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لمعرفة مدى مالئمة مخرجات تخصص إدارة المشاريع في كلية هدفت هذه الدراسة : الخالصة
المهن التطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين لمتطلبات سوق العمل الفلسطيني خالل العام األكاديمي 

 الشكلتجزئة العمل( حسب مخططمراحل  سبعمن .  استخدم الباحثان منهجية مكونة 2018-2019
المقارنة المرجعية مع كليات  ،التقييم األولي الداخلي : يليكما  ويمكن تلخيص المراحل (1رقم 

التخصصية،  توجامعات محلية وأجنبية، ورش العمل التخصصية مع سوق العمل، االستبيانا
، ثم اعتماد الخطة المراجعة النهائية والتعديل بناء على التغذية الراجعة من المراحل المذكورة

 . والبحث العلمي وبدء تطبيقهاالجديدة من وزارة التعليم العالي 

قام الباحثان بتصميم ثالث استبانات متخصصة موجهة لكل من الخبراء الداخليين، سوق 

ة م الداخلي وكانت درجة الرضا عن الخطيقيتالعمل، وخريجي التخصص، حيث تم تصميم استبانة لل

بعد استبانة و 112بواقع  توزيع استبانات تخصصية لسوق العملوتم تصميم  كما. %67الحالية بنسبة 

كانت المصداقية والثبات و، SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي  باستخدامدخالها وتحليلها جمها تم إ

، وبعد الحصول على النتائج تم وضع خطة مقترحة 0.924بنتيجة ( Cronbach’s Alpha)  عاليين

 لمناقشتها مع سوق العمل والخبراء. 

خبراء من سوق العمل إلخراجها في صيغتها النهائية، كما تم  تم مناقشة الخطط المقترحة مع

ق العمل لمتابعة تطوير وتحديث الخطة وتشكيل مجلس استشاري مكون من خبراء من الجامعة وس

 عدمن قبل مجلس الكلية، وب االنهائية واعتماده تهاالتخصص بصورخطة بشكل دوري، ثم تم تعديل 

 ليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية. من قبل وزارة التع اتم إقراره ذلك

 

 : إدارة المشاريع، مالئمة سوق العمل، المقارنة المرجعية، تطوير التخصص. جوهريةكلمات 
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 مقدمة .1

وق سمما يخلق تحديا  حقيقيا  لفي الجانب التكنولوجي خصوصا  في جميع مجاالت الحياة و هائال   ا  يشهد العالم اليوم تطور

مؤسسات التعليم العالي  أصبح من الضروري ان تضطلعلهذا التطور الهائل  ا  رة متسارعة. ونظرييحدث بوت كونه العمل

بدورها في قيادة عملية التحول والتطور بما يخدم أهداف  -وخصوصا في دول العالم الثالث  - ومؤسسات التعليم المهني والتقني 

 تحسين نوعية مخرجات التعليم بشقيه العالي والمهني والتقني.  خاللفي زيادة إنتاجية مؤسساتها من  هذه الدول ويسهم

رورية ضخطوة ملحةوتلبي متطلبات سوق العمل كونها تتوافقو ومن هنا فإن مخرجات التعليم العالي والمهني والتقني يجب ان

عصر من تتوافق مع متطلبات ال د سوق العمل بمخرجاتيتزووبالتالي لصياغة وتنمية قدرات الطلبة في الجانب العملي والفني 

 حيث المعرفة العلمية والعملية.

وانطالقا من  رؤية جامعة بوليتكنك فلسطين للتحول نحو التعليم والتعلم الريادي، قامت كلية المهن التطبيقية بتعديل 

وتطوير خطط جميع تخصصات دائرة العلوم اإلدارية من خالل شراكتها مع سوق العمل وباالعتماد على مقارنات مرجعية مع 

ن م متطلبات سوق العمل وبينخطط ومخرجات الكلية من جهة بين لتوافق ا بهدف خلقمؤسسات تعليم عالي محلية وعالمية 

تخصص إدارة المشاريع وهو تخصص  يهدف إلى تنمية قدرات الطلبة في  التي تم تطويرها ومن التخصصات جهة اخرى.

 من فكرة المشروع وانتهاء بتنفيذ وتقييم المشروع.  ا  بدء الموضوعات المتعلقة بالمشاريعجميع 

بكة عالقاتها على شان تحافظ كلية المهن التطبيقية  قررتمان استدامة التعديل والتطوير لتخصص ادارة المشاريع ولض

عمل على كسب شراكات جديدة من سوق العمل لمعرفة االحتياجات والمتطلبات المستجدة والعمل على تلبيتها وال مع الشركاء

 أوال بأول. 

 أهمية الدراسة .2

وفقا للجهاز  2014لعام  %26.9مقارنة  2015لعام  %25.9سنة فأكثر في فلسطين  15ألفراد من بلغ معدل البطالة ل

إن عدم المالئمة بين متطلبات سوق العمل وبين مخرجات  وهي نسبة عالية لها أسباب عديدة. ،[11]المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ات المعطيات الواردة وقد أشار ،البطالة في فلسطينالتعليم العالي والتعليم المهني والتقني هو أحد االسباب الرئيسية إلرتفاع نسبة 

لون فلسطينية بالشراكة مع غرفة كوفي دراسة اإلحتياجات التدريبية التي اعدها اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية ال

أن درجة رضا اغلبية أصحاب المنشآت العاملة في الضفة الغربية وقطاع إلى  2016األلمانية ووزارة العمل الفلسطينية عام 

