككككك فلسككككطين وقككككد قامككككت 

،  وفككككي إشككككارة سككككوق العمككككل إلككككىمتعلقككككة بككككالخريجين بعككككد خككككروجهم  أمككككورلمتابعككككة  ،شككككتون الطلبككككة

 :مهام هذه الوحدة إلى

ومعرفكككككككة  إلكككككككيهم،الوصكككككككول  مكككككككا يهمنكككككككا ويهكككككككم طالبنكككككككا هكككككككو" 

مكككككككككككن خكككككككككككالل دراسكككككككككككة حالكككككككككككة  ،بعكككككككككككد التخكككككككككككر  أو كككككككككككاعهم

، با  ككككككككافة ال ؟ أمهككككككككل حصككككككككل علككككككككى عمككككككككل :الخككككككككريجين 

انخراطكككككه  حكككككولالصكككككعوبات التكككككي واجههكككككا بعكككككد التخكككككر   إلكككككى

الكككككككككدورات التدريبيكككككككككة التكككككككككي احتاجهكككككككككا حتكككككككككى و  ،فكككككككككي العمكككككككككل

فنحككككككاول تككككككوفير فككككككرا  يككككككتمكن مككككككن االنخككككككراط فككككككي العمككككككل،

نحكككككاول تكككككوفير  أي كككككاعمكككككل لمكككككن لكككككم يحصكككككل علكككككى فرصكككككة 
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 الخككككككريجين، آفككككككاقفككككككرا تككككككدري  مككككككا بعككككككد التخككككككر  لتوسككككككيد 

نحكككككككاول الحصكككككككول علكككككككى تغذيكككككككة راجعكككككككة عكككككككن البكككككككرام  كمكككككككا 

المطروحككككككككككككة ومحاولككككككككككككة التعككككككككككككديل وفككككككككككككق مككككككككككككا  األكاديميككككككككككككة

 (21.د.م" )يتناس  مد متطلبات السوق

لتشكككككككبيك التكككككككي يقومكككككككون بهكككككككا مكككككككد بكككككككاقي جامعكككككككات عالقكككككككات ا إلكككككككى( 21.د.م) أشكككككككاركمكككككككا 

الخكككككريجين  أو كككككا عكككككن  معلومكككككاتالموحكككككدة لجمكككككد  اسكككككتبانهجكككككل تصكككككميم أال كككككفة الغربيكككككة مكككككن 

التخصصكككككات أو  الموجكككككودة فكككككي سكككككوق العمكككككل لالسكككككتفادة منهكككككا فكككككي التعكككككديل علكككككى التخصصكككككات

 . الجديدة التي يراد فتحها

أي بعككككككد ثالثككككككين عامككككككًا مككككككن  ،2111فككككككي العككككككام  متابعككككككة الخككككككريجين وحككككككدة تتسككككككيستككككككم  

منكككككذ ذلكككككك التكككككاريخ تكككككم تعيكككككين ممكككككا يعنكككككي تكككككتخرا فكككككي تشككككككيل مثكككككل هكككككذه الهيئكككككة، و  أنشكككككاي الكليكككككة

 .على انجاز المهام المطلوبة منهاموظر واحد للعمل 

مبتككككدئًا قاعككككدة بيانككككات للخككككريجين،  إنشككككايعلككككى  تككككم العمككككل كمرحلككككة أولككككى فككككي هككككذه الوحككككدة

الكثيككككككر مككككككن هككككككذه البيانككككككات  أن إالن الخككككككريجين والكليككككككات، تجميككككككد البيانككككككات بشكككككككل عشككككككوائي مككككككب

حيككككككث  اآلليككككككة المعمككككككول بهككككككامككككككن تقككككككدمها، تككككككم بعككككككدها تطككككككوير  أعككككككاقكانكككككت غيككككككر صككككككالحة ممككككككا 

لكترونيككككككة اة اسككككككتمارة ئككككككبتعبالطالكككككك  يقككككككوم  أن ةشككككككهادالالتخككككككر  واسككككككتالم  إجككككككرايات مككككككن أصككككككبق

ى بيانكككككات محدثكككككة لكافكككككة مكككككن اجكككككل  كككككمان الحصككككول علككككك يحككككول بياناتكككككه الشخصكككككية بعكككككد التخككككر 

 .الخريجين
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كمككككككا قامككككككت هككككككذه الوحككككككدة بتقككككككديم خككككككدمات التككككككدري  علككككككى المهككككككارات الحياتيككككككة واالتصككككككال 

خككككككالل العككككككامين السككككككابقين اسككككككتفاد مككككككن و  ،والتواصككككككل وغيرهككككككا مككككككن المهككككككارات المكملككككككة للخككككككريجين

 .خري  من مختلر التخصصات في الجامعة الفأالتدري  حوالي 

حتككككككى فككككككرا التوظيككككككر التككككككدري  أو بككككككرام   بطلبككككككة الككككككدبلوم فككككككيلككككككم يكككككككن هنككككككاك اهتمككككككام  

مككككن بككككاقي الكليككككات  أكثككككردراسككككتهم  أثنككككايوذلككككك لكككككون طلبككككة الككككدبلوم يتككككدربون علككككى هككككذه المهككككارات 

هكككككككككتالي الخكككككككككريجين  أنعكككككككككدد مكككككككككن ككككككككككادر الكليكككككككككة ولككككككككككن أشكككككككككار  ،(21.د.م) النظريكككككككككة األخكككككككككر 

تحككككككت و  لمككككككدة ال تقكككككل عككككككن سككككككتة شكككككهور بعككككككد التخكككككر  فككككككي مواقكككككد العمككككككل إعكككككداد إلككككككىيحتكككككاجون 

وهككككككذه النتيجككككككة تتفككككككق مككككككد مككككككا حياتيككككككة، المهككككككارات العلككككككى التككككككدري  ولككككككيس فقككككككط  ،الكليككككككة إشككككككرار

، فقكككككد أككككككدت عكككككدم وجكككككود متابعكككككة للخكككككريجين مكككككن طلبكككككة (2100)توصكككككلت إليكككككه دراسكككككة الحمكككككوري 

عنككككدما  يبخريجككككي كليككككة المهككككن هتمككككام الوحككككدةابككككدأ  ، لكككككن بعككككد تلككككك الفتككككرة كليككككة المهككككن التطبيقيككككة

 ، وبككككككككدأتطلكككككككك  مككككككككوظفين مككككككككن تخصصككككككككات مختلفككككككككة مككككككككن الكليككككككككةببككككككككدأ عككككككككدد مككككككككن المشككككككككغلين 

 :بخريجي الدبلومتقدم برام  تدريبية خاصة  أي ا تدري المتسسات 

أكبكككككككر نسكككككككبة وظكككككككائر تردنكككككككا هكككككككي لطلككككككك  خكككككككريجين فكككككككي "  

 ادبلكككككككوم أتمتكككككككة صكككككككناعة والميكانيكككككككك: التخصصكككككككات التاليكككككككة 

 (21.د.م")وأتمتة المكات  وا دارة

ميكككككول شكككككريحة مكككككن  وهكككككو داخكككككل الكليكككككة،عكككككدد ممكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم مكككككن حديثكككككه  ككككككدوقكككككد أ 

مككككن حككككاملي شكككككهادة  أكثكككككرالمشككككغلين فككككي سككككوق العمكككككل المحلككككي لتوظيككككر حكككككاملي شككككهادة الككككدبلوم 

، وتواصكككككلها مكككككد عكككككدد مكككككن الطلبكككككة والخكككككريجين ، ومكككككن خكككككالل متابعكككككة الباحثكككككة لعكككككددالبككككككالوريوس
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بعككككك  المشكككككغلين توظيكككككر حملكككككة  تف كككككيل أسكككككبا  لمعرفكككككة فكككككي قطاعكككككات مختلفكككككةمكككككن المشكككككغلين 

 :مجموعة من األسبا  تم رصد شهادة الدبلوم عن غيرهم،

  حملة شهادة الدبلوم مقارنة مد حملة شهادة البكالوريوس أجورتدني. 

 لشكككككهادات فكككككي مككككككان ا هكككككذا المسكككككتو  مكككككن و طكككككول فتكككككرة الكككككدوام التكككككي يق كككككيها الموظفكككككون حكككككامل

 .العمل

  األخر متهالت المن حملة  أكثرعمل شاقة  ألعبايتحملهم. 

  األخر من حملة المتهالت  أعلىاستقرارهم في الوظائر. 

 بينمكككككا يككككككون حملكككككة  ،الدراسكككككة أثنكككككايبع  المهكككككارات التفصكككككيلية التكككككي يتكككككدربون عليهكككككا لككككك إتقكككككانهم

 .عملها إجراياتعليها نظريا دون التدر  على  وامر  قد األخر المتهالت 

  حتكككككى يتكككككدر  العامكككككل علكككككى طريقكككككة  ،بعككككك  المشكككككغلين يف كككككل مكككككن لكككككم تكتمكككككل مهاراتكككككه أنكمكككككا

 .العمل التي تتطلبها طبيعة العمل ومراعاة الخصوصية التي يحتاجها

   وخكككككككري  الكليكككككككة قكككككككوي فكككككككي الكثيكككككككر مكككككككن التخصصكككككككات فعلكككككككى سكككككككبيل المثكككككككال خريجكككككككأن كمكككككككا 

الكهربككككككككاي  وتخصككككككككا المحاسككككككككبة المحوسككككككككبة وخريجكككككككك ووخريجكككككككك ،ييككككككككر والتبريككككككككدتخصككككككككا التك

 :الخريجين  أقو من  نيعدو 

لوظككككككائر فككككككي  أحيانككككككايطلبكككككوا و  أقويككككككاي،   جككككككونالخري هكككككتالي" 

 .(2.د.م")دول الخلي 

 وحكككككدة متابعكككككة الخكككككريجين ال أن إلكككككى (02و02.د.م) عكككككدد ممكككككن تمكككككت مقبلكككككتهم أككككككدوقكككككد  

زالككككككت تعككككككاني مككككككن العديككككككد مككككككن المحككككككددات فككككككي عملهككككككا وهككككككي مككككككا و  ا نشككككككاي،زالككككككت  فككككككي طككككككور 

- :كاآلتي
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  عن حجم صغير من بيانات الخريجين إالتعبر  تم جمعها اليالبيانات التي. 

