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Abstract: 

The study aimed to investigate the professional development for the academic staff at the 

palestiniand technical educational colleges; therefore, the researcher used the desceiptive in the 

modern higher education institutions. Then the reaserchir investigated the reality of professional 

development in the Palestinian technical colleges, the outcomes of the study suggested three 

approaches to improve the professional development in the Palestinian technical colleges, such 

professional development based on training packages, professional development based on action 

researcg, and professional development based on competencies. 
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 مقدمة

فٌثً وتكنولوجٌثً متسثرعث، ًوموتكبة لهذت تلتطور ال بد من إعدتد تلفرد إعدتدت ٌمكنه من تلتفثعل مع معطٌثت هذت ٌشهد تلعثلم تطورتً معر

تلتطور بشكل منثسج، والن عملٌة تلتعلم وتلتعلٌم تشكل عنصرتً أسثسٌث فً إحدتث هذت تلتطور فثن أهم تلدعثبم تلتً تركز علٌهث 

 تد وإعدتدهم وتطوٌرهم بصورة مستمرة لتلبٌة حثجثت تلمجتمع تلضرورٌة.فلسفة تلتربٌة تكمن فً تهٌبة تألفر

ٌُعد بمثثبة تألدتة تلتنفٌذٌة تلتً ٌعتمد علٌهث تلمجتمع فً تشك ٌل هوٌته ولمث كثن تلتعلٌم لٌس هدفثً قثبمثً بذتته مستقالً عن تلمجتمع وإنمث 

مصثلحه وٌحقق أهدتفه، فإن خبرتء تلتعلٌم بهذت تلمعنى هم صنثع  وتلحفثظ على مقومثت حٌثته وتلعمل على إعدتد أفرتده بمث ٌخدم

، لذلك فقد تتسع تلتعلٌم فً زمثننث هذت وتفرع نتٌجة للتؽٌر فً وسثبل (1)فلسفة تلمجتمع، وتصحثج تلكلمة تألخٌرة فً صٌثؼة أهدتفه

ٌّز بثلتخصصٌة وتلتركٌز على تلمجثل تلوتحد وتلتب حر فٌه بهدؾ خلق فرص عمل أفضل لمخرجثت تالتصثل كمث تتسعت مجثالته وتم

، ولمث للتعلٌم تلتقنً فً عصرنث تلحثضر من أهمٌة عظٌمة، ودور كبٌر فً تحقٌق تلتنمٌة تالقتصثدٌة وتلنهوض (2)تلنظثم تلتعلٌمً

نجثح تلتعلٌم تلتقنً فً  بثلمجتمع لٌتحول من مجتمع معتمد على سوته من تألمم، إلى مجتمع منتج محققثً للكفثٌة تلذتتٌة تلدتخلٌة، فإن

تلمسثهمة فً تلتنمٌة تالقتصثدٌة ٌعتمد على مث ٌحققه من منجزتت علمٌة، ومث ٌحققه تلخرٌجون من مهثرتت تسثعد فً تنمٌة 

تلمإسسثت تالنتثجٌة فً تلمجتمع، وعلى مث ٌحققه تلتعلٌم تلتقنً من تحدٌث مستمر فً برتمجه وتخصصثته بمث ٌتالءم مع تلتطورتت 

 .(3)مٌة وتلتقنٌة تلعثلمٌة، الستزرتع تقنٌة محلٌة تسثعد تلمجتمع فً تلدخول إلى عثلم تلتكنولوجٌث وعولمة تالتصثالت وتلمعلومثتتلعل

ٌعتبر تحسٌن قطثع تلتعلٌم تلتقنً فً فلسطٌن بمثثبة تحٍد كبٌر، حٌث ٌشٌر تلوضع تلرتهن إلى تلتدنً تلشدٌد فً معدالت تلتحثق لهذت 

تلجنسٌن فً هذت تلمجثل، وتقل هذه تلنسبة أكثر إذت مث تحدثنث عن تلطلبة تإلنثث، وٌمكن أن تعزى أسبثج تدنى معدالت  تلطلبة من كال

تاللتحثق إلى تلثقثفة تلسثبدة فً تلمجتمع تلفلسطٌنً تلتً ال تعطً بدورهث قدرتً لهذت تلقطثع وال تسثعد على تشجٌع تلطلبة لاللتحثق 

بنثء تقتصثد وطنً فلسطٌنً كمتطلج أسثسً وهثم لبنثء تلدولة تلفلسطٌنٌة، م بثلتعلٌم تلتقنً بثعتبثره تألدتة لجثء تالهتمث، لذلك (4)به

لذلك تسعى تطرتؾ تلتعلٌم تلتقنً تلفلسطٌنً إلى موتءمة خرجً تلتعلٌم تلتقنً مع تحتٌثجثت ومتطلبثت سوق تلعمل، ومن هنث فإن 

فلسطٌنٌة تسعى إلى تخرٌج تلكفثءتت تلمدربة وتلتً ٌحتثجهث سوق تلعمل تلفلسطٌنً تلحثلً تلكلٌثت تلتقنٌة تلعثملة فً تألرتضً تل

وتلمستقبلً، لتسثهم فً بنثء تقتصثد وطنً فلسطٌنً كمتطلج أسثسً وهثم لبنثء تلدولة تلفلسطٌنٌة،  وأٌضثً فإن تطرتؾ تلتعلٌم تلتقنً 

، ومن ثم فثالرتقثء بؤي مجتمع (5)تحتٌثجثت ومتطلبثت سوق تلعملتلفلسطٌنً تسعى جثهدة إلى موتءمة تلنظثم ومخرجثته مع 

مرهون بتوتفر تلمخرج تلتعلٌمً تلمسلح بعلوم تلعصر، تلقثدر على سد حثجة تلسوق تلمحلٌة ذتتٌث وتلتحول من أزمة تالستٌرتد 

تلتطوٌر لترقٌة جودة تلتعلٌم وإشرتك طلبة  وتالستهالك إلى مرحلة تإلنتثج وتلتصدٌر ممث ٌحتم تلتركٌز على "تلكٌؾ ال تلكم"، وتعتمثد

، وترتبط تلبرتمج تلتعلٌمٌة وتلتدرٌبة تلمتعلقة بثلتعلٌم تلتقنً (6)تلتعلٌم تلتقنً بفروعه تلمتخصصة مع أصحثج تلعمل من تجل تلتؽٌٌر

معثلجة تلتعلٌم تلتقنً كمنظومة  بثلرإٌة تلعثمة للدولة فٌمث ٌتعلق بثالستثمثر فً رأس تلمثل تلبشري، أو تالقتصثد تلمعرفً، وتتم

متكثملة من قبل تلمخططٌن وتلمسإولٌن عن تلسٌثسثت تلتربوٌة تلعثمة وسٌثسثت تلتدرٌج وتلتشؽٌل، وقد ظهر من درتسة تلتجثرج 

تلمنثهج  تلدولٌة أهمٌة تلتعثمل مع تطوٌر مخرجثت تلتعلٌم تلتقنً من خالل تطوٌر تلعملٌة تلتعلٌمٌة وتلتدرٌبٌة بحٌث ٌشمل تطوٌر

 .(7)وطرق تلتدرٌس وربط ذلك بتطوٌر تلمدرسٌن وتلمدربٌن، وتسخٌر وسثبل تإلعالم لتؽٌٌر تلثقثفثت وتلقٌم تلالزمة لذلك



تعد قثطرة تلتنمٌة بمجثالتهث تلمختلفة، كمث أنهث تمثل  -وتلكلٌثت تلتقنٌة فً فلسطٌن إحدتهث-وإن مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً فً تلعثلم ككل 

رة تلتً تمد قطثعثت تلعمل وتإلنتثج تلمختلفة بمث تحتثجه من كوتدر مإهلة فً شتى تلمجثالت، وتمثل مرجعثً لهذه بٌوت تلخب

تلقطثعثت فً حل مث ٌوتجههث من مشكالت من جهة، وتطوٌرهث وتالرتقثء بهث من جهة أخرى، وتقوم تلمإسسثت بدورهث هذت عبر 

، وإذت كثنت تلكلٌثت تلتقنٌة كإحدى مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً فً (8)مً وخدمة تلمجتمعثالثة مجثالت ربٌسٌة هً تلتدرٌس وتلبحث تلعل

فلسطٌن قثطرة تلتنمٌة فإن عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة فٌهث ٌعد تلمحرك تألسثس لهث، وبقدر جودته وترتقثء مستوى أدتبه بقدر نجثح 

، وٌعّد دعمه من أهم تلمهثم (9)عثت نحو تلتقدم وتلرقً وتلرفثهتلمإسسة تلتعلٌمٌة فً أدتء دورهث فً قٌثدة تلمجتمع فً شتى تلقطث

تلمنثطة بمن ٌعملون فً حقل تلتعلٌم، فهو أكثر تلمصثدر قٌمة ألي بلد، لذلك ٌجج أن ٌوفر له تلوقت وتلمصثدر تلتً تسثعده فً 

توى تلعثلم بضرورة تنظٌم تلعدٌد ، لذلك تهتمت مإسسثت تلتعلٌم تلعثلى على مس(10)تلنمو وتلتطور لٌصل إلى مصثؾ تلمختصٌن

هث، من تلبرتمج تلمستمرة للتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة وتلقٌثدتت تلتربوٌة فٌهث، وذلك لتطوٌر وتنظٌم تلقدرة تالستثمثرٌة ل

 .)99(ة تلمهنٌةوزٌثدة قدرتهث تالستٌعثبٌة فً ظل سٌثسثتهث وتلتً تعبر عن مدرى قدرتهث على تالستفثدة من برتمج تلتنمٌ

تمثل تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً هذه تلكلٌثت مدخالً مهمثً وأسثسٌثً من مدخالت تلعملٌة تلتعلٌمٌة، وُتعنى لذلك 

مع بتحسٌن أدتء تلعثملٌن، من قٌثدتت تربوٌة وإدترٌٌن مث ٌجعلهم قثدرٌن على تلقٌثم بؤدوترهم ومتطلبثت عملهم بكفثءة وفثعلٌة، و

تطور تلوظثبؾ تألسثسٌة للكلٌثت تلتقنٌة وسعٌهث لتحقٌق تلجودة تلشثملة وموتجهة تلتحدٌثت تلمستقبلٌة، تنتشر مفهوم تلتنمٌة تلمهنٌة 

فٌهث سوتء فً دول تلعثلم تلمتقدمة أو تلنثمٌة على حد سوتء، لإلفثدة تلمثلى من أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة وتدعٌم قدرتتهم، ولتعزٌز 

كلٌثت فً تحقٌق وظثبفهث، وهذت تلمفهوم تألشمل ٌعنً أن تلتنمٌة تلمهنٌة هً تلوسٌلة تلتً ٌستطٌع أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة دور تل

وتلقٌثدتت من خاللهث تكتسثج وتعزٌز معثرفهم ومهثرتتهم ومعتقدتتهم تلضرورٌة لتوفٌر مستوٌثت تعلٌمٌة وإدترٌة مرتفعة، حٌث 

لٌم تلعثلً قضٌة ملحة على نحو متزتٌد فً جمٌع أنحثء تلعثلم لكً ٌستطٌع قطثع تلتعلٌم تلتكٌؾ مع أصبحت مهنٌة تألدتء فً تلتع

 .)98(تلتؽٌرتت فً حجم وطبٌعة تلتعلٌم تلعثلً فً ظل منثخ تنثفسً عثلمً متزتٌد

مزٌد من تلخبرتت وتلمعلومثت تلتً وتسثعد تلتنمٌة تلمهنٌة فً تحسٌن جودة تلحٌثة تلمهنٌة دتخل تلكلٌثت تلتقنٌة، وإكسثج موظفٌهث تل

تسهم فً رفع مستوتهم تلفكري وتلثقثفً وتلمهنً، وتنمٌة تستعدتدهم للقٌثم بؤدوتر جدٌدة، وتنمٌة مهثرتتهم سوتء من خالل إكسثبهم 

هنٌة تلفعثلة ٌجج أن تزود ، وتلتنمٌة تلم(94)تلمهثرتت تلمتعددة أو إكسثبهم تلقٌم تلمالبمة لطبٌعة مهنتهم وأدوترهم تلحثلٌة وتلمستقبلٌة

، (93)عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة بثلقدرة على تبتكثر تسترتتٌجٌثت حدٌثة تتعلق بثلوتجبثت تلمطلوبة منه فً عمله لمقثبلة متطلبثت تلتؽٌٌر

وتستند تلتربٌة تلمستمرة  لذلك ٌنتمً مفهوم تلتنمٌة تلمهنٌة وتلمفثهٌم تلمرتبطة به إلى فلسفة ومبثدئ تلتربٌة تلمستمرة وتلتربٌة تلذتتٌة،

لمعنى تلتؽٌٌر ومتضمنثته فً تلجوتنج تلسٌثسٌة وتالقتصثدٌة وتالجتمثعٌة وتلثقثفٌة للمجتمع، فثلتنمٌة تلمهنٌة بصفة عثمة عملٌة 

تت مقصودة ٌتم من خالل برتمجهث إكسثج عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلمعثرؾ وتلمهثرتت وتالتجثهثت تلتً تمكنه من تستٌعثج مستجد

مهنته تلمتطورة، وتلذي ٌحتثج من أجل تحقٌقة إلى توجه من قبل مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً بطرٌقة شثملة، أي من خالل نهج مإسسً 

 .)95(كثمل

مث سبق ٌقود إلى نتٌجة مفثدهث تن تلكلٌثت تلتقنٌة فً فلسطٌن تعتمد على أعضثء هٌبتهث تألكثدٌمٌة لتحقٌق أعلى مستوى من تلجودة 

لك فمن تلوتجج أن تولً تنمٌتهم تهتمثمثً بثلؽثً، حٌث ٌجج أن تشكل تلتنمٌة تلمهنٌة لهم تألسثس ألي عملٌة تطوٌر تتم فٌهث فٌهث، لذ

تنطالقثً من كون تلتنمٌة تلمهنٌة تلمرآة تلتً ٌمكن من خاللهث رإٌة جمٌع تلعثملٌن من قثدة وإدترٌٌن وأكثدٌمٌٌن فً موقعهم تلحثلً 

ٌحتثج إلى تلتنمٌة بشكل مستمر، وٌظهر  أفرتدهث فإنه أحد هو تلهٌبة تالكثدٌمٌة لهم أن ٌصلوت إلٌه، وبثعتبثر عضووتلموقع تلذي ٌرتد 

مهثمهم،  تلحدٌثة، وتنوع فً مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً تلوظثبؾ لتعدد نظًرت تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة جلٌثً  بثلتنمٌة تالهتمثم

 تلعثلً. تلتعلٌم ٌوتجههث تلمهنٌة تلتً تلتعلٌم، وتلمشكالت تلطلج على وزٌثدة تلمعثصر، وتنتشثر تلتحدٌثت تلعثلمٌة

 مشكلة تلبحث

على تلرؼم من تلجهود تلتً تبذلهث مإسسثت تلتعلٌم تلتقنً تلحكومً فً فلسطٌن بهدؾ تطوٌر تلتنمٌة تلمهنٌة فٌهث، إال أن هذه تلجهود 

مطلوج، فقد بٌنت بعض تلدرتسثت أن هنثك عددتٌ من تلمشكالت تلهٌكلٌة تحد من دور هذه ال زتلت متوتضعة ال ترقى إلى تلمستوى تل

تلمإسسثت وفثعلٌتهث كثلنقص فً تلتؤهٌل وتلتدرٌج للكثدر تألكثدٌمً، إلى جثنج شحة تلموترد تلمخصصة للتدرٌج، مع تإلفتقثر 

، وأشثرت تلخطة تلخمسٌة لوزترة تلتربٌة وتلتعلٌم تلعثلً (96)لكثدر إشرتفً وتوجٌهً مهٌؤ لتقدٌم تلتؽذٌة تلرتجعة وتجدٌد تلبرتمج

إلى أن تنخفثض روتتج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة أدى إلى توجههم نحو تلعمل تإلضثفً، تألمر تلذي أّثر سلبثً على أدتبهم بسبج عدم 

ج ؼٌثج تلمنح تلدرتسٌة لرفع تؤهٌلهم تفرؼهم لعمل وتحد ٌهتمون بتطوٌر أنفسهم فٌه، وكذلك فإن تلنمو تلمهنً لهم مقٌد بسب

 :(98)، وٌمكن تلخٌص مشكالت تنمٌة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فٌمث ٌلً(97)ومهثرتتهم

تلفجوة بٌن سرعة تؽٌر تلمهن وتلوظثبؾ بسبج تلتقدم تلعلمً وتلتقنً، وبٌن وتقع تلكلٌثت تلتقنٌة تلتً تقؾ عثجزة عن متثبعة 

 مل فٌمث ٌخص وظٌفة عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة.تلتؽٌرتت تلحثدثة فً عثلم تلع



 وتضح قصور تلى تلتخصصثت تلفنٌة، وٌعود ذلك بعض فً تلمإهلٌن فً أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تعثنً نقصثً  تلتقنٌة تلكلٌثت زتلت مث

 تدرٌبهم وتنمٌتهم. تلمتبعة فً تلتدرٌبٌة وتلسٌثسثت تالحتٌثجثت تحدٌد فً

كوتدر تلتعلٌم تلتقنً ٌعثنً من قصور وتضح فً تلمهثرتت تلالزمة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً  إن وتقع عملٌة تدرٌج وتنمٌة

مختلؾ مجثالت عملهم، وأن تلمإسسثت تلتعلٌمٌة تلتقنٌة تحتثج إلى تنمٌة تلعملٌة تلتدرٌبٌة وتطوٌرهث، وأن مث ٌقدم فٌهث ال ٌلبً 

 تحتٌثجثتهم تلتدرٌبٌة.

تعلمٌة فً كلٌثت فلسطٌن تلتقنٌة توتجه صعوبثت جمة، تألمر تلذي أدى إلى تنخفثض مستوى كفثءة هذه أن عملٌة تدرٌج تلكوتدر تل

 تلكوتدر وأعثق تطوٌرهث تلعلمً وتالدتري.

تلنقص تلوتضح فً تلعالقة مع تلقطثع تلخثص تألمر تلذي ٌإدي إلى نقص شدٌد فً خبرة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلعملٌة، بثإلضثفة 

نظمة تألكثدٌمٌة لٌست مرنة، وجل تهتمثمهث منصج على تلمسمٌثت تألكثدٌمٌة ومستوى تلدخل، فً حٌن أنهث ال تلقً بثالً إلى تأل

 للحوتفز من أجل تالبدتع وتلتطوٌر.

ثت تلتقنٌة تلكلٌ أن قضٌة تؤهٌل وتنمٌة قدرتت أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بثلكلٌثت تلتقنٌة لم تؤخذ موقعهث تلطبٌعً كعثمل أسثس فً رقً

وتزدهثرهث، فضالً عن أن معظم أعضثء تعوزهم تلمعرفة تلمتقدمة بتطبٌق تلتكنولوجٌث، بثإلضثفة إلى تنعدتم أسس تلبحث تلعلمً 

 ومبثدبه لدى كثٌر منهم.

هث تلتعلٌمٌة، ممث سبق ٌتبٌن أن وتقع تلكلٌثت تلتقنٌة فً فلسطٌن ٌشٌر إلى أن هنثك تقصٌر من إدترتت تلك تلكلٌثت فً تدرٌج كوتدر

تلمعثرؾ وتلمهثرتت تلحدٌثة  لمجثرتة تلمستمر، حٌث تلنمو تلوظٌفً وتلتدرٌج من وتإلهتمثم بثلتثلً فإن تلك تلكوتدر بحثجة للرعثٌة

ولتحقٌق تلتحسٌن تلمستمر فً أدتبهم، وذلك من خالل تلعمل بنثء على خطة تسترتتٌجٌة وتضحة تهدؾ إلى تطوٌر تلتنمٌة تلمهنٌة 

هث ألعضثء تلهٌبثت تألكثدٌمٌة، للوصول بثلكلٌثت تلتقنٌة فً فلسطٌن إلى مصثؾ تلمإسسثت تلعثلمٌة تلمتقدمة، ومن هنث ٌمكن وبرتمج

تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً تلكلٌثت تلتقنٌة كٌؾ ٌمكن تحسٌن بلورة مشكلة تلدرتسة فً تلسإتل تلربٌس تلتثلً: 

 بفلسطٌن؟

 تلسإتل تألسبلة تلفرعٌة تلتثلٌة: وٌتفرع من هذت

 مث تإلطثر تلفكري للتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بمإسسثت تلتعلٌم تلعثلً تلمعثصرة؟

 مث وتقع تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً تلكلٌثت تلتقنٌة بفلسطٌن؟

 ة تألكثدٌمٌة فً تلكلٌثت تلتقنٌة بفلسطٌن؟مث تَلٌثت تلمقترحة لتحسٌن تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌب

 وتشمل: حدود تلبحث: 

ٌقتصر تلبحث تلحثلً على تحلٌل تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً تلكلٌثت تلتقنٌة بفلسطٌن، كونهث تلمصدر تلذي ٌرفد 

 ثجثت تلتنثفسٌة تلمحلٌة وتالقلٌمٌة وتلعثلمٌة.تلمجتمع بثلكفثءتت تلتً ٌحتثج إلٌهث فً تحقٌق تطوره وتلنهوض به وتلوفثء بثحتٌ

 ٌقتصر تلبحث فً درتسته للتنمٌة تلمهنٌة على تالتجثهثت تلحدٌثة فً مجثلهث، وتشمل:

 تلحقثبج تلتدرٌبٌة.

