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 لـتـقـديـرالـشـكـر وا

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين.

الشكر واالمتنان هلل سبحانو وتعالى الذي أعانني ووفقني إلتمام ىذه الدراسة، وىيأ لي من 

 أصحاب العمم والعقول النيرة والقموب الطيبة والعطاء السخي إلنجاحيا.

زياد فميم كميم خالص المحبة وعظيم الشكر، وأخص من بين ىؤالء المعطائين معممي الدكتور 

الذي أشرف عمى رسالتي، وتابعني ووجيني وصوب لي أخطائي، وأتمنى من اهلل أن يبقيو  عياد،

 نبراسًا مضيئًا لطمبتو، ووطننا الحبيب.

الدكتور........... لتقبميما مناقشة الدكتور .............، و كما وأشكر عضوي لجنة المناقشة 

 التعديالت التي ستثري الرسالة بال شك. الرسالة وتقديم

آمنة بدرانأحمد ابو دیة  ة
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الممخص 

زمة التشغيل والبطالة في سوق العمل االسرائيمي أسباب أىدفت الدراسة الى التعرف عمى 

ية ، ومن اجل تحقيق اىداف الدراسة سعى الباحث الى اختيار عينة عشوائن العربيلالكاديمي

( اكاديميا واكاديمية، واستخدم الباحث اداتين لمدراسة، 162بسيطة من مجتمع الدراسة بمغت )

من  من االساتذة ذوي الدرجة العممية المختمفة( 7االستبانو، والمقابمة حيث عمل عمى مقابمة )

( من اجل تحميل اداة االستبانو SPSSاالكاديمين العرب في اسرائيل، واستخدم برنامج )

. الذي يمزج بين )الكمي والكيفي( والوصول الى النتائج، وذلك باستخدام المنيج الوصفي التحميمي

ن االسباب الحقيقة لمبطالة في صفوف االكاديمين العرب تعود الى وجود أ توصمت الدراسة الى 

عمى حساب التمييز بين االكاديمين العرب واقرانيم من الييود، اضافة الى االستعانو بالمياجرين  

وذلك لالسباب عاقة عمل االكاديمين العرب، إالقومية العربية تمعب دورا ميما في كذلك   العرب،

حيث ان التفكير في البدائل من المياجرين ىو الخيار االفضل لدى الكثير من االمنية 

لمدولة المؤسسات والشركات والمصانع في اسرائيل، اضافة الى اعتبار ان العرب عدو 

فرص عمل ليم في المؤسسات وىذا يؤثر عمى ايجاد  ،ليس لدييم انتماء لياائيمية، و االسر 

 .بين االكاديميين العرب في اسرائيل عالية، وقد كان مستوى البطالة بدرجة الحساسة

والطب في قمة التخصصات الميمة كالفيزياء والرياضيات والكيمياء بينت النتائج ايضا أن 

العرب التخصصات  ميوناالكاديحيث يختار ، سببا في عدم حصوليم عمى العمل صفوف العرب

ىميا مجموع البجروت، اضافة الى تدخل االىل أالمتعمقة بمينة التدريس، وذلك السباب كثيرة 

في اختيار التخصص، وكذلك ضعف الوضع االقتصادي لمعرب في اسرائيل، كل ذلك يسيم في 

بينت النتائج ان المجاالت التي يعمل فييا ، و فضلص االالتقميل من فرص اختيار التخص



د

أو التمريض  االكاديمين العرب ىي مجاالت محدودة، وىي تتعمق فقط بالعمل في مينة التدريس،

ية، وىي فرص ال تحظى باجور عاليةالخدمات العامة، او االعمال الجماىير و 

االسراع في عمل مخططات تسيم في دفع عجمة االقتصاد في المناطق  ضرورةوتوصي الدراسة ب

العربية من خالل توفير رؤوس االموال لعمل المشروعات التي تحتاج الى فرص عمل، وتشغيل 

االىتمام بتحديد التخصص ، و مدارس العربية الخاصة، والمصانعاالكاديميين العرب فييا، مثل ال

عمى سوق العمل، وعدم تدخل االىل في اختيار االبناء المناسب، واختيار التخصص بناء 

لتخصصاتيم، من اجل تنويع التخصصات، والحصول عمى تخصص يحتاجو سوق العمل 

 االسرائيمي ليتمكن الطالب من الحصول عمى فرصة عمل بعد التخرج. 
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Abstract 

The study aims to identify the level of unemployment among Arab academics in 

Israel. In order to achieve the objectives of the study, the researcher selected a simple 

random sample from the study population which is a (162) male and female 

academics. The researcher used both tools, the questionnaire and the interviews for 

study, in which he interviewed 6 from the Arab Academies in Israel who have a 

different degrees. The SPSS program was used to analyze the questionnaire and 

obtain the results using the analytical descriptive approach.(Quantitative and 

qualitative) 

The study found that the real reasons for unemployment among Arab academics are 

due to the discrimination between Arab academics and their Jewish counterparts, as 

well as the reliance on immigrants at the expense of Arabs. Arab nationalism plays an 

important role in hindering the work of Arab academics due to security reasons. 

That’s because many institutions, companies and factories in Israel consider 

immigrants the best choice for employment. In addition, they consider the Arabs as 

enemies of the Israeli state, and that they have no affiliation with it which it affects 

the creation of jobs for them in institutions, the level of unemployment was high 

among Arab academics in Israel. 

The results also indicate that the lack of important specializations such as physics, 

mathematics, chemistry and medicine among the Arabs is a reason for not getting the 

job. Arab academics choose specialties related to the teaching profession, due to many 

reasons, the most important of which is the total result of the bagrut, intervening the 

parents in choosing the specialization of their children as well as the weakness of the 

economic situation of the Arabs in Israel.All of which contribute to reducing the 

chances of choosing the best specialization. The results showed that Arab academics 



 

 و
 

work have limited areas to work in, and they only related to the work in the teaching 

profession, nursing, public services or public works. All these professions do not 

guarantee a well payed job. 

The study recommends the need to increase the work schemes that contribute to the 

advancement of the economy in the Arab regions through the provision of capitals to 

projects that need employment opportunities, and employing the Arab academics. 

These projects could be private Arab schools and factories. Also, they need to identify 

the appropriate specialization, and taking into consideration the labor market in 

selecting the specialization. In addition, there is a need to stop parents from 

intervening in the selection their children’s specialties, in order to diversify 

disciplines, and get a specialization needed by the Israeli labor market so that the 

student can get job opportunities after graduation.  
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 الفصل الول

_____________________________________________________ 

 االطار العام لمدراسة 

 المقدمة:  1.1

ين في إسرائيل، جزء من الظروف الموضوعية لمواقع يعد جياز التربية والتعميم لمعرب الفمسطيني

، وتستخدم اسرائيل األدوات السياسية 1948السياسي الذي فرضتو دولة اسرائيل عمى العرب منذ 

بمنيجية محكمة لفرض السيطرة والييمنة االجتماعية واالقتصادية والسياسية عمييم، وذلك من 

كان غير  ن  وا  اليدف  عرب في دولة اسرائيل. كما أن  اجل تجريدىم من ىويتيم القومية والثقافية ك

الفمسطينية في الداخل عمى ىوية جماعية من نمط خاضع ومطيع ال  االجيالىو تنشئة  ،معمن

 (.10، ص2004 يممك ابسط مقومات التحدي لمواقع االستعماري المفروض عمييم) مكاوي،

جياز  ن  أ( مع ان المجتمع االسرائيمي يتكون من عدة ثقافات، اال 84، ص2009يرى الظاىر )

التعميم ما زال احادي الثقافة، ومنذ قيام دولة اسرائيل ما زال جياز التعميم العربي، مسيطر عميو 

، ومع تغيير البنية االدارية 1966من قبل الحكم العسكري المفروض عمى االقمية حتى عام 

بقي مستمرا في تيميش االقمية العربية عمى المستوى التعميمي، وذلك  الرسمية، اال ان النظام

 السباب وذرائع سياسية. 
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و مع استمرار التمييز العنصري ضد العرب ( ان  145، ص2007)حاج يحيى، وابوعيطة ويؤكد

في المجتمع االسرائيمي، اصبح ىناك دافعا لدى الطمبة العرب الى زيادة مستوى التعميم لدييم، 

وا الى مستويات عالية في التعميم، وحصموا عمى الشيادات العالية في التخصصات فوصم

ا في صراعيم  حيويً صبح المواطنون العرب يعتبرون التعميم االكاديمي عاماًل أالمختمفة، لذلك 

في دولة اسرائيل. ويمكن اعتبار التعميم الحافز لمحفاظ عمى ىويتيم الجماعية القومي والسياسي 

الدولة االسرائيمية،  النظام السياسي واالجتماعي في لوصول العرب الى مستويات عميا فيوالدافع 

من خدمة المجتمع العربي في كافة نواحي الحياة المختمفة، لذلك تشكمت طموحات  لتمكينيم

 الشباب العربي في تحقيق التقدم عمى المستوى العممي لسببين: 

 تمع العربي داخل اسرائيلالسبب الجماعي: وذلك من اجل تطويرالمج -

السبب الفردي: وتكمن في رغبة الفرد في تطوير نفسو، وذاتو وان يكتسب مينة تمكنو من  -

 العيش الكريم.

المجتمع العربي في اسرائيل يعاني من الوضع  ن  أ( 35، ص2006) وقد بين ابو عصبة

ا صعبا لمغاية، العميا امرً االقتصادي السيء لالسرة، فيكون دعم االبناء من اجل استكمال دراستيم 

وىذا الوضع يقمل من فرص تعُمم الشباب العربي الطموح، والراغب في استكمال دراستو، في حين 

الطمبة الييود يحصمون عمى فرصة اكبر الستكمال دراستيم الجامعية، والحصول عمى  ن  أ

الستكمال ة من قبل الدولالشيادات العميا، وذلك بسبب عدم حصوليم عمى الدعم الكافي 

 تعميميم. 

واجيت فعممت دولة اسرائيل عمى تكريس جيودىا من اجل انتاج جيل عربي غير متعمم،  كما

العقبات  بوضعبيذا النيج الحكومة االسرائيمية واستمرت الشباب الفمسطيني عمى التعمم،  اصرار
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التيم لمدولة امو ت الحكومية االسرائيمية، اال بضمان في الجامعات والمؤسسا عمميم أمام

يمكن ان تعمل ضد متعممة قوة عربية  ، بالالحفاظ عمى الكيان االسرائيمياالسرائيمية  وذلك 

 السياسة االسرائيمية. 

وجاءت ىذه الدراسة من اجل تسميط الضوء عمى االكاديمين العرب في اسرائيل، من خالل 

ئيمي في القطاعات التعرف عمى الفرص المتاحو ليم في العمل ضمن سوق العمل االسرا

المختمفة، او ضمن الكادر الجامعي في الجامعات والمدارس، لتوضيح االسباب التي تؤدي الى 

 والفرص المتاحة خارج االطار الحكومي وحجم البطالة في صفوفيم. في سوق العملعدم قبوليم 

 :الدراسةمشكمة  2.1

في عمل ال يتناسب  يمنم يعمل أو من ،اديميين العرب العاطمين عن العملازدياد أعداد األكإن 

ال  إذليم، يصطدم بالواقع األو ، عمل مناسبباالضافة لمن يبحث عن ، االكاديمي مع تخصصو

ال  دراساتنحو  التوجوبيبدأ المقبمون عمى الدراسة فوىنا تتفاقم المشكمة  ،عماًل مناسباً  ونيجد

فيتجو ، وقت قصير بعد التخرجخالل يم الوظيفة توفر ليا ، ولكنوقدراتيم تتناسب مع ميوليم

يواجيون  كي ال، والعممية اإللكترونية الدراساتويقل االقبال عمى ، مينة التعميممنيم الى  الكثير 

 مصير من سبقيم من األكاديميين، وتضيع سنوات من حياتيم سدى بال فائدة حسب رأييم. 

 ، عمل دون إتمام دراستو الجامعيةال، والتوجو إلى سوق بما يفكر البعض في اختصار الطريقور 

 لموضع ر عندما يستسمم ىؤالء األكاديميونوتصبح المشكمة أكب، شى الجيل بين فئة الشبابفيتف

تتمثل مشكمة الدراسة في االجابة عمى التساؤل لذلك ، و ، ويعتبرونو أمرًا واقعًا ال حيمة ليم بوالقائم

 الرئيس التالي: 
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 ن العرب؟يوالبطالة في سوق العمل االسرائيمي لالكاديميزمة التشغيل أسباب أما 

 أسئمة الدراسة: 3.1

 تتمثل اسئمة الدراسة في:

 ما معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي ؟  .1

 ما دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل ؟ .2

استنادا الى  العربي في سوق العمل اإلسرائيميما المجاالت المتاحة أمام األكاديمي  .3

 ؟ التخصص

 ما درجة معاناة الييود في سوق العمل االسرائيمي ؟ .4

حسب متغيرات  اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي معيقاتىل تختمف  .5

 وسنوات العمل ؟ الجنس والدرجة العممية

حسب متغيرات  مين العرب في إسرائيلدور القومية في الحد من عمل االكاديىل تختمف  .6

 وسنوات العمل ؟ الجنس والدرجة العممية

حسب  المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيميىل تختمف  .7

 وسنوات العمل ؟ متغيرات الجنس والدرجة العممية

 أىداف الدراسة: 4.1

 تيدف الدراسة لتحقيق ما يأتي: 

  .معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي التعرف عمى .1

 .دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل التعرف عمى .2
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 المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيميالتعرف عمى  .3

 .استنادا الى التخصص

 .العمل االسرائيميدرجة معاناة الييود في سوق  التعرف عمى .4

 اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي معيقاتالتعرف عمى مدى اخالف  .5

 .وسنوات العمل حسب متغيرات الجنس والدرجة العممية

حسب  دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل التعرف عمى .6

  .وسنوات العمل س والدرجة العمميةمتغيرات الجن

حسب  المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي التعرف عمى .7

 .عملوسنوات ال متغيرات الجنس والدرجة العممية

 -:الدراسةأىمية  5.1

جاءت ىذه الدراسة لتوضح مدى الصعوبات التي تواجو األكاديمي العربي في الدولة  .1

ف عمى أسباب ظاىرة البطالة كمحاولة لإلنخراط في سوق العمل اإلسرائيمي والوقو 

 لممساىمة في إيجاد الحمول ليذه الظاىرة، واإلجابة عن أسئمة الدراسة المذكورة أعاله.

كما تكمن اىمية الدراسة في تسميط الضوء عمى القوانين االسرائيمية التي تواجو توظيف  .2

 االكاديمي العربي في الجامعات والمعاىد االسرائيمية. 

معرفة آراء االكاديمين العرب في االسباب التي تؤدي الى ضعف استقباليم تسعى الى  .3

داريين، وعاممين، ،في الجامعات االسرائيمية كمحاضرين والدوافع االسرائيمية وراء  وا 

 تيميش االكاديمين في الوسط العربي.
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تحاول الدراسة تقديم توصيات ومقترحات من خالل نتائج الدراسة يمكن ان تساعد في  .4

 تحديد االسباب والدوافع وراء ضعف تشغيل االكاديمين العرب في اسرائيل.

 :الدراسة فرضيات 6.1

 :تفترض الدراسة أن  

ضعف جياز التعميم العربي في اسرائيل وعدم تشغيل االكاديمين بين طردية ىناك عالقة  .1

 العرب في الجامعات والمعاىد االسرائيمية.

 االكاديمي العربي وضعف فرص تشغيمة.تخصص نوع ن .ىناك عالقة بي2

اقصاء العرب من الوظائف المختمفة والسياسة العنصرية الصييونية  . ىناك عالقة بين3

 الموجية ليم من قبل الحكومة االسرائيمية وأجيزتيا االمنية.

( في معيقات اندماج α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال .4

 االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الجنس"

( في معيقات اندماج α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة.5

 االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية

( في معيقات اندماج α ≥ 0.05) ةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الدالل ال.6

 االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير سنوات العمل
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 حدود الدراسة  7.1

( وذلك ألىمية ىذه 2017-1966تتمثل الحدود الزمنية لمدراسة من العام ) الحدود الزمنية:

العرب الفمسطينين الذين اصحبوا الفترة في صياغة الجياز التعميمي في اسرائيل وتأثير ذلك عمى 

 تحت ظل دولة جديدة. مواطنين

، والتي اصبح 1948حتمة عام تتم ىذه الدراسة في االراضي الفمسطينية المالحدود المكانية: 

 قيا الفمسطينيون سكان في دولة اسرائيل.طاضمن ن

 مين العرب في الدولة.الحدود البشرية: االكادي 

 : منيج الدراسة 8.1

من خالل االستبانو، والمنيج  )طريقة المنيج الكميالوصفي التحميمي المنيج الباحث استخدم

ة من اجل فوتحميل الظاىرة وكشف العالقات بين أبعادىا المختم (الكيفي من خالل المقابمة

تفسيرىا والوصول إلى استنتاجات عامة تسيم في تحسين الواقع، وىو المنيج المناسب واألفضل 

كونو يمكن أن يعطي معمومات دقيقة من وجية نظر  -في رأي الباحث -الدراسةلمثل ىذه 

 الباحثين

 المصطمحات االجرائية  9.1

يؤىالنو لتسمم عمل في مجال : ىو الشخص الذي يممك المؤىل العممي والخبرة  المذان االكاديمي

ي الحد االعمى بغض النظر عن مستوى الدرجة العممية، وىي في الحد االدنى دبموم وف تخصصة

 برفسور
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: ىو المكان الذي يضم االفراد الراغبين في العمل وأصحاب االعمال الراغبين سوق العمل

 عن االفراد المؤىمين لشغل الوظائف الشاغرة. الدراسةب

العرب عمى وظائف في السوق  ون: ىي عدم حصول االكاديميوالبطالة اجرئيا في الدراسة

 االسرائيمي. 

 الدراسة ىيكمية :10.1

 تتكون الدراسة من خمسو فصول كما يأتي: 

: االطار العام لمدراسة ويتكون من المقدمة ومشكمة الدراسة واىمية الدراسة واىداف الفصل االول

 الدراسة ومنيجية الدراسية وفرضية الدراسة والحدود. 

 : : االطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني

 البطالة لالكاديمين العرب في اسرائيل.المبحث األول: مفيوم 

 المبحث الثاني: االسباب الرئيسية وراء عدم ايجاد عمل لالكاديمي العربي

 تأثير التخصص عمى االنخراط في سوق العملالمبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: القومية واالنخراط في الوظائف الحكومية

 الدراسات السابقةالمبحث الخامس: 

 : منيجية واجراءات الدراسة الفصل الثالث

 منيج الدراسة

 مجتمع الدراسة
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 عينة الدراسة

 اجراءات الدراسة

 اداة الدراسة

 صدق االداة

 ثبات االداة

 المعالجة االحصائية

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 يتناول نتائج االجابة عمى اسئمة وفرضيات الدراسة 

 والتوصياتالفصل الخامس: مناقشة النتائج والمقترحات 

 مناقشة نتائج الدراسة 

 توصيات الدراسة

 الخاتمة 

  المصادر والمراجع 
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 الفصل الثاني

__________________________________________________________ 

 والدراسات السابقة خمفية الدراسة

 مقدمة  1.2

في اسرائيل اليوم اقمية، وقد عرفت ىذه األقمية نفسيا من خالل المجنة  الفمسطينيون  يعتبر العرب

القطرية لرؤساء السمطات المحمية العربية في إسرائيل عمى أنيم العرب الفمسطينيون في إسرائيل، 

وأىل البالد األصميين ومواطنون في دولة إسرائيل يحممون جنسيتيا  رغمًا عنيم، وىم جزء من 

 .(9، ص2013ذياب، )واألمة العربية والثقافة العربية اإلسالمية واإلنسانية الشعب الفمسطيني

والعرب الفمسطينيون في إسرائيل ليسوا مواطنين متساوين بالحقوق، وال تعترف الدولة العبرية بيم 

كجماعة قومية ليا صفة قانونية اعتبارية جماعية، أو حقوق ثقافية مشتركة، أو حقوق إدارة ذاتية 

نوع. وكجماعة تشكل شخصية قانونية حيث يجري التعامل مع العرب كجماعات، أو من أي 

كطوائف دينية، وليس كجماعة قومية. وينعكس ذلك في برامج التربية والتعميم المعدة ليم وفي 

الثقافة واإلعالم العبري، وفي عدم االعتراف بذاكرتيم التاريخية كجزء من الشعب الفمسطيني، وال 

 .(33، ص2006ابو عصبة، ) اظ عمى تاريخيم وىويتيم عبر مؤسسات قوميةبحقيم بالحف
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 التعميم في اسرائيل  2.2

يعد جياز التعميم من اىم مركبات التعميم في المجتمع ويمعب الدور الميم في عممية التغيير 

جية ماعي، والتربية ىي االساس في وجود سيطرة اجتماعية عمى االفراد، ولكنيا محكومة بالاالجت

المشرفة عمى التعميم بشكل عام، لذلك تحدد ىذه الجية االستراتيجيات والطرق التي يجب ان 

من خالل المناىج الدراسية التي يتم تمارس في العممية التعميمية، وما يتم السعي لتحقيقو، وىذا 

ية ىي اعدادىا وتسويقيا من قبل الجية المشرفة عمى التعميم، وكون وزارة المعارف االسرائيم

استنادا  الجية المشرف عمى التعميم في اسرائيل، فقد جاءت المناىج الدراسية في مرحمة المدرسة

 .(7، ص2013الى الثقافة االسرائيمية )ذياب، 

ومع ان المجتمع االسرائيمي متعدد الثقافات والعرقيات، اال ان المناىج الدراسية ركزت عمى 

فجاء اىتمام بن غوريون منذ اعالن الوجود الييودي، وعمى كل ما يخص الدولة الييودية، 

ومنذ  ،بميدان التربية والتعميم واعتباره من أولويات تحركيا نحو إقامة الكيان الصييونياالستقالل 

م أمام حشد من غالة الصييونية وفي تل أبيب ما يسمى 1948مايو 14أعمن )بن غوريون( في 

بوثيقة االستقالل التي اعتبرت فيما بعد منياجًا دائمًا لما سمي )األمة الييودية( وبما يمزم بالسير 

أجيال األمة عمى أساسو وعمى اعتباره تجسيدًا مرحميًا ألماني وآمال الفمسفة التربوية وتثقيف 

 (25، ص2005بودة، )الييودية القادمة

اعتبار أن إسرائيل عبارة عن مجتمع لممحاربين وىذا ما قالو رئيس وزراء إسرائيل األول ديفيد وب

بن غوريون مما يعبر بصدق عن مظاىر تأثير العسكرة عمى المجتمع اإلسرائيمي الذي يقدس 

تمت عسكرة التعميم فالمجتمع اإلسرائيمي يمر بكاممو  القوة وال يحترم إال القيم التي تعكسيا وقد
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بعممية عسكرة متواصمة فالساسة ىم جنراالت ومديرو المؤسسات االقتصادية ىم من خريجي 

 (32، ص2011بيمد، ) الجيش ورجال اإلعالم تبحث عن معمقين من كبار الضباط المتقاعدين

القيم الثقافية الييودية، وبناء دولة متطورة  فأىداف التعميم الرسمية في اسرائيل ركزت عمى ترسيخ

وقوية عبر التوجو العممي العداد مواطنين يؤمنون بالعمم والتكنولوجيا، وكذلك المحافظة عمى 

التراث الييودي ونشره، فاليدف تربية المواطن االسرائيمي عمى حب وطنو، واالعتزاز والفخر 

ين الييود فحسب، فيذه االىداف صيغت لمحو ولم تكن ىذه االىداف لممواطنبقوميتو ولغتو، 

 .(183، ص2010وشة، راىوية العربي وانتمائو والعمل عمى اسرلتو )د

جياز التعميم اإلسرائيمي قد اختار النيج القومي الذي يخضع وحسب توجييات بن غوريون فإن 

تاريخ بيدف الماضي الحتياجات الراىن والمستقبل عمى حساب الحقيقة والموضوعية في كتابة ال

خمق ذاكرة جماعية متميزة، منوىًا إلى أن ثالثة أرباع الكتب التي تستخدم في المدارس اإلسرائيمية 

أن كتب التاريخ اإلسرائيمية التي ، و ليست مجازة ما يعني انكشاف التالميذ إلى مواد أكثر خطورة

جيد بأبطاليا ضمن أخضعيا لمبحث انشغمت بتعميق القيم الصييونية ورعاية األساطير والتم

 (.408، ص2011،دليل اسرائيل) صير المياجرين في بوتقة وذاكرة جماعية واحدة

ومن ناحية أخرى أن محتوى المناىج كثيرًا ما ينفِّر التالميذ والمدرسين عمى حد سواء؛ ففي 

حصص المغة العبرية، مثاًل، يطالب التالميذ العرب الفمسطينيون بدراسة نصوص دينية ييودية 

تتضمن نصوصًا من كتابات عمماء "التناخ" )الكتاب المقدس عند الييود( وعمماء التممود، وتأتي 

ىذه المواد ضمن المقررات اإلجبارية في امتحانات القبول في الجامعة التي تعقد في نياية 

الدراسة الثانوية. وتصف إحدى مدرسات المغة العبرية في مدرسة ثانوية عربية رد فعل تالميذىا 

بقوليا: "بعض األطفال يعتبرون المادة مفروضة عمييم، مما يصعب عمى المدرس أن يحفزىم 
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ولكن بسبب امتحان القبول في الجامعة  ،ة ال ترتبط بالطفل العربي عموماً مذاكرة؛ فالمادعمى ال

يتعين عمينا تغطية ىذه المادة".كما عبر لنا التالميذ والمدرسون العرب الفمسطينيون عن رغبتيم 

في دراسة المزيد من أعمال الكتاب الفمسطينيين والمزيد عن تاريخ فمسطين. وقد أدخمت وزارة 

التعميم مؤخرًا بعض اإلصالحات اإليجابية عمى بعض المناىج العربية، منيا مناىج التاريخ 

والجغرافيا والتربية المدنية، إال أن الكثير من ىذه التعديالت لم يتم تطبيقو بصورة كاممة بسبب 

 (62، ص6002)ابو عصبة،  نقص الكتب المدرسية وغيرىا من المواد التعميمية

سرائيمي مميزا في كل شيء منذ االحتالل، فسيطرة وزارة المعارف االسرائيمية عمى جاء النظام االو 

استبعاد نسبة كبيرة من االطفال الفمسطينين خالل تدرجيم في نظام التعميم في اسرائيل ادى الى 

المراحل الدراسية، كما عمل عمى ابعاد الكثير منيم من المثابرين من التعميم العالي في الجامعات 

اضعاف السرائمية، وىذا التمييز ادى الى ظيور التسرب بشكل كبير في المدارس، كما ادى الى ا

 (.27، ص2006الحاج، ) فرص التعميم في اسرائيل لمعرب

 التعميم العربي في اسرائيل 1.2.2

وضعت مناىج خاصة لمتعميم العربي ترمي إلى خمق شخصييات مشيوىة خنوعية  اسرائيل دولة إن

غريبة عن واقعيا القومي والسياسيي وعين تاريخييا الممييز، لغيرس اإلحسياس بدونيية العيرب بشيكل 

عييام والفمسييطينيين بشييكل خيياص ميين ناحييية؛ وتمجيييد عموييية الييييود فييي الفكيير والعمييم والثقافيية ميين 

 (. 73ص ،7993،أبو عصبة)ناحية أخرى

حيييث ال ذكيير فييييا لشييعب فمسييطيني وال تتحييدث عيين أقمييية قومييية أو حقييوق أقميييات، وتشييدد عمييى 

اليييوالء واإلخيييالص لمدولييية، وعميييى قييييم إنسيييانية فضفاضييية عامييية غيييير واضيييحة المعيييالم لميييا سيييم تو 

وجاراتيييا، وعمييى محبيية الييوطن  إسييرائيل"الحضييارة العربييية"، وتركييز عمييى "التطمييع لمسييالم بييين دوليية 
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"، ىيذه الدولية التييي تعير ف نفسيييا إسييرائيلالمشيترك لجمييع مييواطني الدولية، وعميى اإلخييالص لدولية 

 (6002،سعداأبو )بأنيا دولة الييود! أن نص األىداف بالشكل الذي جاءت عميو

، أنيا ليم تختميف كثييرا عين سيابقتيا، 7931وتدل مراجعة أىداف التعميم العربي التي حددت عام 

 6000. وليم يييأت التعييديل فيي القييانون لعييام 7911التيي انعكسييت فيي قييانون التعميييم العيام، لسيينة 

 ليغييير شيييئًا فييي األىييداف التعميمييية الخاصيية بالمييدارس الرسييمية الحكومييية، والتييي تؤكييد عمييى القيييم

".فيي كمييا تيميش الفمسيطينيةالييودية، التاريخ والثقافة، في حين تم تجاىل القيم، التياريخ والثقافية 

 7999وقييد أقيمييت فييي العييام ، العييرب الفمسييطينيين، وتتعامييل معيييم عمييى أنيييم حاضييرون غييائبون

 دار كتييب تييدريس تالئييم ىييذهلجنيية فرعييية انبثقييت عيين لجنيية التعميييم لمعييرب "كانييت مسييؤوليتيا إصيي

 .(21، ص7992،الحاجالغايات)

الذين لدييم طموحات كبيرة في استكمال تعميميم حرمتيم  كثير من الطمبة العرب الفمسطينيينو 

حيث وضعت الحكومة الكثير من القوانين العنصرية االسرائيمية من االستمرار في التعميم، 

ل، سواء عمى مستوى الشروط التي لعبت دورا ميما في اقصاء العرب من المدارس في اسرائي

المدارس او عمى مستوى الجامعات، كما اضافت وزارة المعارف االسرائيمية مقياس نفسي اجباري 

وىو يسمى بمقياس االستعداد والذي من خاللو يمكن السماح لمطمبة بالدخول الى الجامعة او ال، 

يح والمقابمة، وبالتالي ، ويقرر ىذا من يقوم بالتصححيث االستعداد النفسي والثقافي واالجتماعي

 .(5، ص2001)مكاوي، حرمان الكثير من الطمبة العرب من االلتحاق بالجامعة

ن اتخاذ قرار من قبل الطالب العربي في اسرائيل يعني الموافقة عمى   لمجامعات القبول شروط وا 

 العرب الطالب أمام األولي المعيق تكون لمجامعات القبول شروط األدنى من الحد   يسمى ما أو

 امتحان عمى باألساس، لمجامعات سياسة القبول تعتمدو  األكاديمية دراستيم إكمال في الراغبين
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 المركزية دائرة اإلحصاء نتائج البجروت وتشير الثانوية امتحان المرحمة وعمى نتائج البسيخومتري

 عمى يحصموا لم العربية بالمغة تقدموا لالمتحانات الذين من 55.4 % أن إلى ، 2008لمعام

 عمى شيادة الحصول إن وبما الييودي الوسط في 33.8 % مقابل البجروت، وذلك شيادة

 شيادة نوعية عمى التركيز ىو فان المتبع العالي، التعميم في لالستمرار تكفي ال كاممة بجروت

 لمقبول الحد األدنى لشروط البجروت شيادة استيفاء حسب تقاس ىذه النوعية إن حيث البجروت،

 (.42، ص2011دراسات، العالي ) التعميم لمؤسسات

وفي نفس السياق يتوضح ان الجامعات االسرائيمية تتبع الدراسة  بالمغة العبرية، اذ ان االدب 

وييدف ذلك الى تيميش الثقافة  العربي يدرس بالمغة العبرية في اغمب الجامعات االسرائيمية،

العربية، والمغة العربية لمطالب العرب واجبارىم واخضاعيم لمدراسة بالمغة العبرية اكتساب الثقافة 

االسرائيمية والرواية االسرائيمية في كل ما يطرح لمتعميم في الجامعات االسرائيمية من برامج 

، 2009)الظاىر، ن ىم من الييود مختمفة، وىذا يعني ان النسبة االكبر من المحاضري

 (.101ص

ويوجد في إسرائيل ست جامعات رئيسية، وىي: الجامعة العبرية في مدينة القدس، وجامعة تل 

أبيب، وجامعة حيفا، وجامعة بن غوريون في مدينة بئر السبع، وجامعة بار إيالن، والتخنيون أو 

% تقريبًا من إجمالي 10مون ما نسبتو معيد اليندسة التطبيقية. يتواجد فييا طمبة عرب ويشك  

والنسبة األعمى من الطمبة العرب يدرسون في  ،عدد الطمبة في ىذه الجامعات االسرائيمية عامة

ؤثر لمطمبة العرب فييا، ثم تمييا الجامعة العبرية مجامعة حيفا، وذلك بسبب الحراك الواضح وال

جامعة بن غوريون، والجامعة التي تحوي الموجودة في  القدس، ثم تمييا جامعة تل أبيب، ثم 

 (.13، ص2010النسبة األقل من الطمبة العرب ىي جامعة بار ايالن )أشقر، 
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ويمكن القول ان نسبة الطمبة العرب من الجامعيين تعد منخفضة جدا مقارنو بنسبتيم من سكان 

ات االسرائيمية ، لم يكن من العرب في مجمل الجامع2001/2002اسرائيل، ففي السنو الجامعية 

في درجة البكالوريوس، اما عمى صعيد الماجستير فمم تصل النسبة الى  % من الطمبة9سوى 

% من المجموع العام، في حين ان نسبة الطمبة العرب في المجموع العام لسكان اسرائيل في 3

ث ، ومع ىذه المعوقات يستمر الطمبة العرب في البح%(21.1( يصل الى نحو )24-20الفئة )

)الخطيب، عن فرص التعميم وىو ما يعني التزايد المستمر في اعدادىم في الجامعات بشكل عام 

 (.13، ص2011

 الصعوبات التي يواجييا العرب في التعميم العالي في اسرائيل 3.2

يواجو الطمبة العرب في ىذه الجامعات العديد من الصعوبات، والتي تبدأ منذ رياض األطفال، 

أي تحديدًا منذ تخصيص ميزانيات التعميم العربي، والتي دائمًا أقل من التعميم اإلسرائيمي، حسب 

لتعميم ، فقد أصبح حينيا التعميم خاضع إلسرائيل، بعد سن  قانون ا1949قانون التعميم، منذ سنة 

، وتتضمن ىذه القوانين 1953اإللزامي، ولم يتغير الحال بعيييييد سييييييين قانون التعميم الحكومي سنة 

 تحكم وزارة المعارف االسرائيمية بكل ما يخص التعميم العربي وىذا يعد نوع من التسمط الكثير من 

ريس والجنسية، وغيرىا من الدعم المادي، وشروط التداضافة الى تحديد تجاه التعميم العربي، 

األمور التي تحد من تقدم التعميم العربي، وىذه القوانين تشمل التعميم الجامعي، ففي الجامعة 

يواجو الطالب العربي ىذه السياسات منذ لحظة دخولو الجامعة، حيث يتوجب عميو أن ييييدرس 

ن الييودي، سواء كان مدنيًا أو المواد بالمغة العبرية، ويتقدم لالمتحانات بيا، ويدرس مع المواط

 (.45، ص2004ابو عصبة، ) اط أو جندي مقاتل في بعض األحيانجندي احتي
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وتسعى إسرائيل إلى أن تصبح من الدول األولى أكاديميًا عمى العالم، وأن يكون المواطن الييودي 

لعمم أنيم يحممون لطمبة الفمسطينيين، مع اواىو صاحب ىذا التقدم، لذا تمي ز بين الطمبة الييود 

من دولة االحتالل، حيث يصل التمييز إلى  20بطاقة مواطنة وجنسية إسرائيمية ويشكمون %

االنتخابات في مجالس الطمبة بالجامعات االسرائيمية، وفي النشاطات الطالبية، وأيضًا في تحديد 

 (.55، ص2003والبرغوثي،  لعمر لمتخصصات الميمة )مكاويا

ناديق االقتراع، حيث إن إدارات الجامعات اإلسرائيمية تقوم بتقسيم صناديق ويصل التمييز إلى ص

اقتراع مجالس الطمبة حسب التخصصات، فمثاًل ألن الطمبة الفمسطينيين يقبمون عمى 

التخصصات العممية مثل الرياضيات، تقوم الجامعة بالجمع بين ىذ التخصص والعموم السياسية 

لييود بكثرة، وبالتالي سوف يضمنون تفوق الييود في ىذا ألنو تخصص يقبل عميو الطمبة ا

الصندوق، فتكون النتيجة زيادة نسبة لمييود كممثمين عن الطمبة الجامعة في المجمس، فتقل 

 (. 15، ص2010فرص المرشح الفمسطيني )أشقر، 

ع ويمكن القول أن العرب يعانون من التمييز في الحقوق القانونية ليم، فإن تصادم عربي م

ييودي، فالمصيب دائمًا الييودي، وغالبًا ما تقوم لجنة التحقيق بفصل الطالب العربي وعقابو 

االحتكاك بين الفمسطينيين والييود جائز ومنطقي، وذلك بحكم مع أن لفصل دراسي أو اثنين. 

ركة، الحياة المشتركة، وفي الجامعة بحكم الحياة الجامعية، وكذلك قرب المقاعد، والواجبات المشت

باستثناء الييود المتدينيين، والذين ال يقبمون أي شكل من التواصل مع الفمسطينيين، لكنو احتكاك 

 (.  19، ص2011متوقع منو أن ينفجر في أي لحظة)عرار، 

وتستخدم اإلدارات أساليب تعجيزية، فحين أقر ت أعمار القبول في التخصصات الطبية 

واالجتماعية بعشرين أو واحد وعشرين سنة، بسبب التجنيد اإلجباري لمييود، وىذا يعني تأخرىم 



 

18 
 

في الدراسة لمدة عامين لإلناث وثالثة لمذكور، لكن يعفى الفمسطيني من ىذه الخدمة، ولكي 

استادا حديد عمر التخصص، فيتم تل عدم أسبقية الفمسطيني عمى الييودي، قامت بتضمن إسرائي

تأجيل دراسة الطالب العربي لسنتين، أو أن يتم التنازل عن الطموحات والتخصص )مكاوي،  اليو

 (.57، ص2003والبرغوثي، 

لتعميم ، حيث إن وزارة التربية وا2013-2010وقد ظير التمييز واضحًا خالل العام الدراسي 

اإلسرائيمية في ىذه الفترة، قامت بتعميق سياسة التمييز ضد جياز التعميم العربي، وزادت 

الفجوات في الميزانيات، وذلك بين جياز التعميم العربي وجياز التعميم العبري، مع تفضيل واضح 

تخصص  لجياز التعميم العبري، خاصة  من التيار الديني. ووصمت الفوارق في الميزانيات التي

%( وقد كانت نسبة الزيادة في ميزانيات الطمبة 40-% 33عمى مستوى الطالب إلى ما نسبتو )

)ذياب، العرب أقل من التي يتمقاىا الطمبة الييود، األمر الذي زاد في حجم الفجوات والفوراق

 .(18-13، ص2013

ون أقل ىذه الفجوات في إن الفوراق في الميزانيات في إسرائيل موجودة في كل مراحل التعميم، وتك

المرحمة االبتدائية، ولكن تأخذ الفوارق باالتساع إلى حد غير معقول في المراحل الجامعية، 

% أقل مما يتمقاه الطالب الييودي في التعميم االبتدائي. 33فيصل تمويل الطالب العربي بنسبة 

%( في المدارس 20% في المرحمة الثانوية، وقد تصل ىذه النسبة إلى )40ثم تصل إلى 

% من تمك التي لمطالب 35المشتركة والبمدية، وفي التعميم الجامعي تصل إلى أقل بنسبة 

للقاوونומדיניות למשפט ערבי מרכזالييودي، من حيث الدعم المادي. ) العربي )المركز

 (.10، ص2011 ، والسياسة(
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العربي، وعمى مستويات ىذا األمر يؤدي إلى انعكاس بصورة سمبية عمى أوضاع التعميم 

التحصيل العممي، حتى قبل أن يبدأ الطالب العربي في الدخول إلى الجامعات اإلسرائيمية، حيث 

ال يزال آالف الطمبة العرب يضطرون لمدراسة في الخارج، وذلك بفعل التضييقات عمييم. 