عدم مالئمة مخرجات ، مما يعد مؤشرا قويا على %56.6ساوي غزةعن أداء خريجي مؤسسات التعليم العالي والمهني والتقني ت

 .[8]الفلسطيني ليم لمتطلبات سوق العملالتع

 أهداف  الدراسة .3

، وتطوير تخصص ادارة المشاريع، وربط مخرجاته الفلسطينيهدفت الدراسة إلى ايجاد شراكة دائمة مع سوق العمل 

اجات يالمسؤول عن تدريس التخصص من خالل معرفة احت األكاديمي، كما هدفت إلى بناء قدرات الطاقم هذا السوقمع متطلبات 

 تلبيتها من خالل الجامعة والطاقم األكاديمي. لسوق العمل 

 Stakeholderالمعنيون بالدراسة  .4

يعرف المعنيون على انهم األفراد أو المجموعات أو المؤسسات التي تؤثر أو تتأثر بقرار او نشاط او نتيجة. حيث أن 

الملتحقون بدراسة تخصص ادارة المشاريع، جامعة بوليتكنك كذلك الخريجون و ةالمعنيون في هذه الورقة العلمية هم )الطلب

فلسطين، معدو الدراسة، الشركاء المحليون، الكادر التدريسي، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل، المؤسسات األهلية، 

 .القطاع الخاص، والجامعات والمعاهد المنافسة(
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 دراسة األدبيات  .5

التي  الثالثة األلفية مطلع وتطورات كبيرة زادت وتيرتها مع وتغيرات تحوالت شهدي العربية البيئة في التعليمي النظام أن

 واألدبيات الدراساتالعديد من أشارت  وقد المعرفة، على المبني االقتصاد وثورة المعلومات وثورة التكنولوجية الثورة جمعت

من هذه في كثير  التحديث أو انعدام الحداثة منأبرزهااإلشكاليات التي تواجه المؤسسات التعليمية  من عدد إلى ذات العالقة

وجود الرابط مع سوق العمل مما زاد من حجم الفجوة بين مخرجاتها وبين متطلباته،  ، وافتقادنتيجة لشح االمكانيات مؤسساتال

 تكنولوجيا مجاالت في العالمية المستجدات عدم القدرة على مواكبةوتمدة ة المعالتعليمي االستراتيجياتإضافة لمعاناتها من ضعف 

تها على المساهمة قدر عدممما أدى إلى  المرونة في هذه المؤسسات باإلضافة النعدام الرقمية والثورة واالتصاالت المعلومات

ولعل ارتفاع نسبة  ،عملال سوق متطلباتو احتياجات تلبية علىوعدم قدرتها  المعرفة على المبني االقتصاد ثورةالفاعلة في 

 تلبية على ة  قادرفهي لم تعد  بينها وبين سوق العمل االرتباط انعدام على مؤشر اكبر العالي التعليم مؤسسات خريجيبين  بطالةال

 .[5]العربي للمجتمع المتغيرة والمطالب االحتياجات

وتشخيص مشكلة عدم المواءمة او التوافق بين مخرجات هدفت إلى وصف وتحليل  2011في دراسة للعتيبي عام  

طاع الورقة إلى التعرف على متطلبات ق تهدفإحتياجات السوق، وفي نفس اإلطار التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية و

األعمال من مؤسسات التعليم العالي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد خلصت الدراسة إلى أهمية توفير كوادر ذات 

دة إليه سنلماال يفيد بل يجب تخريج الطالب المؤهل لشغل الوظيفة قدرات مهارية مناسبة ألن توفير القدرات التخصصية لوحدها 

لعالي اضرورة التركيز على مواءمة مخرجات التعليم في في مؤسسات القطاع الخاص. وعليه يمكن تلخيص توصيات الدارسة 

خريج تمن خالل ، وضرورة اإلهتمام بالجودة النوعية للطالب والعملية هتمام بالتخصصات العلميةمع متطلبات سوق العمل واال

بة. كما أوصت بضرورة اعادة النظر في المناهج الحالية في الجامعات والتنسيق مع القطاع قدرات ومهارات مناس ذويكوادر 

الخاص عند وضع الخطط التعليمية وضرورة اشراك القطاع الخاص في الدراسات التي تجري لمعرفة متطلبات سوق العمل.وأن 

 روقتها حتى ال يضطر القطاع الخاص إلى تعديل وصقلتنقل المؤسسات التعليمية االتجاهات الحديثة في ميدان العمل الى داخل أ

 .]1[وتجديد مهارات الخريجيين

مخرجات برنامج اإلدارة وسوق العمل في دولة اإلمارات  بينبخصوص المواءمة  2011وفي دراسة محمد عام  

العربية توصلت الدراسة إلى ضرورة رفع مهارات خريجي تخصص اإلدارة حتى تتناسب مع متطلبات سوق العمل باإلضافة 

خطة  يإلى ضرورة إضافة مساقات جديدة ومطلوبة في سوق العمل. كما أوصت الدراسة بضرورة زيادة التطبيقات الحاسوبية ف

بهدف تعزيز القدرات والمهارات العملية التي يمتلكها  تخصص اإلدارة بحيث تكون مشمولة في كل مساق يتم تدريسه

 .]7[الخريجون

الميزة  ها في تحقيقالتميز في التعلم والتعليم ودور بعنوان تبني استراتيجيات 2012للفقهاء عام وفي دراسة أخرى  