 القيككككام  يمكككككن،وال نقككككا الكككككادر العامككككل فحجككككم العمككككل المطلككككو  مككككن هككككذه الوحككككدة كبيككككر

 .على موظر واحد فقطفهي تعتمد  ،المطلوبة منها بكل األعمال

  فحتككككى اليككككوم كككككل بككككرام  التككككدري  التككككي تقككككدمها للخكككككريجين  ،الماديككككة ا مكانيككككات ككككعر

فعلككككككى  ،المككككككانحين تمويككككككل مككككككن محكومككككككة بمككككككا يتككككككاح مككككككنفهككككككي  ياالسككككككتدامةتتصككككككر بال 

مركككككككز التوظيككككككر  إنشككككككايعلككككككى مشككككككرو   2102سككككككبيل المثككككككال يككككككتم العمككككككل فككككككي العككككككام 

ق كككككككككي ذي يالكككككككككو  ،(USAID)األمريكيكككككككككة بتمويكككككككككل مكككككككككن الوكالكككككككككة  ،الرياديكككككككككة األعمكككككككككالو 

 أي األكاديميكككككككةوالمسكككككككتويات  ،خكككككككري  وخريجكككككككة فكككككككي كافكككككككة التخصصكككككككات 211بتكككككككدري  

يشكككككككمل خريجكككككككي كليكككككككة المهكككككككن التطبيقيكككككككة، وتلجكككككككا الكليكككككككة لمثكككككككل هكككككككذه المشكككككككاريد لتقكككككككديم 

 .لخريجيهاخدمات مجانية 

 اصكككككككككل مكككككككككد هكككككككككتالي و زالكككككككككت  كككككككككعيفة وال يكككككككككتم الت التواصكككككككككل مكككككككككد الخكككككككككريجين ال آليكككككككككات

الخككككككريجين  إخبككككككارتخكككككر  عككككككن كونهككككككا  ال وألسككككككبا ت محككككككدودة فككككككي حككككككاال إالالخكككككريجين 

 .هناك للعملأو عن فرصة هنا 

حتكككككككى اآلن لكككككككم يكككككككتم العمكككككككل فكككككككي هكككككككذه الوحكككككككدة علكككككككى بنكككككككاي نظكككككككام اتصكككككككال مكككككككد الكليكككككككات 

 .لتزويدهم بالمعلومات الالزمة فيما يتعلق بالتعديل على الخطط والبرام 

التغذيكككككككة الحصكككككككول علكككككككى الكليكككككككة و يوجكككككككد نظكككككككام محكككككككدد لمتابعكككككككة خريجكككككككي  الكمكككككككا أنكككككككه  

وبعكككك  الطككككرق األخككككر   مككككن خككككالل العالقككككات الشخصككككية مككككد سككككوق العمككككل، إالالعكسككككية مككككنهم 

أو مكككككن خكككككالل  مكككككد بعككككك  المشكككككغلين، واألخكككككر ورشكككككات العمكككككل التكككككي تعقكككككد بكككككين الفينكككككة : مثكككككل

 . العالقات الشخصية واالجتماعية مد بع  الخريجين
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عوبات فكككككي انخكككككراطهم فكككككي سكككككوق العمكككككل ويكككككر  الكككككبع  أن الخكككككريجين يعكككككانون مكككككن صككككك

دون أن تكككككتم متكككككابعتهم مكككككن أي جهكككككة فكككككي الجامعكككككة، وككككككان لهكككككذا األمكككككر تكككككتثيرا سكككككلبيا سكككككاهم فكككككي 

فككككككككي معككككككككر  إجابتككككككككه عككككككككن ( 1.خ.م)، وقككككككككال (2.خ.م)إ ككككككككعار مسككككككككتو  الصككككككككناعة المحليككككككككة 

 :مد  أهمية خريجي الكلية للصناعة

العامكككككككل الفنكككككككي النكككككككاجق فكككككككي عملكككككككه لكككككككه اثكككككككر مباشكككككككر علكككككككى " 

تخفككككككي  سككككككعر التكلفككككككة للوحككككككدة ا نتاجيككككككة، فكككككك ذا كككككككان عنككككككده 

خبككككككككككرة ومككككككككككتمكن ويمتلككككككككككك مهككككككككككارات يكككككككككككون مميككككككككككزاً، وهككككككككككتالي 

يكونككككككون سككككككب  فككككككي نجككككككاح الشككككككركة، الشككككككركة تحتككككككا  بشكككككككل 

العنصكككككككككر ا نسكككككككككاني فكككككككككي العمليكككككككككة ا نتاجيكككككككككة  إلكككككككككىأساسكككككككككي 

فككككككككي الخبككككككككرة العمليككككككككة والعلميككككككككة،  ويجكككككككك  أن يكككككككككون متميككككككككزاً،

طلبكككككككة الكككككككدبلوم جكككككككاهزون لألمكككككككور البسكككككككيطة ويسكككككككاعدون فكككككككي 

. العمكككككل الروتينكككككي، لككككككن ال نعتمكككككد علكككككيهم فكككككي العمكككككل المعقكككككد

الكككككككككدبلوم غيكككككككككر ككككككككككافي  دارة األمكككككككككور المتقدمكككككككككة، هكككككككككو مفيكككككككككد 

 ".للعمل الروتيني العادي فقط

 :حتياجات السوقال االستجابة  1.1.1 

الوطنيكككككككة مراعكككككككاة الطلككككككك  فكككككككي  االسكككككككتراتيجية إليهكككككككاهكككككككم المرتككككككككزات التكككككككي دعكككككككت أمكككككككن إن 

عككككدد ممككككن تمككككت  أشككككاروقككككد  سككككوق العمككككل عنككككد تقككككديم خككككدمات التعلككككيم والتككككدري  المهنككككي والتقنككككي،

لكافككككة التخصصككككات التككككي يككككتم حقيقيككككة االعتمككككاد الكبيككككر فككككي الكليككككة علككككى دراسككككات  إلككككىمقككككابلتهم 
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المهككككككارات  إلككككككى با  ككككككافة ،عليككككككة فككككككي سككككككوق العمككككككل لهككككككايككككككتم تحسككككككس الحاجككككككة الف ، حيككككككثفتحهككككككا

 :، إال أنهالتفصيلية المطلوبة في هذه المهنة

يوجكككككككككككد نظككككككككككككام مسككككككككككككتمر لتحسككككككككككككس حاجككككككككككككات السككككككككككككوق  ال" 

 (2.د.م")المتجددة

 رغككككم الحاجككككة الماسككككة لهككككا، ،عمككككل هككككذه الدراسككككات بشكككككل مسككككتمرلوجككككد وحككككدة مختصككككة ي ال

جكككككل تحديكككككد السياسكككككات المسكككككتخدمة أولككككككن مكككككن  ،جكككككل فكككككتق تخصصكككككات جديكككككدةألكككككيس فقكككككط مكككككن 

المطلوبككككة فككككي التخصصكككككات  األعككككدادمثككككل تحديككككد  ،مككككد التخصصككككات المعتمككككدة فعليككككا فككككي الكليكككككة

توجيكككككه الطلبكككككة و تجميكككككده لفتكككككرة،  أم إغالقكككككه أماالسكككككتمرار فكككككي التخصكككككا و ، المختلفكككككة فكككككي الكليكككككة

د هككككككككككككذه خ مككككككككككككن السياسككككككككككككات المتعلقككككككككككككة بالتعامككككككككككككل مككككككككككككالكككككككككككك ...لاللتحككككككككككككاق بتخصككككككككككككا معككككككككككككين 

 (.1.د.م)التخصصات

ولتعزيكككككككككز صككككككككككلة الجامعككككككككككة بالقطاعككككككككككات الصكككككككككناعية وتلبيككككككككككة احتياجككككككككككاتهم  قامككككككككككت ا دارة 

صكككككندوق  مشكككككاريد كتحكككككد 2112العكككككام فكككككي  مرككككككز التكامكككككل مكككككد الصكككككناعة إنشكككككايبالعمكككككل علكككككى 

يجككككري فككككي سككككوق العمككككل فككككي  نتيجككككة احتيككككا  حقيقككككي ل ككككرورة متابعككككة مككككا( QIF)تطككككوير الجككككودة 

سكككككوق العمكككككل وتقكككككديم خكككككدمات استشكككككارية  إمكانيكككككاتواالسكككككتفادة مكككككن  ،الهندسكككككية بالكككككذاتالمجكككككاالت 

، ويعتبكككككر المرككككككز جسكككككر العبكككككور لهكككككذا السكككككوق مكككككن خكككككالل طكككككاقم المهندسكككككين المتكككككوفر فكككككي الكليكككككة

 بين الكلية والصناعة

اسكككككككككتقطا  اهتمكككككككككام الصكككككككككناعة و  الجسكككككككككر داسكككككككككتطعنا مككككككككك" 

يجككككككككاد  إلككككككككىقصككككككككا نجككككككككاح معينككككككككة لكككككككككن لككككككككم نتحككككككككول  واص

 (01.د.م")ةظاهر 
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 تكككككككككوفره أنومعرفكككككككككة مكككككككككا يمككككككككككن  ،للجامعكككككككككة أصكككككككككحا  الصكككككككككناعة متكككككككككدادان ثقافكككككككككة إال أ

المتككككككوفرة فككككككي الجامعككككككة الخبككككككرات السككككككابقة  أن إلككككككى با  ككككككافة ة، ككككككعيف الجامعككككككة لهككككككم مككككككا زالككككككت

ويكمككككككن الحككككككل علككككككى حككككككد  ،(01.د.م)أي ككككككا  وبالتككككككالي الثقككككككة والقناعككككككة غيككككككر كافيككككككة ،غيككككككر كافيككككككة

لتعزيكككككز الثقكككككة مكككككن اجكككككل توليكككككد القناعكككككة بالكككككدور  يقولكككككه بكككككالوعي وتعزيكككككز التجكككككار  العمليكككككة للككككككادر

 .التكاملي بين الجامعات والصناعة

 (:01.د.م)كما ذكرها وهي أهداريهدر مركز التكامل مد الصناعة لتحقيق عدة 

 لهندسككككككةدعككككككم مشككككككاريد تخككككككر  تطبيقيككككككة للطلبككككككة ماليككككككا خصوصككككككا فككككككي مجككككككال ا، 

فقككككككككككد تككككككككككم تمويككككككككككل بعكككككككككك  المشككككككككككاريد  ، الصككككككككككناعية واألتمتككككككككككةالميكككككككككككاترونكس و 

تكككككككم توجيكككككككه بعككككككك  مشكككككككاريد  كمكككككككا ،دوالر لشكككككككراي معكككككككدات 2111-0111بمبلكككككككل

لشككككككككركة صككككككككناعة  آلككككككككيمثككككككككل بنككككككككاي ذرا   ،احتياجككككككككات الصككككككككناعة التخككككككككر  نحككككككككو

 .بالستيكية أنابي 

  ومهندسكككككين مكككككن التكككككدري  المحلكككككي والخكككككارجي لمهندسكككككين ومدرسكككككين مكككككن الجامعكككككة

 .الصناعة لتعزيز مهاراتهم وتطويرها

  تحسكككككين الجكككككودة مكككككن خكككككالل دراسكككككات مسكككككحية الحتياجكككككات السكككككوق وتطكككككوير الخطكككككط

 .مل مشتركةعالهندسية وعقد ورل 

لكككككككم يكككككككتق للطلبكككككككة االسكككككككتفادة مكككككككن هكككككككذه المبكككككككادرة فكككككككي السكككككككعي وراي تحقيكككككككق التكامكككككككل مكككككككد 

الصككككككناعة، إال بعككككككد اعتمككككككاد إدارة الجامعككككككة قككككككرارًا يق ككككككي باالسككككككتمرارية فككككككي المشككككككرو  وذلككككككك فككككككي 

، حيككككككث بككككككدأ هككككككذا المركككككككز فككككككي العمككككككل مككككككد كليككككككة المهككككككن مككككككن 2102-2100العككككككام األكككككككاديمي 

شكككككاريد التكككككدري ، ولككككككن التجربكككككة مكككككد كليكككككة المهكككككن خكككككالل تمويكككككل بعككككك  ورل العمكككككل وبعككككك  م
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، وال يوجككككككد لكليككككككة المهككككككن مككككككن يقككككككوم بهككككككذا الككككككدور (01.د.م)حديثككككككة وال يمكككككككن تقييمهككككككا كمككككككا أكككككككد 

تشككككبيك  إلككككىالككككذي تحتاجككككه فككككي تقويككككة تواصككككلها مككككد المجتمككككد، غيككككر هككككذا المركككككز، فهككككي بحاجككككة 

 . ع  ورل العملمد القطاعات االقتصادية المختلفة، أكثر من حاجتها لتمويل ب

كمكككككا أن عكككككددًا مكككككن ممثلكككككي القطاعكككككات االقتصكككككادية ممكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم لكككككم يعكككككر هكككككذا 

المشككككككرو  اهتمامككككككا، واعتبككككككر أن إقامككككككة مثككككككل هككككككذا المشككككككرو  جككككككايت مككككككن اجككككككل تحسككككككين صككككككورة 