 (.45، ص2010، (باريه)בארין)

لتي تستثمر في التعميم لدى العرب وبين يضاف إلى ذلك وجود عالقة واضحة بين الموارد ا

النتائج، بحيث يؤدي التمييز في الموارد المالية إلى عدم إيجاد فرصة مناسبة لدخول الجامعات 

اإلسرائيمية، ثم النقص في األبنية المدرسية، التي ىي بداية المشكمة، ألن االكتظاظ في المدارس 

تردية في التحصيل، األمر الثاني يتمثل في واألجواء الدراسية الصعبة، تؤدي إلى نتائج م

المضامين التي يتعمميا الطالب العربي، حيث توجد عالقة بين المضامين التي يدرسيا الطالب 

العربي وبين نجاحو في تعميمو وتفوقو في تحصيمو، بمعنى عندما يوجد تجانس ما بينو وبين 

وبتو، وىويتو، وثقافتو، وتخمق جوًّا من المضامين التي يدرسيا، والتي تمثل بيئتو، وشعبو، وعر 

القرب والمودة بين المتمقي وما يدرس في مؤسستو، وبيئة تربوية أفضل، وينعكس عمى انجازاتو. 

 (.4، ص2013، )عليحيفا(עליחיפה)

ينشأ عن ىذه األمور صعوبات في التأقمم النفسي، أي مقدرة الطالب العربي عمى الصمود في 

تعرض ليا، فيو يتعمم في جامعة إسرائيمية، ويكون بعيدًا عن بيئتو وجو الضغوطات التي ي

األصمية، والتي بدروىا تمثل مصدرًا لمدعم النفسي، إضافة لمستوى رضاه عن اإلطار الحضاري 

مكان سكنيم، طمبة العرب الذين يضطرون لتغيير الجديد، وتبرز صعوبة التأقمم خاصة لدى ال

ويواجيون أسموب حياة آخر، مما يمزميم استقالليم عن فيواجيون صعوبات تأقمم أخرى، 
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عائالتيم. وىذا التأقمم النفسي يتأثر بالصفات الشخصية، وبالتجارب الشخصية، وبالدعم 

 (.11، ص 2014 )بركة(، ברכהاالجتماعي )

 أما صعوبات التأقمم االجتماعي والحضاري المتمثمة باالنتقال من بيئتو المحافظة والتقميدية، إلى

ية والعبرية(، ومميئة االنجميز بيئة غربية متعددة الحضارات والثقافات، وأحيانًا متعددة المغات )

بمظاىر جديدة عمى الطالب العرب، فقد أمضوا سنواتيم السابقة في بيئة عربية، حيث يعتبرون 

يتحدثون فييا أنيم األغمبية، ثم يجدون أنفسيم في بيئة جديدة وذات صبغة ييودية، وىم أقمية، 

لغة ليست ىي لغة التدريس الرسمية في الجامعة، وأحيانًا تختمف ىذه البيئة من حيث المباس 

والعادات، ومن حيث طريقة الحوار واألحاديث، ومن حيث االىتمامات، وترتيب األولويات 

 (.47، ص2010 )بارين(، באריןوالديانة والممارسات، وغيرىا من األمور الحياتية اليومية )

ذا تكمن الصعوبة أمام الطمبة العرب بالتعرف عمى قيم وقوانين التي تنظم البيئة الجديدة، لي

فتظير الصعوبة بمقدرتو عمى مالئمة نفسو ومالءمة معيشتو حسب ىذه البيئة والحضارة 

تو الجديدة، ومن ثم  تطوير أساليب جديدة لمتعامل معيا، ولمتوفيق بينيا وبين بيئتو وحضار 

في بعض القيم والعادات بين الحضارتين، فيمكن توقع  ضصة مع وجود التناقاألصمية، خا

صعوبة التأقمم االجتماعي والحضاري بناًء عمى تمكنو من المغة العبرية، وبناء عمى الفترة التي 

مرت عمى وجوده في البيئة الجديدة، وحسب االختالف بين البيئة الجديدة ووبيئتو األصمية 

 (.22، ص2011، )المركزالعربيللقاوونوالسياسة(מדיניותו למשפט ערבי מרכז)

إن الطالب العربي القادر عمى الحفاظ عمى المعايير والقيم القديمة اليامة لو، والذي يحافظ عمى 

ىويتو وحضارتو ولغتو، إضافة الستعداده لالنفتاح عمى البيئة الجديدة، سوف يتمكن من التأقمم، 

ستعمال لغتو في الجامعة، أو اًا ألساليب تأقمم أخرى، مثل عدم لكن الطالب الذي يبقى متبع
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، 2013، )ياسيف(ישיבمحاولة إخفاء قيمو األصمية، سوف يعاني كثيرًا من صعوبات التأقمم )

 (.33ص

الحفاظ عمى اليوية الشخصية العربية داخل المؤسسة التعميمية، ومع إمكانية تقب ل البيئة  إن  

الجديدة، يؤدي إلى التخفيف من الضغط عمى الطالب، ويؤدي إلى تسييل تأقممو لحياتو 

الجامعية، ويعمل عمى تحمل الضغوطات التي يواجييا، وربما يساعد في وجود تقبل لميوية 

جامعة. فالصراع العربي اإلسرائيمي يمعب دورًا في تقبل أو في عدم تقبل العربية داخل ال

االختالفات بين المجموعات المختمفة، وقد يسبب الشعور بالتمييز ضد الطالب العربي داخل 

الجامعة بزيادة صعوبة تأقممو فييا، ليذا فتأقممو في الجامعة يرتبط بكيفية فيمو لتصرف وتوجو 

ومن المفضل أن يختار الطالب مؤسسة تعميم ال تظير فييا مظاىر  مجموعة األغمبية لو.

 (. 41، ص2009، )توري(תותריالتمييز جمية، رغم الصعوبة في التأكد من ذلك )

أما التأقمم التعميمي فيو يتطرق باألساس الى مقدرة الطالب عمى مالءمة نفسو لمتطمبات 

عوبات بالتأقمم مع برامج وأساليب تعميم الجامعة، ولمتطمبات النجاح بالتعميم. حيث توجد ص

وتقييم مختمفة، والتأقمم مع تغييرات في اليوية الذاتية، والتقييم الذاتي عمى خمفية التواجد في 

اضطراره لمتعبير عن نفسو بمغة ليست وأيضا مجموعات قومية واجتماعية وأكاديمية مختمفة، 

% من الطمبة 22عبرية واالنجميزية. حيث يواجو لمتأقمم مع لغتين ىما المجبر  و لغتو، خاصة أن  

% مشكالت المغة االنجميزية 53.8الجامعيين العرب مشكالت تأقمم مع المغة العبرية، ويواجو 

 (.13، ص2011، )هاوديه(הנדין)

يضاف إلى ذلك صعوبة تتعمق باختالف الدراسة الجامعية عن المرحمة الثانوية، حيث يعتمد 

امعة عمى البحث الذاتي والنقدي، والذي لم يتعممو الطالب العربي. إذا أسموب التدريس في الج
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يعتمد الطالب في المرحمة الثانوية عمى المعمم، سواء في شرح المواد، أو في إمالئيا عميو ليدونيا 

في دفتر مالحظاتو، بينما المحاضر الجامعي غير ممزم بانتظار الطالب لكي يكتب، وقد ال 

 (.9، ص2013، )عليحيفا(עליחיפהإن فيم الطالب مقصده أم لم يفيم. ) وال يتساءل ،ينتظر

وتستمر ىذه الصعوبة مع لغة التدريس، التي ىي المغة العبرية، والتي تكثر فييا المصطمحات 

فمن الطبيعي أن يجد الطالب وخاصة الجديد، صعوبة  ،المعدلة عن المغتين االنجميزية والالتينية

في فيم كل ما يقولو المحاضر، وصعوبة بالمحاق بو في تدوين المحاضرة. حتى ولو كان متقنًا 

لمغة العبرية، أو من المتفوقين فييا في الثانوية،  وحصل عمى معدل بجروت عال، فيذا أمر 

نما ت ، )ياسيف(ישיבجتمع الظروف الضاغطة عميو )طبيعي، ألنو ليس صعوبة المغة وحدىا، وا 

  .(35، ص2013

يرى الباحث ان ىذه المقدمة حول التعميم في اسرائيل، والتمييز بين العرب والييود في التعميم من 

حيث الدعم الذي يحصل عميو جياز التعميم العربي والييودي البد منيا من اجل توضيح ان فكرة 

مة التمييز ىي من البداية، منذ ان يكون االكاديمي طفال في المدارس، الى أن  ينيي المرح

الجامعية ويحاول الحصول عمى الفرصة لمدخول في سوق العمل في اسرائيل، سواء في 

 و حتى في الوزارات والمؤسسات الخاصة. أو المعاىد، أالجامعات 

ساسي الى السياسة االسرائيمية الممنيجة التي تحاول ان تضع العرب أويعزو الباحث ذلك بشكل 

 مستوى التعميم بعد الييود.في المرحمة الثانية من االىتمام عمى 
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 وسوق العمل االسرائيمي وناالكاديمي 4.2

نما ضمن تشريع عادي الذي  ال يعتبر الحق في العمل ضمن القانون األساسي االسرائيمي وا 

عيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام متضمن جزء من المعاىدات الدولية كال

العمل والحق في األجر وظروف عمل عادلة دون تمييز، وحق  والذي يضمن الحق في 1991

 العاممين في التنظيم.

 :(4)انظر ممحق ىناك بعض القوانين اإلسرائيمية التي تعنى بحقوق العامل

إن مشكمة البطالة ىي احد أىم واخطر المشاكل نتيجة شموليتيا، لمختمف المجتمعات اإلنسانية. 

أن تكون نتاج سبب معين، بقدر ما يكون ىناك عدة أسباب  ومشكمة بيذه الشمولية، ال يمكن

ومسببات بمجمميا تشكل ىذه الظاىرة، فأسباب البطالة ال تختمف عن أنواعيا فيي مرتبطة 

بطبيعة المجتمع وتحوالتو المختمفة، باإلضافة إلى درجة تقدمة وطبيعة االستراتجيات التنموية في 

، 2005برز واىم مصادر البطالة كما بينيا )عبد الحق،كل مجتمع من المجتمعات، وفيما يمي ا

  :(17، ص2008، شبانو؛ 20ص

  نتيجة نقص الطمب: وىذا يحدث نتيجة نقص الطمب وما يرافقو من تراجع لممبيعات

وبالتالي تمجا العديد من المؤسسات إلى تخفيف إنتاجيتيا مما يؤدي إلى عدم استغالل 

 الطاقة اإلنتاجية المتاحة. 

  نتيجة لنقص اإلنتاج: والذي يكون سببو عدم قدرة المؤسسة عمى إنتاج سمعة معينة، أو

تمبية حجم الطمب عمييا، أو لعدم توفر مستمزمات إنتاجيا عمى الرغم من توفر الطمب 

 عمييا. 

  عدم مالئمة العمل: أي يكون سبب البطالة يرجع إلى نوعية العاممين ومؤىالتيم والتي
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 تيم مع طبيعة العمل.ال تتالءم مؤىال

  تزايد النمو السكاني، وخصوصا في الدول النامية، حيث تزيد فييا نسبة النمو السكاني

، في حين ال يواكبيا زيادة في االستثمار بنفس النسبة، مما يزيد من نسبة 3%عن

عرض العمل بفارق نسبة الزيادة، لذا تعجز المؤسسات عن استيعاب العمال الجدد، وىذا 

 .ر زيادة نسبة البطالة في الفئة العمرية الشابةما يفس

  الركود االقتصادي الذي ينشا نتيجة التضخم المالي،مما يضعف فرص االستثمار

 .وبالتالي عدم القدرة عمى استيعاب عمال جدد

  األمية، تزداد نسبة البطالة عند األميين، حيث نتيجة التطور التكنولوجي والتقني، في

الطمب عمى العمال المتعممين الذين يمتمكون قدرات وميارات معرفية،  أساليب اإلنتاج زاد

إلى الميارات  في نفس الوقت الذي يقل فيو الطمب عمى العمال األميين الذين يفتقرون

 والخبرات. 

 ،حيث نالحظ وخاصة في الدول النامية التوجو نحو التعميم  سوء التخطيط التعميمي

ىمال التعميم التقني والميني، مما ينتج عنو ازدياد عدد العاطمين عن العمل  األكاديمي وا 

 في المجاالت األكاديمية واالفتقار إلى العمالة من ذوي التخصصات التقنية. 

  ض العمالة في المدينة مما يزيد اليجرة من الريف إلى المدينة مما يؤدي إلى ازدياد عر

 من عدد العاطمين عن العمل. 

  التغير المستمر في التقنيات اإلنتاجية: وذلك كنتيجة مؤكدة لمتقدم العممي والتكنولوجي

الذي أدى إلى إحالل اآللة محل العامل في معظم العمميات اإلنتاجية وقد تنتج البطالة 

 أيضا عن وجود خمل في ميكانيكية السوق
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ىناك فجوات بينيم  إذ انيمكن القول فيما يتعمق بمشاركة االكاديمين في سوق العمل االسرائيمي و 

 لمييود(% 88-لمعرب% 76) وىي اقل بين الرجال منيا بين النساء، اذ تصل بين الرجال الى

 ,% عمى التوالي(86% مقابل 65يات )مقارنة الييودالعربيات كاديميات أما األ

األكاديميات الفمسطينيات، فان المعطيات الرسمية لدائرة اإلحصاء المركزية, تشير بالنسبة لعمل 

إلى انو كمما ارتفعت سنوات التعميم في صفوف النساء، ارتفعت نسبة مشاركتيا في سوق العمل. 

وتشير المعطيات، انو حصل ارتفاع واضح في مستوى التعميم في صفوف النساء الفمسطينيات 

ن بقيت نسبة مشاركتين في سوق العمل منخفضة مقارنة مع النساء الييوديات. في إسرائيل, ولك

 15-13وصمت نسبة الفمسطينيات المواتي حصمن عمى شيادة فوق ثانوية ) 1997في العام 

% في صفوف النساء الييوديات(, ولكن وصمت 23% )بالمقارنة مع 13سنوات تعميمية(, إلى 

% في صفوف النساء 63.6%، )بالمقارنة مع 49نسبة مشاركتين في سوق العمل إلى 

%، 4.1سنة تعميمية فما فوق, إلى  16الييوديات(, ووصمت نسبة النساء الفمسطينيات ذوات 

% عمى 77.2 -% و15.2%، )مقابل 62ولكن نسبة مشاركتين في سوق العمل, وصل إلى 

، 1146ائيمية، التقرير رقم التوالي في صفوف النساء الييوديات( )دائرة اإلحصاء المركزية االسر 

 (.77، ص1999

( ان نسبة الفمسطينيات العامالت في اسرائيل متدنية جدا اذا ما تم 2017وتوضح درباس )

فقد وصمت النسبة  مقارنو ذلك باالسرائيميات العامالت، وتوضح بأنو حسب تقارير الكنسيت

مت نسبة اإلسرائيميات إلى في المائة، في وقت وص 31.5عامًا( إلى  65و 25مالت )بين لمعا

تعد  نسبة مشاركة النساء الفمسطينيات في سوق العمل اإلسرائيمي من أدنى ، و في المائة 79.7

  .النسب دولياً 
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ذوات ثقافة تعميمية  ،% من النساء العربيات في سوق العمل51أن "كما تشير المعطيات إلى 

% من النساء العربيات المواتي يحممن 62% من الرجال العرب( 24سنة فما فوق )مقابل  13

ويصل معدل األكاديميين العرب ، % من الرجال84سوق العمل. مقابل  المقب األول يعممن في

والي(. % عمى الت40-% و54الذين يعممون في مين أكاديمية، مرتفع عنو في الوسط الييودي )

%(. ىناك نقص لألكاديميين 45في جياز التعميم العربي ) األكاديميين الفمسطينيينيعمل معظم 

العرب في وظائف مثل: كيميائيين، فيزيائيين, ميندسين، اقتصاديين ومراقبي حسابات وعمماء 

يميين نفس، محاضرين في المؤسسات األكاديمية، كل ذلك بالمقارنة مع الخارطة التشغيمية لألكاد

بدرجة اكبر من  ،الييود. يدل االنخراط الكبير لألكاديميين الفمسطينيين في جياز التعميم العربي

التعميم  عمى انغالق االقتصاد اإلسرائيمي أمام الفمسطينيين. حيث يبقى جياز ،األكاديميين الييود

مسطينيين. وقد وصف مراكز التشغيل األساسية والمركزية لمخريجين الف ،والحكم المحمي العربيان

عمى سوق العمل  ،أي اقتصار عمل األكاديمي الفمسطيني ،"الحاج" ىذه الظاىرة, "بالمحمية"

 (.15، ص2006)مصطفى،  "المحمي في التجمعات الفمسطينية

o ( 2004تشغيل األكاديميين في المجتمعين الفمسطيني والييودي في المين األكاديمية) 

 عرب % الييود % 

 %2اقل من  %6 فيزيائيون ورياضياتكيميائيون، 

 %11.2 %20.8 ميندسون ومصممون

 %18.8 %8.9 أطباء، صيادلة وبيطريون
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 10.6 12.7 محامون وقضاة

 10.9 %19.5 اقتصاديون، عمماء نفس ومراقبي حسابات

 %1 7.1 محاضرون

 %45 %20.4 معممون

 %2اقل من  4.6 آخر

 .2004 في اسرائيل، دائرة اإلحصاء المركزية ،المصدر: مسح األيدي العاممة

ومن الجدول السابق يمكن القول ان عدد المحاضرين  متدن جدا مقارنو بالمحاضرين من الييود، 

% من جمالي العاممين في المين في اسرائيل، مقارنو ب 7إذا إن  المحاضرين الييود يشكمون 

 % من االكاديمين العرب الفمسطينيون في اسرائيل.1

أما فيما يخص الطب والصيدلة، فقد كان ىناك نسبة عالية لمعرب مقارنو مع الييود، وكان ذلك 

بسبب توجو الييود الى التكنولوجيا )اليايتك( بدرجة كبيرة في تخصصاتيم التي تواكب سوق 

 العمل والتطور والتكنولوجي الحاصل.