تعلم لتحقيق الميزة يم واللعلى ضرورة تبني استراتيجيات التميز في التع الدراسةلتعليم، ركزت التنافسية المستدامة لمؤسسات ا

يجيات التميز بين تبني استراتمن أبرز نتائج الدراسة أن هناك ارتباطا قويا كان و ،التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي

ة متميزة الي للميزة التنافسية المستدامة من خالل تزويد الطلبة بتجربة تعليميفي التعليم والتعلم وبين تحقيق مؤسسات التعليم الع

 .]2[ودعم أعضاء الهيئة األكاديمية بشكل يضمن رفع مستوى األداء بما يتوافق مع معايير الجودة المرجوة

م التجارة والعلو بعنوان العوامل المؤثرة في الحصول على فرصة عمل لخريجي كليات 2014في دراسة البغدادي عام  

اإلدارية في األراضي الفلسطينية، توصلت الدارسة إلى نتيجة مفادها ضعف اهتمام الحكومة في توفير فرص عمل وعدم وجود 

مساعدة الخريجين ل، وكذلك عدم وجود آلية واضحة لدى الجامعات من قب الجامعات لمعرفة حاجة سوق العمل دراسات حقيقية

عمل وعليه فقد أوصت الدراسة بوجوب اتباع سياسة تعليمية جديدة تتناسب مع متطلبات سوق  والخريجات في إيجاد فرص

 .]4[العمل وتوفير قاعدة بيانات عن حجم االحتياجات وربطها بمخرجات النظام التعليمي

 An Analyticalstduy of the labour market for قام البنك الدولي بعمل دراسة بعنوان 

tertiarygruaduates in Ghana حيث هدفت الدراسة إلى تحليل سوق العمل وخريجي التعليم العالي في دولة غانا وبينت أن

هناك ثالثة جوانب رئيسية لسياسة التعليم العالي في غانا من وجهة نظر اإلقتصاد هي تطوير قدرات الموارد البشرية لتلبية 

مة المؤسسات التعليمية لتناسب االقتصاد عالة، واخيرا إعادة مواءت تمويل فاإلحتياجات المحلية والدولية، وتصميم مخططا

قص في نعلى الخريجين حيث توصلت لحقيقة وجود وسوق العمل. كما توصلت إلى أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب 

بشكل كبير عن  ةاإلنسانيخريجي العلوم التطبيقية التي تتناسب مع سوق العمل في الوقت الذي زاد فيه خريجو الفنون والعلوم 

 .]9[الحاجة

 Higher education and skills for the labour market inبعنوان   2010عام  Hrincوفي دراسة  

Cambodia الحكومة  ت كان من أبرزها ضرورة تناغم دورفي دولة كمبوديا، توصلت الدارسة إلى مجموعة من التوصيا

والقطاع الخاص فيما يتعلق بتوافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وهذا يتطلب تطوير النظام التعليمي وتقديم 

 .]10[السوق هذا برامج متخصصة في األعمال تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتطوير مهارات الخريجين بما يلبي حاجات

 The role of education in preparing gruadutes forبعنوان  2010عام  Lynna, Karolyوفي دراسة  

the labour market in the GSC countries  هدفت الدراسة إلى معرفة دور التربية والتعليم في إعداد الخريجين لسوق

ات ات التعليم مناسبة لمتطلبالعمل في دول مجلس التعاون الخليجي وبينت انه مع التطور الموجود حاليا يجب أن تكون مخرج
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سوق العمل ويجب تطوير التعليم والقوى العاملة، وأوصت كذلك بضرورة دعم رأس المال البشري ومعالجة التحديات التي 

تواجه التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أكدت على ضرورة أن تكون نظم التعليم قوية ومتناغمة مع متطلبات سوق 

 .]12[العمل

 Unemployment amoung the graduates of the educationبعنوان  2011عام  لمقداد وفي دراسة 

system in Palestine أوصت الدراسة بضرورة مالءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل والعمل على حل ،

 .]13[الدراسةمشكلة البطالة، وضرورة تدريب الخريجين بعد انتهاء 

 

 بعض الدول في المالءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العملتجارب  .6

مالءمة مخرجات التعليم العالي والتعليم المهني والتقني  الدول بهدف التجارب المميزة التي نفذتها بعض هناك العديد من

يف في مجال ربط التدريب بالتوظلمتطلبات سوق العمل، من بين هذه التجارب تجربة ألمانيا حيث تعد ألمانيا مع الدول الرائدة 

لى الشراكة ع المبنيحكومة الواليات لنظام التعليم الثنائي ، وكذلك من خالل النمط التدريبي التوظيفي الذي اقرته دولة المانيا

ة، يتكامل امكانات الشركات مع امكانات المؤسسات التدريبويهدف هذا النظام إلى بين المؤسسات التدريبية وقطاع األعمال، 

لى المؤسسات التدريبية عت الوظيفية العملية، تخفيف العبء المالي في توفير تدريب مرتبط باالحتياجااالستجابة لمتطلبات الدولة 

مة المهارات المكتسبة للطالب مع لى قاعة التدريب، والعمل على مواءالحكومية، نقل تجارب الطلبة في مواجهة المشاكل إ

 .]3[احتياجات سوق العمل

انعكست  هاأن محصلة هذه التجربة كانتالكثير من جوانبها.  عندوفي قصة نهضة سنغافورة الجديرة باالهتمام والتوقف  

على التقييم العام لمستوى التعليم السنغافوري عند مقارنته ببقية دول العالم. فقد نشرت منظمة االقتصاد والتعاون والتنمية في 