 :الجامعة

هككككككككذا مشككككككككرو   تككككككككم العمككككككككل عليككككككككه حتككككككككى يعطككككككككي سككككككككمعة " 

ولكنكككككه غيكككككر مفعكككككل علكككككى أر  الواقكككككد،  كلهكككككا لجكككككان ينبثكككككق 

نهككككككا لجككككككان دون انجككككككاز فعلككككككي، أريككككككد أن أسككككككال هككككككل هككككككذا ع

المرككككككز اجتمكككككد مكككككد أهكككككل الصكككككناعة وعمكككككل علكككككى تكككككوفير مكككككا 

نحكككككككن جلسكككككككنا مكككككككد الكثيكككككككر مكككككككن المسكككككككئولين فكككككككي !  طلبتكككككككه؟

الجامعككككككككككة وتناقشككككككككككنا معهككككككككككم حككككككككككول احتياجككككككككككات الصككككككككككناعة، 

وككككككان هنكككككاك  الكثيكككككر مكككككن االقتراحكككككات، لككككككن لكككككم نجكككككد تغيكككككرًا 

ال يملكككككككون القككككككرار، أو أنهككككككم علككككككى أر  الواقككككككد إمككككككا ألنهككككككم 

ال يملككككككون النيككككككة الجككككككادة فكككككي الشككككككراكة، نحككككككن لكككككم نجككككككد فككككككي 

الجامعكككككككة جهكككككككة مسكككككككئولة عكككككككن متابعكككككككة احتياجكككككككات السكككككككوق، 

 (2.خ.م")وتطوير المناه  بناي عليها

مكككككن انكككككه ال شكككككراكة حقيقيكككككة  (2100)وهكككككذه النتيجكككككة تتوافكككككق مكككككد مكككككا توصكككككل إليكككككه جكككككويلس

الموايمكككككككة بكككككككين مكككككككا يكككككككتم تقديمكككككككه، فكككككككي  إلكككككككىقائمكككككككة بكككككككين الطكككككككرفين، وأن هنكككككككاك  كككككككرورة ملحكككككككة 

 .متسسات التعليم وما هو مطلو  فعال، وينسجم مد حاجات سوق العمل
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  متاحــــــا التعلــــــيم والتــــــدريب المهنــــــي والتقنــــــي وجعــــــل نشــــــر الــــــوعي 1.1.1 

 :للجميع

يكككككة مكككككا يعكككككزز تواصكككككلها مكككككد المجتمكككككد وفئاتكككككه المتعككككككددة ال يوجكككككد فكككككي كليكككككة المهكككككن التطبيق

فكككككي خصائصكككككها واحتياجاتهكككككا، وهكككككذا مكككككا أككككككد عليككككككه اغلككككك  مكككككن تمكككككت مقكككككابلتهم فكككككي المقككككككابالت 

الداخليككككككة، فلككككككم يككككككتم عمككككككل أي أنشككككككطة هككككككدفها تعزيككككككز الككككككوعي بتهميككككككة التعلككككككيم والتككككككدري  المهنككككككي 

ولكككككو علكككككى صكككككعيد الطلبكككككة فكككككي والتقنكككككي، أو العمكككككل علكككككى نشكككككر ثقافكككككة الكككككتعلم مكككككد  الحيكككككاة، حتكككككى 

الكليككككككككة، أو حتككككككككى تقككككككككديم بككككككككرام  تدريبيككككككككة تتناسكككككككك  وفئككككككككات المجتمككككككككد المختلفككككككككة، مثككككككككل الفئككككككككات 

المهمشككككككة مككككككن ذوي االحتياجككككككات الخاصككككككة، أو النسككككككاي فككككككي المنككككككاطق النائيككككككة، وقككككككد أشككككككار عككككككدد 

دارة الجامعككككة  ئككككرة أن هككككذه المهمككككة هككككي مككككن مهككككام دا إلككككىممككككن تمككككت مقككككابلتهم مككككن إدارة الكليككككة واص

 (.03و 2.د.م)التعليم المستمر التابعة للجامعة 

قامككككت دائككككرة التعلككككيم المسككككتمر ب عككككداد بككككرام  تدريبيككككة لككككذوي الككككدخل المحككككدود فككككي المنككككاطق 

عككككداد بككككرام  تدريبيككككة لسككككد  النائيككككة، كمككككا تككككم أي ككككا االعتمككككاد علككككى دراسككككات الحتياجككككات السككككوق، واص

 .تلك االحتياجات

قتصككككككر علككككككى الطككككككاقم يالعامككككككل فككككككي هككككككذه الككككككدائرة،  رالكككككككادأن  إلككككككىوتجككككككدر ا شككككككارة هنككككككا 

ا داري الككككذي يعمككككل علككككى تصككككميم وتحديككككد آليككككات العمككككل، ولكككككن مككككن يقككككوم بالعمككككل الفعلككككي علككككى 

تطكككككوير هكككككذه البكككككرام  هكككككم ككككككوادر مكككككن الكليكككككات الموجكككككودة فكككككي الجامعكككككة، ومكككككن بيكككككنهم ككككككادر كليكككككة 

يككككككتم تككككككدريبهم فككككككي مبككككككاني الكليككككككة، المهككككككن التطبيقيككككككة، كمككككككا أن المتككككككدربين فككككككي البككككككرام  المختلفككككككة 

وتحككككت إشككككرار المدرسككككين فككككي الكليككككة كككككل حسكككك  تخصصككككه، وفككككي بعكككك  األحيككككان يككككتم دمجهككككم 

 .في بع  المساقات مد طلبة الكلية
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إن التعلكككككيم المسككككككتمر يسكككككاعد الجامعككككككات علكككككى توسككككككيد نطكككككاق خككككككدماتها وتقويكككككة برامجهككككككا   

بككككككات السككككككوق ، وبحيككككككث يصككككككبق المقدمككككككة بحيككككككث تكككككككون متعككككككددة األوجككككككه وأكثككككككر اسككككككتجابة لمتطل

التركيككككككز اكبككككككر علككككككى قككككككدرة الجامعككككككة علككككككى تقككككككديم خككككككدمات متناسككككككبة مككككككد التطككككككور فككككككي السكككككككان، 

 .110وتنمية قدراتها على تقديم برام  مختلفة المستويات للمتدربين غير التقليدين

لكليكككككة ب قامكككككة ا والتقكككككومولككككككن دائكككككرة التعلكككككيم المسكككككتمر ال تقكككككوم بهكككككذا الجانككككك  مكككككن عملهكككككا،  

 . على مستو  الدبلوم على األقل(Credit-Based-Training)هذه البرام  المرنة مثل 

ونوافـــــذ  عالقـــــات الشـــــراكة والتفاهمـــــات والتـــــدريب الميـــــداني للطلبـــــة6.4.4 

 :أخرس علم المجتمع

إن عمليككككككة التككككككدري  الميككككككداني للطلبككككككة هككككككي مككككككن أهككككككم العمليككككككات التككككككي تعمككككككل الكليككككككة مككككككن 

خاللهككككا علككككى دمكككك  الطلبككككة فككككي واقككككد الحيككككاة العمليككككة، وأي ككككا تعكككككس عمككككق الشككككراكة القائمككككة بككككين 

فتغلكككككككك  مكككككككككن تمكككككككككت متسسككككككككات التعلكككككككككيم العككككككككالي والمتسسكككككككككات االقتصكككككككككادية بمختلككككككككر أنواعهكككككككككا 

 .أم خارجها أكدوا هذه الحقيقةمقابلتهم سواي من داخل الجامعة  

وتككككتم عمليككككة التككككدري  الميككككداني وفككككق آليككككة محككككددة فككككي الكليككككة حيككككث يقككككوم مشككككرر التككككدري  

الميكككككككداني بمسكككككككاعدة الطلبكككككككة فكككككككي عمليكككككككة اختيكككككككار متسسكككككككة التكككككككدري ، ويقكككككككوم مشكككككككرر التكككككككدري  

بالتواصكككككككل مكككككككد المتسسكككككككات لتحديكككككككد المهكككككككارات المطلكككككككو  تكككككككدري  الطلبكككككككة عليهكككككككا، ويكككككككتم تزويكككككككد 

طالككككككك  بكتكككككككا  تسكككككككهيل مهمكككككككة مكككككككن الكليكككككككة، ودفتكككككككر التكككككككدري  الميكككككككداني والكككككككذي يحتكككككككوي علكككككككى ال

صكككككفحات محكككككددة لكتابكككككة تقريكككككر يكككككومي بالمهكككككام التكككككي تكككككدر  عليهكككككا الطالككككك ، يكككككتم توقيعهكككككا مكككككن 

المشككككرر أسككككبوعيا، وفككككي نهايككككة الفصككككل يقككككوم الطالكككك  ب عككككداد تقريككككر شككككامل عككككن كافككككة المهككككارات 
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ويقكككككككدم الطالككككككك  فكككككككي نهايكككككككة الفصكككككككل امتحكككككككان نظكككككككري فكككككككي  التكككككككي تكككككككدر  عليهكككككككا أثنكككككككاي الفصكككككككل،

 .المهارات التي اكتسبها من التدري 

إن نجكككككاح التكككككدري  الميكككككداني مرهكككككون بعكككككدة عوامكككككل مكككككن بينهكككككا جديكككككة الطالككككك  ومصكككككداقيته 

ومصكككككككداقيتها، وبصكككككككورة عامكككككككة فككككككك ن التفاعكككككككل مكككككككد القطكككككككا  الخكككككككاا   متسسكككككككة التكككككككدري وجديكككككككة 

 : من تم مقابلتهم يكتنفه بع  الصعوبات كما أو ق بع 

مككككككن معيقككككككات الشككككككراكة الفاعلككككككة مككككككد القطككككككا  الخككككككاا هككككككي "

، وفكككككككي نسكككككككبيا للشكككككككراكةالقطكككككككا  الخكككككككاا غيكككككككر نا ككككككك   أن

غيكككككككككككر متهككككككككككككل أي ككككككككككككا الحتككككككككككككواي   األحيككككككككككككانالكثيكككككككككككر مككككككككككككن 

 ،هككككككذه الشككككككراكات تحتككككككا  لككككككيس فقككككككط الككككككوعي ألن يشككككككراكات

تكككككوفر ا مكانيكككككة السكككككتفادة الطكككككرفين مكككككن بع كككككهم  أي كككككابكككككل 

أنككككككككككوا  التعككككككككككاون هككككككككككي عمليككككككككككة التككككككككككدري  حككككككككككد وأ. الككككككككككبع 

الميككككككداني  للطككككككال  فككككككي متسسككككككات القطككككككا  الخككككككاا، لكككككككن 

هكككككككككذا   عطكككككككككايلألسكككككككككر بعككككككككك  الشكككككككككركات غيكككككككككر متهلكككككككككة 

التككككككدري ، وممكككككككن عككككككدد الشككككككركات غيككككككر كككككككافي السكككككككتيعا  

متوسكككككككككطة، و فمعظكككككككككم شكككككككككركاتنا صكككككككككغيرة  ،كميكككككككككة المتكككككككككدربين

 (03.د.م")وأي ا غير متهلة لعمل التدري  داخلها

عكككككككددا مكككككككن ممثلكككككككي القطاعكككككككات االقتصكككككككادية رأ  أن السكككككككب  فكككككككي عكككككككدم اهتمكككككككامهم  إال أن

عكككككككدم المتابعكككككككة مكككككككن الكليكككككككة، وافتقكككككككار  إلكككككككىبالمتكككككككدربين أثنكككككككاي عمليكككككككة التكككككككدري  الميكككككككداني يرجكككككككد 

 :المتدربين للجدية والحرا على اكتسا  المهارات من خالل التدري 
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أنكككككككككا اعتقكككككككككد أنكككككككككه ال يوجكككككككككد أسكككككككككرار فكككككككككي الصكككككككككناعة ألنكككككككككك "