صفوف االكاديميين العرب، ( ان ىناك بطالة بشكل كبير في 2010ويعود ذلك حسب عويضة )

وذلك لتدني الفرص اماميم في العمل في السوق االسرائيمية، حيث ان االكاديمي العربي ال 

يحصل عمى أي فرصة مناسبة او مالئمة لمعمل اذا كان ىناك ييودي يحمل نفس التخصص، 

 تتجاوز كما ان نسبة نجاح العرب في الحصول عمى وظيفة الئقة في سوق العمل االسرائيمي ال

%، بحسب المجال، وان احتمال حصول اكاديمي عربي عمى وظيفة الئقة ىي اقل بخمسة 4

 اضعاف عن االكاديمي الييودي الذي يحمل نفس الميزات.
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وبما أن القوانين االسرائيمية المختمفة اسيمت منذ البداية في توسيع الفجوة بين الطمبة العرب 

اعتمدت المؤسسة التعميمية االسرائيمية نظام )البسيخومتري(  الفمسطينين والييود في التعميم، إذ

من أجل غربمة الطمبة العرب لمسماح ليم بااللتحاق بالجامعات االسرائيمية، ويعد ىذا النظام من 

االنظمة القمعية التي تستخدم ضد الطمبة العرب، وقد عبر كثير من الباحثون العرب عن 

وزارة المعارف االسرائيمة مازالت تستخدم ىذا النظام حتى الوقت  استيائيم من ىذا النظام، إال أن  

 (.19، ص2011الحالي)ابو اسعد، 

يعممون في  إن  معظم األكاديميين الفمسطينيين (2008اج يحيى )حوعرار وال ويبين مصطفى

المين التي يكون طابعيا اجتماعي خدماتي، ويتمثل ذلك في  المناطق التي فييا العرب فقط، 

  ،حيث ان ىذا العمل غالبا ما يكون لمييود اقتصادي درا ما تكون ىذه المين ذات طابعونا

االقتصاد اإلسرائيمي أمام وجود معيقات  توضع من قبل مسؤولي ويشير ذلك بشكل واضح، إلى 

% من األكاديميين الفمسطينيين في أعمال ذات طابع 71يعمل حوالي اذ  ،األكاديمي الفمسطيني

% 32يعمل و %، 49 حين  ان النسبة في صفوف االكاديمين الييود تصل الى في جماىيري،

% في صفوف 23من األكاديميين الييود، في المجاالت االقتصادية اإلنتاجية، بالمقارنة مع 

 العرب.األكاديميين 

% من االكاديميين العرب يعممون في الخدمات الجماىيرية 71( إن نسبة 2007وتوضح عمي )

فقط، بينما يعمل الييود في الجوانب ذات الطابع االقتصادي، وىذا يبين ان ىناك فجوة بين 

مشاركة العرب والييود في سوق العمل، حيث يعمل االكاديميين العرب في مجال التعميم بشكل 

ن التي يعممون بيا ذات طابع اجتماعي وخدماتي، وليست ذات طابع اقتصادي، كبير، والمي

حيث ان ىناك نقص في عمل االكاديميين العرب في تخصصات مثل ) كيمياء، فيزياء، 
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ميندس، اقتصاديين، مراقبي حسابات، وعماء نفس، كذلك ىناك فروقات في االجور بين العرب 

 6375شيقل كأجره، مقابل  9455يمكن ان يحصل عمى والييود، حيث ان االكاديمي الييودي 

 شيقل لمعربي.

معدل أجور األكاديميين العرب أقل بكثير  ن  إ( 174، ص2006ويؤكد ذلك دراسة حاج يحيى )

شاقل بالمقارنة مع  6.400من أجور األكاديميين الييود. يبمغ معدل أجر األكاديمي العربي 

دي. يعود السبب الرئيسي ليذا الفارق بأن معظم شاقل معدل أجر األكاديمي الييو  9.500

األكاديميين العرب يعممون في وظائف خدماتية معدل أجورىا متوسط, بالمقابل مع األكاديميين 

الييود الذين يعممون في وظائف اقتصادية ىامة وليا دخل عاٍل. عمى ىذا األساس يظير ىنا 

 .تمييز واضح ليس فقط في فرص العمل المتاحة

ىناك تمييز واضح بين العرب االكاديميين والييود االكاديميين، حيث يتم  ن  إنا يمكن القول من ى

استيعاب العرب في وظائف محدده، ليست اقتصادية او حكومية، وانما جماىيرية وخدماتية، وىذا 

 حتى ال يؤثر العرب عمى سياسة دولة اسرائيل كما رسمتيا.

 اد عمل لالكاديمي العربياالسباب الرئيسية وراء عدم إيج 5.2

ن ىناك مجموعة من االسباب وراء عدم توظيف االكاديمين العرب أ( 2014سماعيل )إتوضح 

 ىي:

اضطياد قومي من قبل الحكومة االسرائيمية لممواطنين العرب في اسرائيل، وىذا يوضح  وجود -

االمنية، والنيم عدم توظيف المواطنين العرب في المصانع والمعامل الحساسة، بسبب الخمفية 

 .العرب الفمسطينيينينتمون الى 
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عدم قيام حكومات اسرائيل المتعاقبة بدمج االكاديميين العرب في السوق الييودي، رغم ان  -

الحكومة وعدت كثيرا بالقيام بعممية الدمج، وىذا دليل عمى عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتيا تجاه 

 العرب.

قيام دولة اسرائيل باالستعانو بالكثير من االكاديميين المياجرين، والذين ترى فييم حمفاء   -

لدولة اسرائيل، وبالتالي منحيم االفضمية لمعمل، وتيميش االكاديمين العرب وابعادىم عن فرص 

 العمل المتاحة ليم.

العرب الخريجين، وذلك قيام الحكومة االسرائيمية بوضع الكثير من العقبات امام االكاديميين  -

من خالل اخضاعيم المتحانات اجبارية، في تخصصات الطب والصيدلة واليندسة، وىذه 

 االمتحانات تطول، وعادة ما يرسب االكاديمين العرب فييا لكثرة الشروط الواجب توفرىا. 

 ( اسباًبا اخرى ىي: 152-150، ص2006وقد اضاف حاج يحيى )

، وىي سياسة تمارسيا الحكومة االسرائيمية ضد االكاديميين وجود سياسة التمييز العنصري -

 العرب، والمجتمع العربي في اسرائيل بشكل عام.

ازدياد عدد األكاديميين العرب، وتحديدا االناث. ىذا أدى إلى تقميص فرص العمل القائمة  -

سة شديدة في السوق العربي المحمي وفي السوق اإلسرائيمي الكبير. الوضع ىذا أدى حدوث مناف

 عمى أماكن العمل القميمة المتواجدة والى توتر عام بين األكاديميين.

ىناك مشكمة متعمقة بشكل كبير باألوضاع االقتصادية العامة، وسوق العمل المحمي في  -

المجتمع العربي، حيث إن النق ص الكبير في البنى التحتية الصناعية في القرى العربية واالت كال 

االقتصادي لمقرى العربية عمى السوق االقتصادي في المدن الييودية، ادى الى ظيور"المياومة" 
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مال العرب، واالنغالق االجتماعي، والجغرافي، من مركز الفعاليات االقتصادية في الدولة لمع

 يعتبر حاجزا أمام دمج األكاديميين العرب في قراىم.

 إن نسبة اليائسين في البحث عن عمل لمدة طويمة من (166، ص2006ويبين الحاج يحيى )

  .الييود % عند3% مقابل فقط 24وصمت إلى نسبة  األكاديميين العرب بين

في حين ان  المقب االول يحممون% من االكاديميين العرب 82أن "( 2012وقد بين جرايسي)

% بين 34% مقابل 16أما عمى صعيد المقب الثاني فإن نسبة العرب %، 63 النسبة عند الييود

 ."د% بين الييو 3.5المقب الثالث مقابل % 2ويحمل الييود، 

% 30أم الفحم ان نسبة البطالة في المدن العربية كما يأتي: "( 2012كذلك وضح جرايسي )

% وشفاعمرو 21والطيبة  %22% والمغار 23% وسخنين وطمرة 25% وعرابة 29وراىط 

 "%7,12% والناصرة 17

كان قد شيد أكبر موجة استيداٍف لألكاديميين؛ حيث اعتقمت إسرائيل في شير  2007وفي العام 

محاضًرا جامعًيا، وحولتيم إلى االعتقال اإلداري، فيما احتجزت  15كانون األول من ذاك العام 

أكاديمًيا، حيث تم ابتزاز عدد من  430عمى مدار السنوات العشر األخيرة ما يزيد عن 

ميين، شممت مساومتيم عمى التعاون االستخباري مقابل اإلفراج عنيم، أو التيديد األكادي

ن خالل سنوات اعتقاليم بإبعادىم، إلى جانب مصادرة األبحاث العممية التي أنجزىا أكاديميو 

 .(2012، وكالة وفااإلداري )

سبتيم %، وكانت ن58، ارتفع نسبة طالب المقب األول بنحو 2017حتى  2010ومنذ العام 

، وفي ذات الفترة، تضاعف 2017% عام 16.1% من مجمل الطالب، ووصمت إلى 10.2

%، 13% من مجمل الطالب إلى 6.2عدد الطالب العرب الي يدرسون المقب الثاني من 
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% من مجمل 6.3إلى  2010% عام 3.9% في أوساط المقب الثالث، من 60وارتفعت بنحو 

 .(2018، 48)موقع عربالطالب

 السماح ببناء جامعة عربية:عدم 

يعد عدم السماح ببناء جامعة عربية من اىم االسباب التي ادت الى وجود عاطمين عن العمل 

في اسرائيل من االكاديمين العرب، حيث ترفض وزارة التعميم اإلسرائيمية أن يتم بناء جامعة عربية 

امعة ىي مكان ديناميكي يتم فيو بكل معنى الكممة، من إدارة وأكاديميين وشوؤن مالية، ألن الج

تطوير األفكار لمبحث لمتدريس واألفكار لمحركات الطالبية لكي تعبر عن نفسيا اجتماعيا 

وسياسيا. وقد حصمت عدة اجتماعات بيذا الموضوع، وعندما أصبحت األوراق مكتممة، بعث بيا 

عالي، ألنو ىو السمطة التي )محمد معياري النائب في الكنيست اإلسرائيمي(  إلى مجمس التعميم ال

ألنو ال داعي إلى إقامة جامعة  ؛ترخص جامعة أو تمنعيا، ومن الواضح أن ىذا الطمب ُرفض

عربية واتضح أن الرفض ىو عممية سياسية، إذ يدعي اإلسرائيميون أن ىذه ستكون بؤرة لمتوتر، 

 (.2010، رةموقع قناة الجزي) بؤرة لمتحريض عمى إسرائيلو  وستكون بؤرة لممظاىرات

 تأثير التخصص عمى االنخراط في سوق العمل 6.2

ىناك نقص في التخصصات العممية والمتعمقة باالقتصاد بين  ن  أ( 2010وتوضح عويضة)

% يحممون تخصصات الكيمياء، والفيزياء، 2صفوف الخريجين العرب، فقد بينت ان اقل من 

% ميندسون ومصممون، أما االقتصاديون وعمماء النفس ومراقبي 11.2والرياضيات، وما نسبتو 

ين ان المحاضرين من االكاديميين العرب بمغ %. في حين تب10.9الحسابات، فقد بمغت نسبتيم 

 % من العاممين. 45%،  وقد كثرت نسبو المعممين حيث بمغت حوالي 1
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من النسب السابقة يتبين لنا ان السوق المفتوح لمعرب من اجل العمل، ىو سوق المعمم، والعمل 

، قميل جدا. ويعد في المجاالت االخرى، في حين ان العمل في المجاالت العممية، واالقتصادية

ذلك الى ان اسرائيل ال تقبل عمل االكاديمين العرب في أي قطاع يمس الدولة، باعتبار ان 

 العرب يشكمون خطرا أمنيا عمى اسرائيل.

 القومية واالنخراط في الوظائف الحكومية 7.2

اسرائيل ال تعترف بالوجود العربي كأقمية في دولة اسرائيل،  ن  أ( 130، ص2006يبين الحاج )

االعتراف سيكون ىناك دولة ثنائية القومية، ولذلك تعمل عمى اسرائيل عمى اعتبار  ن  أباعتبار 

انيا دولة قومية، يكون فييا العرب مجرد افراد ينتمون الى عرق مختمف، وديانو مختمفة، ولذلك 

عرب، وانما كجنسيات ومجموعات متنوعة، وتعمل اسرائيل عمى زيادة ال يتم التعامل مع العرب ك

التنازع بين ىذه المجموعات، من اجل ان يتخمى العرب عن انتمائيم القومي العربي، وبالتالي 

 يسيل السيطرة عمييم. 

ىداف التربية والتعميم الخاص بالعرب تسعى الى بموة أ ن  أ( 17-13، ص2013وحسب ذياب)

خاضعة، تقبل بمكانتيا الدونية في مقابل سمو مكانو الييود، وتحط من قدر شخصية عربية 

اىداف المنياج التعميمي المعد لمطالب  ن  أاليوية الفمسطينية العربية وتضعفيا، كما بينت 

الييودي ييدف الى تعزيز ىويتو وقوميتو وانتماءه الى الشعب الييودي والدولة الييودية، في حين 

ي ال يتعمم بصورة كافية تعزيز كيانو وشخصيتو وانتماءه القومي الن اليدف ان الطالب العرب

الحقيقي ىو تفريغ المناىج من المضامين القومية العربية ليسيل التخمي عنيا لدى االجيال 

 القادمة.
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( ان فرص االكاديميات النساء في سوق العمل ىو 165، ص2011وقد بين شحادة ومعدي )

االكاديميين العرب ياخذون جزء من العمل النسوي، مثل العمل في  ضئيل نسبيا، وذلك الن

التمريض، والرفاه االجتماعي والتعميم، واذا ما اردنا ان يكون ىناك فرص عمل في السوق 

االسرائيمي لالكاديميات العربيات، فيجب ان يكون ىناك تنويع في التخصصات لديين، من اجل 

المركزي، ومن اجل تنوع المين والتعميم االماديمي يجب البدء  تجاوز المعيقات البنيوية لالقتصاد

 بتنوع مجاالت التخصص في المدارس.

( ان تعمم مين مستقمة من ذوات القيمة والييبة االجتماعية 16، ص2011ويعتقد خطيب )

كالطب والمحاماة واليندسة، تحرر الطمبة العرب من االتكالية لموظائف التي ليا عالقة بمينة 

التدريس ووظائف خدمات الجميور، وعمى ىذا االساس يمكن لالكاديميين العرب ان يحمموا 

وقع منيم المجتمع المحيط بيم الكثير، وتحديدا في رسالة ومسؤولية تجاه مجتمعيم، كذلك يت

مجال القيادة االجتماعية والقومية التي تمثل نضال العرب الفمسطينيين في المساواة التامة في 

 الدولة. 

 والوطنية القومية اليوية لبناء اليادفة التربوية الرؤية غياب ( ان51-49، ص2006وبين عرار )

 االجتماعية، العموم مواضيع في خاصة التعميم في مضامين القائم التمييع وىو العربي لمطالب

 والييمنة السيطرة فعل فيو سمطوية فعمت تربوية تيارات إلى العربي التعميم جياز خضع بحيث

 من ليتعمق التعميم منياج فرض بفعل ولقد تامة بمنيجية والسياسية واالقتصادية االجتماعية

 الفمسطيني تاريخ الشعب وتجاىل طمس حساب عمى الصييونية الحركة وانجازات تاريخ خاللو

 جياز في التربوية والمضامين المناىج وتوجو تدفع حقيقية غياب نواة كذلك فإن العربية، واألمة

 في العربي والتعميم التربية جياز تجاه الرسمي السياسي تجميات الخطاب احد ىو العربي، التعميم

 اسرائيل.
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اليوية الشخصية العربية، ومع إمكانية تقب ل البيئة الجديدة، يؤدي إلى  لذلك إن الحفاظ عمى

التخفيف من الضغط عمى االكاديمي، ويؤدي إلى تسييل تأقممو مع العمل، ويعمل عمى تحمل 

الضغوطات التي يواجييا، وربما يساعد في وجود تقبل لميوية العربية داخل الجامعة. فالصراع 

دورًا في تقبل أو في عدم تقبل االختالفات بين المجموعات المختمفة، العربي اإلسرائيمي يمعب 

وقد يسبب الشعور بالتمييز ضد االكاديمي العربي داخل الجامعة بزيادة صعوبة تأقممو فييا، ليذا 

فتأقممو في الجامعة يرتبط بكيفية فيمو لتصرف وتوجو مجموعة األغمبية لو. ومن المفضل أن 

ة، رغم الصعوبة في التأكد من عميم ال تظير فييا مظاىر التمييز جمييختار الطالب مؤسسة ت

 ( .45، ص2009، ري()توתותרי) ذلك

ضعف الطالب العربي في كسر ىذه القيود التي تمتاز بالعنصرية  ن  أ( 2014ويرى عزام )

عنصريين وُىما القومي ة واألفضمي ة يعود الى ضة عميو من قبل مؤس سات الدولة، المفرو والتفرقة 

ىناك مجموعة من الوظائف المحرمة عمى  ن  إضافة الى ألمذين خدموا في الخدمة العسكري ة، 

وىذا يؤسس الى الغاء الحقوق االكاديمية لمطالب العربي في  ، الطالب العربي بدواعي االمن

ا كونيم ا، وايضً نيم عربً المفرصة كو  العنصريفيم ما زالوا يعانون من  ، تخصصات كثيرة

االستثمارات العممية غير الرسمية بأسيل الطرق  "، حيث أصبحت وزارة التعميم "تشجعفمسطينين

التعميمية، من خالل دعم مشاريع فتح كميات تعميمية خاصة ومتخص صة في موضوع معي ن، 

ىؤالء المبالغ  لألشخاص الذين يرغبون باستكمال عمميم في مرحمة متقد مة في الس ن، فيتكبد

نجاز ما لم ينجزوه من قبل  .الطائمة، من أجل تعويض نقصيم العممي وا 

( أنو نتيجة عدم توفر "وسائل الراحة التعميمية" الحديثة 18، ص2011وبين الخطيب )

والمتطورة، التي من المفروض أن تقد ميا ليم وزارة التعميم بالتعاون مع مؤسسات التعميم العالي، 



 

36 
 

و في عالم المتاجرة بالشيادات األكاديمي ة الوىمي ة، فأد ى إلى حدوث جمبة في مجال الَتي أدخمت

التعميم العالي في دولة إسرائيل، فنتَج عنو كساٌد عممٌي رىيٌب، كما ساَىم في تأز م البطالة 

 األكاديمية التي طالت أكاديميين من العرب في اسرائيل.