إلى أن سنغافورة تحتل المركز األول عالميا، واشار  تتوصلعليم شمل مختلف دول العالمويا للتتقريرها الصادر تصنيفا دول

ا، تحسن منه ثمة عالقة طردية بين مستوى التعليم والنمو االقتصادي في البلد. فلكما تحسن المستوى التعليمي لبلد أالتقرير إلى 

 .]6[أداء هذا البلد اقتصاديا

 

 تاالطريقة واإلجراء .7

 منهج الدراسة  7.1

مراحل )التقييم األولي، المقارنة المرجعية، عقد ورش العمل التخصصية، تجميع متطلبات المعنيين،  بسبعالدراسة مرت 

ي شكل ف المبين  تجزئة العمل صلة في هيكلحل مفاتحديث الخطط، اعتماد الخطط المحدثة، تنفيذ الخطط المحدثة، وهذه المر

  في الملحقات.( 1)رقم 

 مجتمع الدراسة  7.2

ثالث فئات رئيسية شملت سوق العمل، الخريجون، والطلبة المنتظمون في تخصص إدارة  منتكون مجتمع الدراسة 

 23 وشملت عينة الدراسة، ةاستبانه معبئه وصحيح 112استرداد تم  على سوق العمل استبانة 130المشاريع، حيث تم توزيع 

 شخص ما بين استشاري وخبير في مجال إدارة المشاريع.  15شخصا، إضافة إلى  74صاحب عمل، في حين بلغ عدد الموظفين 

(: توزيع افراد عينة الدراسة لسوق العمل حسب نوع الوظيفة 1جدول رقم )  

 طبيعة العمل المتغير
 المجموع

 استشاري  –غير ذلك  موظف صاحب عمل نوع العمل 

23 74 15 112 
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 أداة الدراسة 7.3

دوات للدراسة شملت: التقييم األولي عن طريق تصميم استبانه لتقييم التخصص من باستخدام خمس أالبحث فريق  قام

قبل طاقم الكلية ذو العالقة، ومن ثم تم عمل مقارنات مرجعية مع كليات وجامعات محلية ودولية تطرح تخصص دبلوم ادارة 

متخصصة ومحكمة على سوق العمل حسب الجدول أعاله  المشاريع ضمن تخصصاتها، وفي المرحلة الثالثة تم توزيع استبانات

، ثم تم عقد ورش عمل تخصصية مع ممثلين من سوق العمل وخريجين من طلبة التخصص من الكلية إضافة إلى الطلبة (1) رقم

ة تم عقد محدثالملتحقين بالبرنامج لمناقشة محتويات الخطة ومدى مالئمتها مع متطلبات سوق العمل، وأخيرا بعد إعداد الخطة ال

ورشة عمل مع خبراء متخصصين في المجال وممثلين لسوق العمل لعرض الخطة الجديدة ومناقشتها بوضعها النهائي قبل رفعها 

 لإلعتماد من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية.  

 

 صدق أدارة الدراسة   7.4

من ذوي االختصاص من أعضاء هيئة  ين( محكم9ية على )سوق العمل بصورتها االول ةالتقييم األولي واستبان ةتم عرض استبان

 4يس الهدف، تم عمل التعديالت التي أوصى بها المحكمين حيث تم الغاء التدريس في الجامعة، وللتأكد من أن االستبانات تق

على موزعة  ( فقرة63فاصبحت االستبانة األولى في صورتها النهائية مكونة من ) يفقرات من االستبانة األولى للتقييم األول

فأصبحت في صورتها النهائية  هافقرات من 6تم الغاء فقد ثمانية محاور، اما االستبانة الثانية التي تم توزيعها على سوق العمل 

 على ثالثة محاور.  ( فقرةموزعة57مكونة من )

 

 ة الدراسة  ثبات أدا 7.5

تم تطبيق األداة بالنسبة لسوق العمل على العينة الستخراج ثبات االداة، وتم حساب معامل االتساق الداخلي لها من خالل 

 ( يبن قيم معامالت الثبات: 2ة الدارسة، والجدول رقم )لمحاور ادا Gronbach Alphaاستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

 (: معامالت الثبات2جدول رقم )

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور الرقم

 0.939 20 المهارات العامة المطلوبة 1

 0.924 17 المهارات التخصصية المطلوبة 2

 0.928 20 المساقات التخصصية  3

 0.930 الكلي

 عالية ومناسبةلجميع المحاورباإلضافة إلى معامل الثبات الكلي  ( أعاله أن قيم معامل الثبات2) رقم من الجدول يتبين

 ألغراض الدراسة. 

 نتائج الدراسة 7.6

خصص حيث ر التيمن قبل لجنة االختصاص الداخلية في الكلية تبين وجود حاجة حقيقية لتطو األولي بعد عمل التقييم

 وذلك بعد تحليل نتائج استبانة التقييم الداخلي.  %67بلغت نسبة الرضا العام عن تخصص إدارة المشاريع 

تم عمل مقارنات مرجعية هدفها مقارنة خطة التخصص الموجودة في جامعة بوليتكنك فلسطين   التقييم األوليبعد مرحلة 

 مع الخطط المعتمدة في كليات وجامعات أخرى مشابهة. 