كافككككككككككة  إلككككككككككىتسككككككككككتطيد مككككككككككن خككككككككككالل ا نترنككككككككككت أن تصككككككككككل 

األمكككككور التكككككي تحتاجهكككككا، لككككككن الطالككككك  يحكككككاول إيجكككككاد مبكككككرر 

لككككككه حتكككككككى ال يسككككككتمر فكككككككي التككككككدري ، يجككككككك  أن يكككككككون عنكككككككد 

الطالكككككك  صككككككبر علككككككى الككككككتعلم دون أن أ ككككككطر لتككككككرك عملككككككي 

فطنككككككًا ويتككككككابد مككككككن أجككككككل تدريبككككككه، يجكككككك  أن يكككككككون الطالكككككك  

مككككككا يجككككككري حولككككككه مككككككن إجككككككرايات، ويسككككككتفيد منهككككككا ويسككككككتنت  

مككككككككن  كصككككككككاح  عمككككككككل بنفسككككككككه مككككككككن خككككككككالل مككككككككا يجككككككككابهني

كيفيككككككككككة تعككككككككككاملي معهككككككككككا، هككككككككككذا هككككككككككو المقصككككككككككود و  ،مشككككككككككاكل

بالتكككككدري  العملكككككي نتمنكككككى أن تقكككككوم الجامعكككككة بمتابعكككككة هكككككتالي 

المتككككككككككدربين، ومعرفككككككككككة مككككككككككد  تفككككككككككاعلهم بالعمككككككككككل، وال يوجككككككككككد 

 (2.خ.م")لمبررات لعدم التفاع

كمككككا أكككككد أحككككد مككككن تككككم مقككككابلتهم أن طبيعككككة التعامككككل مككككد المتككككدر  تعتمككككد علككككى مككككد  قككككوة   

شخصككككيته، وثقتككككه بنفسككككه، وتمكنككككه مككككن  المعرفككككة والمهككككارات التككككي حصككككل عليهككككا، والمتابعككككة التككككي 

 (.1م خ)تقوم بها الجامعة لمتدربيها أثناي فترة التدري  

الوحيككككككدة التككككككي تطككككككل مككككككن خاللهككككككا الكليككككككة علككككككى عمليككككككة التككككككدري  الميككككككداني ليسككككككت النافككككككذة 

المجتمككككد، فالكليككككة قامككككت بالعديككككد مككككن األنشككككطة التككككي تفككككتق آفاقككككا أوسككككد لالسككككتفادة المتبادلككككة بككككين 

الطكككككرفين، فعلكككككى سكككككبيل المثكككككال تقكككككوم  الكليكككككة بعقكككككد يكككككوم توظيكككككر للطلبكككككة المقبلكككككين علكككككى التخكككككر ، 
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نجككككككازات الكليككككككة مككككككن خاللهككككككا، كمككككككا  تقككككككوم بتنظككككككيم معككككككار  لعككككككر  مشككككككاريد تخككككككر  الطلبككككككة، وا

 .بع  ورل العمل واللقايات التي تتم مد أصحا  الصناعة والوزارة إلىبا  افة 

قامككككت الكليككككة أي ككككا بتوقيككككد عككككدة مككككذكرات تفككككاهم مككككد عككككدة أطككككرار، فقككككد أشككككار عككككدد ممككككن 

عككككككككدة مككككككككذكرات تفككككككككاهم تككككككككم توقيعهككككككككا مككككككككد شككككككككركات لبرمجككككككككة التطبيقككككككككات  إلككككككككىتمككككككككت مقككككككككابلتهم 

ي تق كككككي بتكككككدري  الككككككادر علكككككى آخكككككر التحكككككديثات التكككككي تجكككككري عليهكككككا، وتزويكككككد المحاسكككككبية، والتككككك

الكليكككككككة بكككككككيخر ا صكككككككدارات األصكككككككلية مكككككككن اجكككككككل تكككككككدري  الطلبكككككككة عليهكككككككا، وفكككككككتق بكككككككا  التكككككككدري  

عطككككككاي رخككككككا مزدوجككككككة مككككككن الكليككككككة وشككككككركة البرمجككككككة  لمتككككككدربين مككككككن خككككككار  الكليككككككة للتككككككدر ، واص

 (.8و 3.د.م)مثلةللعمل على هذه البرمجيات، وغيرها الكثير من األ

ولكككككن بعككككد البحككككث وجككككد أن الكثيككككر مككككن هككككذه التفاهمككككات معطلككككة إمككككا لعككككدم موافقككككة إدارة  

الجامعككككككة، أو مجلككككككس األمنككككككاي علككككككى بنككككككود هككككككذه االتفاقيككككككات، أو ل ككككككعر المتابعككككككة ا داريككككككة 

مككككككن الجامعككككككة أو الكليككككككة، وقككككككد اعتبككككككر عككككككدد مككككككن المقككككككابلين أن عككككككدم تفاعككككككل المجتمككككككد مككككككد 

 :دم شعورهم بان الجامعة تهتم بهذه المتسساتالكلية نات  عن ع

روح التفاعكككككككل مكككككككد المجتمكككككككد غائبكككككككة، فتصكككككككحا  العمكككككككل " 

ال يشكككككككعرون باهتمكككككككام مكككككككن قبلنكككككككا، لكككككككذلك العالقكككككككات جافكككككككة 

 (9.د.م")والمراسالت القائمة رسمية لتدري  الطلبة

أهميككككة مبكككككادرة  إلكككككىأشككككار  -خصوصككككا مكككككن العينككككة الخارجيكككككة–فتغلكككك  مكككككن تمككككت مقكككككابلتهم 

الكليككككككة فككككككي بنككككككاي شككككككراكات تسككككككتطيد مككككككن خاللهككككككا إقنككككككا  القطاعككككككات االقتصككككككادية فككككككي المجتمككككككد 

 :بتهمية دورها واالستفادة المتبادلة المتحققة منها
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المسككككككككئولية ملقككككككككاة علككككككككى عككككككككاتق الكليككككككككة بككككككككالتعرير بنفسككككككككها "

 (.8.خ.م")وخريجها

يتهكككككككا للبوليتكنكككككككك، وهكككككككي إن عالقكككككككة الكليكككككككة بكككككككالمجتمد المحكككككككيط بهكككككككا مقيكككككككدة بسكككككككب  تابع

تحككككرم مككككن القيككككام بككككالكثير مككككن المبككككادرات ألنهككككا مككككن اختصاصككككات وحككككدات أخككككر  فككككي الجامعككككة، 

ولككككككن فكككككي نفكككككس الوقكككككت ال يتكككككاح لهكككككا االسكككككتفادة مكككككن كافكككككة خكككككدمات هكككككذه الوحكككككدات فكككككي تقويككككككة 

 عالقاتهككككككا بككككككالمجتمد نتيجككككككة للنظككككككرة الدونيككككككة التككككككي تعككككككاني منهككككككا الكليككككككة، إال أنهككككككا تحككككككاول إنشككككككاي

عالقككككككات، تفيككككككد طلبتهككككككا وخريجيهكككككككا، مككككككن خككككككالل التكككككككدري  الميككككككداني، والمعككككككار  وورل العمكككككككل 

 .أخر  إلىالمختلفة والتي يتم تنظيمها من فترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 الخالصة والتوصيات
 

 

 

 

 

 



124 
 

 والتوصيات الخالصة: الفصل السابع

 

 :الخالصة .1.1

تككككككم التركيككككككز مككككككن خككككككالل هككككككذه الدراسككككككة علككككككى تحسككككككين االداي المتسسككككككي كجانكككككك  مهككككككم فككككككي 

تحسكككككين  إلكككككىالمتسسكككككات، وأي كككككا علكككككى أهميكككككة التخطكككككيط االسكككككتراتيجي ككككككتداة يمككككككن أن توصكككككلنا 

االداي المكككككككككتمول، وتكككككككككم تنكككككككككاول جميكككككككككد متطلبكككككككككات التخطكككككككككيط االسكككككككككتراتيجي بالدراسكككككككككة والتحليكككككككككل، 

دراسككككة إمكانيككككة اسككككتفادة الكليككككة مككككن التخطككككيط الككككذي تمارسككككه الحكومككككة مككككن خككككالل  إلككككىبا  ككككافة 

تكامككككككككل تخطيطهككككككككا مككككككككد االسككككككككتراتيجية الوطنيككككككككة للتعلككككككككيم والتككككككككدري  المهنككككككككي والتقنككككككككي، ويمكككككككككن 

 :تلخيا ما تم التوصل إليه من خالل نتائ  هذه الدراسة بما يتتي

يم والتكككككدري  المهنكككككي والتقنكككككي، التوافكككككق والتنكككككاغم مكككككا بكككككين االسكككككتراتيجية الوطنيكككككة للتعلككككك .0

وخطكككككط وتوجهكككككات ونشكككككاطات كليكككككة المهكككككن التطبيقيكككككة دون المسكككككتو  المطلكككككو  نظكككككرًا 

للمشكككككاكل والعقبكككككات التكككككي تعتكككككر  تطبيكككككق االسكككككتراتيجية بصكككككورة شكككككمولية مكككككن جهكككككة، 

 .و عر التخطيط االستراتيجي من جهة أخر 

مكككككككن كليكككككككة " كنككككككككالبوليت"أثبكككككككت تحليكككككككل النتكككككككائ  فر كككككككية الدراسكككككككةي وهكككككككي أن تحكككككككول  .2

م كانكككككت نقطكككككة تغيكككككر مفصكككككلية فكككككي مسكككككيرة 0111جامعكككككة فكككككي العكككككام  إلكككككىمتوسكككككطة 

مرتبككككة دونيككككة  إلككككىتغيككككر أولويككككات قيككككادة المتسسككككة وتراجككككد الكليككككة  إلككككىالكليككككة، وأدت 

مقارنككككككككة بالجامعككككككككة، وخلككككككككق أزمككككككككة هويككككككككة لهككككككككا، تتعلككككككككق برسككككككككالتها التقنيككككككككة، وقككككككككدرتها 

مكاناتهككككككا الماليككككككة، ومككككككد  تتث يرهككككككا علككككككى عمليككككككة صككككككناعة القككككككرار داخككككككل البحثيككككككة، واص
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األمكككككر الكككككذي أثكككككر علكككككى عمليكككككة التخطكككككيط االسكككككتراتيجي، وعلكككككى أداي  األم،المتسسكككككة 

، وبالتككككككالي علككككككى انعكككككككاس االسككككككتراتيجية الوطنيككككككة للتعلككككككيم والتككككككدري  الكليككككككة بالمجمككككككل

      . المهني والتقني

، ة لككككه آليككككا  غيككككتعككككاني كليككككة المهككككن التطبيقيككككة مككككن  ككككعر التخطككككيط االسككككتراتيجي و  .3

كمكككككا أن عكككككدم  .خطكككككط طكككككوارتعكككككن عبكككككارة   موجكككككود فكككككي الكليكككككة هكككككو هكككككو  ككككككل مكككككا و 

مراعكككككاة خصوصكككككية الكليكككككة عنكككككد ا عكككككداد لخطكككككة الجامعكككككة االسكككككتراتيجية مكككككن دالالت 

 .ال عر في التخطيط االستراتيجي

بككككد مككككن إعككككادة هيكلككككة  عمليككككة التخطككككيط فككككي الجامعككككة والكليككككة تعككككاني مككككن  ككككعر وال .9

واالهتمكككككككام بيليكككككككات االلتكككككككزام بكككككككه، أمكككككككا  ،و كككككككد الخطكككككككط تعزيكككككككز مكككككككن اجكككككككل ،العمكككككككل