 العمل في سمك التربية والتعميم 

بيانات إسرائيمية أن نسبة المعممين العرب الذين يعممون في المدارس الييودية ارتفعت أظيرت 

اإلسرائيمي، فإنو في ” والال“% خالل ثالث سنوات، ووفًقا لمبيانات التي نشرىا موقع 40إلى 

معمما عربيا في  588، وظفت وزارة التربية اإلسرائيمية 2016-2015السنة الدراسية السابقة، 

قبل ثالث سنوات، وجاء ىذا االرتفاع نتيجة لبرنامج دمج المعممين  420ييودية مقارنة بي مدارس 

والعموم، في المقابل، فإن  معظم  المغة اإلنجميزية، الرياضيات“العرب الذين يتخصصون في 

األىالي الييود، تحديدا، يعارضون دمج المعممين العرب في المدارس الييودية، وأظيرت البيانات 

% من 30استطالع سابق أنو في حالة دمج الطفل في صف يعمم فيو معمم عربي، فإن في 

 .(2016 الكويتية،األىالي سيفضمون أن يكون األخير مسيحيا وليس مسمما)موقع 

معمم ومعممة عرب في المدارس  500واىتمت وزارة التربية والتعميم بإطالق برنامج جديد لدمج 

القرار من الناحية التشغيمية، فإن ىذا القرار ُيشكل خطوة عممية  الييودية "باإلضافة إلى أىمية

وحيوية لتعزيز الحياة الُمشتركة في جياز التعميم اإلسرائيمي، الُمركب، كما ىو معروف، من 

تيارات منفصمة، وقد تبين من نتائج البحث الُمستقل الذي قام بو معيد "سالد" والذي أجرى دراسة 

% من المدراء أبمغوا أن المعممة 90خالل السنوات الثالث األخيرة، أن  يا سالم""عمى برنامج 

% من المدراء ينصحون بتعميم برنامج يا 91العربية اندمجت في الحياة المدرسية، وأكثر من 

أكثر من نصف المدراء يشيدون أنو في أعقاب  .سالم في المنياج التعميمي اإللزامي في إسرائيل
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% من 89لمعممة العربية فإنيم يؤمنون أكثر بفرص الحياة المشتركة. تطبيق البرنامج ودمج ا

المعممات العربيات المواتي ُيدر سن في مدارس عبرية ذكرن أنين أصبحن يؤمن أكثر بالتعايش 

% 95% منين ذكرن أن رأيين في المجتمع الييودي قد تغير لألحسن. 76بين الييود والعرب و

أو إلى حد كبير جدا أنين يشعرن أن طاقم المدرسة واألوالد  من المعممات وافقن إلى حد كبير

 (.2015)موقع صندوق ابراىيم،  .يتقبمون وجودىن

معمما في مواضيع العموم والرياضيات  91جرى دمج  2015-2014في العام الدراسي 

إلى عشرات المعممين الذين يدر سون العربي ة لجميع الفئات الُعمري ة. تم اضافتيم واإلنجميزية، و 

والتي تضم  بين صفحاتيا ” ندمج ونندمج”ترافق البرنامج رزمة إرشادي ة معد ة لممعم م والمدير و 

وفي صفوف الموظ فين ” مجاالت”المعارف المتراكمة حول ىذا الموضوع في معيد 

 .(2015مجاالت، موقع الميدانيين)

 فيما يتعمقجديدة نشرت معمومات دائرة اإلحصاء المركزية معمومات ن أ( 2016وبين دكة )

ن ىناك مستوى رضا مقبول من وتبين أمن النظام التعميمي العام في إسرائيل،  المواطنينموقف ب

ن  النظام التعميمي ال يؤدي بدوره بأفضل فإ األىالي مؤسسات تعميم أوالدىم. ومع ذلك قبل

% من 45أجابوا أن يم يقي مون أداء النظام التعميمي بشكل سمبي، وذلك مقابل   %48شكل،

المجيبين الذين أجابوا أن يم يقي مونو بشكل إيجابي، وبالتقسيم وفقا لمدين، يبدو أن  الييود يقي مون 

 %،74 -% يقي مونو بشكل إيجابي، مقارنة بالدروز 41 -النظام التعميمي تقييما منخفضا نسبيًّا 

% يقي مون 45%. وفي أوساط المسيحيين، بشكل مماثل لمجموع السكان، فإن  67 -والمسممين 

 .النظام التعميمي بشكل إيجابي
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 الدراسات السابقة 8.2

بعنوان جياز التربية والتعميم العربي في اسرائيل، فجوات مستمرة في ظل ( 2013دراسة ذياب )

في  الى البحث في غياب العدالة االجتماعية الدراسةالمطالبة بالعدل االجتماعي، وقد ىدف 

ن المدرسين العرب االكاديمين العرب يعانون من أجياز التربية والتعميم في اسرائيل، حيث 

التيميش، اضافة الى وجود الكثير من المعوقات امام الطمبة العرب في االلتحاق بالجامعات 

تحميمي، من خالل االدب النظري والدراسات السابقة، االسرائيمية، وقد استخدمت الباحثة المنيج ال

بعاد عمى المضامين وافي الحيث ان البحث مكتبي، وقد توصمت الدراسة الى ان ىناك فجوات 

قطاعات واسعة من افراد المجتمع العربي، مثل طالب المدارس، وطالب التعميم العالي في 

بضرورة ان يكون ىناك مخططات  اب الوظائف، وقد اوصتحالكميات والجامعات، كذلك اص

 جديدة من اجل تطبيق المساواة بين المواطنين في الدولة. 

يقات التطور من المرحمة الثانوية الى عبعنوان التعميم العالي العربي، م (2011دراسة خطيب )

الجامعية، وييدف ىذا البحث الى تسميط الضوء عمى مسألة التخبط التي يعيشيا الطالب العربي 

في اسرائيل، وقد استخدم الباحث المنيج الكيفي، وقد توصمت الدراسة ان  لالىل دور كبير في 

ن عالمة البجروت من االسباب التي اختيار ابنائيم لمتخصصات التي يدرسونيا، اضافة الى ا

تحدد اختيار التخصص لمطالب العربي، كذلك يمعب الوضع االقتصادي دورا ىاما في اختيار 

 الطالب الكمال مسيرتو التعميمة، 

بعنوان االكاديميون العرب بعد التعميم ماذا بعد، وقد بينت الباحثة في  (2010دراسة عويضة )

العرب ال يحصمون عمى الفرص المناسبة لتخصصيم، وذلك الن ىذه الدراسة ان االكاديمين 

اغمبيم يعمل في مجال التعميم، وتعود اسباب منع االكاديمين العرب من الحصول عمى فرص 

افضل في مجال العمل، ىو منع الحكومة االسرائيمية لالكاديمين لمعمل في القطاعات االقتصادية 
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العرب فييا يشكل خطرا عمى اسرائيل، اضافة الى وضع والطبية، والقطاعات التي  ترى ان عمل 

عقبات وعراقيل امام العرب الذين يحصمون عمى شيادات من الخارج حيث يخضعون الى 

 امتحانات صعبة، كذلك فإن االجور لالكاديمين العرب قميمة بالمقارنو مع الييود. 

تشغيل األكاديميين العرب  دراسة تحميمية في معطياتبعنوان ( 2006وفي دراسة الحاج يحيى )

في سوق العمل اإلسرائيمي، وتيدف الدراسة إلى محاولة الوقوف عمى تحميل المعطيات األخيرة 

عن أوضاع عمل األكاديميين العرب في السوق اإلسرائيمي،  وقد اعتمد الباحث عمى تحميل 

ليست قضية  القضية في ىذا الشأنوقد توصمت الدراسة الى ان (، 2005-2004االحصاءات )

البطالة فقط، إنما استخدام مؤىالت األكاديميين الحالية في وظائف بسيطة، عمى األغمب 

% من األكاديميين العرب يعممون في مينة التدريس(، وانخفاض أجورىم ثم انخفاض 45"كتابية")

يين في إنتاجيم العام. ويعزى ذلك دائما إلى سياسة التمييز الواضحة لمدولة في تشغيل األكاديم

سوق العمل، ولكن أيضا في تخريج أعداد أكاديميين في بعض التخصصات تزيد عن الطمب. 

أي أن العرض بمغة االقتصاديين ال يتكافأ مع الطمب وتكون النتيجة ذات خسارة لممجتمع عمى 

 .المدى البعيد

د عرض فييا جياز التعميم في اسرائيل: بين التدجين والتمييع، وق بعنوان (2006دراسة عرار )

الباحث  إلى جياز التربية والتعميم العربي في اسرائيل من خالل عرض سياسات التدجين من 

جية وتوسيع اليوة وتمييع الفروق القائمة بين الجيازين من خالل خطط تبرر كما لو كانت 

 لمتيدف إلى تضييق اليوة، وقد خمصت الدراسة الى انو رغم التطور النوعي والكمي الذي 

 األربعة في وتتكرس بذاتيا، قائمة زالت ما اليوة أن إال في إسرائيل، العربي التعميم جياز جاوزيت

 وفجوة البشرية الطاقات وىدر في المضامين، وطمس الرؤية، غياب أسمفناىا، التي جوانب
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 نتاجو وعمى التعمم والتعميم عمى بطبيعتيا تنعكس التي الجوانب الموارد، في مثبت وتراجع

 .والطولي العرضي

بعنوان دور جياز التعميم الرسمي لفمسطيني الداخل في تكريس الييمنة ( 2004دراسة مكاوي )

االستعمارية، وقد ىدفت الدراسة إلى توضيح طبيعة الدور الذي تمعبو دولة اسرائيل من خالل 

ل عرض مفاىيم السيطرة عمى جياز التعميم لطمس اليوية الوطنية الفمسطينية، مبينا ذلك من خال

وتصريحات لمثقفين وكوادر من جياز التعميم يعرضون فيو تصوراتيم حول تعميم العرب في 

اسرائيل، حيث أنيم يستخدمون كثيرا مصطمح " أقمية قومية"  وقد دعا الباحث إلى ضرورة ترسيخ 

ف عمى مبدأ المواطنة، والدفاع عن اليوية الفمسطينية وترسيخ الحق الفمسطيني في تعميم يشر 

 وضع مناىجو فمسطينيون.
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 الفصل الثالث

___________________________________________________________ 

 الطريقة واالجراءات

 مقدمة: 

يتناول ىذا الفصل وصفًا مفصاًل لممنيج الذي اتبعو الباحث في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك تعريف 

عداد أداة الدراسة)االستبانة(، منيج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة،  وتحديد عينة الدراسة، وا 

والتأكد من صدقيا وثباتيا، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في 

 معالجة النتائج، وفيما يمي تفصيل ليذه اإلجراءات.

 الدراسة يةمنيج 1.3

الذي يعتمد عمى  الوصفي التحميمي المنيج الباحث أىداف الدراسة استخدم تحقيق وصوال إلى

وتحميل الظاىرة وكشف العالقات بين  ،ادراسة الظاىرة عن طريق وصفيا والتعبير عنيا كمً 

ة من اجل تفسيرىا والوصول إلى استنتاجات عامة تسيم في تحسين الواقع، وىو فأبعادىا المختم

كونو يمكن أن يعطي معمومات  -في رأي الباحث -المنيج المناسب واألفضل لمثل ىذه الدراسة

 دقيقة من وجية نظر الباحثين.

من خالل جمع البيانات من مجتمع الدراسة األصمي باستخدام أدوات أوال: المصادر الولية 

 تزعو صممت خصيصا ليذا الغرض و  (1)ممحق البحث وىي االستبانة كأداة رئيسية لمبحث

عمل من االكاديمين، وثم تفريغيا وتحميميا مجتمع الدراسة وىم العاطمين عن الافراد من عمى 
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وذلك لحساب النسب واستخدام  SPSS)باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )

االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدف الوصول لدالالت ومؤشرات ذات قيمة تدعم موضوع 

كاديمين حول ة لجمع المعمومات بعض االالدراسة. إضافة الى استخدام المقابمة كأداة ثانية لمدراس

من أجل معرفة آراء بعض  (2)ممحق ، كذلك استخدم الباحث المقابمةعدم قبوليم في العمل

 (3االكاديمين العاممين وىم بدرجات عممية مختمفة) انظر ممحق

اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر البيانات  ثانيًا: المصادر الثانوية:

الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، وباإلضافة إلى الدوريات 

واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث في المواقع االلكترونية من 

 العنكبوتية، واالحصاءاتخالل الشبكة 

 مجتمع الدراسة 2.3

 تكون مجتمع الدراسة من االكاديمين العاطمين عن العمل في اسرائيل  في مختمف التخصصات،

وعددىم يقدر  2017 والذين توجيوا لمتسجيل في مكاتب العمل)مصمحة االستخدام( لمعام

)سخنين، ام الفحم، الناصرة، لفي المناطق العربية في الداخ عاطال عن العمل (2160) بحوالي

 .(، عرابو، رىط، المثمث، جت، عارة، ابو غوششفا عمر

 عينة الدراسة3.3

ة من العاطمين فردا، وقد تم اختيارىم بطريقة العينة القصدي( 174اشتممت عينة الدراسة عمى )

( يوضح توزيع أفراد عينة 1.3% من مجتمع الدراسة، والجدول )8، أي بنسبة عن العمل

 الدراسة:
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 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  4.  3

% 51.2( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس، ويظير ان نسبة 1.3يبين الجدول )

% لمبكالوريوس، 59.3% لإلناث. ويبين متغير الدرجة العممية أن نسبة 48.8لمذكور، ونسبة 

 % لمدكتوراة. 4.9% لمماجستير، ونسبة 35.8ونسبة 

 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3دول )ج

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 51.2 83 ذكر الجنس

 48.8 79 أنثى

 59.3 96 بكالوريوس الدرجة العممية

 35.8 58 ماجستير

 4.9 8 دكتوراة

 صدق الداة 4.3

قام الباحث بتصميم االستبانة بصورتيا األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة 

بعرضيا عمى المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة، حيث وزع الباحث 

االستبان عمى عدد من المحكمين. حيث طمب منيم إبداء الرأي في فقرات االستبانة من حيث: 

ضافة أي مدى وضوح لغة ا لفقرات وسالمتيا لغويًا، ومدى شمول الفقرات لمجانب المدروس، وا 
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معمومات أو تعديالت أو فقرات يرونيا مناسبة، ووفق ىذه المالحظات تم إخراج االستبانة 

 بصورتيا النيائية.

من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضًا بحساب معامل االرتباط بيرسون لفقرات 

مع الدرجة الكمية لألداة، واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويدل االستبانة 

 عمى أن ىناك التساق داخمي بين الفقرات. والجداول التالية تبين ذلك:

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )2.3جدول )

 في سوق العمل االسرائيمياندماج االكاديمي العربي  معيقات
الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

1 0.633
**

 10111 6 0.764
**

 10111 11 0.672
**

 10111 

2 0.666
**

 10111 7 0.718
**

 10111 12 0.507
**

 10111 

3 0.620
**

 10111 8 0.692
**

 10111 13 0.631
**

 10111 

4 0.695
**

 10111 9 0.709
**

 10111    

5 0.592
**

 10111 11 0.645
**

 10111    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )3.3جدول )

 دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل
الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

1 0.703
**

 10111 6 0.666
**

 10111 11 0.789
**

 10111 

2 0.760
**

 10111 7 0.539
**

 10111 12 0.726
**

 10111 
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3 0.712
**

 10111 8 0.836
**

 10111 13 0.681
**

 10111 

4 0.774
**

 10111 9 0.832
**

 10111    

5 0.790
**

 10111 11 0.781
**

 10111    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )4.3جدول )

 المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي
الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

1 0.471
**

 10111 5 0.783
**

 10111 9 0.693
**

 10111 

2 0.720
**

 10111 6 0.833
**

 10111 11 0.679
**

 10111 

3 0.783
**

 10111 7 0.823
**

 10111 11 0.485
**

 10111 

4 0.793
**

 10111 8 0.790
**

 10111    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )5.3جدول )

 االسرائيمي معاناة الييود في سوق العمل
الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

1 0.767
**

 10111 3 0.806
**

 10111 5 0.808
**

 10111 

2 0.803
**

 10111 4 0.609
**

 10111 6 0.752
**

 10111 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الدراسة  5.  3

 قام الباحث من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامل الثبات،

لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية لفقرات إستبانة 

 ،(0.930العرب في اسرائيل ازمة التشغيل والبطالة في سوق العمل االسرائيمي ) ميوناالكادي

وىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. والجدول التالي يبين معامل 

 الثبات لممجاالت والدرجة الكمية.

 (: نتائج معامل الثبات لممجاالت6.3جدول )

 معامل الثبات المجاالت

 0.889 معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي

 0.881 القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيلدور 

 0.902 المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي

 0.851 معاناة الييود في سوق العمل االسرائيمي

 0.930 الدرجة الكمية

 

 إجراءات الدراسة 6.  3

الدراسة، وبعد أن اكتممت عممية تجميع االستبيانات  قام الباحث بتطبيق األداة عمى أفراد عينة

من أفراد العينة بعد إجابتيم عمييا بطريقة صحيحة، تبين لمباحث أن عدد االستبيانات المستردة 

 ( استبانو.162الصالحة والتي خضعت لمتحميل اإلحصائي: )
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 المعالجة اإلحصائية  7.  3

متحميل تم ترميزىا )إعطائيا أرقاما معينة(، وذلك بعد جمع االستبيانات والتأكد من صالحيتيا ل

تمييدا إلدخال بياناتيا إلى جياز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحميل 

البيانات وفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج 

 -tت المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار )ت( )المتوسطات الحسابية واالنحرافا

test( واختبار تحميل التباين األحادي ،)one way ANOVA ،ومعامل ارتباط بيرسون ،)

(، وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية Cronbach Alphaومعادلة الثبات كرونباخ ألفا )

(SPSS( )Statistical Package For Social Sciences.) 

تحميل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عمييا. وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة ل

 أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقل 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فأعمى 3.68 عالية

 

 وتم حساب الوزن النسبي كما يمي:

 1( /700النسبي= )المتوسط الحسابي * الوزن 
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 الفصل الرابع

_____________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 

 تمييد  1.  4

 ضمن ىذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصل إلييا الباحث عن موضوع الدراسة وىو "ت

" وبيان أثر  العرب في اسرائيل ازمة التشغيل والبطالة في سوق العمل االسرائيمي ميوناالكادي

 .لدراسةكل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة عمى أداة ا

 نتائج أسئمة الدراسة:  2.  4

ما معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل النتائج المتعمقة بالسؤال الول:   1.2.4

 سرائيمي ؟ اال

لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مجال معيقات اندماج  الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن

 . االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي
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واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال معيقات اندماج (: المتوسطات الحسابية 1.4جدول )

 االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.060 4.14 توفر االكاديمي الييودي لنفس التخصص حيث ان االولوية لو 3

الحكومة االسرائيمية بوضع الكثير من العقبات امام االكاديميين العرب قيام  10
 .الخريجين

 عالية 0.991 4.08

وجود سياسة التمييز العنصري، وىي سياسة تمارسيا الحكومة االسرائيمية ضد  11
 االكاديميين العرب

 عالية 1.036 3.97

 عالية 1.156 3.93 نقص الطمب عمى التخصصات التي يحمميا االكاديمي العربي 1

 عالية 0.960 3.93 قيام دولة اسرائيل باالستعانو بالكثير من االكاديميين المياجرين 9

عدم قيام حكومات اسرائيل المتعاقبة بدمج االكاديميين العرب في السوق  8
 الييودي

 عالية 0.932 3.92

في سوق  القوانين االسرائيمية تسيم في الحد من مشاركة االكاديمين العرب 6
 العمل

 عالية 1.160 3.88

االجور المتدنية التي يحصل عمييا االكاديمي العربي مقارنو بغيره من الييود  7
 واالجانب

 عالية 1.060 3.88

 عالية 1.132 3.87 حمل كثير من االكاديمين العرب لتخصصات ال يوجد ليا سوق عمل 5

 عالية 1.072 3.83 االكاديمي العربيعدم مالئمة العمل لطبيعة التخصص الذي يحممو  2

 عالية 1.132 3.80 معاقبة األكاديمين العرب استنادا الى رأييم السياسي المخالف لسياسة الدولة 13

 عالية 1.103 3.73 ضعف الحاجة الى فرص العمل في الجامعات االسرائيمية 4

القائمة في  ازدياد عدد األكاديميين العرب،ىذا أدى إلى تقميص فرص العمل 12
 السوق العربي المحمي

 عالية 1.119 3.73

 عالية 0.702 3.898 الدرجة الكمية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل 

( وىذا يدل 0.702( وانحراف معياري )3.89المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)االسرائيمي أن 

 عمى أن مجال معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي جاء بدرجة عالية.

( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. وحصمت الفقرة 1.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

" عمى أعمى متوسط حسابي  ييودي لنفس التخصص حيث ان االولوية لوتوفر االكاديمي ال" 

قيام الحكومة االسرائيمية بوضع الكثير من العقبات امام االكاديميين  (، ويمييا فقرة "4.14)

(. وحصمت الفقرة " ازدياد عدد األكاديميين 4.08" بمتوسط حسابي ) العرب الخريجين

ضعف القائمة في السوق العربي المحمي " والفقرة  "  العرب،ىذا أدى إلى تقميص فرص العمل

(، يمييا 3.73" عمى أقل متوسط حسابي ) الحاجة الى فرص العمل في الجامعات االسرائيمية

" بمتوسط  معاقبة األكاديمين العرب استنادا الى رأييم السياسي المخالف لسياسة الدولةالفقرة " 

 (.3.80حسابي )

 

 

 

 عمقة بالسؤال الثاني: النتائج المت  2.2.4

 ما دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل ؟ 
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لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مجال دور القومية في الحد  الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن

  من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 2.4جدول )

 دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.125 3.98 يؤثر انتماء االكاديمي الى دولة اسرائيل عمى قبولو في العمل 1

كون بعض االكاديمين العرب تخرج من جامعات عربية تقل فرصتو في  6
 العمل

 عالية 999. 3.96

رفض المجتمع الييودي لالكاديمي العربي يقمل من فرص حصولو عمى  12
 العمل

 عالية 0.993 3.88

 عالية 1.077 3.79 تثق اسرائيل بقدرات االكاديمين الييود عمى قدرات االكاديمين العرب 5

يساعد كون االكاديمين العرب معارضين لسياسات الدولة عمى الحد من  2
 فرص عمميم

 عالية 1.050 3.78

تسيم االفكار القومية بييودية الدولة عمى عدم قبول االكاديمي العربي في  3
 العمل

 عالية 1.028 3.78

رفض السمطات االسرائيمية لتدريس االكاديمين العرب لمقومية الفمسطينية في  10
 الجامعات لمطمبة.