حيث أنهم يطرحون دبلوم مهني في إدارة جامعة بيت لحم –تم عمل مقارنة مرجعية مع معهد الشراكة المجتمعية 

(، والدليل المعرفي في إدارة KABفة إلى دليل التعرف الى عالم االعمال الخاص بمنظمة العمل الدولية )المشاريع، إضا

 ( التاليين:4( والجدول رقم )3كما هو مبين في الجدول رقم ) (PMBokالمشروعات )
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 KABو PMBOKو(: المقارنة المرجعية مع معهد الشراكة المجتمعية 3جدول رقم)

 التوصيات الفجوة

الجامعة تعطي مساقات أكثر بسبب كون مساقات بيت لحم 

هي دليل كامل  PMBOkهي دبلوم مهني لمدة عام ومساقات 

ـ  هي دورة متخصصة في  KABإلدارة المشاريع، وبالنسبة ل

 مجال ريادة األعمال

 PMBOKجزء كبير من الموضوعات الموجودة في  .1

 يتم تغطيتها في مساقات إدارة المشاريع التخصصية. 

م تفي KABمادة التعرف الى عالم األعمالأما بالنسبة ل

 .2وريادة  1تغطية محتواه في مساقات ريادة 

من خالل المالحظة والمراجعة تبين ضرورة طرح  .2

مساقات )اقتصاد، إدارة المخاطر، وإدارة المشروعات 

 الصغيرة(.

( أعاله الفجوة بين خطة جامعة بوليتكنك فلسطين ودبلوم الشراكة المجتمعية في جامعة بيت لحم، 3يبين الجدول رقم )

. وبعد عمل المقارنة كان هناك توصيات KABودليل معرفة األعمال  PMBOKوأيضا مع الدليل المعرفي إلدارة المشاريع 

 ( أعاله. 6لتعديل خطة جامعة بوليتكنك فلسطين كما هو موضح في الجدول رقم )

الكلية العربية للعلوم التطبيقية في محافظة غزة حيث تطرح دبلوم متوسط في وتم عقد مقارنة مرجعية أخرى  مع  

 لتالي: ( ا4التمويل وإدارة المشاريع كما في الجدول رقم )

 

 ( المقارنة المرجعية مع الكلية العربية للعلوم التطبيقية4جدول رقم )

 التوصيات الفجوة 

تختلف المساقات بين الجامعة والكلية العربية للعلوم  -1

 التطبيقية كما يلي:

مساقات موجودة في خطة الجامعة وغير موجودة في  .أ

 الكلية المقارنة: 

  .قانون األعمال والشركات والجمعيات 

  2+  1ريادة األعمال 

  2تطبيقات برمجية 

  مواضيع خاصة 

 النشاط الرياضي 

 إدارة المواصفات والجودة 

 تطبيقات إدارة المشاريع في القطاع الخاص 

 تطبيقات إدارة المشاريع في المنظمات غير الربحية 

 مشروع التخرج 

 دة في الجامعة مساقات موجودة في الكلية وغير موجو .ب

 مبادئ االقتصاد 

 مراسالت عربي 

 إدارة المؤسسات األهلية 

  تحديد االحتياجات ودراسة الجدوى

 االقتصادية

 إدارة المشاريع والمخاطر 

  القرآن الكريم 

  تاريخ القدس 

مساق مبادئ التسويق والعالقات العامة في الجامعة   -2

يعطى مساق واحد بينما في الكلية يعطى على شكل 

ساعات لكل مساق )مساق مبادئ  3مساقين بواقع 

 التسويق، ومساق العالقات العامة(

يوجد تباين كبير في توزيع المساقات على الفصول  -3

 األربعة

دارة أدارج مساقات تتعلق بمجاالت اإلدارة وإ -1

المشروعات الصغيرة في خطة الجامعة مثل 

)إدارة المشروعات الصغيرة، مبادئ التسويق، 

مبادئ العالقات العامة، مراسالت باللغة 

 االنجليزية(.

دمج مساقي تطبيقات إدارة المشاريع في القطاع  -2

الخاص والمنظمات غير الربحية في مساق 

 واحد. 

 حذف المساقات التالية من الخطة )إدارة .3

 المواصفات والجودة، مواضيع خاصة(

في جامعة بوليتكنك  20/03/2018في المرحلة الثالثة من إجراء البحث تم عقد ورشة عمل وذلك يوم الثالثاء الموافق 

مؤسسة، حيث قام الباحثان في حينها بعرض نتائج التقييم األولي ونتائج المقارنات  22وبحضور  A+202فلسطين، قاعة 

 المرجعية وتم فتح باب النقاش مع الحضور وكانت التوصيات بعد انتهاء ورشة العمل كما يلي: 
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 م اقتراح اكد المشاركون على مالئمة الخطة لمخرجات التخصص, حيث تشمل جميع محاور ادارة المشاريع وت

في سوق العمل مثل: ادارة اضافة بعض المساقات التي من شأنها ان تسهم في توجيه الطلبة بشكل افضل 

 التعامالت مع البنوك. ،تشريعات الضريبة في فلسطين ،المتابعة والتقييم االزمات،

 ها وكيفية ادارت اشار المشاركون الى اهمية ان يتعرف طلبة التخصص الى خصوصية ادارة المشاريع بأنواعها

ت شبابية وغيرها. وفي هذا مبادرا ،نسوية ،هندسية ،انشائية ة،بنية تحتي التعامل معها سواء اكانت تنموية،و

 كمساق اختياري طرحهيمكن طالب على تشريعات العمل الهندسي حيث اقترح المشاركون ان يتعرف ال المجال

 .هوظروف لمام بطبيعة العملالهندسية فرصة اإل مل في المشاريعالع ونيفضل الذينبحيث يتاح للطلبة 