االتجكككككاه  بالنسكككككبة لخطكككككة الجامعكككككة االسكككككتراتيجية فكككككيمكن اعتبارهكككككا محاولكككككة جيكككككدة فكككككي

 :ا شكاليات التالية في هذه االستراتيجية إلىالصحيق، مد أهمية ا شارة 

 ات الخطكككككة االسكككككتراتيجية لجامعككككككة بوليتكنكككككك فلسكككككطين ال تحتككككككوي علكككككى سككككككيناريوه

وبككككككدائل للظككككككرور المختلفككككككة ومككككككن المعككككككرور أن البيئككككككة التككككككي نعككككككيل فيهككككككا بيئككككككة 

 .غير مستقرة وحاجتها للبدائل في التخطيط ماسة

  الموازنكككككات المو ككككككحة فككككككي الخطكككككة ال تعبككككككر عككككككن ككككككل البنككككككود للسككككككنوات الخمككككككس

بككككككدليل أن الجامعككككككة اليككككككوم  ،وبالتككككككالي هككككككي غيككككككر مكتملككككككة وغيككككككر مدروسككككككة جيككككككدا

مين تتعكككككاني مكككككن أزمكككككة ماليكككككة حكككككادة وتسكككككير وفكككككق خطكككككة طكككككوارت ماليكككككة هكككككدفها تككككك

الرواتكككككك  آخككككككر كككككككل شككككككهر وهككككككذا بعككككككد مككككككرور ثالثككككككة سككككككنوات منككككككذ البككككككدي بتنفيككككككذ 

 .الخطة
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  لكككككم تو كككككد علكككككى أسكككككس تراعكككككي إمكانيكككككات الجامعكككككة الماديكككككة الموازنكككككات المقترحكككككة

 .تطرح البدائل المختلفةولم 

 ال تحتكككككوي علكككككى مقكككككاييس ومعكككككايير وا كككككحة ودقيقكككككة يمككككككن السكككككتراتيجية الخطكككككة ا

وبالتكككككككالي ال يمككككككككن القيكككككككام بتقيكككككككيم الكليكككككككات  األداياسكككككككتخدامها كمتشكككككككرات علكككككككى 

 .وفقًا لهذه الخطة 

  ولككككككم يككككككتم تو ككككككيحها لهككككككم  ،و ككككككعت بعيككككككدا عككككككن المنفككككككذينالخطككككككة االسككككككتراتيجية

هكككككات داخكككككل الجامعكككككة، فيمكككككا بعكككككد ل كككككمان االلتكككككزام بتنفيكككككذها مكككككن قبكككككل جميكككككد الج

فكككككككي النهايكككككككة يمككككككككن القكككككككول بتنهكككككككا خطكككككككة طموحكككككككة ولككككككككن غيكككككككر متناسكككككككبة مكككككككد 

 .ا مكانيات ومد الزمن الالزم للتنفيذ

 ككككككككعر نظككككككككام االتصككككككككال والتنسككككككككيق بككككككككين دوائككككككككر الكليككككككككة المختلفككككككككة وبككككككككين الكليككككككككة  .1

الخطكككككة االسكككككتراتيجية  بو كككككدالككككككادر ا داري فكككككي الكليكككككة  مشكككككاركةوعكككككدم والجامعكككككة، 

  .ومناقشتهم بهاللجامعة 

و ككككككككعر التواصككككككككل مككككككككد  ،تعككككككككاني الكليككككككككة مككككككككن  ككككككككعر آليككككككككات متابعككككككككة الخككككككككريجين .2

ن  ككككككعر تواصككككككلها مككككككد الخككككككريجين والمشككككككغلين والفئككككككات األخككككككر  فككككككي و ، المجتمككككككد اص

دليكككككل علكككككى  كككككعر اتصكككككال  لهكككككو و كككككعر آليكككككة التكككككدري  الميكككككداني أي كككككا ،المجتمكككككد

 .الكلية مد المجتمد

مككككككككا أن آليككككككككات التقيككككككككيم الجزئيككككككككة ألداي بعكككككككك  ال يوجككككككككد نظككككككككام لتقيككككككككيم أداي الكليككككككككة ك .2

دون وجكككككود يكككككتم الجوانككككك  فكككككي الكليكككككة تعتبكككككر  كككككعيفة وغيكككككر مكتملكككككة، فتقيكككككيم الككككككادر 

ودون تككككككدري  المقيمككككككين علككككككى  ،ودون تحديككككككد معككككككايير لهكككككذا التقيككككككيم ،وصكككككر وظيفككككككي

 ،م وجكككككود نظكككككام للحكككككوافزاانعكككككد أن كمكككككا .ودون وجكككككود دليكككككل ل جكككككرايات ،آليكككككة التقيكككككيم
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حككككد مككككن مبككككادرة الكككككادر قككككد وغيرهككككا مككككن األمككككور  ،والبحككككث العلمككككي ، بككككدا وتشككككجيد ا

 .في الكلية

تعيككككككين  ومككككككن مظككككككاهره ،علككككككى اتخككككككاذ القككككككرار الكليككككككة ةوعككككككدم قككككككدر  المركزيككككككة الشككككككديدة .8

 وعكككككدم إشكككككراك ككككككادر الكليكككككة باختيكككككار رتسكككككاي الكككككدوائر أو ،عميكككككد مكككككن خكككككار  الكليكككككةال

مجكككككالس الكككككدوائر وذلكككككك نتيجكككككة العميكككككد، كمكككككا أن مجلكككككس الكليكككككة غيكككككر مفعكككككل وأي كككككا 

 .  ا دارة المركزية الشديدة في

الكثيككككر مككككن متسسككككات  بككككينتمتلككككك الكليككككة نقككككاط قككككوة حافظككككت علككككى وجودهككككا وتميزهككككا  .1

 .التعليم المهني والتقني األخر 

 :التوصيات .1.1

دارة الجامعة ومجلتوصيات موجهة إل: أوالا   : األمناء  دارة الكلية وا 

حيككككث يتشكككككل المجلككككس : والتطــــوير لكليــــة المهــــن التطبيقيــــةتشــــكيل مجلــــ  للتخطــــيط  .0

عكككككن مجلكككككس  وع كككككو ،ممثكككككل عكككككن المتسسكككككات االقتصكككككادية وع كككككو ،مكككككن عميكككككد الكليكككككة

علككككككى أن  ،مككككككن مجلككككككس الجامعككككككة وع ككككككو ،الكليككككككة مككككككنهيئككككككة تككككككدريس  وع ككككككو ،األمنككككككاي

والتغييككككككر  ،يراعككككككى التنككككككو  فككككككي الخلفيككككككات العلميككككككة واألكاديميككككككة ألع ككككككاي هككككككذا المجلككككككس

 كككككائه ككككككل ثككككككالث سكككككنوات ويعطكككككى الصككككككالحيات وا مكانيكككككات الالزمكككككة التخككككككاذ علكككككى أع

 :القرارات وااللتزام بها ويتولى المهام اآلتية

 تقديم المشورة للكلية وكادرها في مختلر الق ايا التي تقوم بها. 

  رسككككككككم السياسككككككككات مككككككككن أجككككككككل تفعيككككككككل مجلككككككككس الكليككككككككة ومجككككككككالس الككككككككدوائر واالنتقككككككككال

 .التشاركية في إدارة الكلية إلىالتدريجي 
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  كككككككمان نقككككككككل سككككككككلس للمعلومككككككككات بككككككككين ا داريككككككككين الككككككككذين يتعككككككككاقبون علككككككككى المواقككككككككد 

 .ا دارية في الكلية

 رسم السياسات والخطط االستراتيجية للكلية. 

 وأداي الكليككككككة بشكككككككل  ،و ككككككد نظككككككام ل شككككككرار وتقيككككككيم أداي األفككككككراد والككككككدوائر المختلفككككككة

المتكككككوازن لمراعاتهكككككا لجميكككككد الجوانككككك  التكككككي  ألداياهنكككككا اسكككككتخدام بطاقكككككة ويمككككككن عكككككام 

 . تعنى بها متسسات التعليم العالي

 الكادر في سوق العملادمتشجيد انو د آليات ل   . 

  العمكككككل علكككككى فكككككتق قنكككككوات اتصكككككال وا كككككحة مكككككد المجتمكككككد وعقكككككد لقكككككايات دوريكككككة مكككككد

جكككككل مككككككد جسككككككور التعككككككاون والشككككككراكة أممثلكككككين للقطاعككككككات االقتصككككككادية المختلفككككككة مككككككن 

 .ن خالل وحدة عالقات عامة تابعة للمجلسم

  تسكككككتخدم  مكككككداد و فكككككتق المجكككككال أمكككككام الكليكككككة المكككككتالك مشكككككاريد إنتاجيكككككة مكككككدرة للكككككدخل

 وتكككككككدري  للطلبكككككككة وتمويكككككككل أنشكككككككطة الكليكككككككة األخكككككككر ، أو ،الصكككككككناعة بمكككككككواد تحتاجهكككككككا

 الدخول بعالقات شراكة مد القطا  الخاا في مشاريد إنتاجية مدرة للدخل

 ومهامهككككككا عمككككككل دراسككككككات الحتياجككككككات  ،لدراسككككككات وتطككككككوير المنككككككاه تشكككككككيل وحككككككدة ا

وعمككككككل برنككككككام  سككككككنوي للقككككككايات يككككككتم عقككككككدها بككككككين أع ككككككاي هيئككككككة التككككككدريس  ،السككككككوق

علكككككى  وا طكككككال  ،والمشكككككغلين والخكككككريجين مكككككن اجكككككل تطكككككوير التخصصكككككات ومناهجهكككككا

والعمكككككل علكككككى حلهكككككا  ،مشكككككاكل األعمكككككال المختلفكككككةو  ،التطكككككورات الحاصكككككلة فكككككي السكككككوق

ومناقشككككككة  ،مكككككن خككككككالل مشكككككاريد التخككككككر  أو ،ل دراسكككككات يقككككككوم بهكككككا الكككككككادرمكككككن خككككككال

والمتابعكككككككة مكككككككد الكككككككوزارة فيمكككككككا يتعلكككككككق بهكككككككذه األمكككككككور  ،نتكككككككائ  هكككككككذه الدراسكككككككات معهكككككككم
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وتشكككككجيد أع كككككاي هيئكككككة التكككككدريس علكككككى العمكككككل  كككككمن هكككككذه الوحكككككدة لنقكككككل الخبكككككرات 

 .التي اكتسبوها في تطوير المناه  كل حس  تخصصه

 .عميد الكلية من نف  كادر الكليةضرورة أن يكون  .1

ــــة  .3 عطــــاء الكلي ــــة، وا  ــــف مــــن المركزي داريككككةالتخفي ، وسككككد أكبككككر حريككككة أكاديميككككة وماليككككة واص

 .التعلمية في الكليةو النقا في التجهيزات ومستلزمات البيئة التعليمية 

ـــرات متخصصـــة اســـتقطابضـــرورة  .9 ـــع بقـــدرات وخب ـــمباإلضـــافة  ،كـــوادر تتمت القـــدرات  إل

ــــة التككككدري   علككككىمتخصصككككين فككككي مجككككاالت مختلفككككة فككككي سككككوق العمككككل  يدوتشككككج ،اإلداري

 . في الكلية

وتحسككككين نظككككرة المجتمككككد  ضــــرورة أن تبــــادر الكليــــة بعمــــل أنشــــطة للتوعيــــة المجتمعيــــة .1

 . للتعليم المهني والتقني

 . من أجل تشجيد الكادر على المبادرة والبحث العلمي ضرورة تبني نظام للحوافز .1

رشــــ .1 ــــاء نظــــام اســــتقطاب وا  ــــدار ، بن ــــة الم ــــي لطلب تابعككككة فككككتق مكاتكككك  يت ككككمن اد مهن

فكككككي المحافظكككككات المختلفكككككة للعمكككككل علكككككى تسكككككويق تخصصكككككات الكليكككككة، كمكككككا يمككككككن للكليكككككة 

االسككككتفادة مكككككن طلبككككة التكككككدري  الميكككككداني فككككي التسكككككويق لكككككبع  التخصصككككات، كمكككككا يجككككك  

اسككككككتحداث وحككككككدة ل رشككككككاد المهنككككككي كجككككككزي مككككككن عمككككككادة شككككككتون الطلبككككككة لتقككككككديم خككككككدمات 

حتكككككككى بعكككككككد ا رشكككككككاد المهنكككككككي لطلبكككككككة المكككككككدارس مكككككككن المقبلكككككككين علكككككككى الصكككككككر العاشكككككككر و 

 . التوجيهي

 :آلية مقترحة لتعميق الشراكة بين الكلية والقطاعات المختلفة في المجتمع .8

  إقامككككككة معككككككر  مشككككككترك دائككككككم لعككككككر  آخككككككر مككككككا توصككككككلت لككككككه الصككككككناعة ومشككككككاريد

 .التخر  في الكلية
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 االستفادة من المعر  في نشر أخبار الكلية خالل عام منصرم. 

