الجامعة األردنية
توصيات للتعامل مع أصحاب العالقة
إن تحليل أصحاب العالقة يهدف الى بناء عالقات تشاركية قوية مع المعنيين في تنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة ،فقامت
الجامعة بتحليل كافة الشراكات على المستوى االستراتيجي ،وتحديد أدوار الشركاء ،وقد خلصت الجامعة الى تحديد
العالقات وفقا ألهميتها كما يلي:
-

عالقة تكاملية :أي وجود عالقة تكامل في تحقيق األهداف والبرامج واألنشطة والمشاريع .بمعنى ال يتم إنجاز
الخدمة المقدمة إال بوجود هذا الشريك.
عالقة هيكلية :هي وجود مرجعية ملزمة مع الشريك ،على سبيل المثال :قانون ،نظام ،اتفاقية ،مذكرة تفاهم ...الخ.
عالقة تعاونية :أي وجود عالقة تعاون في تحقيق األهداف والبرامج واألنشطة والمشاريع وال يوجد مرجعية
ملزمة لهذا التعاون.

وفيما يلي أصحاب العالقة للجامعة األردنية والتوصيات المقترحة (المبادرات) للتعامل معهم ومتطلبات تنفيذيها:
-

أصحاب العالقة الداخليين:

 .1الهيئة التدريسية واإلدارية
المبادرات
تعزيز نظام حوافز تشجيعية مرتبط باإلنجاز والتميز ألعضاء الهيئة
التدريسية واإلدارية.
تبنّي معايير رفد األقسام األكاديمية والدوائر والوحدات اإلدارية
بأعضاء هيئة تدريسية وإدارية متميزين في التخصصات كافة.
تطوير نظام تقييم أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية من حيث األداء
في العملية التعليمية واإلدارية.
تبنّي خطة تدريبية ريادية لتلبية احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية
واإلدارية.
 .2الطلبة
تطوير برامج إرشادية لمساعدة الطلبة المتعثرين أكاديميا.
إيجاد برامج مساندة لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة.
تطوير مستوى الخدمات واألنشطة الالمنهجية وتحسينها.
إيجاد برامج ريادية للطلبة المتفوقين والمبدعين.
تطوير مرافق الجامعة الرياضية والثقافية والترويحية.
تعميق الروح الوطنية وتنمية قيم الوالء واالنتماء وتوفير البيئة
الجامعية المناسبة لذلك.
إنشاء برلمان طالبي لخدمة الجامعة وطلبتها.
 .3الخريجين
متابعة الخريجين ومساعدتهم في توفير فرص عمل لغير العاملين
منهم ،ودعمهم في مواقع عملهم وتقييم أدائهم في العمل لإلفادة من ذلك
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عالقة تكاملية
متطلبات التنفيذ
 موافقة أصحاب القرار. بناء نظام حوافز. إنشاء وحدة استقطاب. بناء معايير التميز. تشكيل لجنة للوقوف على واقع التقييموالمساءلة بالجامعة.
 دليل استرشادي للتقييم.التدريسية
االحتياجات
 تحديدواإلدارية.
 بناء خطة تدريبية سنوية ألعضاءالهيئة التدريسية واإلدارية.
عالقة تكاملية
 تحدد الطلبة المتعثرين أكاديميا منخالل األقسام األكاديمية.
 تفعيل مركز اإلرشاد النفسي. تحديد األنشطة المراد تطويرهاوتحسينها.
 توزيع استبانة لتحديد االحتياجات. تفعيل مركز األعمال الريادية. موافقة أصحاب القرار. تحديد األماكن الرياضية المنويتطويرها.
 تفعيل دور عمادة شؤون الطلبة. عقد لقاءات فصلية مع الطلبة. موافقة أصحاب القرار. بناء تعليمات البرلمان الطالبي.عالقة تعاونية
 إنشاء نادي الخريجين. -عمل استبانات لتقييم أداء الخريجين

في تطوير خطط الجامعة وبرامجها.
إنشاء قاعدة بيانات للخريجين وتحديثها بشكل مستمر واالستفادة منها -
في متابعة الخريجين والتواصل معهم .
-

تنظيم لقاءات دورية مع الخريجين.

تشجيع التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع بهدف إيجاد فرص -
عمل للخريجين.
تقددديم خدددمات استشددارية وتدريبيددة متميددزة لمؤسسددات المجتمددع التدددي -
يتواجد بها خريجو الجامعة.

-

في العمل.
موافقة أصحاب القرار
إنشاء قاعدة بيانات تتبع مكتب
المعلومات.
بناء جدول زمني للقاءات مع
الخريجين.
عدد اللقاءات الدورية.
مدى تواصل الخريجين مع الجامعة.
نتائج تحليل االستبانات.
االتفاقيات مع المؤسسات.
استبانات لتقدير االحتياجات الوظيفية
في السوق المحلية والعربية،
تحديد االحتياجات التدريبية.
بناء استبانات لتقديم الخدمات
االستشارية.