 عالية 1.073 3.78

تقبل المجتمع العربي لالكاديمي االجنبي والييودي  يضعف فرص الحصول  13
 عمى العمل لالكاديمي العربي

 عالية 1.069 3.78

لمطالب العرب يساعد عمى عدم تقبل االكاديمين العرب في اىمال اسرائيل  11
 التدريس.

 عالية 0.994 3.74

 عالية 1.067 3.71الخوف من قيام االكاديمين العرب من التحريض ضد سياسة الدولة يمنع من  9



 

52 
 

 توظيفيم.

تفضل اسرائيل االكاديمين االجانب من مختمف الجنسيات عمى االكاديمين  4
 العرب

 عالية 1.048 3.69

 متوسطة 1.092 3.67 االنتماء الى الدولة االسرائيمية يساعد في الحصول عمى العمل. 7

طبيعة القوانين التي وضعت عند قيام اسرائيل تساعد في االستغناء عن  8
 االكاديمين العرب في التدريس.

 متوسطة 1.107 3.58

 عالية 0.778 3.777 الدرجة الكمية

السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية يالحظ من الجدول 

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في 

( وىذا يدل عمى 0.778( وانحراف معياري )3.77إسرائيل أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل جاءت بدرجة عالية. أن مجال دور القومية في الحد

( فقرة جاءت بدرجة عالية وفقرتين جاءتا 11( أن )2.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

 يؤثر انتماء االكاديمي الى دولة اسرائيل عمى قبولو في العملبدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة " 

كون بعض االكاديمين العرب تخرج من  (، ويمييا فقرة "3.98" عمى أعمى متوسط حسابي )

طبيعة (. وحصمت الفقرة " 3.96" بمتوسط حسابي ) جامعات عربية تقل فرصتو في العمل

" القوانين التي وضعت عند قيام اسرائيل تساعد في االستغناء عن االكاديمين العرب في التدريس.

طبيعة القوانين التي وضعت عند قيام اسرائيل (، يمييا الفقرة " 3.58حسابي ) عمى أقل متوسط

 (.3.67"  بمتوسط حسابي )تساعد في االستغناء عن االكاديمين العرب في التدريس.
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ما المجاالت المتاحة أمام الكاديمي العربي في النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:   3.2.4

 سوق العمل اإلسرائيمي ؟ 

لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مجال المجاالت المتاحة أمام  الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن

 . األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي

مجال لمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا3.4جدول )

 المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.234 3.83 مجال التعميم كمعممين ومعممات 1

 عالية 1.126 3.70 واالشعو والمختبرات الطبيةفي مجال الخدمات الصحية كالتمريض والقبالة  4

 متوسطة 1.167 3.59 في المجال الطبي  3

 متوسطة 1.107 3.59 في المجال الخدماتي المتعمق بالمجال االجتماعي 5

 متوسطة 1.187 3.40 في مجال الصناعات  7

 متوسطة 1.181 3.35 المجال االقتصادي  2

 متوسطة 1.134 3.35 في المجال القانوني 9

 متوسطة 1.218 3.31 في المجال العممي  6

 متوسطة 1.202 3.31 في مجال تكنولوجيا المعمومات  8

 متوسطة 1.125 3.30 كمحاضرين في الجامعات  10

 متوسطة 1.258 2.99 المجاالت المتاحة امام االكاديميات االناث اكثر من الذكور 11

3.427 الدرجة الكمية
6 

0.8367
5 

 متوسطة
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق 

( وىذا 0.836( وانحراف معياري )3.42العمل اإلسرائيمي أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

عمى أن مجال المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي جاء  يدل

 بدرجة متوسطة.

( فقرات جاءت 9( أن فقرتين جاءتا بدرجة عالية و)3.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

ي " عمى أعمى متوسط حساب مجال التعميم  كمعممين ومعمماتبدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة " 

(، ويمييا فقرة " في مجال الخدمات الصحية كالتمريض والقبالة واالشعو والمختبرات 3.83)

(. وحصمت الفقرة " المجاالت المتاحة امام االكاديميات االناث 3.70الطبية " بمتوسط حسابي )

(، يمييا الفقرة " كمحاضرين في الجامعات " 2.99اكثر من الذكور " عمى أقل متوسط حسابي )

 (.3.30وسط حسابي )بمت

 ما درجة معاناة الييود في سوق العمل االسرائيمي ؟ النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:   4.2.4

لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مجال معاناة الييود في سوق  الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن

  العمل االسرائيمي.
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.4جدول )

 معاناة الييود في سوق العمل االسرائيمي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.137 3.30 بسياسة الدولة ويطبقياييتم االكاديمي الييودي  4

 متوسطة 1.283 2.98 يؤثر تخصص االكاديمي الييودي في حصولو عمى العمل 2

الوضع االقتصادي السيء في الدولة ىو السبب في ضعف الحصول عمى  6
 عمل

 متوسطة 1.250 2.91

يمي الييودي االكاديمي العربي في الحصول عمى فرص ديساعد االكا 3
 عمل

 متوسطة 1.109 2.75

 متوسطة 1.238 2.69 يعاني االكاديمي الييود من عدم توفر فرص العمل ايضا 1

 متوسطة 1.119 2.67 االكاديمي الييودي المعارض لسياسة الدولة ال يحصل عمى عمل. 5

 متوسطة 0.9018 2.883 الدرجة الكمية

الحسابية واالنحرافات المعيارية يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات 

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال معاناة الييود في سوق العمل االسرائيمي أن المتوسط 

( وىذا يدل عمى أن مجال معاناة 0.901( وانحراف معياري )2.88الحسابي لمدرجة الكمية)

 الييود في سوق العمل االسرائيمي جاءت بدرجة متوسطة.

( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة. وحصمت 4.4النتائج في الجدول رقم ) كما وتشير

(، 3.30" عمى أعمى متوسط حسابي ) ييتم االكاديمي الييودي بسياسة الدولة ويطبقياالفقرة " 

" بمتوسط حسابي  يؤثر تخصص االكاديمي الييودي في حصولو عمى العملويمييا فقرة " 

" كاديمي الييودي المعارض لسياسة الدولة ال يحصل عمى عمل.اال(. وحصمت الفقرة " 2.98)
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يعاني االكاديمي الييود من عدم توفر فرص (. يمييا الفقرة " 2.67عمى أقل متوسط حسابي )

 (.2.69" بمتوسط حسابي ) العمل ايضا

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:   5.2.4

حسب متغيرات  سوق العمل االسرائيمياندماج االكاديمي العربي في  معيقاتىل تختمف 

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ؟  الجنس والدرجة العممية

 ≤ α) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  نتائج الفرضية الولى: "

 لمتغير الجنس"( في معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي يعزى 0.05

تم فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 

 الدراسة في معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي حسب لمتغير الجنس. 

عيقات اندماج (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في م5.4جدول )

 االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.148 1.453 0.72943 3.9768 83 ذكر

 0.66757 3.8169 79 أنثى

(، ومستوى الداللة 1.453يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

(، أي أنو ال توجد فروق في معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل 0.148)

 االسرائيمي تعزى لمتغير الجنس. وبذلك تم قبول الفرضية األولى. 
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( α ≥ 0.05) داللو إحصائية عند مستوى الداللةنتائج الفرضية الثانية: "ال توجد فروق ذات 

 في معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية"

تم فحص الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى 

 معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية. 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمعيقات 6.4جدول )

 ندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العمميةا

المتوسط  العدد الدرجة العممية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.70736 3.8397 96 بكالوريوس

 0.66842 4.0027 58 ماجستير 

 0.88228 3.8558 8 دكتوراة

في معيقات اندماج االكاديمي العربي في ( وجود فروق ظاىرية 6.4يالحظ من الجدول رقم )

سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل 

 (:7.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAالتباين األحادي )

معيقات اندماج  (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في7.4جدول)

 االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.988 0.488 2 0.975 بين المجموعات

 

0.375 

 0.493 159 78.451 داخل المجموعات 

 161 79.426 المجموع 
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( وىي أكبر من مستوى 0.375( ومستوى الداللة )0.988يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 

( أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في معيقات اندماج االكاديمي العربي α ≥ 0.05الداللة )

 في سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية. وبذلك تم قبول الفرضية الثانية. 

 النتائج المتعمقة بالسؤال السادس:   6.2.4

حسب متغيرات  يلدور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائىل تختمف 

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: وسنوات العمل؟ الجنس والدرجة العممية

( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال نتائج الفرضية الولى: "

 الجنس "في دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل يعزى لمتغير 

تم فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 

 الدراسة في دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل حسب لمتغير الجنس. 

ومية في الحد (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في دور الق8.4جدول )

 من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.142 1.477 0.70847 3.8656 83 ذكر

 0.84068 3.6855 79 أنثى

(، ومستوى الداللة 1.477يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

(، أي أنو ال توجد فروق في دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في 0.142)

 إسرائيل تعزى لمتغير الجنس. وبذلك تم قبول الفرضية األولى. 
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( α ≥ 0.05) داللو إحصائية عند مستوى الداللةنتائج الفرضية الثانية: "ال توجد فروق ذات 

 في دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل يعزى لمتغير الدرجة العممية"

تم فحص الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى دور 

 ي إسرائيل يعزى لمتغير الدرجة العممية. القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب ف

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدور 9.4جدول )

 القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل يعزى لمتغير الدرجة العممية

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد الدرجة العممية

 0.77875 3.6867 96 بكالوريوس

 0.73176 3.9324 58 ماجستير 

 1.01946 3.7500 8 دكتوراة

( وجود فروق ظاىرية في دور القومية في الحد من عمل 12.4يالحظ من الجدول رقم )

االكاديمين العرب في إسرائيل يعزى لمتغير الدرجة العممية، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام 

 (:13.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAتحميل التباين األحادي )
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(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في دور القومية في 10.4جدول)

 الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل يعزى لمتغير الدرجة العممية

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.824 1.094 2 2.188 بين المجموعات

 

0.165 

 0.600 159 95.409 داخل المجموعات 

 161 97.598 المجموع 

( وىي أكبر من مستوى 0.165( ومستوى الداللة )1.824يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 

( أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في دور القومية في الحد من عمل α ≥ 0.05الداللة )

 االكاديمين العرب في إسرائيل يعزى لمتغير الدرجة العممية. وبذلك تم قبول الفرضية الثانية. 

 النتائج المتعمقة بالسؤال السابع:   7.2.4

حسب متغيرات  العمل اإلسرائيميالمجاالت المتاحة أمام الكاديمي العربي في سوق ىل تختمف 

 وسنوات العمل ؟ الجنس والدرجة العممية

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال نتائج الفرضية الولى: "

 إلسرائيمي يعزى لمتغير الجنس "في المجاالت المتاحة أمام الكاديمي العربي في سوق العمل ا



 

61 
 

تم فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 

الدراسة في المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي حسب لمتغير 

 الجنس. 

ستجابة أفراد العينة في المجاالت المتاحة (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة ال11.4جدول )

 أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "tقيمة"

 الداللة

 0.676 0.419 0.87359 3.4545 83 ذكر

 0.80083 3.3993 79 أنثى

(، ومستوى الداللة 0.419يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

(، أي أنو ال توجد فروق في المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمل 0.676)

 اإلسرائيمي تعزى لمتغير الجنس. وبذلك تم قبول الفرضية األولى. 

( α ≥ 0.05) روق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةنتائج الفرضية الثانية: "ال توجد ف

في المجاالت المتاحة أمام الكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة 

 العممية"

تم فحص الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى 

المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة 

 العممية. 
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 12.4جدول )

اللمجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة 

 العممية

المتوسط  العدد الدرجة العممية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.81871 3.4299 96 بكالوريوس

 0.89203 3.4279 58 ماجستير 

 0.72555 3.3977 8 دكتوراة

 

( وجود فروق ظاىرية في المجاالت المتاحة أمام األكاديمي 18.4)يالحظ من الجدول رقم 

العربي في سوق العمل اإلسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية، ولمعرفة داللة الفروق تم 

 (:19.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAاستخدام تحميل التباين األحادي )

ن األحادي الستجابة أفراد العينة في المجاالت المتاحة (: نتائج اختبار تحميل التباي13.4جدول)

 أمام األكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية

مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.005 0.004 2 0.008 بين المجموعات

 

0.995 

 0.709 159 112.718 داخل المجموعات 
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  161 112.725 المجموع

( وىي أكبر من مستوى 0.995( ومستوى الداللة )0.005يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 

( أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في المجاالت المتاحة أمام األكاديمي α ≥ 0.05الداللة )

 العربي في سوق العمل اإلسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية. وبذلك تم قبول الفرضية الثانية. 

 معاناة الييود في سوق العمل االسرائيميىل تختمف النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن:   8.2.4

 يرات الجنس والدرجة العممية؟ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:حسب متغ

 ≤ α) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  نتائج الفرضية الولى: "

 ( في معاناة الييود في سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الجنس "0.05

تم فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 

 الدراسة في معاناة الييود في سوق العمل االسرائيمي حسب لمتغير الجنس. 

(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في معاناة اليهود في 7949جدول )

 رائيلي حسب متغير الجنسسوق العمل االس

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "tقيمة"

 الداللة

 0.245 1.166 0.97257 2.8032 83 ذكر

 0.81871 2.9684 79 أنثى
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(، ومستوى الداللة 1.166يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

(، أي أنو ال توجد فروق في معاناة الييود في سوق العمل االسرائيمي تعزى لمتغير 0.245)

 الجنس. وبذلك تم قبول الفرضية األولى. 

( α ≥ 0.05) مستوى الداللة نتائج الفرضية الثانية: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند

 في معاناة الييود في سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية"

تم فحص الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى 

 معاناة الييود في سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية. 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:7149جدول )

 لمعاناة اليهود في سوق العمل االسرائيلي يعزى لمتغير الدرجة العلمية

المتوسط  العدد الدرجة العممية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.85326 2.9201 96 بكالوريوس

 1.02449 2.8448 58 ماجستير 

 0.47088 2.7292 8 دكتوراة

( وجود فروق ظاىرية في معاناة الييود في سوق العمل 23.4يالحظ من الجدول رقم )

االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي 

(one way ANOVA( كما يظير في الجدول رقم )24.4:) 
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اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في معاناة الييود في (: نتائج 16.4جدول)

 سوق العمل االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.247 0.203 2 0.406 بين المجموعات

 

0.781 

 0.821 159 130.543 المجموعاتداخل  

 161 130.949 المجموع 

( وىي أكبر من مستوى 0.781( ومستوى الداللة )0.247يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 

( أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في معاناة الييود في سوق العمل α ≥ 0.05الداللة )

 االسرائيمي يعزى لمتغير الدرجة العممية. وبذلك تم قبول الفرضية الثانية. 

 نتائج مقابالت الدراسة 

 ( النتائج المتعمقة بأسئمة المقابمة 17.4جدول )

 االجابة السؤال
ال تي تقف ما ىي طبيعة المعيقات والعقبات 

حائاًل أمام انخراط األكاديميين العرب في 
 إسرائيل في سوق العمل اإلسرائيمي؟

الفصل ما بين االقتصاد الييودي المتطور واالقتصاد العربي الضعيف  -
وغير المتطور، وذلك نتيجة عممية تراكمية من التمييز الممنيج والبنيوي من 

 .إمكانيات وُسبل تطورىم قبل المؤسسة الحاكمة ضد مواطنييا العرب وضد
التمييز من تجاه بعض أصحاب العمل وبعض الشركات أثناء اختيارىم  -

لمموظفين، ىذا إضافة الى المبنى المركزي لالقتصاد اإلسرائيمي ال ذي يعطي 
أفضمية لمدن المركز عمى حساب مدن وقرى األطراف مما يؤدي الى 

 .اقصاء المواطنين العرب بشكل تمقائي
العنصرية التي تتحيز لصالح اليوية الييودية لممواطن بصورة القوانين  -

مباشرة وغير مباشرة عمى سبيل المثال معظم الشركات والمؤسسات 
االقتصادية تعقد صفقات حكومية التي تممي عمييا توظيف من خدم في 

 الجيش
غياب تخطيط جماعي عربي منظم حول احتياجات المجتمع العربي من  -
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واقع فوضوي من فائض في مواضيع معينة ونقص في المين مما ينتج 
 مواضيع أخرى

صعوبة القبول لمجامعات بسبب المغة ، االمر الذي يعكس نفسو عمى -
 التخصصات التي تتيح العمل في السوق الواسع

ما ىو دور التخصص العممي في الحد من 
انخراط األكاديميين العرب في إسرائيل في 

 سوق العمل؟
 

غالبا عن اختيار مواضيع ال يجد ليا مكانا لمعمل. وخاصة  يمتنع العرب-
تمك المواضيع التي تعتبر حساسة في المجال األمني. العرب يتعممون في 
دارة  الغالب مين حرة يستطيعون العمل بيا بشكل مستقل مثل المحاماة وا 
االعمال والحسابات او مين يستطيعون االنخراط من خالليا في سوق 

 العمل.
الى ذلك ان التخصصات في مجاالت ىندسة االلكترونيات وبالرغم اضف -

من الطمب العام عمييا اال انيا تشكل خطر عمى )االمن( فمذلك نسبة 
 المنخرطين في خذا المجال ضئيمة جدا

ىل تعتقد أن االنتماء القومي أحد أسباب 
 الحد من التشغيل في سوق العمل اإلسرائيمي

 

اء عمى االنتماء القومي لألشخاص، ما بين الييود التمييز في سوق العمل بن
 والعرب، ىي ظاىرة منتشرة جًدا في سوق العمل اإلسرائيمي

ىل ىنالك دور لالنتماء الحزبي لمعرب في 
 إسرائيل في عممية التشغيل؟

 

األحزاب العربية في إسرائيل تعاني من ىامشية عمى المستوى السياسي -
دوائر الشرعية والتأثير مما يفقدىا السيطرة عمى القطري وىي موجودة خارج 

مؤسسات كبيرة وبالتالي يحد من تأثيرىا عمى عممية التشغيل، خالًفا 
 لألحزاب الييودية.

ما ىي مجاالت العمل المتاحة وغير المتاحة 
أمام العرب في إسرائيل في سوق العمل 

 اإلسرائيمي؟
 

خالل السنوات الماضية، ففي سوق العمل في إسرائيل مر بتحوالت عديدة -
فترة الحكم العسكري عمى سبيل المثال كان سوق العمل مغمًقا وموصًدا 

 بشكل كامل عن العرب، عدا عن مجاالت الزراعة والبناء.
المجاالت األكثر متاحة ىي تمك المجاالت التي تتعمق بالعمل في البمدات -

الحرة المستقمة، بينما في العربية مثل سمك التعميم والحكم المحمي او المين 
 مجاالت عامة فان إمكانية العمل قميمة مثل السمك الحكومي العام.