 لككككككى تحديككككككد المشككككككاكل الفعليككككككة التككككككي العمككككككل مككككككد أصككككككحا  األعمككككككال فككككككي المجتمككككككد ع

تككككواجههم وحلهككككا مككككن خككككالل مشككككاريد تخككككر  الطلبككككة والعمككككل علككككى تسككككويقها مككككن خككككالل 

 .المعر  لصالق الكلية والخري 

  علككككككى أو ككككككا  أبنككككككائهم وعمككككككل الكليككككككة   طالعهككككككمعقككككككد لقككككككايات مككككككد أهككككككالي الطلبككككككة

ن واحتياجكككككات التطكككككوير ويف كككككل أن يككككككون المسكككككئول عكككككن هكككككذا الجانككككك  عمكككككادة شكككككتو 

 .الطلبة

 : آلية مقترحة لتطوير التدريب الميداني .1

  أن يككككككون مشكككككرفي التكككككدري  الميكككككداني مكككككن المتخصصكككككين فكككككي ميكككككدان تخصكككككا

 .الطلبة الذين يشرر عليهم

  متككككككدربين للمشككككككرر الواحككككككد للسككككككاعة  8أن ال يزيككككككد عككككككدد الطلبككككككة المتككككككدربين عككككككن

 .المعتمدة

  األسكككككككبو  مكككككككد أن يككككككككون مكككككككن  كككككككمن دوام المشكككككككرر األككككككككاديمي يكككككككوم دوام فكككككككي

والمتسسككككككة ومتابعككككككة  ،المتكككككدربين فككككككي متسسكككككة التككككككدري  لمتابعكككككة جديككككككة المتكككككدر 

  .التطور الحاصل في المتسسات االقتصادية

 أووشككككككركات عربيككككككة التككككككدري  الميككككككداني خككككككار  الككككككوطن فككككككي متسسككككككات  تشككككككجيد 

الكككككككادر والمتككككككدربين علككككككى التطككككككورات الحاصككككككلة فككككككي  إطككككككال مككككككن اجككككككل  ،أجنبيككككككة

 . من اتفاقيات يتم التوصل لها مد هذه الشركات مجاالت العمل وذلك
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 تككككككككامين :  كككككككرورة تزويككككككككد مشككككككككرفي التككككككككدري  الميككككككككداني بككككككككاألدوات الالزمككككككككة مثككككككككل

لككككككىمواصككككككالتهم مكككككككن و  متسسكككككككات التككككككدري ، وسكككككككائل االتصككككككال المباشكككككككر بهكككككككذه  اص

 .المتسسات

  فككككتق موقككككد صككككيانة متعككككدد األغككككرا ، بحيككككث يسككككتخدم لتككككدري  الطلبككككة والصككككيانة

الصكككككيانة  أعمكككككاليسكككككتفيد الككككككادر والطلبكككككة مكككككن  ، وبحيكككككثالتخصصكككككاتلمختلكككككر 

 . ويكون أي ًا موردًا ماليًا للكلية ،التي يقومون بها ماديا وخبرة عملية

 :آلية مقترحة لدم  الكادر في الحياة العملية  .11

  تخصكككككيا جكككككزي مكككككن سكككككاعات أع كككككاي هيئكككككة التكككككدريس لق كككككائها فكككككي متسسكككككات

 .جل تطوير قدراتهمأمن  ،لبالدوابتعاثهم لمتسسات خار  ا ،محلية

   فكككككككتق مصكككككككادر المعلومكككككككات والتطكككككككوير أمكككككككام الككككككككادر واالسكككككككتفادة مكككككككن التجكككككككار

وتككككوفير ا مكانيككككات لكككككه  ،ا قليميككككة والعالميككككة فككككي مجككككال التعلككككيم المهنككككي والتقنككككي

 .للعمل على استخدام وتطبيق األسالي  الحديثة في مجال التعليم التقني

ــــــا ــــــوزاراتموجهــــــة توصــــــيات :  اني ــــــة لل ــــــيم )المعني ــــــة التعل ــــــل ووزارة التربي وزارة العم

 :(العالي

وانجكككككاز القكككككوانين التكككككي  ا سكككككرا  فكككككي تطبيكككككق االسكككككتراتيجية بصكككككورة شكككككاملة،العمكككككل علكككككى  .0

للتعلككككيم التقنككككي، وذلككككك مككككن خككككالل تفعيككككل  الوطنيككككة االسككككتراتيجية تككككدعم تنفيككككذ مككككا ورد فككككي

 .يالمجلس األعلى للتعليم والتدري  المهني والتقن

فككككككي الكليككككككات  ككككككرورة العمككككككل علككككككى زيككككككادة نسككككككبة الجانكككككك  العملككككككي فككككككي خطككككككط البككككككرام   .2

 .التقنية
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العمكككككل علكككككى تحفيكككككز متسسكككككات التعلكككككيم والتكككككدري  المهنكككككي والتقنكككككي علكككككى اعتمكككككاد اسكككككلو   .3

 .الوحدات النمطية في بناي البرام 

التصكككككككنير المعيككككككاري العربكككككككي للمهككككككن وتدعيمكككككككه بقكككككككوانين  تطبيكككككككق ككككككرورة ا سكككككككرا  فككككككي  .9

ر أصككككككككحا  األعمككككككككال علككككككككى التعامككككككككل مككككككككد مسككككككككتويات التعلككككككككيم والتككككككككدري  المهنككككككككي تجبكككككككك

 .والتقني ب نصار

 :توصيات موجهة للحكومة والجهات التشريعية بشكل عام:  ال ا

 كككككرورة سكككككن التشكككككريعات والقكككككوانين التكككككي تكفكككككل ألصكككككحا  العمكككككل الكككككذين يقومكككككون بتكككككدري  

التكككككككي تسكككككككاعد فكككككككي تحسكككككككين مسكككككككتو  التعكككككككاون بكككككككين االسكككككككتفادة الحقيقيكككككككة و الطلبكككككككة فكككككككي منشكككككككيتهم 

القطكككككا  العكككككام و القطكككككا  الخكككككاا، وذلكككككك مكككككن خكككككالل إعفكككككاي أصكككككحا  المنشكككككات الكككككذين يقومكككككون 

منهككككككا مقابككككككل رواتكككككك  يككككككتم دفعهككككككا  جككككككزياً بتككككككدري  طلبككككككة الكليككككككات والجامعككككككات مككككككن ال ككككككرائ  أو 

عمكككككال علكككككى لهكككككتالي المتكككككدربين مكككككن أجكككككل تشكككككجيعهم علكككككى التكككككدر  بجديكككككة، وتشكككككجيد أصكككككحا  األ

 . االهتمام باستيعا  اكبر عدد من المتدربين
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 قائمة المراجع

 ــــوازن ، وائككككل، والغككككالبي، طككككاهر،إدريككككس ــــيم المت ــــة التقي سلسككككلة  ،أساســــيات األداء وبطاق

 .2111، دار وائل للنشر، 0إدارة األداي االستراتيجي، ط

 العالقـــــــة بـــــــين التخطـــــــيط االســـــــتراتيجي وأداء مـــــــوظفي الكليـــــــات  ،صكككككككالح، البداونكككككككة

ــــــة  ــــــي الضــــــفة الغربي ــــــة ف ــــــة الحكومي ــــــة)التقني رسككككككالة  ،(دراســــــة اســــــتطالعية تحليلي

 .2111، القدس، فلسطينماجستير غير منشورة، جامعة القدس

 الخليـــــــل، فلســـــــطين،دليـــــــل كليـــــــة المهـــــــن التطبيقيـــــــة، جامعكككككككة بوليتكنكككككككك فلسكككككككطين ، 

2100. 

 المعرفــــة فــــي بلــــديات محــــافظتي الخليــــل وبيــــت لحــــم وأ رهــــا  إدارة، واقــــع جعبككككري، ربككككا

 .2101 رسالة ماجستير، جامعة الخليل، ،علم األداء من وجهة نظر إدارييها

  مسكككككككككككتويات المعيشكككككككككككة فكككككككككككي االرا كككككككككككي الفلسكككككككككككطيني ،  ل حصكككككككككككايالجهكككككككككككاز المرككككككككككككزي

م اهلل، ، را(2101كككككككككانون ثكككككككككاني -2111كككككككككانون ثكككككككككاني)التقريككككككككر النهكككككككككائي : الفلسككككككككطينية

 .2101 ،فلسطين

  ،مشـــــرو  النشـــــر والتحليـــــل لبيانـــــات التعـــــداد، الجهكككككاز المرككككككزي ل حصكككككاي الفلسكككككطيني

الخصـــــائص االجتماعيـــــة واألســـــرية والزواجيـــــة والتعليميـــــة واالقتصـــــادية ل ســـــرة فـــــي 

 .2111 ، رام اهلل، فلسطين،(2112-0112) األراضي الفلسطينية

  ،ـــــة ،"لمتسسكككككات التعلكككككيم العكككككالي التخطكككككيط االسكككككتراتيجي "الجهنكككككي، محمكككككد ـــــة المعرف مجل

 2111، 091، العككككككككككككككككككككككدد األرشــــــــــــــــــــــيفية، شــــــــــــــــــــــهرية تربويــــــــــــــــــــــة  قافيــــــــــــــــــــــة

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=913 

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=913
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  ،ـــين مؤسســـات جكككويلس، زيكككاد ـــاء شـــراكة ب ـــرح لبن ـــي أنمـــوذج مقت ـــي والتقن ـــيم المهن التعل

غيككككر  دكتككككوراهرسككككالة  وســــوق العمــــل فــــي ضــــوء الواقــــع والتجــــارب العالميــــة المعاصــــرة،

 .2100األردن،  منشورة، جامعة عمان العربية،

  ،الجككككككككودة الشككككككككاملة فككككككككي متسسككككككككات التعلككككككككيم  إدارةمتطلبككككككككات تطبيككككككككق " الحربككككككككي، محمككككككككد

 0921-0928السكككككككككعودية، ، جامعكككككككككة الملكككككككككك سكككككككككعود، المملككككككككككة العربيكككككككككة "العكككككككككالي

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/8349 
  ،تخطككككككيط التعلكككككيم المهنككككككي والتقنكككككي وفقككككككا الحتياجكككككات عككككككالم العمكككككل فككككككي "الحشكككككوة، مكككككازن

المككككككتتمر التح كككككيري للككككككدول العربيككككككة للمككككككتتمر  إلككككككىمقدمكككككة  ،"القكككككرن الحككككككادي والعشككككككرين 