 تلبحث تإلجرتبً.

 تلجدترتت تلوظٌفٌة. 

 وتتمثل فٌمث ٌلً: أهدتؾ تلبحث،

 تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً تلمعثصرة.تلتعرؾ على تألسس تلنظرٌة للتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء 

 تلوقوؾ على وتقع تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً تلكلٌثت تلتقنٌة بفلسطٌن.

 تلتوصل إلى تلسبل تلمقترحة لتحسٌن تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً تلكلٌثت تلتقنٌة بفلسطٌن.



 مثل فٌمث ٌلً:، وتتأهمٌة تلبحث

تكمن أهمٌة تلدرتسة فً تلتركٌز على تنمٌة وتطوٌر تلمورد تلبشري )أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة( فً مإسسثت تلتعلٌم تلتقنً تلحكومً 

 فً فلسطٌن وتلذي تعتمد علٌهث تلمنظمثت تلمعثصرة كمورد أسثسً لتحقٌق تلمٌزة تلتنثفسٌة لهث.

تلتقنً بوزترة تلتربٌة وتلتعلٌم تلعثلً فً فلسطٌن فً سٌثسثت تطوٌر تلموترد تلبشرٌة وتنمٌتهث مهنٌثً تفٌد تلدرتسة تلحثلٌة إدترة تلتعلٌم 

 للقٌثم بؤدوترهث تلمستقبلٌة.



 مصطلحثت تلبحث:

تعّرؾ تلتنمٌة تلمهنٌة بؤنهث " أي نشثط مصمم للمسثعدة فً تطوٌر وتعزٌز مهثرتت ومعثرؾ تلعثملٌن فً مجثل تلتنمٌة تلمهنٌة: 

، كمث ٌمكن تعرٌفهث بؤنهث "محثولة مخططة ومنظمة لتقدٌم أو مرتجعة أو تؽٌٌر تلكفثءتت وبثلتثلً تألدتء تلمهنً )99(عملهم"

، وهً كذلك مفهوم ٌدل أن "تلتعلٌم ٌستمر طوتل حٌثة تلفرد، سوتء من خالل تلدورتت تلتعلٌمً أو تلخبرة فً تلعمل (81)للمهنٌٌن"

ؾ بؤنهث "مجموعة تألنشطة تلتً ترفع تلقدرتت وتلمهثرتت تلحثلٌة وتلمستقبلٌة للعثملٌن وتلتً لهث عالقة ، كمث تعرّ (89)وتلممثرسة"

، كمث ٌطلق علٌهث أٌضثً مصطلح تنمٌة هٌبة تلعثملٌن، وتعّرؾ بنثء على هذت تلمصطلح بؤنهث "تلخبرتت تلتً تسثعد (88)بعمل محدد"

، كمث تعّرؾ بؤنهث "تلك تلعملٌة (84)هثرتت مثل حضور تلمإتمرتت وورش تلعمل "تلمعلمٌن وتإلدترٌٌن على بنثء تلمعرفة وتلم

تلشثملة طوٌلة تلمدى وتلتً تستمر طوتل تلحٌثة، وٌسهم فٌهث تألفرتد أنفسهم كعثملٌن فً تلمجتمعثت تلتعلٌمٌة تلمهنٌة وٌكون تلسلوك 

 وتعّرؾ تلبثحثة تلتنمٌة تلمهنٌة إجرتبٌثً . )83(د، أو موجهثً إلٌه"تالنعكثسً هو أدتبهم فً تحقٌقهث سوتء كثن هذت تلسلوك مصدره تلفر

بؤنهث تلعملٌة طوٌلة تلمدى تلتً ٌتم من خاللهث رفع مستوى أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بمإسسثت تلتعلٌم تلتقنً تلحكومً من خالل عدة 

 أسثلٌج تسثعد على تطوٌر معثرفهم ومهثرتتهم.

ذلك تلتعلٌم تلذي ٌهدؾ إلى إعدتد أطر تقنٌة تقع بٌن تألخصثبٌٌن )تلجثمعٌٌن( وتلعمثل تلمهرة فً هرم ٌعّرؾ بؤنه "تلتعلٌم تلتقنً: 

، وٌعّرؾ بؤنه "ذلك تلنوع من تلتعلٌم تلنظثمً تلذي تتولى (85)تلقوى تلعثملة، وال تقل مدة تلدرتسة فٌه عن سنتٌن بعد تلثثنوٌة تلعثمة"

تلدرتسة فٌه سنتثن بعد تلثثنوٌة بفروعهث تلمختلفة، وٌهدؾ هذت تلنوع من تلتعلٌم إلى إعدتد  مسإولٌته مإسسثت تعلٌمٌة نظثمٌة مدة

أطر تقنٌة )فنٌة( تمتلك مستوى من تلمعرفة تلعلمٌة وتلفنٌة وتلمهثرة تلعملٌة، بحٌث تشكل حلقة وصل مث بٌن تالختصثصٌٌن وتلعمثل 

لطلبة لشؽل تلوظثبؾ تلتً تنطوي على تلعلوم تلتطبٌقٌة وتلتكنولوجٌث ، كذلك ٌعّرؾ بؤنه "تإلعدتد تألكثدٌمً ل(86)تلمهرة"

جثنج من تلعملٌة تلتعلٌمٌة تلتً تشمل، بثإلضثفة إلى تلتعلٌم تلعثم، درتسة تلتكنولوجٌثت وتلعلوم "، وٌعّرؾ أٌضثً بؤنه )87(تلحدٌثة"

قة بثلركثج فً مختلؾ قطثعثت تلحٌثة تالقتصثدٌة ذتت تلصلة، وتكتسثج تلمهثرتت تلعملٌة وتلموتقؾ وتلفهم وتلمعرفة تلمتعل

بؤنه ذلك تلنوع من تلتعلٌم تلذي ٌهدؾ إلى إعدتد قوى عثملة تشكل حلقة  وتعّرؾ تلبثحثة تلتعلٌم تلتقنً إجرتبٌثً . )88(وتالجتمثعٌة"

 تلوصل بٌن تإلختصثصٌٌن وتلعمثل تلمهرة.

 تلدرتسثت تلسثبقة

 قدم إلى تألحدث كمث ٌلً:ٌتم تصنٌؾ تلدرتسثت تلسثبقة من تأل

تلكشؾ هدفت تلدرتسة  :(89)(8191معة تلنجثح تلوطنٍة من وجهة نظرهم )بجثتلهٍةة تلتدرٍسٍة أعضثء مستوى تلتنمٍة تلمهنٍة لدى 

ً جثمعة تلنجثح تلوطنٍة من وجهة نظرهم  فً ضوء بعض تلمتؽٍرتت ـء تلهٍةة تلتدرٍسٍة فأعضثءمستوى تلتنمٍة تلمهنٍة لدى عن  

وتلرتبة ، وتلعمر، تلعلمًل وتلمإه، ولم تإثر متؽٍرتت تلجنس ،ثًن متوسطعٌنة تلدرتسة كثوقد أظهرت تلنتثةج أن تقدٍر ، لمستقلةت

بٍنمث كثن لمتؽٍر سنوتت تلخبرة تؤثٍره فً تقدٍر ، ثالت تألدتةـة ومجـة تلكلٍـدٍر مستوى تلتنمٍة تلمهنٍة عند تلدرجـً تقـة فـتألكثدٍمٍ

وقد أفثد تلبحث تلحثلً من تلدرتسة تلسثبقة فٌمث ٌخص طبٌعة تلتنمٌة ة تلكلٍة ومجثالت تألدتة. ـد تلدرجـتلمهنٍة عن مستوى تلتنمٍة

تلمهنٌة فً تلبٌبة تلفلسطٌنٌة، كذلك فً بنثء تإلطثر تلنظري، وتشثبه معهث فً بٌبة تلدرتسة تلفلسطٌنٌة ومجتمعهث أعضثء هٌبة 

تلدرتسة تلسثبقة تم إجرتإهث فً جثمعة تلنجثح تلوطنٌة وهً جثمعة خثصة، فً حٌن تم إجرتء  تلتدرٌس، فً حٌن تختلؾ عنهث فً أن

 تلدترسة تلحثلٌة فً تلكلٌثت تلتقنٌة بفلسطٌن.

وتلتً هدفت إلى تطوٌر تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء هٌبة  :(41)(8195تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء هٌبة تلتدرٌس فً تلجثمعثت تلفلسطٌنٌة )

فً تلتحلٌل  SWOT Analysisفً تلجثمعثت تلفلسطٌنٌة فً ضوء مدخل إدترة تلتنوع، ولتحقٌق ذلك تستخدم تلبثحث منهج تلتدرٌس 

تلبٌبً لتحدٌد عنثصر تلقوة وتلضعؾ فً تلبٌبة تلدتخلٌة وتلتهدٌدتت فً تلبٌبة تلخثرجٌة وتلتً تإثر على تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء هٌبة 

ٌنٌة، ومن خالل تلدرتسة توصل تلبثحث إلى خطة إسترتتٌجٌة مقترحة لتطوٌر تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلتدرٌس فً تلجثمعثت تلفلسط

هٌبة تلتدرٌس فً تلجثمعثت تلفلسطٌنٌة فً ضوء مدخل إدترة تلتنوع، وقد تشثبه تلبحث تلحثلً معهث فً تنثوله مجتمع تعضثء هٌبة 

كثن أن تلدرتسة تلسثبقة تنثولت تلجثمعثت تلخثصة فً حٌن تنثول تلبحث تلحثلً تلتدرٌس فً مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً، لكن تختالفهمث 

، كذلك أن تلدرتسة تلسثبقة توصلت إلى خطة تسترتتٌجٌة مقترحة لتطوٌر تلتنمٌة تلمهنٌة فً مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً تلتقنً تلحكومً

 لتحسٌن تلتنمٌة تلمهنٌة فً تلكلٌثت تلتقنٌة. تلجثمعثت تلفلسطٌنٌة، فً حٌن توصل تلبحث تلحثلً إلى إجرتءتت مقترحة

: هدفت تلدرتسة إلى تحسٌن )49((8196تحسٌن نظثم تلتنمٌة تلمهنٌة من خالل ممثرسثت توكٌد تلجودة فً تلجثمعثت تلبثكستثنٌة )

م عٌنة عشوتبٌة، وتم تنفٌذهث نظثم تلتنمٌة تلمهنٌة من خالل ممثرسثت تلجودة بثلجثمعثت تلبثكستثنٌة، تم إجرتء درتسة مٌدتنٌة بثستخدت

( من هذه تلجثمعثت من خالل أدتتً تالستبٌثن وتلمقثبلة لجمع تلبٌثنثت من تلطالج وتلمدرسٌن 88بثستخدتم عٌنة عشوتبٌة قوتمهث )

عة، وأن وتلمدرتء، ودلت نتثبج تلدرتسة على أنه تم تحقٌق برتمج تلتنمٌة تلمهنٌة عن طرٌق تلتعثون مع تألقسثم تألخرى فً تلجثم



نظثم تالرشثد وتلتوجٌه متوفر جزبٌثً فً تلجثمعثت، وأن روتتج أعضثء هٌبة تلتدرٌس لم تكن كثفٌة لهم، وأن تلتدرٌبثت تلمقدمة 

العضثء هٌبة تلتدرٌس لم تكن بثلمستوى تلمطلوج، وكذلك لم تكن تلجثمعة هً تلمسإولة عن تنظٌمهث، وال ٌوجد فً تلنظثم متثبعة 

ضثء هٌبة تلتدرٌس بعد تلتدرٌج، تفثد تلبحث تلحثلً من تلدرتسة تلسثبقة فً بنثء تإلطثر تلنظري للدرتسة، وتشثبه منتظمة ألدتء تع

معهث فً موضوعهث تلربٌس وهو درتسة إمكثنٌة تحسٌن نظثم تلتنمٌة تلمهنٌة فً مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً، فً حٌن تختلؾ فً طبٌعة 

ة هً أعضثء تلهٌبة تلتدرٌسٌة وتلطلبة وتلمدرتء، فً حٌن كثنت عٌنة تلبحث تلحثلً أعضثء تلعٌنة حٌث كثنت عٌنة تلدرتسة تلسثبق

 تلهٌبة تألكثدٌمٌة فقط.

هدفت تلدرتسة : )48((8197نحو تحسٌن مخرجثت تعلم تلطلبة: تقٌٌم تحتٌثجثت تلتطوٌر تلمهنً للمحثضرٌن فً تلجثمعثت تلكٌنٌة )

ثضرٌن فً تلجثمعثت تلكٌنٌة، وعلى وجه تلتحدٌد، تلتحدٌثت تلتً ٌوتجههث تلمحثضرون تستكشثؾ تحتٌثجثت تلتطوٌر تلمهنً للمح

وتلمتعلمون أثنثء وجودهم فً قثعثت تلمحثضرتت. كذلك تستكشثؾ تحتٌثجثت تلتطوٌر تلمهنً للمحثضرٌن، وبرتمج تلتطوٌر 

حسٌن نتثبج تعلم تلطلبة، توصلت تلدرتسة إلى وتلتؽٌٌرتت تلتً ٌحتثج تلمحثضرون إلى تطبٌقهث فً ممثرستهم للتعلٌم من أجل ت

ضرورة تعتمثد تلمحثضرٌن على نهج أكثر تركٌزتً على تلطلبة، وتحدٌث أسثلٌج تلتدرٌس فً تلمحثضرة، وتستخدتم تلنهج تلعلمً، 

حدٌثة، من أجل وموتبمة تكنولوجٌث تلمعلومثت وتالتصثالت، وتقدٌم تلدورتت تلتً تكسج تلمتعلمٌن تجثرج وممثرسثت تلتعلٌم تل

تفثد تلبحث تلحثلً من تلدرتسة تلسثبقة فً بنثء تإلطثر تلنظري للدرتسة، وتشثبه معهث فً تلهدؾ وهو  تعزٌز نتثبج تلتعلم لدى تلطلبة.

درتسة تلتطور وتلتنمٌة تلمهنٌة فً مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً، كذلك فً طبٌعة تلعٌنة حٌث كثنت عٌنة كال تلبحثٌن هً أعضثء هٌبة 

 لتدرٌس.ت

: هدفت تلدرتسة تحلٌل أثر مخطط (33)(8198تلتدرٌس تلمهنً فً تلتعلٌم تلعثلً: أثر مخطط تلزمثلة تلمإسسٌة فً تلمملكة تلمتحدة )

تلزمثلة تلمإسسٌة دتخل كلٌة تلصحة وتلعلوم تالجتمثعٌة فً جثمعة لٌدز بٌكٌت فً تلمملكة تلمتحدة، تستنثدت إلى تلبٌثنثت تلمستمدة من 

الت متعمقة مع تلمشثركٌن فً تلخطة. تم تطبٌق نظرٌثت تلممثرسة كإطثر لتحلٌل تألثر تلتنموي للمخطط من خالل تستكشثؾ مقثب

تلممثرسثت تلمشثركة فً تلمشثركة وكٌفٌة تنسجثمهث مع تلممثرسثت تألخرى تلمتعلقة بثلتعلٌم وتلتعلم. ودلت تلنتثبج إلى أنه فً حٌن 

مقبوال من تلمعثٌٌر تلمرجعٌة بؤثر رجعً، فإن تلتؤثٌر تإلنمثبً تلمستمر قد ٌكون محدودت، تفثد تلبحث  قد تكون هذه تلمخططثت شكال

تلحثلً من تلدرتسة تلسثبقة فً بنثء تإلطثر تلنظري للدرتسة، وتشثبه معهث فً بٌبة تلبحث وهو مإسسثت تلتعلٌم تلتقنً تلعثلً، كذلك 

فً هذه تلمإسسثت، فً حٌن تختلؾ عنهث طبٌعة تلعٌنة حٌث كثنت عٌنة تلدرتسة تلسثبقة فً موضوعهث تلربٌس وهو تلتنمٌة تلمهنٌة 

هً مخطط تلزمثلة تلمإسسٌة فً تلمملكة تلمتحدة ودرتسة تلمعثٌٌر تلمكونة له ودورهث فً تحقٌق تنمٌة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً 

 حٌن كثنت عٌنة تلبحث تلحثلً أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة.

ؤهمٌة تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بمإسسثت تلتعلٌم تلعثلً، أن بعضهث هممث سبق؛ أن تلدرتسثت تلسثبقة بٌنت  وخالصة

تم إجرتإهث فً تلبٌبة تلفلسطٌنٌة وتلتً بٌنت بعض تلقصور فً تنمٌة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً، ودعت 

 إسسثت بهدؾ تحقٌق تنمٌة مهنٌة أعلى ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فٌهث.إلى تكثٌؾ جهود هذه تلم

 منهج تلبحث وأدتته:

 وصفث بوصفهث لدرتسة وتقع أو ظثهرة مث، وٌهتم تألسلوج هذت فً جمع تلبٌثنثت وتبوٌبهث، حٌث ٌستخدمتلمنهج تلوصفً ٌتبع تلبحث 

 وصفثً  تلكمً ٌعطً تلتعبٌر للظثهرة موضحثً خصثبصهث، فً حٌن وصًفث لكٌفًت تلتعبٌر إذ ٌعطً كمٌثً، أو عنهث كٌفٌثً  دقًٌقث وتلتعبٌر

، وسٌتم تستخدتم تالستبٌثن لجمع تلبٌثنثت من (43)تألخرى تلمختلفة تلظوتهر ودرجثت ترتبثطهث مع تلظثهرة هذه مقدتر موضحثً  رقمٌثً 

 عٌنة تلدرتسة لرصد تلوتقع محل تلدرتسة.

 :تَتً تلنحو على تلبحث خطوتت تحددت تقدم مث ضوء فىخطوتت تلبحث: 

تإلطثر تلعثم للبحث وٌشمل مقدمة تلبحث ومشكلته، وأهدتفه وأهمٌته، وحدوده، ومصطلحثته، وتلدرتسثت تلسثبقة،  تألولى: تلخطوة

 ومنهجٌة تلبحث وخطوتته.

فً مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً )إطثر تحدٌد إطثر نظري للبحث ٌدور حول تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء هٌبة تلتدرٌس  تلخطوة تلثثنٌة:

 نظري(.

رصد وتقع تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بمإسسثت تلتعلٌم تلتقنً تلحكومً فً فلسطٌن )درتسة وصفٌة  تلخطوة تلثثلثة:

 تشخٌصٌة(.



ة بإسسثت تلتعلٌم تلتقنً تلحكومً فً تلتوصل إلى إجرتءتت مقترحة لتحسٌن تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌتلرتبعة:  تلخطوة

 فلسطٌن.

 وٌمث ٌلً تفصٌل لهذه تلخطوتت:

 : تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء هٌبة تلتدرٌس فً مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً )إطثر نظري(أوالً: 

ثبص تلتنمٌة تلمهنٌة، مفهوم تلتنمٌة تلمهنٌة، وأهمٌة تلتنمٌة تلمهنٌة، وأهدتؾ تلتنمٌة تلمهنٌة، وخصوٌتنثول تلبحث فً هذت تلمحور 

 وتتجثهثت تلتنمٌة تلمهنٌة.