 
ما ىي األىداف ان وجدت، لعدم تشغيل 
العرب في إسرائيل في الجياز الرسمي لمدولة 

 والمؤسسات؟
 

ان عدم تشغيل عرب في الجياز الرسمي لمدولة ينبع باألساس من رغبة 
الدولة في اإلبقاء عمى المكانة الدونية لمعرب وتعزيز الجياز الرسمي في 

تبعيتيم الى المؤسسات الخدماتية في البالد كالتأمين الوطني ومؤسسات 
 الرفاه االجتماعي

ىل يواجو كال الجنسين من العرب في 
إسرائيل نفس المشاكل في سوق العمل 

 اإلسرائيمي؟
 

ن نظرنا الى النسبة المنخفضة لمنساء العربي ات في سوق العمل، وال تي ال وا 
%، فيذا يؤكد عمى أن التحديات ال تي تواجييا المرأة العربية 32تتعدى ال 

أكبر بكثير، األمر ال ذي يستدعي عماًل عمى مستوى رفع الوعي في مجتمعنا 
 من أجل تشجيع المرأة عمى الخروج أكثر وأكثر لمعمل
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 الفصل الخامس

___________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 مناقشة نتائج الدراسة  1.5

ما معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل  : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال االول

 االسرائيمي ؟ 

معياري النحراف ال( وا3.89)بمغ الكمية  اظيرت نتائج الدراسة ان الوسط الحسابي لمدرجة

مجال معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيمي  ( وىذا يدل عمى أن  0.702)

وجود أكاديمي ييودي يحمل نفس التخصص يحصل عمى األولوية  ن  أوتبين  جاء بدرجة عالية.

 يونام االكاديممأالحكومة االسرائيمية تسعى إلى وضع الكثير من العقبات  ن  أفي العمل، كما 

 فيما تبين ان نسبة معاقبة االكاديمين بسبب رأييم السياسي متدني. الخريجين من العرب

بعض أصحاب العمل  من قبلالتمييز تكمن في ووضحت نتائج المقابالت ان اىم المعوقات 

وبعض الشركات أثناء اختيارىم لمموظفين، ىذا إضافة الى المبنى المركزي لالقتصاد اإلسرائيمي 

ال ذي يعطي أفضمية لمدن المركز عمى حساب مدن وقرى األطراف مما يؤدي الى اقصاء 

وية الييودية القوانين العنصرية التي تتحيز لصالح الي، كذلك وجود المواطنين العرب بشكل تمقائي

لممواطن بصورة مباشرة وغير مباشرة عمى سبيل المثال معظم الشركات والمؤسسات االقتصادية 

غياب تخطيط جماعي ، و تعقد صفقات حكومية التي تممي عمييا توظيف من خدم في الجيش
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عربي منظم حول احتياجات المجتمع العربي من المين مما ينتج واقع فوضوي من فائض في 

 .معينة ونقص في مواضيع أخرىمواضيع 

ويعزو الباحث ذلك إلى ان ىناك تمييز واضح بين المكونات البشرية لمواطني الدولة من حيث 

( التي 2114اسماعيل ) دراسة الدين والعرق واالنتماء إلى الوطن، وىو يتفق مع ما توصمت اليو

في تحديد فرص العمل، حيث يتم  بينت ان التمييز بين االقمية العربية والمياجرين  والييود واضح

اسناد ىذه الفرص الى المياجرين والييود، دون العرب، باعتبارىم خطرا عمى الدولة االسرائيمية، 

اضافة الى ان ىناك عدد قميل من العرب ممكن يحممون تخصصات في مجاالت عممية، كذلك 

حصوليم عمى فرص  فإن الوضع االقتصادي الصعب لممواطنين العرب في اسرائيل يحول دون

عمل مناسبة، وان المجاالت المتاحة لمعمل محدودة، وان االجور التي يحصمون عمييا متدنية 

( ان ضعف مخرجات 2118 مقارنو باالجور التي يحصل عمييا الييود، وقد بين )ابو عصبة،

، االمر التعميم حيث ان دفعات التعميم تخرج اغمبيا الى قطاع الخدمات وليس في مجال االنفتاح

 .حراكيم االجتماعي واالقتصادي عمى المستوى الفردي والجماعي إعاقة إلىالذي يؤدي 

، وىذا يدلل عمى حجم بدواعي أمنية( ان اغمب قطاعات العمل مصنفة ، ص2111ويبين )عرار،

الفقر والقير الذي يعانية العرب داخل اسرائيل، عمى المستوى االجتماعي والسياسي واالقتصادي، 

يا دورىا في الحراك للذلك تحاول االقمية العربية التشبث بالتعميم العالي كقيمة اجتماعية 

 االقتصادي واالجتماعي.

لقبول لمجامعات بسبب المغة، االمر الذي يعكس اب ويمكن القول ايضا أن وجود صعوبات متعقمة

، حيث ان التدريس بالمغة العبرية نفسو عمى التخصصات التي تتيح العمل في السوق الواسع

يسيم في الحد من قدرة الطالب العرب عمى االلتحاق بالمعاىد والجامعات االسرائيمية، كون 

 اغمبيم ال يتقن المغة العبرية االكاديمية. 
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ما دور القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  مناقشة 

 في إسرائيل ؟

( وىذا يدل 0.778( وانحراف معياري )3.77المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية) أظيرت النتائج ان

 عرب في إسرائيل جاءت بدرجةعمى أن مجال دور القومية في الحد من عمل االكاديمين ال

كون ، كذلك عمى قبولو في العمليؤثر انتماء االكاديمي الى دولة اسرائيل ، حيث تبين أن عالية

 .بعض االكاديمين العرب تخرج من جامعات عربية تقل فرصتو في العمل

التمييز في سوق العمل بناء عمى االنتماء ن أوىو ما توصمت اليو ايضا نتائج المقابمة من 

  .الييود والعرب، ىي ظاىرة منتشرة جًدا في سوق العمل اإلسرائيميالقومي لألشخاص، ما بين 

عمى الغاء الوجود العربي في الدولة  العملمنذ نشاتيا  حاولت اسرائيلويرى الباحث أن دولة 

االسرائيمية، وتحويل العرب من اكثرية الى اقمية، وذلك من خالل الطرد والتيجير، ولذلك فإن 

الى لعربية، ىي من المسائل التي تسعى الحكومة االسرائيمية وباستمرار مسألة القومية واليوية ا

( ان الحكومة االسرائيمية تركز بشكل كبير عمى التعميم 6001الغائيا، وقد وضح )الحاج، 

العربي، وتسعى الى الغاء كل ما يتعمق بالقومية العربية، واليوية العربية في المناىج الدراسية 

لمعرب، وذلك من اجل محو انتماءىم الى قوميتيم العربية، ليسيل السيطرة التي  يتم تدريسيا 

( ان فكرة السيطرة عمى الطمبة العرب من خالل تعميميم 6071عمييم، كذلك بينت )ذياب،

المناىج الخالية من الثقافة العربية والعادات والتقاليد والقيم العربية، ىي وسيمة اسرائيمية لتجريد 

ئيم العربي، ومحاولة اقناعيم انيم جزء من الدولة االسرائيمية وليم كافة الحقوق، الطمبة من انتما

 والحقيقة غير ذلك.
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ن مسألة القومية من المسائل التي يمكن ان تقمل من التحاق االكاديميين العرب أيرى الباحث و 

سرائيل بانو في سوق العمل االسرائيمي، حيث ترى الحكومة االسرائيمية في المجتمع العربي في ا

عدو ليا، ويسعى الى اعاقة تطور ونمو دولة اسرائيل، لذلك فتحاول الحكومة االسرائيمية وضع 

العراقيل امام االكاديمين العرب الذي يحممون الشيادات العالية، والتخصصات الميمة، وتعتبر 

 ان مجرد عمميم في وظائف حساسة في الدولة يشكل خطرا عمى االمن االسرائيمي. 

ذلك تعمل الحكومة االسرائيمية عمى وضع العراقيل، من خالل عمل االمتحانات والمقابالت ك

الصعبة لمطمبة العرب الذين درسوا في الخارج، ويريدون معادلة شياداتيم في الداخل ليتمكنوا من 

 الحصول عمى فرصة لمعمل في سوق العمل االسرائيمي في مناطق سكناىم. 

مية ان العرب يجب ان يكونوا مواطنين بدون حقوق، وان عمييم كامل تعتقد الحكومة االسرائي

الواجبات، وىي من الوسائل التي تعمل من خالليا الحكومة االسرائيمية عمى تقزيم الوجود العربي 

في اسرائيل، ليكون المجتمع العربي مجرد اقمية، ال تستطيع المطالبة بحقوقيا، وال تستطيع 

ش الكريم، كذلك فإن االقتصاد في المناطق العربية ضعيف جدا، وال الحصول عمى مقومات العي

يرقى الستيعاب كافة الخريجين من االكاديمين العرب، لذلك يسعى ىؤالء الطمبة الى محاولة 

 ايجاد فرص عمل ليم في السوق االسرائيمية التي ترى فييم اعداء ال مواطنين.

ما المجاالت المتاحة أمام الكاديمي العربي في مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:  

 ؟ استنادا الى التخصص سوق العمل اإلسرائيمي

( وىذا يدل 0.836( وانحراف معياري )3.42المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)اظيرت النتائج ان 

جاء بدرجة  (عمل اإلسرائيميالمجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق ال)مجال  عمى أن  

مجال الخدمات الصحية كالتمريض ، ثم مجال التعميم  كمعممين ومعممات ،  حيثمتوسطة
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التخصصات في مجاالت ىندسة ووضحت نتائج المقابمة ان  .الة واالشعو والمختبرات الطبيةوالقب

االلكترونيات وبالرغم من الطمب العام عمييا اال انيا تشكل خطر عمى )االمن( فمذلك نسبة 

 .اذا المجال ضئيمة جدً ىالمنخرطين في 

ويرى الباحث ان ىذا العمل يكون في الوسط العربي ومن اجل خدمة ابناء الوسط العربي فيما 

لنوع من التخصص ال يشكل خطرا عمى دولة اسرائيل، لذلك يكون يتعمق بالتعميم والصحة، وىذا ا

ويمكن لكثير من العاطمين عن العمل التوجو لمعمل في ىذه التوجو اليو بشكل كبير في التعيين، 

 المجاالت حتى لو لم يكن يحمل مؤىال لمتعميم، كاليندسة، والقانون، وغيرىا من التخصصات.

في اسرائيل يتركز عمى العمل في مجاالت قد ال تناسب  سوق العمل أن  أيضا يرى الباحث و 

تخصصات الخريجين من االكاديمين العرب، ولكنيا تساعد في الحصول عمى فرصة عمل، ومع 

مام االكاديمي العربي ذات اجر منخفض مقارنو مع الييودي او أ احان المجاالت التي تت

االكاديميين العرب يحاولون التاقمم مع الوظيفة ليتمكنوا من العيش  ن  إالمياجرين  وغيرىم، اال 

وىو يتفق مع ما توصل  قبل بالمساواة بين افراد الدولة،داخل مجتمع اسرائيمي غير عادل، وال ي

( ان المجاالت الوحيدة المتاحة لمعرب في اسرائيل ىي 2117( وعمي )2112اليو جرايسي )

الخدمات العامة، اضافة الى مينة التدريس، وان ىناك القميل من  العمل الجماىيري، والعمل في

الفرص التي يمكن ان تحصل عمى فرص لمعمل في مجاالت اخرى، كذلك يبين جرايسي 

ن ىناك الكثير من الدعوات بعدم تشغيل العرب في المؤسسات والشركات والمصانع أ( 2112)

 االسرائيمية. 
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 ما درجة معاناة الييود في سوق العمل االسرائيمي ؟ ال الرابع: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤ 

( وىذا يدل 0.901( وانحراف معياري )2.88أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)اظيرت نتائج 

، وىذه النتيجة مل االسرائيمي جاءت بدرجة متوسطةعمى أن مجال معاناة الييود في سوق الع

ي الحصول عمى فرصة عمل ليس عالية، وعادة ما تكون سيمة تبين ان درجة المعاناة لمييودي ف

يؤثر تخصص ، وايضا بسياسة الدولة ويطبقياييتم  االكاديمي الييودي وميسرة، وذلك كون 

 العمل.االكاديمي الييودي في حصولو عمى 

عمى العمل بمجرد الحصول عمى االكاديمي االسرائيمي يحصل ن أيعزو الباحث ىذه النتيجة الى 

الشيادة فيو يعطي لمدولة بالنسبة ليم كل ما يستطيع، حيث ان انتماءه لعممو يكون اعمى بالنسبة 

لمدولة كونو مواطن ييود تعمل الدولة عمى توفير كافة احتياجاتو، في جميع المجاالت، لذلك 

 حصول عمى الوظيفة.يكون لو االفضمية في ال

اندماج االكاديمي العربي في سوق  عيقاتمىل تختمف النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس: 

 حسب متغيرات الجنس والدرجة العممية؟ العمل االسرائيمي

ل أنو ال توجد فروق في معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العماظيرت النتائج 

 .الدرجة العممية  االسرائيمي تعزى لمتغير الجنس

ويعزو الباحث ىذه النتيجة الى ان الذكور واالناث يتفقون عمى ان المعيقات واحدة فيما يتعمق 

العرب من دراسة ما  حيث ان ليا عالقة مباشرة في القوانين التي تمنعبسوق العمل االسرائيمي، 

ء توفر الوظائف، وبشكل عام تعاني النسايرغبون بو، والذي يؤدي في النياية الى ضعف مستوى 

 من قمة العمل بدرجة اكبر من الرجال في اسرائيل كما بينت نتائج المقابالت. 
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دور القومية في الحد من عمل االكاديمين ىل تختمف النتائج المتعمقة بالسؤال السادس: 

 ؟  حسب متغيرات الجنس والدرجة العممية العرب في إسرائيل

ال توجد فروق في دور ا الى القومية انو االلتحاق بالعمل استنادً  ماظيرت النتائج فيما يتعمق بعد

  .والدرجة العممية القومية في الحد من عمل االكاديمين العرب في إسرائيل تعزى لمتغير الجنس

العاطمين عن العمل يرون كل االسباب متاحو لعمل وجود عمل ليم، يعزو الباحث ذلك الى ان 

 في القومية وعدم االنتماء الى الدولة احد االسباب التي ساىمت فيفالذكور من العاطمين يرون 

االناث يرون اضافة الى االسباب السابقة ايضا التقاليد عدم وجود عمل ليم، في حين ان 

 .والعادات التي تمنع المراة من العمل

العربي في المجاالت المتاحة أمام الكاديمي ىل تختمف النتائج المتعمقة بالسؤال السابع: 

 حسب متغيرات الجنس والدرجة العممية ؟ سوق العمل اإلسرائيمي

ل اإلسرائيمي ال توجد فروق في المجاالت المتاحة أمام األكاديمي العربي في سوق العمتبين انو 

جاالت احة ىي متوالدرجة العممية، حيث يرى الجميع ان المجاالت الم تعزى لمتغير الجنس

 من اسرائيل. عمى أمحدودة والتي ال تؤثر 

 النتائج المتعمقة بالفرضيات-

بين ضعف جياز التعميم العربي في اسرائيل وعدم تشغيل االكاديمين طردية ىناك عالقة .1

 العرب في الجامعات والمعاىد االسرائيمية.

ضعف جياز التعميم العربي، وعدم القدرة عمى من خالل نتائج المقابمة تبين ان ىناك عالقة 

الحزاب العربية في إسرائيل تعاني من  االكاديمين، فقد اظيرت نتائج المقابالت ان "تشغيل 
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ىامشية عمى المستوى السياسي القطري وىي موجودة خارج دوائر الشرعية والتأثير مما 

يفقدىا السيطرة عمى مؤسسات كبيرة وبالتالي يحد من تأثيرىا عمى عممية التشغيل، خالًفا 

يعد جيازا ضعيفا ال يستند الى أي واستنادا الى ذلك فإن جياز التعميم العربي " لألحزاب الييودية

قوة من اجل ان يعمل عمى الضغط لمحصول عمى التخصصات المطموبة، وايضا تمكين االفراد 

 من الحصول عمى الوظائف في سوق العمل االسرائيمي.

 .ةالكاديمي العربي وضعف فرص تشغيمتخصص انوع .ىناك عالقة بين 2

اظيرت النتائج ان ىناك عالقة بين نوع التخصص وضعف فرص التشغيل، حيث ان 

ذات االىمية االمنية بالنسبة لمدولة االسرائيمية يتم استثاء حاممييا من الطمبة التخصصات 

العرب، كونيم يمكن ان يشكموا خطرا عمى أمن اسرائيل، لذلك يعد التخصص مرحمة ميمة من 

مراحل الحصول عمى الوظيفة، حيث يتم فحص التخصص ومدمى مالئمتو من الناحية األمنية 

، وحسب اراء ة من الفمسطينين باعتبارىم اعداء، ثم يتم االختيارسالمة الدوللمحفاظ عمى 

التخصصات في مجاالت ىندسة االلكترونيات وبالرغم من الطمب االكاديمين في المقابالت، فإن 

العام عمييا اال انيا تشكل خطر عمى )االمن( فمذلك نسبة المنخرطين في خذا المجال ضئيمة 

 .جدا

العرب من الوظائف المختمفة والسياسة العنصرية الصييونية ىناك عالقة بين اقصاء . 3

 الموجية ليم من قبل الحكومة االسرائيمية وأجيزتيا االمنية.

اظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين اقصاء العرب، والسياسة العامة لمدولة االسرائيمية بعدم 

 التي تعرضت لالعتقال بسببحيث ظيرت الكثير من الحاالت االىتمام باالقمية الفمسطينية، 

سوق  التخصص، باعتبار ان ىذا يشكل خطرا عمى امن الدولة، حيث اظيرت نتائج المقابالت "
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العمل في إسرائيل مر بتحوالت عديدة خالل السنوات الماضية، ففي فترة الحكم العسكري عمى 

مجاالت الزراعة  سبيل المثال كان سوق العمل مغمًقا وموصًدا بشكل كامل عن العرب، عدا عن

الحكومة االسرائيمية واالجيزة االمنية سعت الى رفض الوجود العرب وىذا يدلل عمى ان ."والبناء

الفمسطينين في الوظائف المختمفة، وحددت ليم وظائف بسيطة ذات عالقة بالزراعة، والتعميم، 

 والتمريض .
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 االستنتاجات 5.5

سباب الحقيقة لمبطالة في صفوف االكاديمين العرب تعود الى وجود األ ن  أبينت النتائج  -

ضافة الى االستعانو بالمياجرين  عمى إالتمييز بين االكاديمين العرب واقرانيم من الييود، 

حساب العرب، كذلك قمة التخصصات الميمة كالفيزياء والرياضيات والكيمياء  والطب في 

 صفوف العرب.

يختارون التخصصات المتعمقة بمينة التدريس، وذلك السباب كثيرة االكاديمين العرب  ن  إ -

ىل في اختيار التخصص، وكذلك ضعف الوضع جروت، اضافة الى تدخل األىميا مجموع البأ

 سرائيل، كل ذلك يسيم في التقميل من فرص اختيار التخصص االفضل. إاالقتصادي لمعرب في 

بينت النتائج ان المجاالت التي يعمل فييا االكاديمين العرب ىي مجاالت محدودة، وىي  -

و االعمال الجماىيرية، وىي أو في الخدمات العامة، أتتعمق فقط بالعمل في مينة التدريس، 

 فرص ال تحظى باجور عالية.

لعرب، حيث ان بينت النتائج القومية العربية تمعب دورا ميما في اعاقة عمل االكاديمين ا -

التفكير في البدائل من المياجرين ىو الخيار االفضل لدى الكثير من المؤسسات والشركات 

والمصانع في اسرائيل، اضافة الى اعتبار ان العرب عدو لمدولة االسرائيمية، وان ليس لدييم 

 انتماء ليا وىذا يؤثر عمى ايجاد فرص عمل ليم في المؤسسات الحساسة.
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 تالتوصيا 3.5

 يوصي الباحث بما يمي: 

االسراع في عمل مخططات تسيم في دفع عجمة االقتصاد في المناطق العربية من خالل  -

توفير رؤوس االموال لعمل المشروعات التي تحتاج الى فرص عمل، وتشغيل االكاديميين العرب 

 فييا، مثل المدارس العربية الخاصة، والمصانع. 