 وذلك من خالل زيارات ينظمها طاقم الكلية  ،تحسين فرص الطلبة في تحقيق اكبر فائدة من التدريب العملي

 لطلبةطبيعة التخصص لتوجيه اوالمشرفين بشغلين المعنيين فيها لزيادة معرفة الم للمؤسسات والتنسيق مع

 زيد من فاعلية التدريب.إلداء مهام ت المتدربين

  طبيعة التخصص باتضح من خالل النقاش ان هنالك مجموعة من المشغلين ال تتوفر لديهم المعرفة الكاملة

 ،اقترح البعض تنظيم مؤتمرات وزيارات لالجتماع بالقطاع الخاص بشكل مستمر يه. وقدعمل خريج تومجاال

 ....(. ،شركات خاصة ،في العقود )مكاتب هندسية منسقي المشاريعلتوصيف عمل  بناء طرحت امكانيةكما 

  قنيين في تفنيين ولعمل كضرورة تأهيل الطلبة الملتحقين بالدراسة في هذا التخصص لكما تم التركيز على

 مساعد مدير مشروع. بمسمىالمشاريع 

  نجليزية.االو تين العربيةتحسين مهارات الطلبة في كتابة مقترحات المشاريع باللغضرورة التأكيد على تم 

 .التأكيد على تحسين مهارات االتصال للطلبة 

وأكد المشاركون على اهمية اتباع جميع كليات الجامعة منهجية كلية المهن التطبيقية في تطوير تخصصاتها والتواصل 

 جعة. الحصول على التغذية الرااستبانات على المؤسسات لتعبئتها بهدف مع سوق العمل. وبعد اإلنتهاء تم توزيع 

هدفت الدراسة للتعرف على درجة مالئمة مخرجات تخصص ادارة المشاريع لحاجات سوق العمل الفلسطينية من وجهة 

شملت الدراسة قياس درجة الرضا لسوق العمل عن واالستشاريين المتخصصين في المجال، نظر ممثلي سوق العمل والخبراء و

و كانت النتائج على النحوة، والمساقات التخصصية المطلوبة(، ت التخصصيهارات العامة، والمهاراثالث محاور رئيسية )الم

 التالي: 

 (: المهارات العامة المطلوبة5جدول رقم )

 الفقرة 
المتوسط 

 الحسابي 

اإلنحراف 

 المعياري
 التقدير 

 مرتفع 0.543 3.61 تنظيم وادارة الوقت وتحديد االولويات

 مرتفع 0.543 3.61 القدرة على التحليل وحل المشكالت

 مرتفع 0.653 3.58 دقة العمل واالهتمام بالتفاصيل

 مرتفع 0.552 3.54 اجادة الطباعة باللغة العربية

 مرتفع 0.697 3.53 فهم اخالقيات المهنة والمسؤولية المجتمعية

 مرتفع 0.697 3.53 المرونة والقدرة على التكيف

 مرتفع 0.697 3.53 االفكار والحلولالتفكير االبداعي والقدرة على خلق 

 مرتفع 0.658 3.49 إعداد االحصائيات والتقارير الخاصة بالعمل

 مرتفع 0.735 3.49 قوة المالحظة وسرعة البديهة

 مرتفع 0.67 3.46 القدرة على التطور واكتساب مهارات جديدة

 مرتفع 0.67 3.46 العمل بروح الفريق

 مرتفع 0.67 3.46 االنجليزيةاجادة الطباعة باللغة 

 مرتفع 0.754 3.41 التعامل مع السجالت الورقية وااللكترونية

 مرتفع 0.754 3.41 القدرة على فهم وجهات النظر المختلفة والتعامل معها

 متوسط 0.798 3.39 مهارات الحساب والذكاء الرقمي والعقلي
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 متوسط 0.798 3.39 تحمل ضغط العمل

 متوسط 0.798 3.39 العامة والتعامل مع ثقافات مختلفة امتالك الثقافة

 متوسط 0.71 3.37 اجادة تلخيص وصياغة االفكار والمراسالت

 متوسط 0.822 3.25 حضور االجتماعات وكتابة محاضرها

 متوسط 0.662 3.07 مهارت االصغاء والتحدث مع االخرين

 مرتفع 0.69 3.45 الكلي

( اعاله أن فقرات المحور المتعلق بالمهارات العامة جاءت نتائجها في أغلبها مرتفعة وبعضها 5يتضح من الجدول )

جامعة  سعي يعزى ذلك إلىو، 0.69، واإلنحراف المعياري بقيمة 3.45متوسطة، وكان المتوسط الحسابي الكلي مرتفع بقيمة 

ن ذوي لعمل، وذلك من خالل تلبية حاجته بتوفير خريجيمن خدماتها وبالتحديد سوق ا بوليتكنك فلسطين لنيل رضا المستفيدين

 كفاءات ومهارات عالية تسهم في رفع إنتاجية مؤسسات المجتمع المحلي. 