 مفهوم تلتنمٌة تلمهنٌة:

إن تلتنمٌة تلمهنٌة هً تلعملٌة طوٌلة تلمدى تلتً ٌتم من خاللهث رفع مستوى أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بمإسسثت تلتعلٌم تلتقنً 

إن فكرة كون تلتنمٌة تلمهنٌة وسٌلة من وسثبل تطوٌر تلحكومً من خالل عدة أسثلٌج تسثعد على تطوٌر معثرفهم ومهثرتتهم، لذلك ف

تلعملٌة تلتعلٌمٌة هً فكرة مقبولة بشكل وتسع وكبٌر، وٌنخرط فٌهث أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة كل عثم، وتقوم تلدولة وتلمإسسثت 

د من ترجمة للمصطلح تإلنجلٌزي ، ورؼم مث ٌوج)45(تلتعلٌمٌة بإنفثق تلمبثلػ تلكبٌرة على برتمجهث ونشثطثتهث بؽرض تحقٌق أهدتفهث

(Professional Development) ً(46)إلى تلنمو تلمهنً أو "تلتنمٌة تلمهنٌة"، إال أنه ثمة تختالؾ كبٌر بٌن تلمصطلحٌن، كثلتثل: 

ً وتلذي تتطلبه طبٌعة تلنمو تلمهنً قد ٌؤتً نموتً طبٌعٌثً ذتتٌثً تدرٌجٌثّ ٌستند على جهود عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة كنوع من تلتعلّم تلذتت

 تلمهنة.

تلتنمٌة تلمهنٌة فهً عملٌة مإسسٌة تتم عثدة من خالل مرتكز أو وحدتت متخصصة ُتعنى بتقدٌم برتمج تهدؾ إلى تحقٌق تلتنمٌة 

 تلمهنٌة لمنظومة تلعمل تلمإسسً بمث ٌإدي فً تلنهثٌة إلى تحسٌن وتطوٌر تلمإسسة ككل.

ٌبة تألكثدٌمٌة بؤنهث تلخصثبص تلمهنٌة تلمتعلقة بتمكن تألستثذ تلجثمعً من مهثرتت تخطٌط وتعّرؾ تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تله

تلعملٌثت تلتعلٌمٌة وإعدتدهث وتنفٌذهث، وتلعنثٌة بإعدتد تلمحثضرتت، وتستخدتم أسثلٌج تلتدرٌس تلحدٌثة تلتً تسثهم فً تطور مهثرتت 

إلى تؽٌٌر مهثرتت وموتقؾ وسلوك أعضثء هٌبة تلتدرٌس لتكون أكثر  . إذن فهً عملٌثت مإسسٌة تهدؾ(47)تلتعلم لدى تلطلبة

فعثلٌة ولتحسٌن ثقثفة تلمجتمع، وذلك تعبٌرتً عن شمولهث لكل مث ٌدفع تلجثمعة نحو تلمزٌد من تإلنجثز وتلبنثء فً تلمجتمعثت 

تعزٌز تلكفثءة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة ، كذلك هً (48)بثعتبثرهث تلضمثن تألوثق لتحقٌق جودة تلتعلٌم تلجثمعً فً عثلم متؽٌر

تألكثدٌمٌة، تلنثتجة عن تكتسثبهم تلمعرفة تلمهنٌة تلمتعلقة بثلعمل وفهم تلموتقؾ وتلمهثرتت وتالختصثصثت تلتً ٌإدونهث فً 

ٌمٌة وتعتبر ، وتلتً تشٌر إلى تلزٌثدة تلرسمٌة وؼٌر تلرسمٌة فً تلمعثرؾ وتلمهثرتت تلتً ٌإدٌهث عضو تلهٌبة تألكثد)49(عملهم

، بذلك ٌمكن تلقول أن تلتنمٌة تلمهنٌة عملٌة مستمرة ٌقوم أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة من خاللهث (31)مفتثح تلممثرسة تلمهنٌة لعمله

 .)39(بمرتجعة ممثرسثتهم تلتعلٌمٌة وتعلم كٌفٌة تالستجثبة الحتٌثجثت طالبهم

لٌست عملٌة آنٌة أو مرتجلة، بل إنهث تتعدى ذلك لتصبح عملٌة مخططة  ومن تلتعرٌفثت تلسثبقة ٌمكن تلقول إن تلتنمٌة تلمهنٌة

ومستمرة ترتفق أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة طوتل فترة حٌثتهم تلوظٌفٌة، ذلك أنهث تعمل على تحدٌث وتطوٌر مهثرتتهم وقدرتتهم فً 

دمة تلمجتمع، أو تلعمل تإلدتري، من خالل أدتء مختلؾ تلمهثم تلمطلوبة منهم سوتء فً مجثل تلتدرٌس، أو تلبحث تلعلمً، أو خ

 توفٌرهث للجدٌد فً هذه تلمجثالت كثفة وتقدٌمهث إلى أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بشكل مستمر.

 أهمٌة تلتنمٌة تلمهنٌة:

وممثرسة تظهر أهمٌة برتمج تلتنمٌة تلمهنٌة تلمكثفة من خالل دعمهث لقدرة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة على إدترة قثعة تلمحثضرة 

لذلك فإن تلعدٌد من تلمإسسثت تلتعلٌمٌة تلزم أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فٌهث لالشترتك بنشثطثت تلتطوٌر تلوظٌفً  تلعملٌة تلتعلٌمٌة،

وتجعل تلتنمٌة تلمهنٌة عملٌة ذتت قٌمة كبٌرة، على تلرؼم من وجود تتفثق كبٌر على محدودٌة نشثطثت تلتنمٌة تلمنظمة تلرسمٌة تلتً 

شؤنهث أن تسثعد فً عملٌة تلتنمٌة فً موقع تلعمل، لكن هذت ال ٌعنً عدم حصول أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة على تلتنمٌة فً موتقع من 

فً نشثطثت تلتنمٌة تلمهنٌة تلتً ٌتم ممثرستهث فً تلمإسسة تلتعلٌمٌة، هم ، لذلك فإن تلحثجة مثسة الشترتك(42)أعمثلهم بشكل نهثبً

 :(43)رر تالهتمثم بثلتنمٌة تلمهنٌة فً مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً ٌومثً بعد ٌوم مث ٌلًومن تألمور تلتً تب

 تلدور تلكبٌر تلذي تلعبه فً تلحفثظ على مستوٌثت تلجودة فٌه.



ري قدرتهث على تطوٌر تلك تلمستوٌثت وتلوصول بثلقثدة تألكثدٌمٌٌن وأعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة إلى تلمستوى تلرتقً من تألدتء تإلدت

 وتألكثدٌمً.

 .وظثبفهم تلمتطورةتسثعد على تطوٌر معثرؾ ومهثرتت أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة لموتجهة تحدٌثت 

لذلك تحتل تلتنمٌة تلمهنٌة لعضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة مكثنة مهمة فً تلتنظٌمثت تلجثمعٌة لمإسسثت تلتعلم تلعثلً تلمتقدمة، وقد تزتٌدت 

هث طرٌقة للتؤكد من نجثح أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً ربط أهدتؾ أدتبهم تلتدرٌسً وتلبحثً تإلدتري أهمٌة تلتنمٌة تلمهنٌة بثعتبثر

وخدمة تلمجتمع، وتركز تلتنمٌة تلمهنٌة بشكل خثص على كٌفٌة بنثء أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة لهوٌتهم تلمهنٌة وتنعكثسهث على أدتبهم، 

، كذلك (44)بجودة أدتبهم لوظثبفهم تلذي ٌنتج عنه جودة تنعكس على تلمإسسة تلتعلٌمٌةوتلؽرض تألسثسً للتنمٌة تلمهنٌة هو تلرقً 

فإن أهمٌة تلتنمٌة تلمهنٌة تنبع من كونهث ضرورة هثمة وحٌوٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة وخثصة تلجدد منهم، وهً ضرورٌة 

وتسثعد فً تحسٌن تألدتء من خالل تلبرتمج تلتدرٌبٌة تلتً لتزوٌدهم بثلمهثرتت تلالزمة إلدخثل تلتكنولوجٌث تلمتقدمة وتوظٌفهث، 

 .(45)تقدمهث، ومن خاللهث ٌتم تالستخدتم تألمثل للموترد تلبشرٌة بمث فٌهث أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة

لمنثطة بهم وٌإكد مث سبق على أن تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تعتبر ضرورة ملحة تهدؾ إلى ضمثن قٌثمهم بثلمهثم ت

بكفثءة وفثعلٌة، سوتء فً مجثل تلتدرٌس أو تلبحث تلعلمً أو خدمة تلمجتمع أو تلعمل تإلدتري، وذلك من خالل إطالعهم على تلجدٌد 

فً هذه تلمجثالت، حتى ٌتمكنوت من أدتء تلعمل تلمطلوج منهم بمث ٌضمن تحقٌق أهدتفهم تلشخصٌة وتحقٌق أهدتؾ تلمإسسة تلتً 

 ٌنتمون إلٌهث.

 أهدتؾ تلتنمٌة تلمهنٌة:

تلهدؾ تلربٌس من تلتنمٌة تلمهنٌة لعضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة هو ؼرس تلشعور لدٌه لالتجثه نحو تحسٌن قدرتته وتنمٌة مهثرتته لكً 

 ، كذلك تسعى إلى تحقٌق أهدتؾ عدة منهث:(36)تتفق مع طبٌعة مهنته ولتتالبم مع مستجدتت تلعصر تلدتبم تلتؽٌر

 ة تتمثل فً مجموعة تألهدتؾ وتالتجثهثت وتلقٌم تالجتمثعٌة تلتً تسعى إلى تحقٌقهث لدى أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة.أهدتؾ تجتمثعٌ

أهدتؾ إدترٌة وتنموٌة وتلتً تسثعد تلمإسسة على إنجثز أهدتؾ أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة معرفٌثً وسلوكٌثً ومهثرٌثً مث ٌحقق تلفعثلٌة 

 تلمطلوبة.

فٌة بتحلٌل تلوظثبؾ ومث تتطلبه كل وظٌفة من مهثرتت وأدتءتت جدٌدة تسثعد على تلقٌثم بثلمهثم تلوظٌفٌة أهدتؾ مهثرٌة وظٌ

 تلمطلوبة.

أهدتؾ ذتتٌة وشخصٌة وتلمتمثلة بؤهدتؾ أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة أنفسهم حٌث أن تحقٌق هذه تألهدتؾ ٌإدي إلى إٌجثد دوتفع 

 .(37)تعلٌمٌةوحوتفز لدٌهم إلنجثز أهدتؾ تلمإسسة تل

ومن أهدتؾ تلتنمٌة تلمهنٌة أٌضثً أنهث تسعى إلى تلبٌة تحتٌثجثت أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة، وإحدى سبلهث فً تحقٌق ذلك ٌتم من خالل 

رد مشثركة جمٌع تلجهثت تلمعنٌة بعملٌة تلتنمٌة ومنهث مإسسثت تلمجتمع تلذي تنتمً إلٌه تلمإسسة تلتعلٌمٌة، مع مرتعثة أن ٌقوم كل ف

تلقى نوعثً من أنوتع تلتنمٌة تلمهنٌة من خالل برتمجهث تلمختلفة، إلى تطبٌق هذه تألسثلٌج وتلبرتمج فً مإسسته، وكذلك ٌجج تشتقثق 

أهدتؾ ودوتفع تلتنمٌة تلمهنٌة من وتقع حثجة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة، لٌتكثمل تلتفثعل بٌن أهدتؾ تلمإسسة وأهدتؾ أعضثء تلهٌبة 

 .(38)وأهدتؾ تلمجتمع، وٌصبح هذت تلتفثعل هو جوهر عملٌة تلتنمٌة تألكثدٌمٌة

من هنث نرى أن أهدتؾ تلتنمٌة تلمهنٌة ال تنحصر فً تحقٌق تلتطور فً مجثل وتحد من مجثالت عمل عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة، بل 

تلعمل تإلدتري، أو خدمة تلمجتمع، وذلك  إنهث تتعدى ذلك لتشمل كثفة مجثالت عمله، سوتء فً مجثل تلتدرٌس، أو تلبحث تلعلمً، أو

عن طرٌق تآزر كثفة تلجهثت تلمعنٌة بعملٌة تلتنمٌة تلمهنٌة، من مسإولً قسم تلموترد تلبشرٌة إلى إدترة تلمإسسة تلتعلٌمٌة إلى 

 مإسسثت تلمجتمع تلمحلً فً تحقٌق هذه تلتنمٌة لمث ٌعود من أثر على كثفة هذه تألطرتؾ.

 نٌة:خصثبص تلتنمٌة تلمه

إن إدرتك عملٌة تلتنمٌة تلمهنٌة ٌؤتً من منطلق ضمثن تحقٌق أفضل عثبد ممكن من تستثمثرهث لخلق تؽٌٌر فً تلمعرفة وتلمهثرة 

، وذلك بعد أن تنتهى عصر تلتعلٌم تلتقلٌدي وأصبح عضو تلهٌبة (39)وتلخبرة وتلسلوك وتالتجثه لدى أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة

ٌجد حلوالً فورٌة وحقٌقٌة لمشثكل تألدتء خالل عمله تلٌومً كحلقة فً دتبرة تلتحسٌن تلمستمر للعمل تألكثدٌمٌة مطثلبثً أن 

، لذلك فإن تلنظر إلى تلتنمٌة تلمهنٌة أمر لٌس بثلسهل، فثلتدرٌج وتلتنمٌة عملٌة شثقة ال ٌستطٌع أن ٌقوم بهث فرد أو )51(تلجثمعً



ذتته وتإلحسثس بعمق تلمشكلة وتلمس جوتنج تلضعؾ وتلقوة فٌهث وإٌجثد تلبدتبل  جمثعة إال إذت توفرت لدٌهم تلرؼبة فً تلعمل

، وهنثك خصثبص مشتركة لبرتمج (59)تلممكنة من خالل برتمج فردٌة أو جمثعٌة وفقثً للمكثن سوتء أكثن فً موقع تلعمل أو خثرجه

 :(58)تلتنمٌة تلمهنٌة على تختالؾ أنوتعهث ومنهث

بة تألكثدٌمٌة بثعتبثرهم أسثس تعلم تلمتعلمٌن لكنهث تشمل جمٌع تألعضثء تَخرٌن فً مجتمع تلمإسسة أن تركز على أعضثء تلهٌ

 تلتعلٌمٌة، وتركز على تقدم تلفرد وتلمجموعة وتلمإسسة تلتعلٌمٌة.

البهم، وكذلك تقدٌم أن تكون قثبمة على تلبحوث ومشثركة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً تختٌثر مدتخل تلتعلم تلتً سٌستخدمونهث مع ط

 تلفرص لهم للتعثون مع تلزمالء وتلخبرتء لتحسٌن ممثرسثتهم، وتدعمهم لتطوٌر خبرتتهم تلمهنٌة وتلقٌثم بثألدوتر تلقٌثدٌة.

أن تكون محددة تلمحتوى بمث ٌلبً تحتٌثجثت أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة وتسثعدهم على توسٌع دتبرة تطالعهم على كثفة تلجوتنج 

 فً عملٌة تلتعلٌم.تلجوهرٌة 

 أن تحترم تلقدرتت تلذهنٌة وتلقٌثدٌة، وتعكس أفضل تألبحثث وتلممثرسة تلمتثحة فً تلتعلٌم وتلتعلم.

 أن تقوم على تلتعثون بٌن تلمشثركٌن فً تخطٌط وتنفٌذ برتمجهث وتلمشثركٌن فً تلقٌهث.

 حسٌنهث بثستمرتر.أن تكون مستمرة ومصممة لتلبٌة حثجثت وأهدتؾ تلتعلّم وٌتم تقٌٌمهث وت

 أنهث تتطلج تلكثٌر من تلوقت وتلموترد وخطة متمثسكة طوٌلة تلمدى.

 أن تقٌٌمهث ٌتم فً تلنهثٌة على أسثس تؤثٌرهث على فثعلٌة تألدتء ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة.

 :(54)عملٌة كونهث فً وللتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء هٌبة تلتدرٌس فً تلتعلٌم تلعثلً سمثت عثمة تتمثل

 ذتته. تلتدرٌس هٌبة عضو أو تلعثلً تلتعلٌم مإسسثت قبل من لهث ومخطط مقصودة

 .نهثٌته حتى بدتٌته منذ تلوظٌفً، مسثره طوتل تلتدرٌس هٌبة لعضو ومالزمة مستمرة

 .تلبٌتهث وكٌفٌة تلمهنٌة تالحتٌثجثت تحدٌد فً تلمنهج على تعتمد فهً ترتجثلٌة، ولٌست منظمة

 .وتلوجدتنٌة وتلمهثرٌة تلمعرفٌة تلجوتنج كثفة فً تلتدرٌس هٌبة عضو أدتء تحسٌن إلى هثدفة

 تخصصه. مجثل فً جدٌد هو مث بكل تلتدرٌس هٌبة عضو تمد حٌث شثملة،

 عن فضالً  تلمستقبلً تلوظٌفً تلعثلً بمسثره تلتعلٌم فً تلتدرٌس هٌبة لعضو تلمهنٌة تلتنمٌة ترتبط حٌث مستقبلً، تستشرتؾ ذتت

 .تلمستقبلً دوره تؤدٌة فنٌثت تمتالك على تركٌزهث

 تتجثهثت تلتنمٌة تلمهنٌة:

من تلمهم أن تكون تلمإسسة قثدرة على تعٌٌن موظفٌن جٌدٌن، لكن تستثثرة قدرتتهم ومسثعدتهم على بلوغ أقصى إمكثنٌثتهم أمر ال 

تلمإسسثت تلٌوم، حٌث ٌحقق مكثسج  ٌقل أهمٌة عن ذلك بل قد ٌكون أكثر أهمٌة، فتنمٌة وتطوٌر تلموظفٌن جثنج أسثسً فً كل

ربٌسٌة كثٌرة منهث زٌثدة قٌمة وقدرة تألصول تلبشرٌة بثلمإسسة، وتوفٌر بدٌل للتعٌٌن عن طرٌق تؤهٌل تلموظفٌن تلحثلٌٌن لشؽل 

بؤفرتد تلمنثصج تلشثؼرة، وصنع قثدة محتملٌن لمستقبل تلمإسسة، وتلمسثعدة فً تلتقلٌل من دورتن تلعمثلة عن طرٌق تالحتفثظ 

 . وٌتم تحفٌق ذلك من خالل تالتجثهثت تلتثلٌة:(53)متحفزٌن ومهتمٌن بمنثصبهم ووظثبفهم مع إمكثنٌة تلتقدم وتلتطور

 تنمٌة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلمبنٌة على تقنٌثت تلحقثبج تلتدرٌبٌة:

تلحثلً وتلعصر مث بعد تإللكترونً عصر تإللكترونً تلٌعّد تإلعدتد للتدرٌج فً عثلم تلمإسسثت تلمتطورة، وتلتً تتطلع للمنثفسة فً 

وتلرتفد تألسثس لبنثء كثدر مإهل، وإذت كثنت ممثرسة ترد تلبشرٌة، وهو تلدعثمة تألولى تلقثدم، تستثمثرتً طوٌل تألمد فً تلمو

لذلك برزت  (55)تلمإسسة وتلتوظٌؾ وتلرقثبة هً من أهم مهثم مدٌر تلتدرٌج فًترٌة تلمعروفة كثلتخطٌط وتلتنظٌم تلوظثبؾ تإلد

مٌز تلحقٌبة تلتدرٌبٌة كؤكد تلوسثبل تلتدرٌبٌة تلحدٌثة تلتً أخذت تلبرتمج تلتدرٌبٌة توظٌفهث وتالعتمثد علٌهث فً عملٌثت تلتدرٌج لمث تت



ة بثلمقثرنة به من خصثبص ومقومثت تإهلهث ألن تحتل موقعهث بٌن وسثبط تلتدرٌج تلحدٌثة لمث تتمتع به من ممٌزتت عدٌدة ومتنوع

 .(56)بثلوسثبل تألخرى

وتلحقٌبة تلتدرٌبٌة عبثرة عن مجموعة من تلخبرتت تلتدرٌبٌة ٌتم تصمٌمهث من قبل خبرتء مختصٌن بطرٌقة منهجٌة ومنظمة ٌتم 

تستخدتمهث بوتسطة مدرج لتحقٌق أهدتؾ محددة. وتشتمل على أدبٌثت ورسومثت توضٌحٌة ومعٌنثت وأسثلٌج تدرٌبٌة خطط جلسثت 

تدرٌبٌة ومالحق تّم تجمٌعهث من مصثدر أو من خالل وتقع تلتجثرج وتلخبرتت تلعملٌة تلمٌدتنٌة. وٌتم إعدتد تلحقثبج تلتدرٌبٌة عبر 

، وٌتم تصمٌمهث من قبل مدربٌن مختصٌن بطرٌقة منهجٌة ومنظمة ومنسقة وتستخدم كوسٌط (57)سلسلة من تلخطوتت وتلعملٌثت

لبرنثمج تلتدرٌبً ، وتشتمل على موتد وأنشطة وخبرتت تتصل بموضوع تدرٌبً معٌن، وتتضمن للتدرٌج من قبل تلمشرؾ على ت

تلمنتج  تلتدرٌبٌة لبرنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة تلحقٌبة ، وتمثل(58)تلعنثصر تألسثسٌة للتدرٌج )تألهدتؾ، تلنشثطثت، وتلموتد، وتلتقوٌم(

 : (59)تلتثلٌة ض تألسثسٌةتألؼرت وتستخدم لتحقٌق تلتدرٌج قبل مث لمرتحل تلنهثبً

 تلمستهدفة. وتلوظثبؾ ومدته وشروطه وأهدتفه تلبرنثمج محتوٌثت توضٌح

 وموضوعثتهث. وأهدتفهث وزمنهث مثدة لكل تلتدرٌبٌة تلوحدتت توضٌح

 تلمتدرج(. تلتدرٌج )تلمدرج فً تلمشثركة تألدوتر توضٌح

 تلتدرٌبٌة. تلجلسثت إلدترة عثم كمرشد تستخدم

 تلعملً. للتطبٌق تلضرورٌة وتالدوتت تألسثسٌة تلعلمٌة تلمثدة توفر

 وتلمعثرؾ. تلمهثرتت تكتسثج قٌثس أدوتت توفر

وٌتم تعدتد حقٌبة تدرٌج وتحدة لكل مثدة تدرٌبٌة بحٌث ٌمكن تستخدتمهث من قبل تلمدرج وتلمتدرج وتتكون حقٌبة تلمثدة من خمسة 

 : (61)تقسثم ربٌسة ٌتكون كل منهث من تَتً

ٌحتوي على تلعنثصر تلمتعلقة بثلتوثٌق وتلمحتوٌثت كمث ٌعطً صورة عثمة وشثملة عن تلبرنثمج  م تألول )مفتثح تلحقٌبة(:لقست

 بجمٌع عنثصره.