 . 0118أبوظبي، ،الثاني حول التعليم المهني والتقني

 سياســــات تطــــوير قــــدرة التعلــــيم والتــــدريب الوهككككا ،  وعبككككد العزيككككز، عبككككد، ، محمككككدخليفككككة

معهككككد أبحككككاث المهنــــي لتلبيــــة االحتياجــــات التدريبيــــة للمنشــــآت الصــــغيرة والمتوســــطة، 

 . 2101 رام اهلل، فلسطين، ،(ماس)الفلسطينيالسياسات االقتصادية 

  ،ـــــــي المنظمـــــــات األدرة، عبكككككككد البكككككككاري ـــــــا األداء البشـــــــري ف ـــــــة تكنولوجي ســـــــ  النظري

ــــة المعاصــــرة، ــــة العربي ــــي البيئ ــــا ف سلسككككلة بحككككوث ودراسككككات، المنظمككككة العربيككككة  ودالالته

 . 2119، ، القاهرةا داريةللتنمية 

  ،ــــق الجــــودة الشــــاملةرا ككككي، ميرفككككت ــــات تطبي ــــي  معوق ــــيم المهن ــــي مؤسســــات التعل ف

الجامعككككككة  بحككككككث تكميلككككككي، ،والتقنــــــي فــــــي محافظــــــات غــــــزة وســــــبل التغلــــــب عليهــــــا

 .2112، فلسطين، غزة ،ا سالمية

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/8349
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 الضــفة فــي المهنــي والتقنــي والتــدريب فــي التعلــيم اإلنــاث، الرمحككي، أحمككد، وآخككرون 

السياسككككات االقتصككككادية  أبحككككاثمعهككككد  وفــــرص،ت وطموحــــا غــــزة واقــــع وقطــــا  لغربيــــةا 

  .2111رام اهلل، فلسطين،  ماس،-الفلسطيني

  ،مككككككد  موايمككككككة خريجككككككي مراكككككككز التككككككدري  المهنككككككي الحتياجككككككات " 2101الككككككزرو، صككككككالح

مجلكككككة جامعكككككة النجكككككاح  "2112-2119سكككككوق العمكككككل فكككككي ال كككككفة الغربيكككككة خكككككالل الفتكككككرة 

 .132 -120، ا (2) 29، مجلد (العلوم ا نسانية)لألبحاث 

  ،منهجية تورينو األرل الفلسطينية المحتلة"الزرو، صالح، وآخرون" ETF  ،2101. 

 سككككككككرد مصككككككككطلحات منككككككككاه  التعلككككككككيم والتككككككككدري  المهنككككككككي الككككككككزرو، صككككككككالح، وآخككككككككرون، م

 .GIZ، 2112 والتقني،

  ،ــــة الزيككككر،عال ــــدربين حال دور التــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي خلــــق فــــرص عمــــل للمت

ـــــة مجتمـــــع غـــــزة ـــــروا-دراســـــية كلي ، غكككككزة– ا سكككككالميةرسكككككالة ماجسكككككتير، الجامعكككككة  ،االن

 . 2111فلسطين، 

  ،ــــة،سككككالم، فككككتاد، وآخككككرون ــــاهيم اإلداريــــة الحدي   مزيككككدة 1،طاألردنككككيمركككككز الكتكككك   المف

 .2111عمان، األردن، ومنقحة، 

  شككككككككبانة، لككككككككتي، بيككككككككان بمناسككككككككبة يككككككككوم الطفككككككككل العككككككككالمي، الجهككككككككاز المركككككككككزي لالحصككككككككاي

 .2111الفلسطيني، رام اهلل، 

  ،واقــــع التخطــــيط االســــتراتيجي فــــي مؤسســــات التعلــــيم التقنــــي فــــي الشككككويخ، عككككاطر

 .2112فلسطين، ، رسالة ماجستير، الجامعة ا سالمية، غزة، محافظات غزة
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 آليكككككككات النهكككككككو  برسكككككككالة الكليكككككككات التقنيكككككككة العربيكككككككة فكككككككي  كككككككوي بعككككككك  " ،عامر،ناصكككككككر

ورقككككككككككة علميككككككككككة مقدمككككككككككة لمككككككككككتتمر التعلككككككككككيم المهنككككككككككي والتقنككككككككككي فككككككككككي  ،"الخبككككككككككرات الرائككككككككككدة

، نكككككككابلس، ،كليكككككككة هشكككككككام حجاوي،جامعكككككككة النجكككككككاح(واقكككككككد وتحكككككككديات وطموحكككككككات)فلسكككككككطين

 .2118 فلسطين،

  ،الشـــراكة بـــين مؤسســـات التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي وســـوق العكككاني، طكككارق، وآخكككرون

 . 2113، ليبيا،، بنغازي، المركز العربي لتنمية الموارد البشرية0، طالعمل

 ،ـــــق، العجمكككككي، محمكككككد ـــــوي النظريـــــة والتطبي دار المسكككككيرة للنشكككككر  اإلدارة والتخطـــــيط الترب

 . 2100، عمان، األردن، 2والتوزيد، ط

 ،تكككككككككدخالت -تفعيكككككككككل اسكككككككككتراتيجية التعلكككككككككيم والتكككككككككدري  المهنكككككككككي والتقنكككككككككي" كحيكككككككككل، هشكككككككككام

ورقكككككة عمكككككل مقدمكككككة فكككككي المكككككتتمر األول للتعلكككككيم المهنكككككي والتقنكككككي كليكككككة هشكككككام  ،"-مقترحككككة

 م2118 ، فلسطين،نابلس –حجاوي 

  إلى، مقدمة "توجه مقترح لتمويل التعليم العالي الفلسطيني"كحيل، هشام، ورقة عمل بعنوان 

 . 2112المتتمر الثالث للجودة والتميز في متسسات التعليم العالي، رام اهلل، فلسطين، 

 ،درجـــة تطبيـــق التخطـــيط االســـتراتيجي فـــي مـــديريات التربيـــة والتعلـــيم فـــي  الككككردي، رنكككا

ـــا ـــاملين فيه ـــن وجهـــة نظـــر الع ـــة م ، رسكككالة ماجسكككتير، جامعكككة محافظـــات الضـــفة الغربي

 .2101النجاح، فلسطين، 

  ،أساســــــــيات التخطــــــــيط التربــــــــوي النظريـــــــــة و لكحككككككككل، لخ ككككككككر، وفرحككككككككاوي، كمككككككككال

ـــــق الوطنيكككككة، المعهكككككد الكككككوطني لتككككككوين مسكككككتخدمي التربيكككككة وتحسكككككين ، وزارة التربيكككككة التطبي

 .2111مستواهم، الجزائر، 
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  لخبكككككراي التعلكككككيم والتكككككدري  الفنكككككي والمهنكككككي والق كككككايا المتعلقكككككة  ا قليميكككككةمجموعكككككة العمكككككل

 .2111، األردنفي  أقيمتبالتوظير، ملخا الورشة التي 

  الكليكككككككات التقنيكككككككة فكككككككي مسكككككككلم، عبكككككككد القكككككككادر، مصكككككككادر ال كككككككغوط المهنيكككككككة وأثارهكككككككا فكككككككي

 .2112محافظات غزة، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين،

 واقع التعليم التقني والمهني في األراضي المحتلة،تيسير، القيق، عبد الرحمن،  ،مسودي 

 .0111، رابطة الجامعيين، مركز األبحاث، الخليل، فلسطين، 1سلسلة دراسات تربوية رقم

  د، التعلككككككككيم المهنككككككككي فككككككككي األرا ككككككككي المحتلككككككككة، مركككككككككز دراسككككككككة وتوثيككككككككق معيككككككككاري، محمككككككككو

 .0110المجتمد الفلسطيني، جامعة بيرزيت، بيرزيت فلسطين، 

  ،ــــة مــــن القــــوس هككككالل، رنككككدة، وآخككككرون دراســــة االحتياجــــات التدريبيــــة الكميــــة والنوعي

دعككككككم  -، المشككككككرو  البلجيكككككككيالعاملــــــة المدربــــــة ضــــــمن مســــــتويات العمــــــل األساســــــية

 .2100، فلسطين، 0والتدري  المهني والتقني الفلسطيني، طالتعليم 

  ،ــــي المحافظــــة هككككالل، رنككككدة، والسككككاليمة، جككككالل الدراســــة االقتصــــادية لســــوق العمــــل ف

، الخبيككككر ضــــمن التــــدريب المجتمعــــي علــــم التشــــغيل الــــذاتي فــــي محافظــــة الخليــــل–

 .2101 فلسطين، ،الوطني اوبتموم

  ،اســــــتراتيجية التعلــــــيم المهنــــــي والتقنــــــي " وزارة العمككككككل،وزارة التربيككككككة و التعلككككككيم العككككككالي

 . 2101، رام اهلل، فلسطين ،"المراجعة

 ،التجربككككككككة" ،ا دارة العامككككككككة للتخطككككككككيط والتطككككككككوير التربككككككككويوزارة التربيككككككككة والتعلككككككككيم العككككككككالي 

ورقككككككة عمككككككل  ،"الفلسككككككطينية فككككككي التعلككككككيم والتككككككدري  المهنككككككي والتقنككككككي الواقككككككد والطموحككككككات
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نحكككككو لمسكككككئولي التخطكككككيط والمنكككككاه  لتوجيكككككه التعلكككككيم  ا قليميكككككةورشكككككة العمكككككل  إلكككككىمقدمكككككة 

 .2111 ،العربية المتحدة ا ماراتللشغل، دولة  التتهيل

 ،2101 ، رام اهلل، فلسطين،"االستراتيجية الوطنية للتشغيل" وزارة العمل. 

 منشورات المنظمة العربية  المتوازن، االداء لتقييم االستراتيجي البعدمحمد،  ،يوسر

  .2111للتنمية ا دارية القاهرة، مصر، 
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 المقابالت الداخليةدليل ( 0)ملحق رقم 

 دليل المقابالت الداخلية 

 المحور األول

هل شاركت في إعداد  إستراتيجية التعليم و التدري  المهني و التقني أو كنت ع وا في  .0

 إحد  ورشات العمل الخاصة بمناقشتها؟

  ال   نعم

 إذا كانت ا جابة ال ما السب  في عدم المشاركة؟

 :األسئلة التالية إذا كانت ا جابة نعم اج  عن

هل يمكن أن تشكل ا ستراتيجية الوطنية إطارا عاما لعمل متسسات التعليم و التدري   .2

 التقني و المهني أم هي مناسبة لنو  معين من متسسات التعليم التقني و المهني؟ ما هو ؟

 ما هي جوان  القوة في الخطة الوطنية؟ .3

 فيها؟( القصور)ما هي جوان  ال عر  .9

الخطة الوطنية األكثر ارتباطا بكلية المهن التطبيقية؟ و هل هي من العوامل ما جوان   .1

 التي تاخذها بعين االعتبار عند التخطيط للكلية؟

 :المحور ال اني

 ما مد  قناعتكم ب رورة التخطيط الستراتيجي للكلية؟ كير تترجمون هذا االهتمام .0

 من المسئول عن التخطيط االستراتيجي في الكلية؟ .2
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 جد رتية وا حة للكلية؟هل يو  .3

 هل يوجد رسالة وا حة للكلية؟ .9

 هل يوجد خطة إستراتيجية للكلية؟  .1

 هل يتم تحليل بيئة الكلية عند التخطيط؟ .2

 هل يوجد أهدار وا حة للكلية؟ .2

الالزمة لتحقيق تلك الخطط؟ما هي ا جرايات ( و األموال)هل يتم توفير ا مكانات المادية  .8