( أعاله أن تنظيم وإدارة الوقت وتحديد أألولويات إضافة إلى القدرة على التحليل وحل 3وتبين نتائج الجدول رقم )

، تلته القدرة على 3.61حيث أن المتوسط الحسابي لتنظيم الوقت كان أعلى قيمة وقدرها المشكالت جاءت بالمراكز األولى تواليا 

 . 3.61التحليل وحل المشكالت بمتوسط حسابي قيمته 

 (: المهارات التخصصية المطلوبة6جدول رقم )

 الفقرة 
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 التقدير

 اهميتها على مستوى المجتمع واالعمالمعرفة مفهوم الريادة و مواردها و 
 مرتفع 0.599 3.54

المعرفة الكاملة بالمؤسسات في المجتمع وأشكالها القانونية والتفريق بين 

 متوسط 0.617 3.37 المسؤوليات الواقعة على كل نوع

 مرتفع 0.584 3.46 التفكير االبداعي وتحديد المشكالت ووضع الحلول المقترحة

 مرتفع 0.719 3.43 المؤسسة واهميتها وعناصرها ونماذجهاتحديدخطةعمل 

القدرة على اختيار سوق مناسبة للمؤسسة واعداد خطة التسويق وخطة 

 مرتفع 0.745 3.44 المبيعات

تحديد التكاليف التي تتكبدها المؤسسة واعداد خطة التكاليف وتحديد راس 

 مرتفع 0.652 3.41 المال االزم لبدء المؤسسة

مهارات البيع الصحيحة واهميتها, وتحديد اهمية الموردين ودورهم  تحديد

 متوسط 0.744 3.26 في المؤسسة والتعامل الصحيح معهم

 حساب االرباح والخسائر )قائمة الدخل (للمؤسسة واعداد الميزانية لها
 متوسط 0.788 3.29

 مرتفع 0.696 3.46 اعداد مقترحات المشاريع

بالمشروع, تجميع وادارة متطلباتهم )ادارة المعنيين  تحديد وتحليل المعنيين

 متوسط 0.738 3.38 بالمشروع(

تقسيم نواتج واعمال المشروع الى مكونات اصغريمكن التحكم بها بشكل 

 متوسط 0.705 3.34 اكبر )انشاء هيكل تجزئة العمل(

 مرتفع 0.667 3.43 وضع خطة ادرة الجدول الزمني

التقديرية واالنشطة الفردية لتعتمد كمرجعية  احتساب اجمالي التكاليف

 مرتفع 0.705 3.41 لمراقبة وضبط التكاليف )اعداد الموازنة(



9 

 

تحديد وتوثيق االدوار والمسؤوليات والمهارات االزمة للمشروع )اعداد 

 مرتفع 0.73 3.41 خطة شؤون االفراد(

تكرارها, توثيق خصائص جميع المخاطر )مصادرها, احتمالية حدوثها, 

 متوسط 0.686 3.37 اثرها من اجل وضع خطة لمواجتها(

توثيق قرارات الشراء في المشروع او المؤسسة وتحديد طريقة الشراء 

 متوسط 0.702 3.33 وتنفيذ المشتريات )ادارة المشتريات(

مراقبة وضبط العمليات الالزمة لبدء المشروع وتخطيطه وتنفيذه وانهائه 

 مرتفع 0.615 3.48 والمواصفات المحددةبالوقت والتكاليف 

 مرتفع 0.68 3.40 الكلي

( اعاله أن فقرات المحور المتعلق بالمهارات التخصصية المطلوبة جاءت نتائجها في أغلبها 6يتضح من الجدول )

، وقد يعزى ذلك 0.68، واإلنحراف المعياري بقيمة 3.40مرتفعة وبعضها متوسطة، وكان المتوسط الحسابي الكلي مرتفع بقيمة 

يق ت تتوافق ومتطلباتها بشكل يزيد من قدرتها على تحقإلى سعي المؤسسات المحلية العاملة في سوق العمل للحصول على كفاءا

أهدافها.  وقد جاءت مهارة معرفة مفهوم الريادة و مواردها و اهميتها على مستوى المجتمع واالعمال في المركز األول من 

وذلك ألهمية ، 0.599وإنحراف معياري قدره ، 3.54حيث األهمية من وجهة نظر سوق العمل حيث كان المتوسط الحسابي لها 

في التعامعل مع عنصر المنافسة في السوق. ثم تالها في المركز الثاني فقرة المعرفة الكاملة بالمؤسسات في المجتمع دور الريادة 

وهذا  0.617وانحراف معياري  3.37وأشكالها القانونية والتفريق بين المسؤوليات الواقعة على كل نوع  بمتوسط حسابي 

 بشكل كبير ألهمية دور المنافسة في السوق. المحور أيضا يتعلق 

 (: المساقات التخصصية المطلوبة7جدول رقم )

 المساق 
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 التقدير

 مرتفع 0.449 3.72 مبادئ ادارة 

 مرتفع 0.747 3.53 1محاسبة 

 مرتفع 0.526 3.61 عمالريادة اال

 مرتفع 0.537 3.69 مقدمة في ادارة المشاريع

 مرتفع 0.781 3.46 اللغة االنجليزية

 مرتفع 0.697 3.51 إدارة الموارد البشرية

 مرتفع 0.721 3.45 اإلدارة المالية للمشاريع

 مرتفع 0.745 3.45 مبادئ التسويق و العالقات العامة

 مرتفع 0.709 3.54 مواضيع خاصة)إدارة وقت و تكلفة المشروع(

 مرتفع 0.721 3.54 المشاريع و تجنيد االموالكتابة مقترحات 

 مرتفع 0.745 3.44 إدارة الشراء و المخازن والمعطاءات و العقود

 متوسط 0.844 3.34 قانون األعمال و الشركات و الجمعيات

 مرتفع 0.735 3.51 تطبيقات حاسوب لإلدارة المشاريع

 مرتفع 0.723 3.48 أخالقيات المهنة و السلوك التنظيمي

 مرتفع 0.709 3.54 تطبيقات ادارة المشاريع في المنظمات غير ربحية

 مرتفع 0.67 3.54 تطبيقات ادارة المشاريع في القطاع الخاص

 مرتفع 0.657 3.53 إدارة المواصفات و الجودة

 مرتفع 0.606 3.67 تدريب ميداني

 مرتفع 0.68 3.53 الكلي
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( اعاله أن فقرات المحور المتعلق بالمساقات التخصصية المطلوبة جاءت نتائجها مرتفعة ما 7يتضح من الجدول رقم )