ٌقدم تلمثدة تلتدرٌبٌة مقسمة تلى تجزتء مسثوٌة لعدد وحدتتهث وٌفصل كل وحدة عن تلتً تلٌهث ورقة حٌث (: تلقسم تلثثنً )خطة تلمثدة

 لوحدة تلتثلٌة.تحمل تسم ت

ٌحتوي على مثدة علمٌة فً شكل تعرٌفثت مختصرة فً شكل تعرٌفثت للمصطلحثت  (:تلقسم تلثثلث )تلمثدة تلعلمٌة وتلتطبٌقثت

تلمرتبطة بموضوعثت تلوحدة تلتدرٌبٌة أو تحدٌد للمرتحل وتلخطوتت تلتً ٌتطلج تنفٌذ تلتطبٌقثت تاللمثم بهث، وكذلك تلتطبٌقثت 

 .دوتت تلضرورٌة لتنفٌذهثتلتدرٌبٌة وتال

ٌتم فٌه إرفثق نسخة من أدوتت قٌثس تكتسثج تلمهثرتت وتلمعثرؾ الستخدتم تلمتدرج أو تالكتفثء بذكر نوع  (:تلقسم تلرتبع )تلتقٌٌم

 :(69)تلتقٌٌم ودرجثته لكل وحدة تدرٌبٌة. وٌهدؾ تقوٌم تلبرتمج تلتدرٌبٌة إلى

 .ؾ تلتى عقد من أجلهثتحدٌد مث تذت كثن تلتدرٌج مطثبقثً لألهدت

 .تحدٌد تلتؽٌٌرتت تلتى ٌتم إدخثلهث على برتمج تلتدرٌج وفق مث تنتهت تلٌه عملٌة تلتقوٌم

 .تحدٌد مث تذت كثن هنثك عثبد على تالستثمثر فى تألنشطة تلتدرٌبٌة

 .تحدٌد تألفرتد وتلجهثت تلتً ٌمكن أن تستفٌد من هذه تلبرتمج تلتدرٌبٌة

 .سثعد على تتخثذ تلقرترتت تلمستقبلٌة للعملٌة تلتدرٌبٌةتلحصول على معلومثت ت

 .تحدٌد مدى مالءمة هذه تلبرتمج ألهدتؾ وتحتٌثجثت تلمنشؤة



ٌحتوي هذت تلجزء على قثبمة بثلقرتءتت تلخثرجٌة تلمتعلقة بثلوحدة تلتدرٌبٌة وتلمرتجع تالسثسٌة تلمستخدمة  (:تلقسم تلخثمس )تلمرتجع

وتثرٌخ تلنشر وأرقثم تلصفحثت تلتً تتعلق بثلموضوع وذلك الؼرتض تلتوثٌق تلعلمً ومسثعدة تلمتدرج وأرقثم تصنٌفهث وتلنثشر 

 .على تلرجوع تلى مصثدر تلمثدة تلعلمٌة

تمثل تلحقٌبة تلتدرٌبٌة تإلنثء تلذي ٌصج فٌه تلمدرج كل مث ٌختص بدورته، من أفكثر وتحلٌل وأهدتؾ ومثدة علمٌة، وتسثعده كونهث و

درٌج فعثلة، فً تستخدتم أدوتته وأسثلٌبه وطرٌقة عرضه وتوزٌع تلوقت بشكل منطقً وسلس، لترفع تلكفثءة تلتدرٌبٌة وتقلل منهجٌة ت

، حٌث أن نهضة تألمم وتقدمهث تقثس بتطورهث فً مجثل تلتربٌة وتلتعلٌم فهً ؼرس نهضة (68)من هثمش تالرتجثلٌة فً تألدتء

تسهم فً تفعٌل مضثمٌنهث، وهذت تلقسم تلربٌسً ٌحوى تلعدٌد من تألقسثم تلفرعٌة تلتً تحوي  تألمم وللتربٌة وتلتعلٌم علوم وفنون

 موتد علمٌة مفٌدة وممتعة.

 تنمٌة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلقثبمة على تلبحث تإلجرتبً:

تلمٌدتن تلتربوي، ولمث كثنت  ٌرتقً تلبحث تلتربوي لٌحظى بثهتمثم عثلمً متنثمً تستنثدتً لدورة فً حل تلكثٌر من تلمشثكل فً

مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً توتجه تلعدٌد من تلمشثكل وال تخلو منهث، فقد تبنى تلبحث تلتربوي مهمة مسثعدة هذه تلمإسسثت على حل 

ن طرٌق ، وقد كثنت تلبحوث تلتربوٌة فً تلؽثلج تنفذ عمشكالتهث وتجثوز تلعقبثت تلتً توتجههث وتحد من قدرتهث على تحقٌق أهدتفهث

أفرتد من خثرج تلمإسسة تلتعلٌمٌة، مث أدى إلى إٌجثد حلول متوتضعة وال تعثلج تلمشكلة بشكل جذري، ألن هإالء تألفرتد ٌدرسون 

 .(64)موتقؾ لم ٌتعثٌشوت معهث

د إلى زمن فٌمث ٌخص بدتٌثت منهج تلبحث تالجرتبً فقد تختلؾ علمثء تلتربٌة حول هذت تلموضوع، فمنهم من قثل أن بدتٌثته تعو

، بٌنمث قثل (63)تلفعلً لألفكثر خالل تلتدتول أسمثهث تلتؤمل من وتلتً تألخالق علم حول كتثبثته فً إلٌهث ومثرسهث دعث أرسطو تلتً

 تلمشكالت حل فً تلعلمً تألسلوج بفكرة نثدى جون دٌوي تلذي منذ كتثبثت وتضحة كثنت تإلجرتبً تلبحث منهجٌة آخرون أن

للبحث  تلتثرٌخً تلمنشؤ أرجع من هنثلك ، فً حٌن أن(65)تلعالقثت تالجتمثعٌة وتفكك تلحرج تلعثلمٌة، هجرتت مثل تالجتمثعٌة،

 لتحسٌن ببرتمج إصالحٌة وتلتوصٌة تلمشكالت تشخٌص على عمل تلذي تلهندٌة مفّوض تلشإون John Collierتإلجرتبً إلى كولر 

عمل عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة هو تلبحث تلذي ٌتم إجرتبه من قبل شخص وتحد أو  وتلبحث تإلجرتبً فً مٌدتن. (66)تلعرقٌة تلعالقثت

، كذلك ٌعرؾ بؤنه طرٌقة منظمة )67(مجموعة أشخثص، وٌهدؾ إلى حل مشكلة أو جمع معلومثت لؽرض تحسٌن تلممثرسة تلحثلٌة

ه هو جمع تلبٌثنثت حول طرتبق تلتدرٌس إلجرتء عملٌة تالستقصثء وٌقوم بهث أحد تلعثملٌن فً تلمإسسة تلتعلٌمٌة، وتلهدؾ من

ومستوى تحصٌل تلطلبة، وتلؽرض من جمع هذه تلبٌثنثت هو تلعمل على إحدتث تلتؽٌٌرتت تالٌجثبٌة فً بٌبة تلمإسسة تلتعلٌمٌة 

لدى ٌهدؾ تلبحث تإلجرتبً إلى تنمٌة روح حل تلمشكالت و تشجٌع تلمنحى تلعلمً فً حلهث ، و(68)ومجثل تلممثرسثت تلتربوٌة

تلممثرسٌن فً تلمٌدتن تلتربوي، حٌث إن تلقٌمة تألسثسٌة للبحث تإلجرتبً تكمن فً تلحقٌقة تلتً ترى أنه ٌزود بحلول سرٌعة 

 .(69)للمشكالت تلتً ال تستطٌع تنتظثر نظرٌة لحلهث

تنطالقثً من كون تلمإسسثت وبذلك تظهر تألهمٌة تلكبٌرة للبحث تإلجرتبً فً تلمإسسثت بشكل عثم، وتلتعلٌمٌة بشكل خثص، وذلك 

تلتعلٌمٌة هً تلنبع تلذي ٌرفد تلمجتمع تلمحلً بثلكوتدر تلبشرٌة تلتً ٌحتثج إلٌهث لتٌسٌٌر أعمثله تلمختلفة، لذلك فإن تلمإسسثت 

الل تدرٌبه تلتعلٌمٌة تسعى إلى بنثء فرد نثضح متسلح بثلقدرة على موتكبه تلتطورتت وتلتؽٌٌرتت تلمختلفة تلمستمرة، وٌتم ذلك من خ

على موتجه تلمشكالت وإٌجثد حلول لهث، حٌث ٌتٌح تلبحث تإلجرتبً لعضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلفرصة لفحص أدتبه وتلعمل على 

تطوٌره وتحسٌنه، وأٌضثً فإنه ٌعزز دتفعٌته للتفكٌر وتلعمل وتلرؼبة تلمستمرة فً تلوصول إلى نتثبج محددة، كذلك فإنه ٌسثعد عضو 

ٌمٌة على تعزٌز قدرتت تلتحلٌل لدٌه، وٌزٌد من وعٌه بذتته، وٌعزز مهثرتت تلتفكٌر تلنثقد، وٌطور من قدرتته تلهٌبة تألكثد

 :(79)تتعدد أنوتع تلبحوث تإلجرتبٌة لتشمل، و(71)تلبحثٌة

لمجموعة، وتلنموذج بحوث تلعمل تلتقلٌدٌة: وقد نشؤت من عمل لٌوٌن وتتضمن تلمفثهٌم وتلممثرسثت تلنظرٌة تلمٌدتنٌة، ودٌنثمٌثت ت

 تلسرٌري، هذت تلنهج تلتقلٌدي ٌمٌل نحو تلمحثفظة على تلوضع تلرتهن فٌمث ٌتعلق بهٌثكل تلسلطة تلتنظٌمٌة.

بحوث تلعمل )تلعمل للتعلم(: تنطوي على إعثدة تشكٌل تلعالقثت تلهٌكلٌة بٌن تألفرتد فً بٌبة تجتمثعٌة معٌنة؛ حٌث تسعى إلى 

 ضررة وأصحثج تلمصلحة؛ فٌتكون لدى كل مشثرك فهم لعمل تلمإسسة تلتعلٌمٌة.إشرتك جمٌع تألطرتؾ تلمت

بحوث تلعمل تلرتدٌكثلً )تلتٌثر تلجذري(: وهذت تلنوع ٌركز على تلتحرر ومعثلجة تالختالالت فً تلسلطة، وهذت تلنوع وجد فً كثٌر 

 من تألحٌثن فً تلحركثت تلتحررٌة ودوتبر تلتنمٌة تلدولٌة.



، 9981تربوٌة )بحوث تلعمل تلتربوي(: كثنت بدتٌثتهث فً كتثبثت جون دٌوي، وتلفٌلسوؾ تلتعلٌمً تألمرٌكً من بحوث تلعمل تل

تلذي رأى أنه من تلوتجج أن ٌشثرك تختصثصٌو تلتوعٌة فً حل تلمشثكل تلمجتمعٌة، تلتوسع للعمل خثرج تلمإسسثت تلتعلٌمٌة، 

 ة تلمهنٌة، وتطبٌق تلتعلم ضمن تلسٌثق تالجتمثعً.وتلتركٌز على تطوٌر تلمنثهج تلدرتسٌة، وتلتنمٌ

 مجثلهث، وصوغ تلمشكلة، ثم وصؾ وتحدٌد بثلمشكلة تإلحسثس تإلجرتبً تلبحث أسلوج بثستخدتم مشكلة لحل تلتخطٌط مرتحل وتشمل

 عن تلبحث، ثم لهث ببةتلمس وتلعوتمل وتشخٌص أسبثبهث تلمشكلة أبعثدهث، ثم تحلٌل وتحدٌد وجودهث على وتلمإشرتت تلمشكلة مظثهر

 تلخطة تلفرضٌثت، بعد ذلك ٌتم تنفٌذ وتختبثر تلعمل تنفٌذ تلمشكلة، ثم تصمٌم خطة لحل تلالزمة تلعمل فرضٌثت تلحل، ٌلٌهث صوغ

ج وتلمقترحثت فً ضوء تلنتثب تالستنتثجثت، وأخٌرت ٌتم وضع تلتوصٌثت إلى تلنتثبج وتلتوصل تلنتثبج، بنثء علٌه  ٌتم تفسٌر وتدوٌن

 .(78)تلتً تم تلتوصل إلٌهث

مهثرتت )خطوتت( تلبحث تإلجرتبً خطوتت منظمة ٌستطٌع من خاللهث تلبثحث تلحصول على تلبٌثنثت تلمتعلقة ٌالحظ من ذلك أن 

بموضوع تلدرتسة، وال ٌمكن تحقٌق تألهدتؾ دون تلسٌر وفق خطوتت وتضحة، وسلسلة من تإلجرتءتت ٌتم وضعهث خالل خطة 

مث ٌتضح إمكثنٌة وأفضلٌة تعدد تألدوتت فً تلبحوث تإلجرتبٌة، وال تختلؾ خطوتت تلنموذجٌن عن خطوتت نمثذج أعدت لذلك، ك

تلبحث تلعلمً من حٌث: )تلشعور بثلمشكلة، تحدٌد عنثصر تلمشكلة، جمع تلمعلومثت وتلبٌثنثت، صٌثؼة تلفروض، ووضع تلخطة 

 توصل ألنسج تلطرتبق لحل تلمشكلة(.تإلجرتبٌة الختبثر تلفروض، وتستخالص تلنتثبج، وتل

 تنمٌة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلمبنٌة على تلجدترتت:

ٌُفضل من لدٌه خبرة عملٌة وإذت توفر تألمرتن  إن مجرد تلتؤهٌل تلعلمً ال ٌكفً للحكم على تلفرد عند تختٌثره للوظثبؾ تلمختلفة، بل 

دتٌة تلدوتم وال ٌخرج خالله بدون موتفقة ربٌسه، وال ٌنصرؾ منه إال بنهثٌة فإن تالنضبثط فً تلعمل بؤن ٌحضر تلموظؾ لعمله مع ب

، )74(وقت تلدوتم وكذلك تلتحلً بثألخالق تلفثضلة مع رإسثبه وزمالبه ومرتجعٌه هً من تألمور تلالزمة لتكثمل توفر مبدأ تلجدترة

، وتلتوسع تلسرٌع فً عثلم تألعمثل وتوفر تألنمثط لذلك فإن تلتؽٌٌرتت تلتً طرأت على بٌبة تلعمل من تزدٌثد حدة تلمنثفسة

تلتكنولوجٌة تلحدٌثة، جمٌعهث أنتجت حثجة لدى تلمإسسثت ألن تكون ذتت طثبع حركً متؽٌر وموجهة بثلنمو لكً تعزز بقثبهث فً 

تبهث، وبثلتثلً فإن تلمنثفسة، وهذت ممكن فقط من خالل تمتالك تلموترد تلبشرٌة تلتً أصبحت تحت وطؤة ضؽوط هثبلة لتحسٌن أد

مبثدرتت تطوٌر تلموترد تلبشرٌة تهدؾ إلى مقثبلة تلحثجة للتعثمل مع هذه تلتؽٌرتت، فقد أخذت تلمإسسثت تنتهج أسثس تلجدترة فً 

، وتقوم فلسفة تلجدترة ومفهومهث على توجٌه سٌثسثت صنع تلقرترتت فً (73)إدترة تلموترد تلبشرٌة للمسثعدة فً تحقٌق تألهدتؾ

ة تلموترد تلبشرٌة على أسثس تلعدل وتلمسثوتة وتلشفثفٌة وخدمة تلمصلحة تلعثمة، وعدم تلمحثبثة وتلتمٌٌز فً تختٌثر تألفرتد إدتر

وتعٌٌنهم وتالحتفثظ بهم، حتى إحثلتهم على تلتقثعد بثالعتمثد على تلمإهل وتلمقدرة وتلمهثرة وتلخبرة، وتلهدؾ من تلجدترة خو 

خالل وضع تلشخص تلمنثسج فً تلمكثن تلمنثسج وهذت سٌنعكس بدروه على نوعٌة تلقوى تلعثملة وتألدتء تختٌثر أفضل تلعنثصر من 

 .(75)تلمإسسً

وتلتً تعنً أن تكون مالبمثً، وتلجدترة تلوظٌفٌة هً  ”Competere“إلى تلكلمة تلالتٌنٌة  (Competency)ترجع كلمة جدترة 

ت تلتً ٌمتلكهث تلموظؾ وتلتً تتحد معثً لتشكٌل سلوك معٌن مطلوج ألدتء مجموعة مجموعة تلمعثرؾ وتلمهثرتت وتلقٌم وتالتجثهث

من تلمهثم تلوظٌفٌة بكفثءة وفعثلٌة، وٌعد تجدٌد تلمعثرؾ وتنمٌة تلمهثرتت وتلتمسك بثلقٌم تلبنثءة وتالتجثهثت تلمالبمة للتنظٌم من 

أن كلمة تلجدترة تمثل قدرة تلفرد على تالستجثبة لمتطلبثت تلبٌبة أي ، (76)تسثسٌثت تمتع تلموظؾ بثلجدترة تلوظٌفٌة بصفة مستمرة

، وبرؼم تلتعدد فً (77)تلمحٌطة، وتمثل بثلتثلً مجموعة تلمعثرؾ وتلمهثرتت تلتً تتوفر لدى تلعثملٌن وتلمرتطبة بثألدتء تلتنظٌمً

ثلجدترة هً ، ف(78)بعضهث تلبعض ترتبثطثً وثٌقثً تعرٌفثت مفهوم تلجدترة، إال أنه ٌمكن وبسهولة مالحظة أن تلك تلمفثهٌم ترتبط ب

خثصٌة ضمنٌة للفرد، ترتبط بعالقة سببٌة بؤدتء متفوق فعثل ٌعتبر مرجعثً معٌثرٌثً للوظٌفة، كثلدوتفع وتلسمثت وتلمهثرة وتلمفهوم 

بؤنهث  9995ثنسبرج عثم ، وعرفت تلجدترة تلوظٌفٌة فً مإتمر عقد فً جوه)79(تلذتتً وتلمعرفة تلتً ٌوظفهث تلفرد فً تلعمل

مجموعة من تلسمثت وتلمإهالت تلشخصٌة وتلعلمٌة وتلعملٌة وتلتً تمكن تلموظؾ من تحقٌق معدالت أدتء متمٌزة وقٌثسٌة تفوق 

، كمث عرفت بؤنهث قدرة تلفرد على تستخدتم مجموعة من تلمعثرؾ وتلمهثرتت وتالتجثهثت ألدتء مجموعة (81)تلمعدالت تلعثدٌة

جدترة تلفرد تشٌر إلى مقدرته تلذتتٌة وتعتقثده بؤنه قثدر على أدتء أنشطة تلعمل ، وكذلك فإن )89(سكة بؤسلوج مالبمأنشطة متمث

، كمث أنهث قدرة تلفرد على أدتء )84(، وهً مجموعة تلمعثرؾ وتلمهثرتت وتلقدرتت تلتً ٌمتلكهث أصحثج تألدتء تلمتمٌز(88)بمهثرة