أصحاب العالقة الخارجيين:

عالقة تعاونية
 .1المجتمع المحلي
متطلبات التنفيذ
المبادرات
تنمية روح الفريق في العمل لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية  -تحديد االحتياجات المجتمعية.
ي.
واإلدارية ،وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية والعمل التطوع ّ
تقديم برامج أكاديمية قصيرة متميزة وخدمات استشارية وتثقيفية  -دراسة تحديد البرامج والخدمات
االستشارية والتثقيفية.
توعوية متنوعة تلبي احتياجات أفراد المجتمع
 دراسة المشكالت التي يعاني منهاالتعرف إلى مشكالت المجتمع وقضاياه وتشخيصها.
المجتمع والحلول المالئمة.
 وضع برامج تشخص وتعالجالمشكالت في المجتمع .
 عدد الشراكات مع مؤسساتبناء الثقة والشراكة مع مؤسسات المجتمع وتطويرها.
المجتمع .
 إنشاء نوادي في مجال العملالعمل التطوعي.
التطوعي.
 إطالق مسابقة طالبية حول قضاياالتنمية المستدامة.
عالقة تعاونية
 .2أرباب العمل
 تشكيل لجنة لحوكمة الخطط والمناهجهيكلة بعض التخصصات وفق احتياجات سوق العمل المحلي.
الدراسية على مستوى الجامعة
بالتعاون مع أرباب العمل المعنيين.
 االستفادة من قاعدة بيانات رقميةونوعية لتطوير البرامج األكاديمية
مدعومة من أرباب العمل.
 قرارات تشكيل المجالس علىتشكيل مجالس استشارية للجامعة والكليات األكاديمية.
المستويات جميعها بحيث يكون من
أعضائها أرباب العمل المعنيين.
تفعيدددل دور أصدددحاب العمدددل والمؤسسدددات المعنيدددة فدددي تقيددديم البدددرامج  -عقد لقاءات سنوية مع أصحاب
مؤسسات العمل المعنية.
األكاديمية ومستوى رضاهم.
 إعداد استبانات وتوزيعها على أربابالعمل والمؤسسات المعنية لتقييم
البرامج األكاديمية وتحليل نتائجها.
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تفعيدددل التمويدددل االسدددتثماري بثليدددات حديثدددة بددددعم مدددن أربددداب العمدددل  -موافقة أصحاب القرار.
 وضع آليات لجذب التمويلالمعنيين.
واالستثمار المطلوب حسب رأس
المال.
عالقة هيكلية وعالقة تعاونية
 .3المؤسسات العامة والخاصة
 توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهمشراكات محلية وعالمية.
وتعاون محلية وعالمية.
تفعيددددل مركددددز االستشددددارات والتدددددريب فددددي الجامعددددة بالتعدددداون مددددع  -تنفيذ عدد من برامج التعليم المستمر
وفق
والتدريب
واالستشارات
المؤسسات العامة والخاصة.
احتياجات المجتمع وبالتنسيق مع
أرباب العمل.
التأكيدددد علدددى مشددداركة القطدددال العدددام والخددداص فدددي تطدددوير البدددرامج  -التأكيد على الكليات بتشكيل مجالسها
االستشارية بعضوية عدد من
األكاديمية.
مسؤولي القطال العام والخاص.
 عقد اجتماعات فصلية من ممثليالقطاعين العام والخاص على مستوى
الجامعة /الكليات /األقسام.
تبنّي حاضنات األعمال (التكنولوجية) وإقامة المشروعات المشتركة - .موافقة أصحاب القرار.
 إعداد تشريعات وقوانين. وضع آليات العمل.أولويات التحسين والتطوير:
-

ز يادة موازنة خدمة المجتمع المحلي ،ودعم بند المجتمع المحلي بما يخدم المصلحة العامة ،سواء كان بالدعم
الذاتي أو بتفعيل مبدأ الهبات والمنح.
اإلسهام في توظيف طلبة الجامعة ،وتشجيعهم على خدمة مجتمعهم ،من خالل :األنشطة ،وبناء القدرات ،والتعليم
والتدريب المهني ،وأي أنشطة تهدف إلى توجيه الطلبة نحو تنمية المهارات؛ بما يتفق مع متطلبات سوق العمل.
تشجيع التواصل والتعاون بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني؛ من أجل تعزيز اآلثار اإليجابية لبرامج تنمية
الشباب وتبادل الخبرات ،والدعوة إلى أهمية مشاركة الشباب على جميع المستويات.
تعزيز الرسائل الجامعية وأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية ،وتوجيهها نحو قضايا المجتمع ومشكالته؛ لإلسهام في
خدمة المجتمع ومؤسساته في القطاعين العام والخاص.
تبني آليات لتقييم فاعلية االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات التعليم العالي داخل األردن وخارجه.
زيادة أعداد المستفيدين من االتفاقيات وبرامج التبادل الطالبي.
إبرام اتفاقيات برامج مشتركة ومستضيفة.
عقد الشراكات مع المؤسسات اإلنتاجية والخدمية المحلية.
تعزيز روح العمل التطوعي بين طلبة الجامعة ،وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية.
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