في حين كان اإلنحراف المعياري قيمته  3.53حيث بلغ  المتوسط الحسابي الكلي عدا فقرة واحدة فقط جاءت نتيجتها متوسطة، 

 مجاالت اإلدارة والمحاسبة وريادة األعمال.  . وهذا يعزى إلى حاجة المؤسسات للحصول على خريجين متخصصين في0.68

م توفي المرحلة األخيرة من البحث تم عقد ورشة عمل بؤرية متخصصة مع خبراء في المجال لتحليل النتائج التي 

عليها من المراحل السابقة، وكانت من نتائج هذه الورشة اعتماد الخطة المعدلة لتخصص إدارة المشاريع، حيث كانت  الحصول

اب لوزراة تم رفع كتو، النتائج النهائية بضرورة تعديل اسم التخصص ليصبح إدارة األعمال والمشاريع مع تعديل خطة المساق

عتماد والجودة الهيئة الوطنية لالتم اعتمادها من قبل بخصوص التعديالت المقترحة، لي والبحث العلمي الفلسطينية التعليم العالي

ة العام األكاديمي بدايوبدء تطبيق الخطة الجديدة التعديالت  تطبيق ، وتم والبحث العلمي التعليم العالي والنوعية التابعة لوزارة

2019-2020. 

 الخالصة والتوصيات  .8

مل بع من عمل التقييم الداخلي ومعرفة درجة الرضا عن الخطة السابقة، مرورا   ا  مراحل ابتداءعدة بمرت الورقة العملية 

مقارنات مرجعية مع جامعات أخرى ومن ثم عمل ورش عمل مع سوق العمل إلشراكه في عملية التطوير للتخصص ومن ثم 

بل عقد ل الخطة المقترحة قبيان ووضع تصور حوتم تحليل نتائج االستثم عمل استبيان لمعرفة محاور ومساقات الخطة الجديدة

 . من المستشارين والمتخصصين من سوق العمل عالقة بتخصص ادارة المشاريعذوي المع  العمل التخصصية ةورش

ل خطة المساق، وبعد االنتهاء من يتعدلضرورة  ا  وهذا كان مؤشر %67كان معدل الرضا العام للتقييم الداخلي  

ها عملية التطوير تم عرض الخطة الجديدة المقترحة على ذوي االختصاص من الجامعة وسوق العمل وبعد المراحل التي مرت ب

التوافق على محتويات الخطة الجديدة تم رفعها لوزارة التعليم العالي حيث تم اعتماد  الخطة الجديدة من قبل وزارة التعليم العالي 

 . 2020-2019الفصل األول من العام األكاديمي البدء بتطبيقها مع بداية وتم 

يوصي الباحثان بضرورة تبني وزراة التعليم العالي الفلسطينية والجامعات لرؤيا ورسالة واضحتين فيما يتعلق بجودة  

كبة وامواصلة م يوصي الباحثان بضرورةالتعليم وتحديدا التعليم المهني والتقني بما يتالئم مع حاجات سوق العمل. كما و

 التطورات التي تحدث في سوق العمل لموائمة الخطة بشكل دائم مع متطلبات ومستجدات هذا السوق. 

 شكر وتقدير   .9

جامعة بوليتكنك فلسطين وكلية المهن التطبيقية على جهودها المبذولة في دعم هذه إدارة يتقدم الباحثان بالشكر لكل من

ثان كما ويتقدم الباحمؤسسات سوق العمل التي تعاونت مع الجامعة بخصوص تعديل وتطوير الخطة، و وكذلكالورقة العلمية، 

 إعداد وتطوير خطة التخصص.  في كل من ساهملشكر بال
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Abstract: The aim of this study was to find out the relevance of the outputs of the project 

management specialization in the Faculty of Applied Professions at Palestine Polytechnic 

University to the requirements of the Palestinian labor market during the academic year 2018-

2019. The researchers used a seven-stage methodology according to the work segmentation 

scheme shown in (Figure 1) including Initial internal evaluation, benchmarking with local and 

foreign colleges and universities, specialized workshops with labor market, specialized 

questionnaires, final review and amendment based on feedback from the previously mentioned 

stages, and then the new plan was approved by the Palestinian Ministry of Higher Education and 

Scientific Research and its implementation started. 

The researchers designed three specialized questionnaires for internal experts, labor market, and 

graduates of the project management specialization. The internal evaluation showed that 

satisfaction regarding the specialization plan and courses is up to 67%. Moreover, a specialized 

questionnaire was designed and distributed on 112 representatives of the labor market and then 

collected and analyzed using the statistical analysis program (SPSS), The reliability and 

consistency were high (Cronbach’s Alpha) with a score of 0.924.  

Then, the proposed plans were discussed with experts from the labor market in order to finalize 

them. A consultative council composed of experts from the university and the labor market was 

formed to follow up the development and updating of the plan periodically, then the specialization 

plan was finalized and approved by the faculty council. It was then approved by the Palestinian 

Ministry of Higher Education and Scientific Research. 

Keywords: project management, labor market convenience, benchmarking, specialization 

development. 

 