وتعّرؾ أٌضثً بؤنهث تلعبثرة تلتً توضح تلبرهثن تلعملً المتالك فرد ، )83(ل ظروؾ بٌبٌة متؽٌرةمجموعة من تلمهثم تلوظٌفٌة فً ظ

مث لمجموعة مهثرتت محددة، وأنهث تألسس تلتً تحتثجهث تلمإسسة فً تلمستقبل، وبثلتثلً ٌمكن قٌثس تلجدترة وتستخدتمهث فً قٌثدة 

تت وتلمعثرؾ وتلخبرة وتلخصثبص تلتً ٌحتثجهث تلفرد ألدتء تلعمل بشكل هً تلمهثر، وكذلك (85)تألعمثل وتحقٌق أهدتؾ تلمنظمة

، وهً تلمهثرتت ومجثالت تلمعرفة وتالتجثهثت وتلقدرتت تلتً ٌتمٌز بهث تألفرتد ذوو تألدتء تلمرتفع، وهذه تلخصثبص )86(فعثل



على تألدتء بكفثءة دتخل بٌبة تلعمل، وكذلك تلقدرة تلقدرة ، كمث أنهث )87(لٌس من تلسهل مالحظتهث وٌمكن تلتعبٌر عنهث بؤمثلة سلوكٌة

 .(88)على تالستجثبة للتحدٌثت فً نطثق بٌبة تلعمل

وٌمكن ربط مفهوم تلجدترة بجمٌع ممثرسثت إدترة تلموترد تلبشرٌة على مستوى مدخالتهث ومخرجثتهث، فعلى مستوى تلمدخالت ٌتم 

ة تلعثمة، وتسمى هذه تلجدترتت بثألطر تلعثمة للجدترة، وفً هذت تلسٌثق ٌمكن تحدٌد تلجدترتت تلتً تإدي إلى تحقٌق أهدتؾ تلمإسس

أن تكون تلجدترتت خمسة أنوتع وهً: تلحركٌة، وتإلدرتكٌة، وتلوجدتنٌة، وتلشخصٌة، وتالجتمثعٌة، وٌمكن أن تكون نوعٌن همث: 

الختٌثر وتلتعٌٌن وتلتدرٌج وتلتخطٌط تلوظٌفً وكذلك تقٌٌم تلفنٌة، وتلسلوكٌة، وتللذتن ٌمثالن تلقثعدة تألسثسٌة ألنشطة تالستقطثج وت

تألدتء ومكثفآته، أمث على مستوى تلمخرجثت فٌتم تحدٌد تلجدترتت تلتً تإدي إلى مخرجثت أدتء أكثر قثبلٌة للقٌثس وسهلة تلتحقق، 

خصصة فً تلعمل، وتلسلوكٌة وتختص بثلقدرة ٌمكن تلتمٌٌز بٌن ثالثة جدترتت أسثسٌة وهً: تلفنٌة وتهتم بتطبٌق تلمعرفة تلفنٌة تلمتو

 .(89)على تلتعثمل مع تَخرٌن وفهم سلوكهم وتوجٌهه، وعقلٌة وتهتم بثلقدرة على تلتحلٌل وتلتفكٌر

وإن ممثرسثت إدترة تلموترد تلبشرٌة تلقثبمة على مفهوم تلجدترة تحقق نوعٌن من تلتكثمل همث: تلتكثمل تلعمودي تلذي ٌعمل على 

تد تلعثملٌن وسلوكٌثتهم بثألهدتؾ تالسترتتٌجٌة للمنظمة، وتلتكثمل تألفقً تلذي ٌعمل على ربط وظثبؾ وممثرسثت إدترة ربط تألفر

تلموترد تلبشرٌة مع بعضهث تلبعض فً إطثر تتسثقً تفثعلً ومتنثؼم، وفً ضوء ذلك ٌمكن تلقول أن تإلطثر تلعثم لمفهوم تلجدترة 

تلرقثبة لضمثن وجود مستوى عثلً من تلتنثؼم وتالتسثق بٌن أجزتء تلمنظمة ووحدتتهث بشكل م ٌمثل ركنثً أسثسٌثً من أركثن نظث

 .(91)ٌصج فً آخر تلمطثؾ فً تحقٌق تالهدتؾ تالسترتتٌجٌة تلمنشودة

جدترة وتلجدترتت تلوظٌفٌة تمثل تلجدترتت تلتخصصٌة تلهثمة لتنفٌذ تي عمل فً تلمنظمة ضمن مجثل وظٌفً أو تقنً محدد، مثثلهث 

إدترة تلموترد تلبشرٌة، جدترة إدترة تلمشثرٌع وتلعملٌثت تلصنثعٌة، جدترة تطبٌق تلحكومة تاللكترونٌة، وتلجدترتت تلوظٌفٌة إذن 

وتتطلج تلجدترتت تلوظٌفٌة تلعدٌد من تلقدرتت تلالزمة لتطبٌق ، (99)تركز على تألفرتد بدالً من تلمنظمة حٌث أنهم هم وحدة تلقٌثس

وعند وتلعدٌد من تلمهثرتت للوصول إلى معثٌٌر مطلوبة فً تلتوظٌؾ مثل كٌفٌة حل تلمشكالت، ومقثبلة متطلبثت تلتؽٌٌر، تلمعثرؾ، 

تحدٌد موتصفثت تلجدترة تلوظٌفٌة تلتً تإثر على مستوى تألدتء فً وظٌفة مث؛ ٌجج أن تستكشؾ تلسمثت تلموجودة فً موظؾ 

لتطرق إلى تلسمثت تلوظٌفٌة تلتً تتطلبهث تلوظٌفة أو تحتثجهث دون تالعتمثد على متمٌز ٌعمل بثلفعل فً هذه تلوظٌفة دون ت

تلتصورتت تلمثثلٌة أو تالستنثد إلى تلوتقع، وبهذت تلمدخل تلجدٌد ٌتضح تلفرق بٌن مدخل تلجدترة تلوظٌفٌة ومدخل تلتوصٌؾ تلوظٌفً 

 .(98)فً إدترة تلموترد تلبشرٌة

ى أربع مجموعثت أسثسٌة تختلؾ بنثء علٌهث موتصفثت تلجدترة تلتً ٌحتثجهث كل منصج تبعثً وتنقسم حزم تلجدترة تلوظٌفٌة إل

 :(94)لطبٌعته، وهً كمث ٌلً

وظثبؾ تإلدترة: وهً تلتً تقوم بثلتخطٌط وتلتنظٌم وتلتوجٌه وتلرقثبة، وتتطلج جدتً أعلى من موتصفثت تلجدترة تلقٌثدٌة وتلشخصٌة، 

 رة تلتقنٌة.وحدتً أدنى من موتصفثت تلجدت

تلوظثبؾ تلتقنٌة: وهً تلتً تقوم بثإلنتثج وتلصٌثنة، وتتطلج حدتً أعلى من موتصفثت تلجدترة تلتقنٌة وتلعملٌة، وحدتً أدنى من 

 موتصفثت تلجدترة تلقٌثدٌة وتلشخصٌة.

ترة تلشخصٌة وتلقٌثدٌة، تلوظثبؾ تلتنفٌذٌة: وهً تلتً تمثرس وظثبؾ تالتصثل وتلمتثبعة، وتتطلج حدتً أعلى من موتصفثت تلجد

 وحدتً أدنى من موتصفثت تلجدترة تلتقنٌة.

وٌشٌر تلوتقع إلى أن أفضل طرٌقة لتعرٌؾ تلجدترة هً تلنظر إلى خصثبص ومزتٌث تلشخص ذو تألدتء تلنثجح، فثلجدترة ترتبط 

عمل ذتته، فثلجدترة تقود إلى نتثبج بثألشخثص تلذٌن ٌقومون بثلعمل بثألسلوج تلذي ٌتجثوز مث تضمنه تلوصؾ تلوظٌفً بثلنسبة لل

، وإن تلجدترة من خصثبص تلفرد وتقود إلى شرح )93(عظٌمة، فؤي شًء ٌسثهم فً هذه تلنتثبج تلعظٌمة للعمل هو بحد ذتته جدترة

تلفعثل بشكل  تلمهثرتت وتلقدرتت، وبثلتثلً ٌجج أن تكون مثبتة وقثبلة للمالحظة ولٌست تستنتثجٌة أو تستقرتبٌة، وتإدي إلى تألدتء

ٌمكن معه تلتفرقة بٌن تألفرتد ذوو تألدتء تلمرتفع عن ؼٌرهم بشكل وتضح، فهً تفرق بكل بسثطة بٌن تلنحثج فً تلعمل وبٌن تلقٌثم 

 .(95)بثلعمل ذتته

تتحول تألفكثر  هنثك عالقة سببٌة قوٌة بٌن درجة جدترة عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة ومستوى تألدتء تلذي ٌحققه للمإسسة تلتعلٌمٌة، فكمث

إلى أفعثل وسلوكٌثت، تتحول تلمهثرتت وتلسمثت تلفردٌة إلى سمثت جدترة وظٌفٌة رفٌعة تإدي بثلتثلً إلى أدتء ممتثز وإنجثزتت 

ممٌزة، لكن من تلخطؤ تعتبثر كل تلمهثرتت تلفردٌة جدترتت وظٌفٌة، فثلجدترة تلوظٌفٌة ذتت أثر فعثل على أدتء عضو تلهٌبة 

وبثلتثلً ٌجج تستبعثد تلمهثرة تلفردٌة تلتً ال تإثر على أدتء عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة، إذ البد أن ٌقتصر تلتركٌز على تلك تألكثدٌمٌة، 



تلجدترتت تلوظٌفٌة تلتً هً بمثثبة مدخالت أسثسٌة ٌستخدمهث عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة فى إنتثج أنشطته ومخرجثته فى بٌبة 

 :)97(ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة كثلتثلً وتظهر أهمٌة تلجدترة، (96)تلعمل

 حٌث تعتمد قرترتت تلتعٌٌن وتالختٌثر على بٌثنثت أكثر تعلقثً بإمكثنٌثت تلنجثح تلفعلٌة من تلطرق تلتقلٌدٌة تلسثبقة.تالختٌثر وتلتعٌٌن: 

تلتطوٌر تلوظٌفً تستنثدت على ٌسثعد مدخل تلجدترة تلمدٌر تلعصري على تتخثذ قرترتت تلترقٌة و تلترقٌة وتلمسثرتت تلوظٌفٌة:

 بٌثنثت موثوق بهث فً تحتمثالت تلنجثح فى تلوظٌفة وبثلتثلً تلترقٌة إلى تلمنصج من هو أقدر على تلعطثء فٌه.

ٌوضح مدخل تلجدترة تلفثرق تلدقٌق فً خرٌطة تلمهثرتت بٌن مث ٌتمتع به تلفرد فعالً من مهثرتت وبٌن مث تحتثج تلتدرٌج وتلتطوٌر: 

 لوظٌفة، وبثلتثلً ٌمكن توجٌه تلجهود تلتدرٌبٌة لسد هذه تلفجوة.إلٌه ت

تقلل بٌثنثت تلجدترة إلى حد كبٌر تلجدل حول تقٌٌم تألدتء وذلك عن طرٌق وضع مإشرتت قٌثسٌة للتصرفثت تلمطلوبة إدترة تألدتء: 

 على تدرٌج تسلسلً ٌصعج تلجدل حوله.

 :(98)تألكثدٌمٌة تستنثدتً إلى تلجدترة وفق تلخطوتت تلتثلٌةوٌمكن بنثء وتطوٌر نظثم تختٌثر أعضثء تلهٌبة 

تطوٌر نموذج )نمثذج( جدترة للوظٌفة )تلوظثبؾ( تلمستهدفة: حٌث تحدد هذه تلنمثذج )قثموس تلجدترة( تلمستوٌثت تلمعٌنة لكل 

تكون هً تلقثلج تلمستخدم الختٌثر  جدترة وتلتً تنبا عن تلمستوى تالستهاللً وتلمستوى تلمتفوق فً تلوظٌفة محل تلدرتسة، وبذلك

 تلموظفٌن وتعٌٌنهم.

تختٌثر وتطوٌر طرق تلتقٌٌم: حٌث ٌتم تالستقرتر على أسثلٌج تالختٌثر من تلمقثبالت وتالختبثرتت ومرتكز تلتقٌٌم وتلبٌثنثت 

 تلشخصٌة.

ن ٌتدربوت على طرق تلتقٌٌم تلمتبعة بقدر من تدرٌج تلمقٌمٌن على طرٌقة تلتقٌٌم: حٌث ٌحتثج تألفرتد تلذٌن سٌقومون بثلتقٌٌم إلى أ

 تلموثوقٌة ٌكفً الختٌثر تلموظفٌن بشكل فعثل.

تقٌٌم جدترتت تلمرشحٌن للوظثبؾ: وذلك بهدؾ تختٌثر أفضل تلمتقدمٌن لشؽل تلوظثبؾ تلمختلفة تعتمثدتً على تلجدترتت تلتً 

 ٌمتلكونهث.

 تلتؤكد من صحة عملٌة تالختٌثر وتلتعٌٌن وتلترقٌةتتخثذ قرترتت تلمزتوجة بٌن تألفرتد وتلوظثبؾ بهدؾ 

تلتحقق من نظثم تالختٌثر: على تلمإسسثت أن تتثبع أدتء تألشخثص تلذٌن تم تختٌثرهم للتؤكد من صحة طرق تالختٌثر وتلعثبد من 

 تالستثمثر فٌهث.

حٌث ٌتم تقٌٌم جدترتت تلموظفٌن وبٌثنثت  تلقٌثم بتطوٌر قثعدة بٌثنثت مبنٌة على تلجدترة تلوظثبؾ وتألفرتد ونظثم تلمزتوجة:

 تلمزتوجة بٌن تالفرتد وتلوظثبؾ.

وممث سبق عرضه من إطثر نظري فٌمث ٌخص تلتنمٌة تلمهنٌة وتتجثهثتهث، فإنه ٌمكن تلتوصل إلى مجموعة من تلمعثٌٌر تلعثمة 

 لتطوٌر تلتنمٌة تلمهنٌة ٌمكن عرضهث فٌمث ٌلً:

 بج تلتدرٌبٌة:فٌمث ٌخص تلتنمٌة بنثء على تلحقث

 تمكٌن عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة من تنمٌة نفسه ذتتٌثً بنثء على تحتٌثجثت فعلٌة له تم تحدٌدهث بدقة.

 مرتعثة تلفروق تلفردٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثٌمٌة من خالل إتثحة تلفرصة أمثمهم الختٌثر نشثط تلتنمٌة تلمهنٌة تلذي ٌلبً تحتٌثجثتهم.

 ٌة تلذتتٌة لكل عضو هٌبة أكثدٌمٌة بمث ٌتنثسج مع ظروفه.إتثحة فرصة تلتنمٌة تلمهن

 تقٌٌم عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة ألدتبه ذتتٌثً، وتختٌثر تلنشثط تلمنثسج فً ضوء نتثبج تقٌٌمه.

 فٌمث ٌخص تلتنمٌة بنثء على بحوث تلفعل:

 وتلتً ال تستطٌع تالنتظثر طوٌالً لحلهث. قٌثم عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة بدور فّعثل فً حل تلمشكالت تلتً توتجهه فً بٌبة عمله



 مشثركة أكثر من عضو هٌبة أكثدٌمٌة فً فرٌق من فرق تلبحث ٌقوي روح تلتعثون وتلتآلؾ فٌمث بٌنهم.

 تطوٌر وتحسٌن أدتء عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة فٌمث ٌتعلق بزٌثدة قدرته على تلتعبٌر عن آرتبه تلمهنٌة.

 على تقٌٌم تلموتقؾ تلمختلفة تلتً ٌتعرض لهث.دعم قدرة عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة 

 فٌمث ٌخص تلتنمٌة بنثء على تلجدترتت تلوظٌفٌة:

تحدٌد معثٌٌر تألدتء تلمتمٌز تلتً من خاللهث سٌتم تلتفرقة بٌن أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة ذوي تألدتء تلمتفوق عن أولبك ذوي تألدتء 

 تلمتوسط.

لٌثت تلتقنٌة فً مصثؾ تلمإسسثت تلمنثفسة محلٌثً ودولٌثً، من خالل تالستعثنة بثلمعثٌٌر تحدٌد تلمعثٌٌر تلتً من شؤنهث وضع تلك

 تلدولٌة فً مجثل عمل مإسسثت تلتعلٌم تلتقنً.

 تالرتقثء بمعثٌٌر تألدتء ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة من ذوي تألدتء تلعثدي للوصول بهم إلى مستوى تألدتء تلمتفوق.

لعمل مإسسثت تلتعلٌم تلتقنً تلحكومً فً فلسطٌن بمث ٌضمن تطوٌر تلمسثر تلوظٌفً ألعضثء تلهٌبة  صٌثؼة تلمعثٌٌر تلمالبمة

 تألكثدٌمٌة.

تحدٌد معثٌٌر برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة لالستجثبة لمتطلبثت تلتمٌز وتإلبدتع وتالبتكثر لدى أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة لموتكبة متطلبثت 

 بٌبة تألعمثل تلمستقبلٌة.

 ثً: وتقع تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بمإسسثت تلتعلٌم تلتقنً تلحكومً فً فلسطٌن:ثثنٌ

وتحدٌدتً فً تلمثدة  –تنطالقثً من مبدأ أن تلتعلٌم: "حق أسثسً من حقوق تإلنسثن"، حٌث نقرأ فً تإلعالن تلعثلمً لحقوق تالنسثن

، فقد نص تلقثنون (99)إلى تلتعلٌم ومجثنٌته فً تلمرتحل تلدرتسٌة تألولى حول حق كل شخص فً تلوصول -تلسثدسة وتلعشرٌن منه

 :(911)( على أن83تألسثسً تلفلسطٌنً فً تلبثج تلثثنً تلمثدة )

 تلتعلٌم حق لكل موتطن، وإلزتمً حتى نهثٌة تلمرحلة تألسثسٌة على تألقل ومجثنً فً تلمدترس وتلمعثهد وتلمإسسثت تلعثمة.

 نٌة على تلتعلٌم كله وفً جمٌع مرتحله ومإسسثته وتعمل على رفع مستوته.تشرؾ تلسلطة تلوط

 ٌكفل تلقثنون تستقاللٌة تلجثمعثت وتلمعثهد ومرتكز تلبحث تلعلمً، وٌضمن حرٌة تلبحث تلعلمً.

 تإلبدتع تألدبً وتلثقثفً وتلفنً، وتعمل تلسلطة تلوطنٌة على تشجٌعهث وإعثنتهث.

 خثصة بثلمنثهج تلتً تعتمدهث تلسلطة تلوطنٌة وتخضع إلشرتفهث.تلتزم تلمإسسثت تلتعلٌمٌة تل

وفٌمث ٌخص تلتعلٌم تلتقنً فقد بدأ تهتمثم تلمجتمع تلفلسطٌنً به منذ بدتٌة تلتسعٌنٌثت من تلقرن تلمثضً، حٌث أكدت إحدى تلدرتسثت 

مكن أن تقدم تلعدٌد من تلفرص، فإن هذت تلتنوع كثن أنه نظرتً إلى تنوع وتؽٌر عثلم تلعمل بثستمرتر لموتجهة تلتحدٌثت تلجدٌدة تلتً ٌ

سببثً ألهم تلتحوالت تلتً شهدتهث تلمجتمعثت خالل تلعقود تألخٌرة أال وهً تلتوسع فً مجثل تلتعلٌم بكثفة مرتحله، وتلتوجه نحو 

لحدٌثة، وتلتعلٌم تلتقنً مثل تلتعلٌم تلجثمعً تلتعلٌم تلتقنً إلٌمثنهث بثلدور تلكبٌر تلذي ٌلعبه هذت تلنمط من تلتعلٌم فً بنثء تلمجتمعثت ت

ٌعّد جزءتً من تلتعلٌم تلعثلً، وٌجج تلتركٌز علٌه لٌحقق أهدتفه فً تلبنٌة تلتحتٌة للدولة تلفلسطٌنٌة، إذ ٌمكن أن ٌكون عنصرتً من 

شكل تلتعلٌم فً تلكلٌثت تلتقنٌة بثلنسبة ، وٌ(919)عنثصر تلتعلٌم تلعثم ومكونثته، أو شكالً من أشكثل تلتدرٌج تلمستمر وتلتعلٌم تلدتبم

للطلبة مكونثً ربٌسثً من تلمكونثت تلتً تتكون منهث مضثمٌن تلتربٌة وأهدتفهث بعض تلنظر عن تلمنطلقثت تلفلسفٌة ألهدتؾ تلك تلتربٌة 

ظري وتإلعدتد تلتقنً ومفثهٌمهث وأولوٌثتهث حٌث أصبح من تلضروري إٌجثد نوع من تلتكثمل وتلترتبط وتلدمج بٌن تإلعدتد تلن

تلتطبٌقً وتلتدرٌج تلمٌدتنً لخلق شخصٌة تلطثلج تلفثعلة تلتً تستطٌع تلتكٌؾ مع تلتطورتت تلعلمٌة وتلتكنولوجٌة تلتً ٌشهدهث 

 تلعثلم بصورة متسثرعة، وٌتجه تلتعلٌم فً تلكلٌثت تلتقنٌة بشكل أوثق نحو تحتٌثجثت سوق تلعمل وخدمة قطثعثته تلحكومٌة وتألهلٌة

وتلمدنٌة وتلعسكرٌة، وتحقٌق تلتوتزن فً سوق تلعمل من خالل بنثء تألٌدي تلوطنٌة تلعثملة فً مختلؾ تلقطثعثت تالقتصثدٌة تلسلعٌة 

وتلخدمٌة وتستٌعثج تلمستجدتت تلعلمٌة وتلتقنٌثت تلمطبقة فً هذه تلقطثعثت وهو مث ٌعمل على تنفٌذ برتمج تإلنمثء وزٌثدة تلقدرة 

، لذلك وضعت تلسلطة تلوطنٌة تلفلسطٌنٌة فً تلعثم (918)تقدم تالقتصثدي وتالجتمثعً وموتكبة تلتطور تلتقنً عثلمٌثً تلوطنٌة على تل



، وٌتمثل تلهدؾ تلربٌسً (914)تسترتتٌجٌة وطنٌة للتعلٌم وتلتدرٌج تلتقنً وتلمهنً وخطة تنفٌذٌة تفصٌلٌة لهذه تالسترتتٌجٌة 9996

 :(913)تلتقنً فً تلوصول إلى نظثم تعلٌم تقنً ٌتمتع بثلمزتٌث تلتثلٌةلالسترتتٌجٌة تلوطنٌة للتعلٌم 

نظثم فعثل من خالل تحقٌق تنسٌق وتعثون فعال بٌن كثفة مزودي تلخدمثت تلتعلٌمٌة وتلتدرٌبٌة وتحقٌق تالستخدتم تألمثل للموترد 

 تلمتثحة.