 توفيرها؟المتبعة و من المستول عن 

هل يتم توفير ا مكانات البشرية الالزمة لتحقيق تلك الخطط؟ما هي ا جرايات المتبعة و  .1

 من المستول عن توفيرها؟

و آليات عمل )خطط طويلة األجل و قصيرة األجل إلىهل يتم ترجمة الخطة ا ستراتيجية  .01

 ؟(محددة و وا حة

على التخطيط ( قد ا داريةو التعيير المستمر على الموا)ما تتثير دوران العمل .00

 االستراتيجي؟

 هل تم و د عال  لمشكالت موجودة فعليا في الكلية  من الخطة ا ستراتيجية للكلية؟ .02

هل يتم االستفادة من متسسات أخر  أو خبرات خارجية في عملية التخطيط االستراتيجي  .03

 في الكلية؟ما نوعها و ما حدود مشاركتها؟

ومناقشتها مد الجهات المستولة عن التخطيط في الكلية قبل  هل تم دراسة الخطة الوطنية .09

 البدي بالتخطيط االستراتيجي في الكلية من اجل أخذها بعين االعتبار؟ 

 :المحور ال الث

 هل يوجد منهجية وا حة لقياس أداي الكلية و ما هي؟  .0
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 ؟األهميةرت  أولويات أبعاد قياس األداي التي تهتم بها عند تقييم أداي الكلية حس   .2

هل يوجد مقاييس محددة تستخدم كمتشرات على تحقيق األهدار ؟و كير يتم تحديد هذه  .3

 المقاييس؟ 

 هل يتم تقييم مد  التزام الكلية وأفرادها بتنفيذ الخطط؟كير؟ .9

هل يوجد نظام محدد للحصول على التغذية الراجعة من جميد األطرار ذات العالقة  .1

 هدار؟ما هو ؟لقياس األداي و التعديل على األ

 هل تعتقد أن زيادة االلتزام بالخطة ا ستراتيجية ستحسن من أداي الكلية ؟و لماذا؟ .2

هل يوجد نظام مالي للكلية يو ق التحليالت المالية المطلوبة للكلية  ويزود إدارة الكلية  .2

 بتقارير مالية بشكل يمكن إدارة الكلية من قياس أدائها ؟ 

 اس ر ي الطلبة و الرد على شكاويهم وتوفير متطلباتهم؟ما هي المنهجية المتبعة لقي .8

هل يوجد آلية محددة للتواصل مد الخريجين و االستفادة من المعيقات التي واجهتهم عند  .1

 دخولهم سوق العمل لالستفادة منها في تحسين مواصفات خرجي الكلية؟

 هل توجد تقارير إحصائية ل بط عمليات تنفيذ الخطط؟ .01

المالية و التقنية )لمتبعة ل مان التوزيد األمثل و االستخدام الفعال للمواردما هي اآلليات ا .00

 ؟ (و البشرية

 هل يوجد نظام لتبني األفكار ا بداعية و تشجيد العاملين على المشاركة؟ .02

؟هككككككككككل يوجككككككككككد نظككككككككككام محككككككككككدد للحككككككككككوافز الماديككككككككككة و المعنويككككككككككة للمككككككككككوظفين فككككككككككي الكليككككككككككة  .03

 ؟كير؟باألدايمرتبط 

 ر ى العاملين فيها ؟ وما هي؟ هل يوجد آلية لقياس .09
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مد  اعتماد ا دارة على تكنولوجيا المعلومات و التقارير الواردة من أنظمة المعلومات  .01

 المستخدمة في عملية اتخاذ القرار؟

 آليات مقترحة لتحسين أداي الكلية؟ .02

 :المحور الرابع

 ما هي المنهجية المتبعة للتعرر على األثر الذي تحدثه الكلية في المجتمد؟  .0

 كير تقيس مساهمة الكلية في خدمة المجتمد و قبوله لها ؟ .2

 هل تقوم الكلية بعمل شراكات تطوير و تدري  مد المنشات االقتصادية؟ .3

متخصصة هل تبحث الكلية عن احتياجات المنشات االقتصادية من فنيين في مجاالت  .9

 لتوفر التخصصات المناسبة لهذه االحتياجات؟

هل يساهم خريجو الكلية في تحسين أداي المنشات التي يعملون فيها في مجاالت  .1

 تخصصاتهم؟ وما هي آلية المتابعة؟

هل تعمل الكلية على تحديد المهارات الناقصة عند الفنيين الذين يعملون فعليًا في  .2

 اصة بتطوير هذه المهارات؟المتسسات و تقديم البرام  الخ

 هل تدعم الكلية أنشطة لتعميق دم  الطلبة في واقد الحياة العملية؟ .2

هل تقيم الكلية نشاطات تساهم في دم  الفئات المهمشة في المجتمد من اجل زيادة  .8

 تفاعلهم وتطوير الوعي عندهم؟

 هل يوجد آليات مقترحة لتعميق تتثير الكلية في مجتمعها؟ .1
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 دليل المقابالت الخارجية (2)ملحق رقم

 دليل المقابالت الخارجية

 حدثنا عن تجربتك السابقة في كلية المهن التطبيقية؟ .0

 ما تقييمك ألداي الكلية في تلك المرحلة؟ .2

 هل كنتم تقومون بالتخطيط ألنشطة الكلية في تلك الفترة ؟ .3

 آمال و أفكار كنت تطمق بتحقيقها في الكلية و لم تتحقق في عهدكم؟ .9

 ل و أفكار كنت تطمق أن تتحقق من خالل الكلية؟أما .1

 ما هي األفكار التي ستعمل على تطبيقها في الكلية لو عملت بها اآلن؟  .2

 ما جوان  القوة التي تراها في الكلية؟ .2

 ما جوان  ال عر التي تراها في الكلية؟ .8

 ما الفرا التي تراها تحيط بالكلية؟ .1

 ما التهديدات التي تراها تحيط بالكلية؟ .01

 كير يمكن تفعيل المتسسة بحيث تصبق أكثر استجابة الحتياجات سوق العمل؟ .00

 ماذا تعرر عن إستراتيجية التعليم و التدري  المهني و التقني ؟ .02

 هل تعمل الكلية على االستفادة من ا ستراتيجية في خطتها ا ستراتيجية؟ .03

 مشابهة خارجية؟  هل تعمل الكلية على االستفادة من الخطط ا ستراتيجية في متسسات  .09

 ماذا  يمكن أن تقدم الكلية للمجتمد برأيك؟  .01

كير يمكن  برأيك تعزيز التفاعل والتعاون بين المجتمد والكلية؟كير يمكن أن تعمل الكلية  .02

 على دم  طلبتها في الحياة العملية و خدمة مجتمعهم؟
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ية فنية صناعية تجار )كير يمكن أن تعمل الكلية على تطوير القطاعات المختلفة  .02

 ؟(الخ..نقابات

ما الشراكات التي تقوي من قدرات الكلية في تطوير خدماتها للمجتمد والتي يج  على  .08

 الكلية أن تقوم بعملها و مد من ؟

 ماذا يمكن أن يقدم المجتمد المحلي  للكلية؟ .01
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 ألغرا  الدراسة اسماي الشخصيات التي تمت مقابلتها( 3)ملحق رقم 

الوظيفة السابقة في  الوظيفة الحالية االسم الرقم

 كلية المهن التطبيقية

مدرس في كلية المهن  احسان المحتس   .1

 التطبيقية

 مدرس

 - ع و مجلس امناي احمد بصيلة  .1

رئيس قسم الحاسو   اكرم يونس  .1

 وتكنولوجيا المعلومات

- 

نائ  رئيس جامعة  ايمن سلطان  .1

بوليتكنك فلسطين 

 لخدمة المجتمد

 مدرس

مدير دائرة الموارد  بهاي حسان. م  .1

البشرية في جامعة 

 بوليتكنك فلسطين

- 

عميد كلية المهن  جالل الساليمة  .1

 التطبيقية

 

مدرس في كلية المهن  حسن قزاز  .1

 التطبيقية

 مدرس

 مدرسمدرس في كلية المهن  حسين المحتس   .1
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 التطبيقية

مدير وحدة متابعة  فادي السويطي  .1

جامعة الخريجين في 

 بوليتكنك فلسطين

- 

مدير دائرة الرقابة  فايز القواسمي  .11

المالية و االدارية في 

 رابطة الجامعيين

 محاس 

رئيس قسم العلوم  فواز النواجعة  .11

االدارية والمصرفية في 

 كلية المهن التطبيقية

 مدرس

مدرس في كلية المهن  فوزي الجمل  .11

 التطبيقية

 فني في مشاغل الكلية

مدرس في كلية المهن  طهبو محمود   .11

 التطبيقية

رئيس قسم العلوم 

في  االدارية والمصرفية

 كلية المهن التطبيقية

مدرس في كلية المهن  م ر السويطي  .11

 التطبيقية

 مدرس

مدرس في كلية الهندسة  نزار عمرو .م  .01

في جامعة بوليتكنك 

 فلسطين

 كلية العميد 
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عميد القبول و التسجيل  وائل عواد  .11

جامعة بوليتكنك في 

 فلسطين

رئيس دائرة االدارة 

 والحاسو 

ورئيس دائرة الحاسو  

 وتكنولوجيا المعلومات

مدرس في كلية المهن  وليد المحتس   .11

 التطبيقية

 مدرس

مدرس في كلية المهن  يوسر القواسمي  .11

 التطبيقية

رئيس دائرة المهن 

الهندسية في كلية المهن 

 التطبيقية

في كلية المهن  مدرس سميرة ابوغليون  .11

 التطبيقية

رئيس دائرة االدارة 

والحاسو  في كلية 

 المهن التطبيقية

رئيس جامعة بوليتكنك  ابراهيم المصري .د  .11

 فلسطين

 مدرس

مدير عام التعليم  زياد جويلس .د  .11

المهني و التقني في 

وزارة التربية والتعليم 

 العالي

 عميد الكلية

 - ع و مجلس امناي سفيان سلطان .د  .11

 -مدير وحدة التخطيط  سهيل سلطان .د  .11
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والتطوير والعالقات 

العامة في جامعة 

 بوليتكنك فلسطين

وكيل مساعد لشتون  فواز مجاهد .م  .11

التخطيط  والتطوير في 

 وزارة التربية والتعليم

مدرس ومنسق لجنة 

التخطيط والتطوير في 

 البوليتكنك

مدير وحدة التكامل مد  ماهر الجعبري .د  .11

 الصناعة

 

 الكلية عميد مدير مكت  استشارات محمد طه سيد أحمد .د  .22

مدير وحدة توكيد  محمود الصاح  .د  .11

 جودة والنوعيةال

 مدرس

نائ  رئيس جامعة  مصطفى ابو الصفى .د  .11

بوليتكنك فلسطين 

 للشتون االكاديمية

 

نائ  رئيس جامعة  نافذ ناصر الدين .د  .11

بوليتكنك فلسطين 

 االداريةللشتون 

 مدرس

محا رة في جامعة  ة سمر الناظر.د  .11

 بيرزيت

 مدرس

  ع و مجلس امناي ابراهيم عمرو  .11
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 - رئيس مجلس االمناي أحمد سعيد بيو  التميمي  .11

رئيس اتحاد الصناعات  السيد روبين الجوالني  .11

 الجلدية

 -

 - ع و مجلس امناي السيد سليمان ابواسنينة  .11

-  رئيس شركة االلكترود السيد محمد كمال حسونة  .11

رئيس ملتقى رجال  خ ر القواسمي .م  .11

 الخليل–االعمال 

 ع و مجلس امناي

 رئيس دائرة مدير مكت  هندسي عمران سلطان .م  .11

-  رئيس الغرفة التجارية محمد غازي الحرباوي .م  .11

رئيس لجنة االنتخابات  هشام كحيل .م  .11

 المركزية

 عميد الكلية

 