 نظثم كفإ من خالل تطوٌر تلموترد تلبشرٌة وتطوٌر تلمنثهج وتألنظمة.

 نظثم مإتبم من خالل إنشثء شرتكة مستدتمة مع تلصنثعة وأصحثج تلعمل وخثصة فً تعدتد وتنفٌذ تلبرتمج تلتعلٌمٌة وتلتدرٌبٌة.

نظثم مرن من خالل إتثحة مرونة للتنقل بٌن مستوٌثت تلتعلٌم وتلتدرٌج ومسثرتته، وتبنً تلمنثهج تلمبنٌة على تلوحدتت تلدرتسٌة 

 ى تلمهثرتت تلمهنٌة تلخثصة بوظٌفة محدد.تلمتكثملة تلتً تركز عل

 نظثم مستدتم من خالل تلتزتم تلدعم تلحكومً وتنوع مصثدر تلتموٌل.

 نظثم عثدل من خالل توفٌر فرص تلتعلٌم وتلتدرٌج لكل تلفبثت تلمشثركة.

هثرتت فً مجثالت حٌوٌة نظثم موجه مع تألخذ بعٌن تالعتبثر تلطلج على تلمهثرتت فً سوق تلعمل، وتنتثج فثبض صؽٌر من تلم

 لتشجٌع تالستثمثر.

نظثم مبنً على مرتقبة تلتطورتت فً سوق تلعمل بثستمرتر، وٌركز على تحتٌثجثت سوق تلعمل تلفلسطٌنً دون تهمثل تحتٌثجثت 

 أسوتق تلعمل فً تلبلدتن تلمجثورة.

تبثره جزء ال ٌتجزأ من تلنظثم تلتعلٌمً تلفلسطٌنً تالسترتتٌجٌة وتحوٌلهث تلى نظثم وطنً وتع هذه وممث هو جدٌر بثلذكر أن تطبٌق

بثء بثلفشل رؼم تلمحثوالت لتطبٌق عدد من مكونثتهث، وهذت أكبر دلٌل على أن تالهتمثم تلرسمً بهذت تلقطثع مث زتل أقل من تلمستوى 

ٌمكن أن تكون تلحل تألمثل للبدء تلحقٌقً  تلمطلوج، هذت ومث زتل إنشثء تلهٌبة تلوطنٌة للتعلٌم تلتقنً متعثرتً على تلرؼم من أنهث هٌبة

فً مشروع وطنً متكثمل للنهوض بثلتعلٌم تلتقنً وتوحٌد جهود كثفة تلوزترتت وتلهٌبثت تلقثبمة على شإونه، وأٌضثً إٌجثد عنوتن 

لهو دلٌل آخر على عدم ٌتم من خالله توجٌه تلجهثت تلمثنحة وتلدتعمة إلٌه، كذلك فإن إقرتر تإلطثر تلوطنً للمإهالت وعدم تطبٌقه 

تلجدٌة فً رعثٌة هذت تلقطثع تلتقنً على تلرؼم من أن هذت تإلطثر سٌكون تألسثس تلذي ٌؽٌر تلنظرة تلدونٌة للعثملٌن فً هذت تلقطثع، 

ت وٌعطً لخرٌجٌه تلدتفعٌة للتطوٌر تلذتتً وأٌضثً للنهوض بثلمجتمع، وتلذي بدروه سٌدعم صٌثؼة نتثبج تلتعلم من حٌث تلمإهال

وتقع تلتعلٌم أن ، وٌرجع ذلك إلى (915)وفقثً لمعثٌٌر تلتصنٌؾ وتلتوصٌؾ تلفلسطٌنً وتلتً تم تكٌٌفهث من تلتصنٌؾ تلعربً للمهن

تلفلسطٌنً ٌتصؾ بطبٌعة خثصة حٌث أنه ٌعثنً من ترتكمثت تالحتالل تالسرتبٌلً تلذي سعى لعشرتت تلسنٌن جثهدتً لتدمٌره 

قثل وتلتصفٌة تلجسدٌة وتدمٌر تلمإسسثت تلتعلٌمٌة بمث فٌهث تلكلٌثت تلتقنٌة، وإحثلة تألموتل تلتً تصل وتلقضثء على كوتدره بثالعت

 .(916)إلٌهث كنوع من تلمسثعدتت أو تلمنح وتلهبثت إلى مصثدر أخرى، وسعٌه تلمستمر إلى تهوٌد تلنظثم تلتعلٌمً وإضعثفه وتفكٌكه

ً فلسطٌن مشتتة من حٌث أنوتع تلمإسسثت وأهدتفهث وجهثت تإلشرتؾ وتلمسإولٌة فوتلمهنً كذلك فإن منظومة تلتعلٌم تلتقنً 

( كلٌة 85( مدرسة ثثنوٌة مهنٌة بثإلضثفة إلى ذلك هنثك )81وتإلطثر تلتثرٌخً تلذي تشكلت فٌه. وتضم هذه تلمإسسثت حوتلً )

ذه تلمإسسثت جهثت متعددة تضم وزترة تلتربٌة مجتمع تقدم برتمج تعلٌم مختلفة لخرٌجً تلثثنوٌة تلعثمة بفروعهث وتشرؾ على ه

 .(917)وتلتعلٌم ووكثلة تلؽوث وجمعٌثت خٌرٌة ودٌنٌة ومنظمثت ؼٌر حكومٌة ومإسسثت دولٌة وتنموٌة ومإسسثت تلقطثع تلخثص

على منظومة تلتعلٌم تلتقنً وفٌمث ٌخص نظثم تلتعلٌم تلتقنً فقد وتجه إنطبثعثً سلبٌثً فً بدتٌة عهده، وهذت تالنطبثع ال زتل ٌلقً بظالله 

فً فلسطٌن حتى ٌومنث هذت، حٌث أنه ٌوتجه عددتً من تلمشكالت تلتً تمثل صعوبثت وتحدٌثت تجعله ؼٌر قثدر على تالستجثبة 

فً تلمثلى تلمتوقعة منه، ومن تلصعوبثت تلتً توتجه تلتعلٌم تلتقنً أٌضثً مث ٌندرج تحت مظلة تلمعوقثت تلبٌبٌة وتالجتمثعٌة تتمثل 

نظرة تلمجتمع تلدونٌة للتعلٌم تلتقنً ولخرٌجٌه، ومنهث معوقثت تتمثل فً عدم وجود تسترتتٌجٌة وتضحة للتعلٌم تلتقنً تربط بٌن 

تحتٌثجثت تلمجتمع ومخرجثت تلنظثم وعدم تلقدرة على موتكبة سرعة تؽٌر تلمهن وتلوظثبؾ ومتتطلبثتهث، وأخرى تتمثل فً ؼٌثج 

أهمٌة تلتعلٌم تلتقنً فً تلتنمٌة تالقتصثدٌة وتالجتمثعٌة تلشثملة، ومعوقثت تتعلق بثلتموٌل وتالحتٌثجثت تإلرشثد وتلتوجٌه  نحو 

منهث  ، ومن أهم تلمعوقثت تلتً ٌعثنً(918)تلمثدٌة لمإسسثت تلتعلٌم تلتقنً، ومعوقثت تتعلق بثإلدترة تلعلٌث تلقثبمة على تلتعلٌم تلتقنً

 ضمن سٌثسة وطنٌة فلسطٌنٌة لٌصبح تلتطور على تلقدرة أفقدته تالحتالل تإلسرتبٌلً تلتً سٌثسثت فلسطٌن قطثع تلتعلٌم تلتقنً فً

. (919)تلفلسطٌنٌة وتلتنموٌة ٌخدم تلمصثلح تالقتصثدٌة نحو على تلمحلً تلعمل بمتطلبثت سوق تالرتبثط على وتلقدرة تلكفثءة تكسبه

لعنصر تألهم فً تنمٌة تفعٌل دور تلكلٌثت تلتقنٌة إال أنهث مث زتلت تعثنً نقصثً كذلك فإن تلكثدر تلبشري تلتدرٌسً تلذي رؼم كونه ت

فً تلمدرسٌن تلمإهلٌن فً بعض تلتخصصثت فضالً عن تفتقثر عدد ؼٌر قلٌل منهم إلى تلتؤهٌل تلتربوي ومعرفة تألسثلٌج تلحدٌثة 



 وبسبج ذلك كله، فإن وتلسٌثسثت تلمتبعة فً تلتدرٌج. فً تلتعلٌم، وٌعود ذلك إلى قصور وتضح فً تحدٌد تالحتٌثجثت تلتدرٌبٌة

ٌتنثسج  بمث وأنظمتهث ومنثهجهث وتلمثدٌة تطوٌر مصثدرهث تلبشرٌة قدرتهث على فً تتعلق ضخمة تحدٌثت توتجه تلتقنً تلتعلٌم كلٌثت

 سٌحتثجون تلتً بتلك تلخرٌجٌن دعن تلمكونة تلمهثرتت وتلمعثرؾ تلمعثصر بمثٌضمن ترتبثط عثلمنث فً تلحثصلة وتلتؽٌرتت تلكبٌرة

 من أجل بهث كل خرٌج ٌتسلح أن تلزم حتمٌة تلتكنولوجٌة تلتطورتت موتكبة أصبحت حٌثتهم تلخثصة، فقد تلعمل وفً عثلم فً إلٌهث

بثت تلعمل ومتطل مع تلتؽٌرتت بسوق تتوتبم تلتً وتلسلوكٌثت بثلمعثرؾ وتلمهثرتت قدرتته ورفع تلمستقبلٌة، موتجهة تلتحدٌثت

، وعلى مدى تلعقد تلمثضً، شثركت تلجثمعثت وتلكلٌثت تلتقنٌة فً تطوٌر تلكثدر تألكثدٌمً فٌهث، وتحسٌن (991)تلحدٌثة تلتكنولوجٌث

، لكن هذه تلمشثركثت وتلمحثوالت ال زتلت (999)تسترتتٌجٌثت تلتدرٌس، بهدؾ تحسٌن نوعٌة مخرجثتهث من تلطلبة تلملتحقٌن بهث

 لى تلمستوى تلمطلوج بسبج تلمعوقثت تلتً توتجه تلكلٌثت تلتقنٌة فً فلسطٌن.محدودة وال ترتقً إ

بثستقرتء مث سبق، ٌتضح أن معوقثت تلتعلٌم تلتقنً فً فلسطٌن تتسع لتضم معوقثت بٌبٌة وتجتمثعٌة تتمثل فً نظرة تلمجتمع تلدونٌة 

حٌث ٌخلط تلنثس بٌن تلتعلٌم تلتقنً وتلحرؾ تلٌدوٌة، بثإلضثفة للتعلٌم تلتقنً ولخرٌجٌه، وترتبثطه بثلحرؾ تلٌدوٌة فً أذهثن تلنثس، 

إلى عدم تستٌعثج سوق تلعمل تلمحلٌة لكثٌر من خرٌجً مإسسثت تلتعلٌم تلتقنً، عالوة على تدرنً روتتج ونظثم تلعالوتت 

متكثمل لتوعٌة تلمجتمع وتوجٌهه وتلحوتفز تلمعمول بهث فً تستحقثقثت تلعثملٌن وتلخرٌجٌن لهذه تلمإسسثت، وؼٌثج برنثمج إعالمً 

نحو أهمٌة تلتعلٌم تلتقنً فً تلتنمٌة تالقتصثدٌة وتالجتمثعٌة تلشثملة، بثإلضثفة إلى هٌمنة تلتعلٌم تلجثمعً تلنظري وتلتطبٌقً على 

 أذهثن خرٌجً تلمرحلة تلثثنوٌة وأولٌثء أمورهم.

وٌعتبر  ومثقفٌه، لمفكرٌه لشعوبه وتلشؽل تلشثؼل تألسثسٌة ثثلث، تلقضٌةتل تلعثلم دول سثبر فً تلحثل هو كمث فلسطٌن فً تلتنمٌة وتعد

 هذت تلنوع تلى تحتثج تلتً تلنثمٌة، تلمجتمعثت هذه فً تلمجتمع وتنمٌة قدرتتهم، خثصة أفرتد كفثءة رفع فً بثلؽة أهمٌة ذو تلتقنً تلتعلٌم

تمكن  تلى ٌإدي مث وتلتكنولوجٌة تلمعثصرة، تلتربوٌة للحركة سثسثً أ بركج تلتكنولوجٌث وتلصنثعة، لذلك فإنه ٌشكل لتلحق تلتعلٌم من

 هذه أن حٌث تلقوى تلعثملة، مكثفة لتخطٌط برتمج هٌبة على وحثجثته مطثلبه مع ٌتفق تلبشرٌة بمث موترده تنمٌة من تلمجتمع وتلمعثصر

 أصبحت ، لذلك(998)تقوم علٌه تألخرى برتمج تلتنموٌةتل أن بقٌة بل تلبتة، إؼفثله ٌمكن ال تلتنمٌة تلشثملة برتمج من جزء تلبرتمج

 فً تلمثثرة تلربٌسة من تلقضثٌث تستثمثره، تعدتده وحسن فً وتلتحكم وتحسٌن مستوته ورفع كفثٌته، تلتقنٌة تلكلٌثت طثلج تطوٌر قضٌة

تلعلمً وتطبٌقثت تستخدتم  للتقدم ٌجةنت تلمعرفة وتدفق تلتكنولوجً، تلتقدم جوتنج فً لتحدٌثت تلتؽٌر تلتكنولوجً تلسرٌع تستجثبة

 تلجثذبٌة منسوج من تلذي ٌزٌد تلتعلٌم تألمر سوٌة هذت من ترفع حتى د لألفرت تلدتفعٌة ، وعلى تلدولة أن تعزز مفهوم(994)تلتكنولوجٌث

 .(993)تلتقنً للتعلٌم

%( من 91ثت تلتقنٌة إلى وجود إٌدتع )وقد نصت مالحق تلتعلٌمثت تلمثلٌة للكلٌثت تلحكومٌة فٌمث ٌخص صندوق تطوٌر تلكلٌ

تلرسوم تلدرتسٌة لطلبة تلكلٌثت تلحكومٌة فً هذت تلصندوق بؽٌة تلعمل على تطوٌر تلكلٌثت فً عدة مجثالت منهث مجثل عقد تلدورتت 

تلهٌبة تألكثدٌمٌة ونظرتً ألن دوُر عضو ، (995)تلتخصصٌة للعثملٌن فً تلكلٌثت تلحكومٌة، ودعم تألبحثث وتطوٌر تلبرتمج تلدرتسٌة

قد تؽٌَر نتٌجًة للتطور تلهثبل  فً  وسثبل تالتصثل، وتضثعؾ مصثدر تلمعرفة تلمتوفرة  للطالج، حٌث أصبح  منّظمثً للعملٌة 

تلتعلٌمٌة. فثنتشر أسلوج تلمنثقشة وتلحوتر وتلتعلٌم تإلرشثدي وتلتدرٌس تلتعثونً، َوترّتج على ذلك ضرورَة إعدتد عضو تلهٌبة 

دٌمٌة لهذت تلتؽٌر تلتربوي، ومن َثّم  أصبحت تلتنمٌُة تلمهنٌُة  ضرورًة تربوًٌة  نظرتً  لألدوتر تلتً ٌقوم بهث عضو تلهٌبة تألكث

، لذلك عنٌت وزترة تلتربٌة وتلتعلٌم تلعثلً تلفلسطٌنٌة بتنمٌة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً مإسسثتهث تلتعلٌمٌة، (996)تألكثدٌمٌة

تبنً خطط تدرٌبٌة لبنثء وتؤهٌل تلطثقثت تلبشرٌة تلعثملة فٌهث تضمنت محثضرتٍت حول تلتعلٌم تلجثمعً من خالل وٌتضح ذلك جلٌثً 

 وأسثلٌبه تلحدٌثة.

" بموجج مرسوم ربثسً AQACوقد جثبت تلخطوة تألولى بإنشثء "تلهٌبة تلوطنٌة لالعتمثد وتلجودة فً مإسسثت تلتعلٌم تلعثلً"

، وهً هٌبة شبه مستقلة تختص بثلموتفقة على فتح تلمإسسثت تلتعلٌمٌة وتلتخصصثت تلجدٌدة، (997)8118 كثنون تلثثنً 87 فً

وفق تلمعثٌٌر تالكثدٌمٌة فً تلجثمعثت وتلكلٌثت إضثفة إلى تقٌٌم تلبرتمج تلتعلٌمٌة، كذلك إنشثء تلوحدتت تلمختصة بثلتطوٌر بشتى 

ث تشترط للموتفقة على تعتمثد إنشثء أٌة مإسسة تعلٌمٌة توفر تلكوتدر حٌ(، 998)أنوتعه فً تلوزترة وتلمإسسثت تلتثبعة لهث

 .(999)نصت علٌه تعلٌمثت تالعتمثد تألكثدٌمً تألكثدٌمٌة تلمسثندة وتلمإهلة طبقث لمث

ألكثدٌمٌة من ومن أبرز مهثمهث عند تقٌٌم برنثمج أكثدٌمً معٌن تالهتمثم بثلترتٌبثت تلمتبعة لتحقٌق تلتطور تلمهنً ألعضثء تلهٌبثت ت

أجل تحسٌن تلمهثرتت تلمستخدمة فً عملٌة تلتدرٌس، وتشجٌع تلبحث تلعلمً، وإعدتد أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلجدد، وتختٌثر 

، كذلك من أهم شروطهث للحكم على فعثلٌة تلبرتمج تألكثدٌمٌة فً (981)أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلعثملٌن تحت بند تلتعلٌم تإلضثفً

تلتعلٌمٌة توفر نسخ من تقثرٌر نشثطثت, وثثبق وأبحثث.. تلخ، تركز على مشثركة تألسثتذة فً تطوٌر مجثل تخصصهم  تلمإسسثت

ومهنتهم، مث تلطرق وتلوسثبل وتإلمكثنثت تلمتوفرة لتطوٌر تلهٌبة تلتدرٌسٌة؟ هل تتوفر للمدرسٌن إمكثنثت للتطوٌر؟ وفً أي من 

 .(989)جدد؟، توفر نظثم تطور وتنمٌة مهثرتت تلمدرسٌنتلمجثالت؟ كٌؾ ٌتم تؤهٌل تلمدرسٌن تل



وبثستقرتء مث سبق، ٌالحظ تالهتمثم تلكبٌر بتنظٌم قطثع تلتعلٌم تلتقنً فً فلسطٌن من خالل تلقوتنٌن تلتً تعمل على تحدٌد تلشروط 

ت، وكذلك ٌالحظ تالهتمثم بتطوٌر هذت تلالزمة العتمثد مإسسثت تلتعلٌم تلتقنً، وتلشروط تلالزم توفرهث فً تلعثملٌن بهذه تلمإسسث

تلقطثع من تلتعلٌم من خالل توفٌر تلدعم تلمثدي تلالزم لتنمٌة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلعثملٌن فٌهث، بهدؾ تحقٌق أفضل تلمستوٌثت 

 تلتطورتت تلتكنولوجٌة كبةموت أصبحت لهم لمسثعدتهم فً أدتء رسثلتهم تلوظٌفٌة بمث ٌخدم رسثلة تلمإسسة تلتً ٌعملون بهث، لذلك فقد

 تتوتبم تلتً وتلسلوكٌثت قدرتته بثلمعثرؾ وتلمهثرتت ورفع تلمستقبلٌة، تلتحدٌثت موتجهة من أجل بهث كل خرٌج ٌتسلح أن تلزم حتمٌة

ٌة فً ، وعلى مدى تلعقد تلمثضً، شثركت تلجثمعثت وتلكلٌثت تلتقن(988)تلحدٌثة ومتطلبثت تلتكنولوجٌث تلعمل مع تلتؽٌرتت بسوق

 .(984)تطوٌر تلكثدر تألكثدٌمً فٌهث، وتحسٌن تسترتتٌجٌثت تلتدرٌس، بهدؾ تحسٌن نوعٌة مخرجثتهث من تلطلبة تلملتحقٌن بهث

 ومنثهجهث وتلمثدٌة تطوٌر مصثدرهث تلبشرٌة قدرتهث على فً تتعلق ضخمة تحدٌثت تلتقنً توتجه تلتعلٌم لكن ونظرتً إلى أن كلٌثت

 عند تلخرٌجٌن تلمكونة تلمهثرتت وتلمعثرؾ ترتبثط تلمعثصر بمث ٌضمن عثلمنث فً تلحثصلة وتلتؽٌرتت تلكبٌرةبمث ٌتنثسج  وأنظمتهث

تلخثصة، فإن تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فٌهث لم تصل بعد إلى  تلعمل وفً حٌثتهم عثلم فً إلٌهث سٌحتثجون تلتً بتلك

تلمعقوتت تلكثٌرة تلتً توتجههث، من نقص تلدعم تلمثلً إلى سٌثسثت تالحتالل تلتً تشكل تلمستوى تلمطلوج تلوصول إلٌه، بسبج 

 معٌقثً كبٌرتً ٌحول دون قدرة هذه تلكلٌثت على تطوٌر كوتدرهث تلبشرٌة بمث فٌهث تلكثدر تألكثدٌمً.



 تلتعلٌم تلتقنً تلحكومً فً فلسطٌن: ثثلثثً: تإلجرتءتت تلمقترحة لتحسٌن تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بإسسثت

فً ضوء مث سبق؛ ٌقترح تلبحث تحسٌن تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً بثلكلٌثت تلتقنٌة بفلسطٌن من خالل تإلجرتءتت 

 تلتثلٌة:

 برنثمج تنمٌة مهنٌة قثبم على تلحقثبج تلتدرٌبٌة:

لٌشمل متطلبثت تلبرنثمج تلتدرٌبً كثمالً، بدءتً من مرحلة تلتحلٌل مرورتً بمرتحل ٌعتبر مفهوم تلحقثبج تلتدرٌبٌة مفهومثً وتسعثً 

تلتصمٌم وتلتطوٌر وتلتنفٌذ وتنهثءتً بمرحلة تلتقٌٌم، وتلهدؾ من هذت تألسلوج هو قٌثم أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بثشبثع حثجثت محددة 

 لدٌهم تعتمثدتً على جهودهم تلذتتٌة، حٌث ٌرتعً مث ٌلً:

 وتلتً تتكون ممث ٌلً:دتؾ برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة: أه

تحدٌُث وتطوٌر معثرَؾ ومهثرتت أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً كثفة مجثالت عملهم من خالل تألنشطة تلتً تحتوي علٌهث تلحقٌبة 

 تلتدرٌبٌة.

طرح أنشطة ٌتم تنفٌذهث بثلوسثبل  تشجٌع أعضثَء تلهٌبة تألكثدٌمٌة على إكتسثُج مهثرتِت تلتعثمل مع تلتكنولوجٌث من خالل

 تلتكنولوجٌة تلحدٌثة.

تمكٌن أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة من تدرٌج أنفسهم بشكل مستقل من خالل تختٌثر تلموضوعثت تلمختلفة وتألسثلٌج تلمتنوعة تلتً 

 تالبم تحتٌثجثتهم تلتدرٌبٌة.

عملهم تلمتمثل بجدترتت تلتدرٌس وتلبحث تلعلمً وخدمة تلمجتمع تكتسثج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلمهثرتت وتلجدترتت تلمرتبطة ب

 وتلعمل تإلدتري، من خالل تألنشطة تلمتنوعة تلتً تحتوٌهث.

تشبثع رؼبثت وتحتٌثجثت أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلتدرٌبٌة ومرتعثة تلفروق تلفردٌة بٌنهم من خالل شمولٌة تلحقٌقة ألنوتع متعددة 

 لموتد وتلخبرتت.ومتنوعة من تألنشطة وت

 .تحقٌق تقنٌثت تلحقٌبة تلتدرٌبٌة تلتوتزن بٌن عملٌة تنمٌة عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة وأثر هذه تلتنمٌة على أدتبه لمختلؾ مهثمه فً تلعمل

لتً تهدؾ تصمٌم تلحقٌبة تلتدرٌبٌة وفق منهجٌة علمٌة منظمة تمكن أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة من فهم وتطبٌق عملٌة تلتنمٌة تلمهنٌة ت

 إلى تحقٌقهث.

ٌتم ذلك من خالل مشثركة تلخبرتء تلمتخصصٌن فى تلتخطٌط لبرتمج تلتنمٌة تلمهنٌة، وتلتركٌز على  تخطٌط برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة:

ٌط لبرتمج تلبٌة تحتٌثجثت أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً تلخطة تلتدرٌبٌة، وتبنى آلٌثت مرنة لمتثبعة خطة تلتنمٌة تلمهنٌة، وربط تلتخط

 تلتنمٌة تلمهنٌة بتحقٌق أهدتؾ تلمإسسة.

بعد تتمثم مرحلة تخطٌط برنثمج تلتنمٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة، تؤتً مرحلة تصمٌم برنثمج تلتنمٌة تصمٌم برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة: 

 تلمقترح وتلتً تمر بعدة خطوتت هً:

حٌث ٌجج أن ٌكونوت من ذوي تلكفثءة وتلخبرة فً إعدتد تلحقٌبة تلتدرٌبٌة، تختٌثر تألفرتد تلمرشحٌن إلعدتد تلحقٌبة تلتدرٌبٌة: 

وٌملكون تلمهثرتت وتلقدرتت تلالزمة لعملٌة تإلعدتد، وقد ٌكونون من دتخل مإسسثت تلتعلٌم تلتقنً أو من مإسسثت أخرى ذتت 

لتً تمول نشثطثت تلتنمٌة تلمهنٌة ألعضثء عالقة وتختصثص بثلموضوع، وقد ٌكونوت خبرتء ومختصٌن أجثنج من تلجهثت تلمثنحة ت

 تلهٌبة تألكثدٌمٌة بمإسسثت تلتعلٌم تلتقنً، أو هذه تألطرتؾ مجتمعة معثً.

تصمٌم إطثر مرجعً كمقترح للحقٌبة تلتدرٌبٌة: وتلتً تعنً وضع تصور مقترح لمث ٌجج أن تكون علٌه تلحقٌبة تلتدرٌبٌة، ومث تلذي 

ن هذت تإلطثر تلمرجعً محدد ووتضح وموثق من تلجهثت تلمختصة وٌمكن تلرجوع إلٌه عند ٌرٌد معدوهث منهث، وٌجج أن ٌكو

تلحثجة، وٌجج أن ٌحتوي: تصور لعنوتن تلحقٌبة، تلمستهدفٌن منهث، بدتٌة فترتهث تلزمنٌة ونهثٌتهث، تكلفتهث، تلفترة تلزمنٌة تلالزمة 

 فرهث فً تإلطثر تلمرجعً.لتنفٌذهث، تقوٌمهث، ومث إلى ذلك من تلمعلومثت تلوتجج توت

تحدٌد محتوى تلحقٌبة تلتدرٌبٌة: وهً مرحلة تعنى بتحوٌل خطة إعدتد تلحقٌبة تلتدرٌبٌة إلى وتقع من خالل تختٌثر محتوى ٌتالبم مع 

إلى تخطٌطهث بدقة متنثهٌة، بحٌث ٌتم تحدٌد محتوتهث ومفردتتهث وتلعنثصر تلربٌسٌة وتلفرعٌة لهث، وٌتم ذلك من خالل تلرجوع 

تلبحوث تلعلمٌة وتلدرتسثت تلسثبقة تلتً تنثولت تألهدتؾ تلمرتد تحقٌقهث من تلحقٌبة تلتدرٌبٌة، على أن ٌتم تالهتمثم بتحقٌق عثمل 



تلتشوٌق وتإلثثرة وتلحدتثة للمفثهٌم تلمختلفة لتحقٌق أكبر قدر من تلكفثءة وتألدتء للمتدربٌن، ومرتعثة تحقٌق تلتوتزن بٌن تلجثنج 

 وتلتطبٌقً فً محتوٌثت ونشثطثت تلحقٌبة.تلنظري 

تحدٌد تلوسثبل تلتدرٌبٌة: حٌث ٌجج مرتعثة تنثسبهث مع مهثرتت وقدرتت أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة، وأن تحتوي تلحقٌبة على أسثلٌج 

 ة.متنوعة تسثعد أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة من تللجوء إلى مث ٌنثسبهم منهث بهدؾ تحقٌق أهدتؾ تلتنمٌة تلمنشود

تنوٌع وتعدد تألنشطة تلتتدرٌبٌة تلمسثعدة: بحٌث ٌجج أن تشمل تلحقٌبة أكثر من نشثط تدرٌبً ٌالبم تمكثنٌثت وتحتٌثجثت كل عضو 

هٌبة أكثدٌمٌة وقدرتته، ومن هذه تألسثلٌج: تمثٌل تأِلدوتر، ودرتسة تلحثلة، وتلمبثرٌثت تإلدترٌة، وتلعصؾ تلذهنً وؼٌرهث، بمث 

 ثت أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة ومحتوى تلحقٌبة تلتدرٌبٌة وتهدتؾ برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة.ٌتالبم مع تحتٌثج

 وٌعتمد ذلك على مث ٌلً: تنفٌذ برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة: 

عبر عقد تجتمثع مع أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة، لتعرٌفهم بمحتوى تلحقٌبة تلتدرٌبٌة وأهدتفهث، وقد ٌكون هذت تالجتمثع وجهثً لوجه أو 

 شبكة تلمعلومثت تلدولٌة.

توفر نشرتت وأدلة تتنثول معلومثت عن محتوى تلحقٌبة تلتدرٌبٌة، حتى ٌسهل تدتولهث وتلتعثمل معهث من قبل أعضثء تلهٌبة 

 تألكثدٌمٌة.

من خالل تكرتر  وضع برنثمج زمنً لتنفٌذ كثفة مرتحل تلحقٌبة تلتدرٌبٌة، حتى ٌتمكن أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة من قٌثس مدى تقدمهم

 تألنشطة وتلفعثلٌثت ومالحظة تلتقدم فً زمن تنفٌذهث.

تتثحة تلفرصة لعضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً تختٌثر تألسلوج تلمنثسج لتنفٌذ برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة من خالل أسثلٌج تلحقٌبة تلتدرٌبٌة 

 تلمتنوعة.

 ٌتم ذلك من خالل:تقوٌم برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة: 

 ضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً تقوٌم تلحقٌبة تلتدرٌبٌة وذلك لمعرفة مدى تحقٌقهث لألهدتؾ تلتً تم تصمٌمهث من أجلهث.مشثركة أع

 تستخدتم أسثلٌج تقوٌم متعددة للحقٌبة تلتدرٌبٌة كثالستبٌثن وتلمقثبلة، بهدؾ تلوقوؾ على كثفة أرتء أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة.

كثدٌمٌة فً مجثل عمله بنثء على مث تم تعلمه خالل تلقً برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة تلقثبم على تلحقٌبة متثبعة مدى تقدم عضو تلهٌبة تأل

 تلتدرٌبٌة.

قٌثس مستوى أدتء أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة قبل تستخدتمهم للحقٌبة تلتدرٌبٌة وبعد تستخدتمهث لمعرفة مث أحرزوه من تقدم ومث تكتسبوه 

 ث.من خبرتت ومعثرؾ ومهثرتت منه

تلحرص على إجرتء تقوٌم شثمل لكثفة عنثصر تلحقٌبة تلتدرٌبٌة من حٌث شكل تإلعدتد وتألنشطة تلمدرجة ومدى تلبٌتهث للحثجثت 

 تلفعلٌة ألعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة.



 وٌتم ذلك من خالل:قٌثس أثر برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة: 

 تكسثبه مهثرتت وطرق تدرٌسٌة حدٌثة ٌمكن له تتبثعهث فى عمله.تحسٌن تألدتء تلتدرٌسً لعضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة من خالل 

إكسثج عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة منهجٌثت وأسثلٌج بحثٌة معثصرة تمكنه من إجرتء أبحثث علمٌة تتنثول أفكثرتً إبدتعٌة، وتمكنه من 

 نشرهث فً دورٌثت علمٌة عثلمٌة.

لى تإلنخرتط مع تلمجتمع تلمحلً وتقدٌم تلخدمثت له سوتء على مستوى إكسثج عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة للمهثرتت تلتً تسثعده ع

تألبحثث تلعلمٌة أو تلدورتت تلتدرٌبٌة وتالستشثرتت تلتً ٌقدمهث له، وكذلك إكسثبه تلقدرة على تحدٌث خطط مقررتته تلدرتسٌة بمث 

 ٌتالبم وتحتٌثجثت تلمجتمع تلمحلً.

 لمهثم تإلدترٌة تلتً تقع على كثهله خالل عمله على نحو متمٌز.تمكٌن عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة من ممثرسته ل

ؼرس ثقثفة تلتعلٌم تلذتتً لدى أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بمث ٌإدي إلى حثهم على متثبعة تلجدٌد فً مجثل عملهم وسعٌهم إلى تطوٌر 

 ذتتهم دومثً.

 برنثمج تنمٌة مهنٌة قثبم على تلبحث تإلجرتبً:

و تلهٌبة تألكثدٌمٌة على مهثرة موتجهة تلمشكالت وإٌجثد تلحلول لهث، حٌث ٌتٌح له تلمجثل لفحص أدتبه وتلذي ٌهتم بتدرٌج عض

وتلعمل على تطوٌره وتحسٌنه، وٌعمل على تعزٌز دتفعٌته للتفكٌر وقدرتت تلتحلٌل لدٌه، وٌزٌد من وعٌه بذتته، وٌعزز مهثرتت 

 تعً مث ٌلً:حٌث ٌرتلتفكٌر تلنثقد، وٌطور من قدرتته تلبحثٌة، 

 وتلتً تتكون ممث ٌلً:أهدتؾ تلتنمٌة تلمهنٌة: 

 إدرتك أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة ألهم تلمشكالت تلتً توتجههم فً مجثل عملهم.

 إكسثج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة مهثرة حل تلمشكالت تلتً توتجه مإسسثتهم بشكل جذري.

 حل تلمشكالت تلتً توتجه مإسسثتهم. تحمل تلعثملٌن من أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة لمسإولٌة

 سعً أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة إلى إحدتث تؽٌٌرتت إٌجثبٌة فً بٌبة تلعمل تلتعلٌمٌة وتإلدترٌة.

 إكسثج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة مهثرتت تلبحث تإلجرتبً وتلتؤمل وتلتفكٌر فٌمث ٌقومون به من ممثرسثت تعلٌمٌة وإدترٌة فً كلٌثتهم.

 أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة على تلتعبٌر عن آرتبهم تلمهنٌة. زٌثدة قدرة

 إكسثج عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة مهثرة تلعمل ضمن فرٌق وتلقدرة على تلتعلم تلتنظٌمً.

وٌتم ذلك من خالل تلخطوتت تلتثلٌة وتلتً تتمركز حول نقطة محورٌة وهو وضع أعضثء تلهٌبة تخطٌط برتمج تلتنمٌة تلمهنٌة: 

، ومن ثم تحدث تلتنمٌة تلمهنٌة لهم من خالل سعٌهم إلى فً موتقؾ فعلٌة ٌدركون فٌهث تلمشكالت تلفعلٌة تلتً ٌعثنون منهث تألكثدٌمٌة

إٌجثد حلول لهذه تلمشكالت وحلهث فعلٌثً، أو تطبٌق هذه تلحلول بثلفعل فً مكثن تلحدث نفسه، ولعل هذت ممكن أن ٌحدث لهم تنمٌة 

 ألسثلٌج تنمٌة مهنٌة أخرى، ومن أهم تلخطوتت تلتً ٌمكن تتبثعهث فً تلتخطٌط مث ٌلً: مهنٌة بشكل أكبر من خضوعهم

تعدتد تستمثرة الستطالع آرتء أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة حول أهم تلمشكالت تلتً توتجههم فً مجثل عملهم، سوتء فٌمث ٌتعلق بؤدتبهم 

 فً تلقسم، وأعمثل تلجودة وتالعتمثد أٌضثً.دتخل قثعثت تلدرتسة، أو فً مشثركتهم فً تألعمثل تإلدترٌة 

ٌقوم تلفرٌق تلذي ٌتولى تلتخطٌط لبرتمج تلتنمٌة تلمهنٌة بثلكلٌة بفحص وتحلٌل هذه تلمشكالت على نحو متعمق، وذلك للوقوؾ على 

 مٌة وتلكلٌة ككل.أهم هذه تلمشكالت إلحثحثً، وتلتً هنثك ضرورة لحلهث، حتى ال تإثر سلبثً على أدتء أعضثء تلهٌبة تألكثدٌ

بعد تحدٌد عدد من تلمشكالت ذتت تألولوٌة فً تلمعثلجة وتلمطلوج حلهث بشكل ضروري، ٌتم إرسثلهث إلى أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة 

تلذٌن شثركوت فً تطبٌق تالستمثرة بحٌث ٌعطى كل منهم وزن نسبً لكل مشكلة من تلمشكالت تلمطروحة، وبنثء علٌه ٌتم ترتٌج 

 ت وفق أولوٌثت حلهث.هذه تلمشكال

 ٌؤتً فً هذه تلمرحلة:تصمٌم برتمج تلتنمٌة تلمهنٌة: 



 عمل قثبمة بثلمشكالت تلتً تخذت وزن نسبً عثلً لدرتستهث وتٌجثد حلول لهث من قبل تعضثء تلهٌبة تالكثدٌمٌة تلمشثركٌن.

لمهنٌة لتحدٌد عدد تلمشثركٌن فً حل كل مشكلة تو توزٌع هذه تلقثبمة على أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلمشثركٌن فً برتمج تلتنمٌة ت

 لكً ٌملً كل عضو رؼبته فً تلمشكالت تو تلمشكلة تلتً سٌشثرك فً حلهث.

 على تسثس تلخطوة تلسثبقة ٌتحدد لكل مشكلة من تلمشكالت تلمطروحة عدد تلمشثركٌن وفقث لخبرتهم وقدرتتهم وتختٌثرتهم.

ٌتم تشكٌله من تعضثء تلهٌبة تالكثدٌمٌة لحل تحدى تلمشكالت تلمختثرة، وهً تن ٌضم تلفرٌق هنثك تعتبثر تسثسً بثلنسبة الي فرٌق 

 عضو تو تثنثن ممن لهم تلخبرة ولدٌهم تلمهثرتت فً بحوث تلعمل.

 تن ٌكون لكل فرٌق قثبد وبحٌث ٌكون هذت تلقثبد أكثر درتٌة وخبرة فً بحوث تلفعل.

ة تنفٌذ برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة تلقثبم على تلبحث تإلجرتبً من خالل عقد تجتمثع مع جمٌع تتم مرحلتنفٌذ برتمج تلتنمٌة تلمهنٌة: 

أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلمشثركٌن لتعرٌفهم بثلبرنثمج من حٌث: أهدتفه، موعد تلبدء فً تنفٌذه، جدول تلزمنً تلمخصص له، كمث 

ٌتم ترسثلهث إلى رإسثء تألقسثم تألكثدٌمٌة بهدؾ مسثعدة أعضثء تلهٌبة ٌتضمن تنفٌذ تلبرنثمج كتثبة بعض تلمذكرتت تإلدترٌة تلتً 

تألكثدٌمٌة فً أقسثمهم وتلمشثركٌن فً تلبرنثمج لتنظٌم مشثركتهم وتخصٌص تلوقت تلكثفً لهم وفق تلجدول تلزمنً للبرنثمج وتسهل 

 لتً ٌتم تنثولهث بثلدرتسة من دتخل تلكلٌة.مهثمهم دتخل تلكلٌة فً تلحصول على تلبٌثنثت وتلحقثبق تلمطلوبة عن تلمشكلة ت

تتم عملٌة تقوٌم برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة تلقثبم على تسلوج بحث تلفعل من خالل تالعتمثد على مجموعة تقوٌم برتمج تلتنمٌة تلمهنٌة: 

 من تاللٌثت تلتً ٌمكن توضٌحهث فٌمث ٌلً:

 لهٌبة تالكثدٌمٌة فً تلبرنثمج من كثفة جوتنبه ومدى تحقٌق تهدتفه.توجٌه تستبٌثنثت بعد تنتهثء تلبرنثمج لرصد ترتء تعضثء ت

عمل مقثبالت مع تعضثء تلهٌبة تالكثدٌمٌة فً كل مرحلة من مرتحل تلبرنثمج بدءت من تصمٌم تلبرنثمج ومرورت بتنفٌذه وتنتهثءت 

 بتقوٌمه للوقوؾ على تلصعوبثت تلتً ممكن تن ٌوتجههث تالعضثء فً تي مرحلة.

 أٌضثً عند تقوٌم برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة تلقثبم على أسثس أسلوج تلبحث تالجرتبً مث ٌلً:وٌرتعى 

 صٌثؼة أهدتؾ تلبرنثمج فً شكل أهدتؾ قثبلة للتحقق.

 مدى تنثول أو تركٌز تلبرنثمج على مشكالت فعلٌة موجودة فً تألدتء تلصفً أو تألدتء تإلدتري أو تألدتء تألكثدٌمً بثلكلٌة.

 ج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة لمهثرتت كتثبة تلبحث من صٌثؼة أهدتؾ تلبحث ومشكلته وتحدٌد أدوتت تلدرتسة.مدى تكتسث

 مدى مسثهمة تألبحثث تلتً قثم بهث أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً حل تلمشكالت تلفعلٌة بثلكلٌة.

 مدى تنتشثر ثقثفة تلتعلم وثقثفة تلعمل تلفرٌقً.

 وٌتم ذلك من خالل:لمهنٌة: قٌثس أثر برنثمج تلتنمٌة ت

تحسٌن قدرة عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة على إدترة قثعثت حجرة تلدرتسة بفثعلٌة سوتء قدرته على ضبط سلوك تلطالج وتحفٌزهم، 

 وتالتصثل وتلتوتصل فٌمث بٌنهم، وتلرقثبة علٌهم ومتثبعتهم وتلتخطٌط ألدتبه فً قثعة تلدرتسة .. إلخ.

مٌة مهثرتت تلتعثمل مع موتقع تلبحث تلعملً وتلدورٌثت تلعثلمٌة ومصثدر تلمعرفة تلمختلفة بهدؾ جمع إكسثج عضو تلهٌبة تألكثدٌ

 تلمثدة تلعلمٌة تلمتعلقة بثلمشكلة.

 نشر ثقثفة تلتعلم تلذتتً تلمستمر بٌن أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة وحثهم على متثبعة تلجدٌد فً مجثل عملهم وتلسعً لتطوٌر ذتتهم دومثً.

 ج عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة مهثرة تلتفكٌر بشكل تبدتعً ومختلؾ.إكسث

 إكسثج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة مهثرتت تلبحث تإلجرتبً، وتوظٌفهث فً إٌجثد حلول للمشكالت تلتً ٌوتجهونهث فً مجثل عملهم.

 برنثمج تنمٌة مهنٌة قثبم على تلجدترتت تلوظٌفٌة:



جدترتت تلوظٌفٌة من تألسثلٌج تلمعثصرة تلتً تخدم وظثبؾ تإلدترة خالل عملٌة تلتخطٌط تعتبر تلتنمٌة تلمهنٌة تلمبنٌة على تل

للوظثبؾ تألكثدٌمٌة، من حٌث تحدٌد موتصفثتهث، ومقثبلة تلمتقدمٌن لشؽلهث، ومتثبعة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة خالل عملهم فً 

على تالنخرتط فً بٌبة تلعمل من خالل عملهث على تحقٌق أهدتفهم تلكلٌثت، وتحسٌن أسثلٌج تقٌٌم أدتبهم وتحفٌزهم، وتسثعدهم كذلك 

تلشخصٌة ضمنٌثً عند تحقٌق أهدتؾ تلكلٌة تلتً ٌعملون بهث، بحٌث ال تتعثرض هذه تألهدتؾ مع بعضهث تلبعض، حٌث ٌرتعً مث 

 ٌلً:

 تلتثلٌة: وفقثً لهذت تلبدٌل فإن مإسسثت تلتعلٌم ٌنبؽً أن تحقق تألهدتؾأهدتؾ تلتنمٌة تلمهنٌة: 

 تحدٌد قثبمة تلجدترتت تالستهاللٌة، تلتً ٌستؽنى عنهث عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً وظٌفته.

 تحدٌد قثبمة تلجدترتت تلتمٌٌزٌة، وتلتً على أسثسهث ٌتم تلتمٌٌز بٌن ذوي تألدتء تلمتفوق وذوي تألدتء تلمتوسط.

 كلٌثتهم للمنثفسة تلمحلٌة وتلدولٌة. إكسثج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلجدترتت تلمتنوعة تلتً تإهل

 تكتسثؾ تلكلٌثت تلتقنٌة لألعضثء تلمتمٌزٌن فٌهث وتمكٌنهم من تلمشثركة فً تلمشروعثت تلتنثفسٌة.

 تلسعً نحو تكتسثج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً تلكلٌثت تلتقنٌة من ذوي تألدتء تلعثدي للجدترتت تلتً ترتقً بمستوى أدتبهم.

 تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً تلكلٌثت تلتقنٌة للجدترتت تلوظٌفٌة تلتً تمكنهم من تطوٌر مسثرهم تلوظٌفً.تكتسثج أعضثء 

 تستجثبة تلكلٌثت تلتقنٌة لمتطلبثت بٌبة تألعمثل تلمستقبلٌة من تلتمٌٌز وتالبتكثر وتإلبدتع فً أعضثبهث.

 بثلكلٌثت تلتقنٌة وتلتً تتطلبهث وظثبفهم.عمل قثموس للجدترتت تلوظٌفٌة تلتً ٌحتثجهث أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة 



 وتلذي ٌتم وفق تلخطوتت تلتثلٌة: تخطٌط برتمج تلتنمٌة تلمهنٌة:

 إدرتك أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة ألهم تلمشكالت تلتً توتجههم فً مجثل عملهم.

 إكسثج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة مهثرة حل تلمشكالت تلتً توتجه مإسسثتهم بشكل جذري.

 تلعثملٌن من أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة لمسبولٌة حل تلمشكالت تلتً توتجه مإسسثتهم. تحمل

 سعً أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة إلى إحدتث تؽٌٌرتت إٌجثبٌة فً بٌبة تلعمل تلتعلٌمٌة وتإلدترٌة.

 لٌمٌة وإدترٌة فً كلٌثتهم.إكسثج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة مهثرتت تلبحث وتلتؤمل وتلتفكٌر فٌمث ٌقومون به من ممثرسثت تع

 زٌثدة قدرة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة على تلتعبٌر عن آرتبهم تلمهنٌة.

 إكسثج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة مهثرة تلعمل ضمن فرٌق وتلقدرة على تلتعلم تلتنظٌمً.

 وتلذي ٌتم كثلتثلً: تصمٌم برتمج تلتنمٌة تلمهنٌة:

تخضع لبرنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة إلى مجموعتٌن: مجموعة من ذوي تألدتء تلمتمٌز، ومجموعة تقسٌم أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلتً س

 من ذوي تألدتء تلمتوسط، وذلك من خالل خضوعهم لبعض تالختبثرتت وتلمقثبالت.

 تصمٌم برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة بحٌث ٌرتعً تحتٌثجثت كل فبة، وتلجدترتت تلوظٌفٌة تلمطلوج تكسثبهث لكل منهم.

 فٌذ برتمج تلتنمٌة تلمهنٌة: وتلذي ٌتم وفق تلخطوتت تلتثلٌة:تن

 عقد تجتمثع بٌن منفذي برنثمج تلتنمٌة وتلخثضعٌن له لشرح خطوتت تلتنفٌذ وتالنطالق فً تلعمل.

وي هذه تحدٌد موتعٌد بدتٌة ونهثٌة تلبرنثمج وتحدٌد موتعٌد تللقثءتت ومكثنهث وتوزٌع نشرتت على أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة ٌحت

 تلمعلومثت.

تقسٌم أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة إلى عدة مجموعثت وفقثً لجدرتتهم تلوظٌفٌة، ومرتعثة تلفروق تلفردٌة بٌن أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة 

 ومث ٌمتلك كل منهم من تلجدترتت تلوظٌفٌة، وذلك لتمكٌن كل فرد من تلحصول على تلجدترتت تلتً ٌحتثج إلٌهث فعالً.

هٌزتت وتلمعدتت وتألجهزة تلالزمة لتنفٌذ تلبرنثمج، وتوفٌر كثفة تلتسهٌالت تلمطلوبة بهدؾ تلوصول إلى تلنتثبج تلمرؼوبة توفٌر تلتج

 من تلبرنثمج.

لتنفٌذ كثفة مرتحل برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة تلقثبم على تلجدترتت تلوظٌفٌة، وتلتدرج فٌه بهدؾ تلتؤكد من تحقٌق كل وضع برنثمج زمنً 

 منٌة لالهدتؾ تلموضوعة لهث، وتكتسثج أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة تلجدترتت تلمطلوبة بثلتدرٌج.مرحلة ز

 وتلذي ٌتم كمث ٌلً:تقوٌم برتمج تلتنمٌة تلمهنٌة: 

ون تقوٌم برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة قبل تنفٌذه للتؤكد بؤنه سٌحقق تحتٌثجثت أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة من تلجدرتت تلوظٌفٌة تلتً ٌفتقر

 إلٌهث.

قٌثس مستوى أدتء أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة قبل تتلبرنثمج وبعده لمعرفة تلقٌمة تلفعلٌة للبرنثمج، ومعرفة تلجدترتت تلوظٌفٌة تلتً 

 تكتسبوهث بعد خضوعهم له.

له تحقق تألهدتؾ تقوٌم برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة أثنثء تنفٌذه للتؤكد من سٌره وفق تلخطة تلموضوعة، ومن أن كل مرحلة من مرتح

 تلموضوعه لهث.

مرتعثة تقوٌم برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة بعد تالنتهثء من تنفٌذه مبثشرة، وذلك لمعرفة تلمهثرتت وتلمعثرؾ وتالتجثهثت تلتً تكتسبهث 

 أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة بعد حضورهم برنثمج تلتنمٌة.



الستبٌثن وتقثرٌر تلخبرتء، ومالحظة أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة، وتالعتمثد تستخدتم أسثلٌج تقوٌم متعددة لبرنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة كث

 على تالختبثر تلشفوي و/أو تلتحرٌري لتقٌٌم أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة ومعرفة مث تكتسبوه من تلبرنثمج.

عضثء فً برنثمج تلتنمٌة شمولٌة تلتقوٌم لكثفة عنثصر برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة، من حٌث تلمنفذٌن له ومن خالل نسبة حضور تأل

 تلمهنٌة، وكذلك تلمكثن تلذي نفذ فٌه وأوقثته، مع ضرورة متثبعة تطبٌق مث تعلمه تلعضو تلمتدرج على تلبرنثمج فً مجثل عمله.

 وٌتم ذلك من خالل:قٌثس أثر برنثمج تلتنمٌة تلمهنٌة: 

تلتدرٌسً، وتتبثعه لطرق تدرٌسٌة حدٌثة فً عمله، ترتقً  تكتسثج عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة لجدترتت وظٌفٌة تمكنه من تحسٌن تألدتء

 بؤدتبه تلتدرٌسً إلى مستوى متمٌز.

تبنى عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً إنتثجه تلعلمً منهجٌثت وأسثلٌج بحثٌة معثصرة، ضمن خرٌطة بحثٌة لكل كلٌة ولكل قسم، تسثعد 

 فً تطوٌر وتنمٌة جدترتته تلوظٌفٌة فً مجثل تلبحث تلعلمً.

 تعتمثد عضو تلهٌبة تألكثدٌمٌة على نفسه فً تكتسثج تلجدترتت تلوظٌفٌة تلمرتبطة بعمله تلحثلً ومث ٌطمح إلٌه فً تلمستقبل.

 تحدٌد تلكلٌثت تلتقنٌة ذتتهث لمجموعة تلجدترتت تلتً ٌحتثج إلٌهث أعضثء تلهٌبة تألكثدٌمٌة فً جمٌع جوتنج أدتبهم.

تقطثج وتختٌثر تلقٌثدتت تلذٌن سٌشؽلون منثصج ذتت قٌمة مضثفة بثلنسبة للكلٌثت من خالل تحسٌن قدرة تلكلٌثت تلتقنٌة على تس

 تالعتمثد على تلجدترتت تلقٌثدٌة.

زٌثدة قدرة تلكلٌثت تلتقنٌة على تلمشثركة فً وضع خطط لتطوٌر وتحسٌن تلمسثر تلوظٌفً ألعضثبهث من خالل تحدٌدهث للجدترتت 

 فً موتقع وظٌفٌة مستقبلٌة.تلوظٌفٌة تلتً ٌتطلبهث عملهم 

ولضمثن فعثلٌة تطبٌق تإلجرتءتت تلسثبقة ٌقترح تلبحث تلحثلً تلعمل على ؼرس ثقثفة تلتؽٌٌر وتلتطوٌر لدى أعضثء تلهٌبة 
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، ترجمة فضٌل عبد تلمجٌد نمثذج تألدتء تلمتفوق –تلجدترة فً تلعمل (: 8198( الٌل سنبسر تألصؽر وسٌجثن م سبنسر )98)
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، فً 8118تشرٌن تألول  94-98تلمنعقد فً تلفترة مث بٌن  لمإتمر تلتعلٌم تلتقنً وتلمهنً فً فلسطٌن )وتقع وتحدٌثت وطموح(،
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 للربٌس تلفلسطٌنً لطلج تلموتفقة على تعتمثد تلخطة، مرفق صورة عنه.

 ( برجثء تلرجوع إلى:913)

 ٌجٌة للتعلٌم وتلتدرٌج تلتقنً وتلمهنً: متطلج أسثسً لالستجثبة الحتٌثجثت سوق تلعمل،تنفٌذ تلخطة تالسترتت(: 8195هشثم كحٌل )

 .93ص ،معهد أبحثث تلسٌثسثت تالقتصثدٌة )مثس(

، وثٌقة مقرة من تلمجلس تلتشرٌعً تلفلسطٌنً(: 8191تلمعدلة ) –تالسترتتٌجٌة تلوطنٌة للتعلٌم وتلتدرٌج تلمهنً وتلتقنً فً فلسطٌن 

 وزترتت: تلتربٌة وتلتعلٌم، وتلتعلٌم تلعثلً، وتلعمل، فً رتم هللا. من إصدترتت

لمإتمر تلتعلٌم تلتقنً وتلمهنً (: تلنظثم تلجدٌد للتعلٌم وتلتدرٌج تلمهنً وتلتقنً فً فلسطٌن، ورقة مقدمة 8118حثزم تلمشهرتوي )

، فً تلكلٌة تلجثمعٌة للعلوم تلتطبٌقٌة، 8118ألول تشرٌن ت 94-98تلمنعقد فً تلفترة مث بٌن  فً فلسطٌن )وتقع وتحدٌثت وطموح(،

 .339ص

مشروع تلنشر وتلتحلٌل لبٌثنثت تلتعدتد. ظروؾ خرٌجً تلتدرٌج وتلتعلٌم تلمهنً (: 8119تلجهثز تلمركزي لإلحصثء تلفلسطٌنً )

 .77فلسطٌن، ص -رتم هللا فً سوق تلعمل تلفلسطٌنً.

 .85(: مرجع سثبق، ص8195( هشثم كحٌل )915)

تلصعوبثت تلتً توتجه تلتعلٌم تلتقنً فً فلسطٌن وسبل تلتؽلج علٌهث، بحث (: 8118( عبد تلرحٌم حمدتن وحمدتن أبو عثصً )916)

فً تلكلٌة  ،8118تشرٌن أول  94-98تلتعلٌم تلتقنً وتلمهنً فً فلسطٌن )وتقع وطموح(، تلمنعقد فً تلفترة مث بٌن  مإتمرمقدم إلى 

 .91ص ،ٌةتلجثمعٌة للعلوم تلتطبٌق

 :علٌهث تلتؽلج وكٌفٌة فً فلسطٌن وتلتقنً تلمهنً تلتعلٌم توتجه تلتً (: تلمشكالت8195( عثمر خثلد مّسثد وسنثبل أمٌن مّسثد )917)

، 8195نٌسثن  96-95للمإتمر تلوطنً تلرتبع للتعلٌم وتلتدرٌج تلمهنً وتلتقنً، تلمنعقد فً تلفترة مث بٌن  ورقة مقدمةتحلٌلٌة،  درتسة

 .93ص ً تلكلٌة تلجثمعٌة للعلوم تلتطبٌقٌةف

(: تلمعوقثت تلتً تحول بٌن مخرجثت تلتعلٌم تلمهنً وتلتقنً فً فلسطٌن ومتطلبثت سوق 8118( منصور محمد تألٌوبً )918)

تشرٌن  94-98تلمنعقد فً تلفترة مث بٌن  لمإتمر تلتعلٌم تلتقنً وتلمهنً فً فلسطٌن )وتقع وتحدٌثت وطموح(،تلعمل، ورقة مقدمة 

 .8، فً تلكلٌة تلجثمعٌة للعلوم تلتطبٌقٌة، ص8118تألول 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/54184_UN_career_workshop_Lauran_esitys_nettisivuille.pdf
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/54184_UN_career_workshop_Lauran_esitys_nettisivuille.pdf


 ( برجثء تلرجوع إلى:919)

 وتلتدرٌج للتعلٌم تلرتبع تلوطنً للمإتمروتلمهنً، ورقة مقدمة  تلتقنً وتلتدرٌج تلتعلٌم فً تلجثذبٌة (: تحسٌن8195سرحثن ) طثرق

 .79، فً تلكلٌة تلجثمعٌة للعلوم تلتطبٌقٌة، ص8195سثن نٌ 96-95تلمنعقد فً تلفترة مث بٌن  وتلتقنً، تلمهنً

مشروع تلنشر وتلتحلٌل لبٌثنثت تلتعدتد. ظروؾ خرٌجً تلتدرٌج وتلتعلٌم تلمهنً (: 8119تلجهثز تلمركزي لإلحصثء تلفلسطٌنً )

 .88فلسطٌن، ص -رتم هللا فً سوق تلعمل تلفلسطٌنً.

لمإتمر تلتعلٌم مهنً وتلتقنً فً محثفظثت ؼزة وسبل تلتؽلج علٌهث، ورقة مقدمة مشكالت معلمً تلتعلٌم تل(: 8118فإتد تلعثجز )

، فً تلكلٌة تلجثمعٌة 8118تشرٌن تألول  94-98تلمنعقد فً تلفترة مث بٌن  تلتقنً وتلمهنً فً فلسطٌن )وتقع وتحدٌثت وطموح(،

 .91، صللعلوم تلتطبٌقٌة

بٌن مخرجثت تلتعلٌم تلمهنً وتلتقنً فً فلسطٌن ومتطلبثت سوق تلعمل،  تلمعوقثت تلتً تحول(: 8118منصور محمد تألٌوبً )

تشرٌن تألول  94-98تلمنعقد فً تلفترة مث بٌن  لمإتمر تلتعلٌم تلتقنً وتلمهنً فً فلسطٌن )وتقع وتحدٌثت وطموح(،ورقة مقدمة 

 .8، ص، فً تلكلٌة تلجثمعٌة للعلوم تلتطبٌقٌة8118

نظثم تلتجسٌر بٌن تلكلٌثت تلمتوسطة و تلجثمعثت تلطموح وتلمعٌقثت"، ورقة (: 8118تلبثٌض ) مدأح ورد و مجدي أبو محمد إٌهثج
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