االىتمام بتحديد التخصص المناسب، واختيار التخصص بناء عمى سوق العمل، وعدم تدخل  -

االىل في اختيار االبناء لتخصصاتيم، من اجل تنويع التخصصات، والحصول عمى تخصص 

 يحتاجو سوق العمل االسرائيمي ليتمكن الطالب من الحصول عمى فرصة عمل بعد التخرج. 

جياز بلين عمى بذل الجيود لمنيوض ؤو ربي وضرورة حث المسز التعميم العاالىتمام بجيا -

التعميم العربي، ليحفز الطمبة عمى الحصول عمى نتائج عالية في امتحانات البجروت، حتى ال 

 يكون عائقا اماميم في اختيار التخصص المطموب.

لك تقبل عقد ورش عمل، وندوات، تعمل عمى اذابة الفروق بين االقميات في دولة اسرائيل، وكذ -

االخر، حتى ال يكون ىناك تمييز، وحتى يكون ىناك مجال لتشغيل االكاديمين العرب في السوق 

 االسرائيمية. 

ي شكمت تعمى لجنة المتابعو العربيو الضغط عمى الكميات العربيو لوقف تخصصات االدبيو وال-

عمميو لضغط عمى ا من البطالو مثل القاسمي وسخنين وكمية تربيو والعمل عمى تخصصات جيشً 

 الدولة من قبل اعضاء الكنيست العرب.
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لرفع السرية عن المعمومات التي تخص العاطمين االكاديمين  من قبل المسؤولين العربالعمل  -

 ، ليتمكن الباحثون من دراسة اوضاعيم بشكل دقيق.لدى مكتب العمل عن العمل

تيم، وقد جل حصرىم ومعرفة نسبأعادة فتح مكتب عمل )مصمحة االستخدام( لألكاديمين من إ-

 دى الى وجود االكاديميون مع جميع العاطمين.أ، وىذا واغمق كان ذلك مسموح سابقا
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، المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية، جياز التعميم في اسرائيل .(2006ابو عصبة، خالد.)

 رام اهلل.

. مجمة تدريس التيار الحكومي الديني في إسرائيلاآلخر في كتب (. 2010).أشقر، أحمد 

 الفكر السياسي.

دراسة تحميمية في معطيات تشغيل االكاديميين العرب في سوق  .(2006حاج يحيى، قصي. )

.ص 14، المعيد االكاديمي العداد المعممين العرب، عمجمة الرسالةالعمل االسرائيمي، 

 .185-146ص

دراسات وبحوث في المجتمع العربي الفمسطيني (. 2006حاج يحيى، قصي، ابوعيطة، مازن.)

 ، مركز دراسات االدب العربي االدب العربي، دار اليدى، كفر قرع.في اسرائيل
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. مركز تعميم الفمسطيني في إسرائيل بين الضبط وثقافة الصمت(. 2006حاج، ماجد.)

 دراسات الوحدة العربية، طبعة أولى، بيروت.

عميم العالي العربي، معيقات التطور من المرحمة الثانوية الى الت(. 2011خطيب، اباء.)

 : صندوق التعميم العالي، مشروع دعم االبحاث في المجتمع العربي.الجامعية، اسرائيل

(. جياز التربية والتعميم العربي في اسرائيل، فجوات مستمرة في ظل 2013ذياب، الخنساء. )

 .8،9عدد  ،مجمة كرمةالمطالبة بالعدل االجتماعي، 

، دراسة مقارنة ،  البطالة الفمسطينية في إطار المنظور الدولي( (2008شبانو ، لؤي 

 .منشورات عمادة البحث في جامعة النجاح الوطنية

(. ميزانية وزارة التعميم ومشاركة النساء العربيات في 2011شحادة، امطانس، معدي، فؤاد.)

 ، اعالم.مدى الكرملسوق العمل، تحميل جندري، اسرائيل: جمعية الجميل، 

، دار اليدى، كفر مسيرة التعميم في المجتمع العربي في اسرائيل(.2009الظاىر، عبد الكريم.)

 قرع.

فمسطين في معالجة أثار البطالة دور االتحاد العام لنقابات عمال  .(2005).عبد الحق، خالد

 في ظل انتفاضة األقصى شمال الضفة الغربية، رسالة ماجستير.

، نشرة مجمة كنعان(. جياز التعميم في اسرائيل بين التدجين والتمييع، 2006عرار، خالد .)

 .897الكترونية، السنو السادسة، عدد

 مفيوم التعميم العالي لدى الطالب العرب في الجامعات االسرائيمية، .(2011عرار، خالد.)

 : صندوق التعميم العالي، مشروع دعم االبحاث في المجتمع العربي.اسرائيل
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(. أزمة المعمم الفمسطيني في الداخل والدور التربوي 2003مكاوي، إبراىيم، ورجاء البرغوثي )

 .70 – 53(، ص2013( )تموز 114العدد)، مجمة كنعانالمفقود. بحث منشور، 

التعميم الفمسطيني في الداخل بين القمع الصييوني وتثبيت اليوية  .(2001).مكاوي ابراىيم

 رام اهلل مركز المشرق لمدراسات 11-6( ،21القومية ، كنعان )

(. دور جياز التعميم الرسمي الفمسطيني الداخل في تكريس الييمنة 2004مكاوي، إبراىيم.)

 2004، كانون ثاني، 116الستعمارية، كنعان، النشرة االلكترونية، العدد ا

، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، 2011( دليل اسرائيل العام 2011منصور، كميل واخرون )

 بيروت.

 

 مواقع االنترنت  .1

، موقع 1948تشغيل االكاديمين الفمسطينين داخل فمسطين المحتمة  (.2014اسماعيل، ناديا.)

  http://www.racamp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11466:الرشيدية،مخيم 

استطالع رسمي يكشف عمق البطالة بين األكاديميين العرب وضآلة .(2012).جرايسي، برىوم

 /https://www.madarcenter.orgبيم، روات

(. استطالع رسمي يكشف عمق البطالة بين االكاديمين العرب وضآلة 2012جرايسي، برىوم.)

 details.php?id=23538&catid=38-had-http://www.madarcenter.org/mashرواتبيم، مدار لمدراسات واالبحاث 

مذكرة موقف "دراسات" من اجل تطوير التعميم العالي لدى العرب في .( 6077).دراسات 

-http://www.dirasat-aclp.org/arabic/files/Positionاسرائيل، منشورات المركز العربي لمحقوق والسياسات، 

Paper.pdf 

http://www.racamp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11466
https://www.madarcenter.org/
http://www.madarcenter.org/mash-had-details.php?id=23538&catid=38
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فمسطينيات الداخل بال عمل، مجمة العربي الجديد .(2017).درباس، ناىد 
https://www.alaraby.co.uk 

% في عدد المعم مين العرب في المدارس الييودية، 40( قفزة بنسبة 2016دكة، عامر )
http://bldtna.co.il/news/ 

( تحوالت في التعميم العالي والتمكين 2008عرار، خالد؛ مصطفى، ميند؛ حاج يحيى، قصي )

 ww.panet.co.il/article/115249http://w، االقتصادي لدى الفمسطينيين في إسرائيل

سنوات،  7% خالل 80نسبة األكاديميين العرب ترتفع بنحو ( 2018)48عرب 
https://www.arab48.com/ 

 html-3,N1-http://www.almadar.co.il/news.40199( بطالة اكاديمية، 2016عزام، مارون)

(. شبح البطالة ييدد االكاديمين العرب، مجمة اشراقة 2007عمي، ايناس.)
http://www.eshraka.com/web/pages/Details.aspx?Id=1301 

(. االكاديميون العرب بعد التعميم، ماذا بعد، موقع مكان 2010عويضة، حنين.)

(270f9a8fde36&Language=2-b81b-4b93-d722-http://makomakan.cet.ac.il/Article.aspx?ArticleID=b2ac75ef) 

العالي العربي وتشغيل األكاديميين ( توجيات وتحوالت في التعميم 2006مصطفى، ميند )

، العرب، المؤتمر الثالث لمطمبة الجامعيين، معيد اقرا لدعم الطالب العرب

http://www.abhatoo.net.ma/ 

http://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-( صعوبات االلتحاق بالجامعة، 2010موقع الجزيرة )

e79159e8d3d7-b1d0-49cd-6484-6094179ea26d/2acb4aa1-82c6-4266-286d 

http://bldtna.co.il/news/
http://bldtna.co.il/news/
http://www.panet.co.il/article/115249
https://www.arab48.com/
https://www.arab48.com/
http://www.almadar.co.il/news-13,N-40199.html
http://makomakan.cet.ac.il/Article.aspx?ArticleID=b2ac75ef-d722-4b93-b81b-270f9a8fde36&Language=2
http://www.abhatoo.net.ma/
http://www.abhatoo.net.ma/
http://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/2acb4aa1-6484-49cd-b1d0-e79159e8d3d7
http://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/2acb4aa1-6484-49cd-b1d0-e79159e8d3d7
http://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/2acb4aa1-6484-49cd-b1d0-e79159e8d3d7
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لييودية )عرب(، % من معممي المدارس ا40( موقع إسرائيمي: 2016موقع الكويتية )

ww.alkuwaityah.com/Article.aspx?id=375327http://w 

معمم ومعممة عرب،  500( خطة جديدة في وزارة التربية لدمج 2015موقع صندوق ابراىيم )

://www.abrahamfund.org/5897https 

http://www.machon-( دمج رائع المعممين العرب في المدارس الييودية، 2015موقع مجاالت )

ng=ar2/?la-merchavim.org.il/1304 
( تقرير أوروبي: إسرائيل تستيدف األكاديميين الفمسطينيين، 2012وكالة وفا )

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=dH1UPza593482714704adH1UPz 
 المراجع العبرية 

.מאי, ד”תשע אייר, ירושלים. בישראל הגבוהה ההשכלה מערכת(. 4102) שאו ،ברכה

 המכון. הישראלית הכלכלה של האתגר בישראל ערבים תעסוקת(. 4101) יוסף،בארין

 כלכלית ،מדיניות להתוויית ،קיסריה פורום קיסריה ،פורוםלדמוקרטיה הישראלי

 .לאומית
 פעולה וכיווני אתגרים: המכשולים מסלול(. 4100) ומדיניות למשפט ערבי מרכז

 דיראסאת. בישראל הגבוהה ההשכלה במערכת הערבים האזרחים של מהותי לשילוב

  .ומדיניות למשפט ערבי מרכז
 וחלופות מאפיינים סקירת ישראל ערביי של העבודה שוק(. 4102) ערן ،ישיב

.אביב תל אוניברסיטת. למדיניות

.בה קליטתם ומידת להוראה במכללה ערבים סטודנטים צרכי(. 4112) מרי ،תותרי

 הגבוהה ההשכלה במערכת ערבים סטודנטים השתלבות(. 4100) אילה ،הנדין

.הישראלית

 עליחיפה. גבוהה להשכלה הערביםבמוסדות האזרחים ייצוג(. 4102) נוהאד ،עליחיפה

.אוקטובר, וירושלים

  

http://www.alkuwaityah.com/Article.aspx?id=375327
http://www.alkuwaityah.com/Article.aspx?id=375327
https://www.abrahamfund.org/5897
https://www.abrahamfund.org/5897
http://www.machon-merchavim.org.il/1304-2/?lang=ar
http://www.machon-merchavim.org.il/1304-2/?lang=ar
http://www.machon-merchavim.org.il/1304-2/?lang=ar
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 ( االستبانو1ممحق )

 

 

 كمية الدراسات العميا

 برنامج الدراسات االسرائيمية

 

 حضرة الكاديمي  المحترم.

 السالم عميكم و رحمة اهلل وبركاتو،

 

 استبانة

العرب في اسرائيل ازمة التشغيل والبطالة في  ميوناالكادي .يقوم الباحث بعمل دراسة بعنوان "

"، ويرجو منكم التكرم باالجابة عمى ىذه االستبانة، عممًا بأنيا الغراض  سوق العمل االسرائيمي

 البحث العممي فقط، وسيتم الحفاظ عمى سرية المعمومات. 

 قديرولكم جزيل الشكر والت

 الباحث 
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 القسم االول: البينات االولية 

 ( في المربع الذي ينطبق عميك:√ارجو وضع اشارة )

 الجنس 

 انثى □ذكر                 □

 الدرجة العممية 

 دكتوراة    □ماجستير             □بكالوريوس          □

 

 التخصص

 تخصصات طبية   □تخصصات ادبية            □تخصصات عممية   □
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 ( أمام الخيار الذي يمثل وجية نظرك فيما يأتي√الرجاء وضع اشارة )القسم الثاني: 

 

أعارض  محايد أوافق أوافق بشدة الفقرة الرقم

 بشدة

 اعارض

 معيقات اندماج االكاديمي العربي في سوق العمل االسرائيميالمحور الول:  

االكاديمي  نقص الطمب عمى التخصصات التي يحمميا  .1

 العربي

     

عدم مالئمة العمل لطبيعة التخصص الذي يحممو   .2

 االكاديمي العربي

     

توفر االكاديمي الييودي لنفس التخصص حيث ان   .3

 االولوية لو

     

ضعف الحاجة الى فرص العمل في الجامعات   .4

 االسرائيمية

     

حمل كثير من االكاديمين العرب لتخصصات ال يوجد   .5

 سوق عمل ليا

     

القوانين االسرائيمية تسيم في الحد من مشاركة   .6

 االكاديمين العرب في سوق العمل

     

االجور المتدنية التي يحصل عمييا االكاديمي العربي   .7

 مقارنو بغيره من الييود واالجانب
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عدم قيام حكومات اسرائيل المتعاقبة بدمج االكاديميين   .8

 الييوديالعرب في السوق 

     

قيام دولة اسرائيل باالستعانو بالكثير من االكاديميين   .9

 المياجرين

     

قيام الحكومة االسرائيمية بوضع الكثير من العقبات امام   .10

 االكاديميين العرب الخريجين

     

وجود سياسة التمييز العنصري، وىي سياسة تمارسيا   .11

 العربالحكومة االسرائيمية ضد االكاديميين 

     

ازدياد عدد األكاديميين العرب،ىذا أدى إلى تقميص   .12

 فرص العمل القائمة في السوق العربي المحمي

     

معاقبة األكاديمين العرب استنادا الى رأييم السياسي   .13

 المخالف لسياسة الدولة

     

 المحور الثاني:  دور القومية في الحد من عمل االكاديمين 

االكاديمي الى دولة اسرائيل عمى قبولو في يؤثر انتماء   .14

 العمل

     

يساعد كون االكاديمين العرب معارضين لسياسات   .15

 الدولة عمى الحد من فرص عمميم

     

تسيم االفكار القومية بييودية الدولة عمى عدم قبول   .16

 االكاديمي العربي في العمل
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تفضل اسرائيل االكاديمين االجانب من مختمف   .17

 الجنسيات عمى االكاديمين العرب

     

تثق اسرائيل بقدرات االكاديمين الييود عمى قدرات   .18

 االكاديمين العرب

     

كون بعض االكاديمين العرب تخرج من جامعات عربية   .19

 تقل فرصتو في العمل

     

االنتماء الى الدولة االسرائيمية يساعد في الحصول عمى   .20

 العمل.

     

القوانين التي وضعت عند قيام اسرائيل تساعد في طبيعة   .21

 االستغناء عن االكاديمين العرب في التدريس.

     

الخوف من قيام االكاديمين العرب من التحريض ضد   .22

 سياسة الدولة يمنع من توظيفيم.

     

رفض السمطات االسرائيمية لتدريس االكاديمين العرب   .23

 لمقومية الفمسطينية في الجامعات لمطمبة. 

     

اىمال اسرائيل لمطالب العرب يساعد عمى عدم تقبل   .24

 االكاديمين العرب في التدريس.

     

رفض المجتمع الييودي لالكاديمي العربي يقمل من   .25

 فرص حصولو عمى العمل

     

     تقبل المجتمع العربي لالكاديمي االجنبي والييودي    .26
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 يضعف فرص الحصول عمى العمل لالكاديمي العربي

 المجاالت المتاحة أمام الكاديمي العربي في سوق العمل اإلسرائيميالمحور الثالث: 

      مجال التعميم  كمعممين ومعممات  .27

      المجال االقتصادي   .28

      في المجال الطبي   .29

في مجال الخدمات الصحية كالتمريض والقبالة واالشعو   .30

 والمختبرات الطبية

     

      في المجال الخدماتي المتعمق بالمجال االجتماعي  .31

      في المجال العممي   .32

      في مجال الصناعات   .33

      في مجال تكنولوجيا المعمومات   .34

      في المجال القانوني  .35

      كمحاضرين في الجامعات   .36

المجاالت المتاحة امام االكاديميات االناث اكثر من   .37

 الذكور

     

 المحور الرابع: معاناة الييود في سوق العمل

      يعاني االكاديمي الييود من عدم توفر فرص العمل ايضا  .38
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يؤثر تخصص االكاديمي الييودي في حصولو عمى   .39

 العمل

     

يمي الييودي االكاديمي العربي في داالكايساعد   .40

 الحصول عمى فرص عمل

     

      ييتم االكاديمي الييودي بسياسة الدولة ويطبقيا  .41

االكاديمي الييودي المعارض لسياسة الدولة ال يحصل   .42

 عمى عمل.

     

الوضع االقتصادي السيء في الدولة ىو السبب في   .43

 ضعف الحصول عمى عمل
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 ( المقابمة2ممحق )

 
 

 كمية الدراسات العميا

 برنامج الدراسات االسرائيمية

 

 

 حضرة                                           المحترم.

 السالم عميكم و رحمة اهلل وبركاتو،

 

العرب في اسرائيل ازمة التشغيل والبطالة في  ميوناالكادي): حولالباحث بإجراء دراسة قوم ي

من  الدراسات االسرائيميةوذلك لنيل درجة الماجستير في تخص ص ، (سوق العمل االسرائيمي

المرفقة كما ترونو مناسبًا من وجية  المقابمةمن حضرتكم التعاون وتعبئة  أرجولذا  ،جامعة القدس

البحث العممي فقط، وسيتم التعامل مع بياناتكم بشكل عممي  إلستخدامنظركم، مع العمم أن يا 

 وموضوعي. 

 مع الشكر واإلحترام ،،،،

 القسم االول: المعمومات العامة 
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 الجنس : _________ .1

 التخصص: _________ .5

 المؤىل العممي: ___________ .3

 كم الفترة الزمنية التي عممت بيا في مجال تخصصك: _________  .4

 اسئمة الدراسة 

  ما ىي طبيعة المعيقات والعقبات ال تي تقف حائاًل أمام انخراط األكاديميين العرب في إسرائيل

 في سوق العمل اإلسرائيمي؟

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

 د من انخراط األكاديميين العرب في إسرائيل في سوق ما ىو دور التخصص العممي في الح

 العمل؟

___________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ىل تعتقد أن االنتماء القومي أحد أسباب الحد من التشغيل في سوق العمل اإلسرائيمي 

___________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ىل ىنالك دور لالنتماء الحزبي لمعرب في إسرائيل في عممية التشغيل؟ 
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___________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

  ما ىي مجاالت العمل المتاحة وغير المتاحة أمام العرب في إسرائيل في سوق العمل

 اإلسرائيمي؟

___________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 يل العرب في إسرائيل في الجياز الرسمي لمدولة ما ىي األىداف ان وجدت، لعدم تشغ

 والمؤسسات؟

___________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ىل يواجو كال الجنسين من العرب في إسرائيل نفس المشاكل في سوق العمل اإلسرائيمي؟ 

___________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 افراد المقابلة( اسماء 3ملحق )

 مكان العمل الدرجة العممية  االسم

 .محاضر دكتوراة ميند مصطفى

 .محاضر/ عضو كنيست دكتواة يوسف جبارين

 .مين عام التجمع الوطني الديموقراطيأ محاضر/ دكتوراة شحادةمطانس 

 .صحافية ماجستير سميرة الحاج

 .المثمثبمدية  ماجستير جودت عطية

 .عضو مكتب السياسي لحركة ابناء البمد بكالوريس رجا اغبارية

 .مدير عام جمعية تشرين بكالوريس مجد نصر اهلل
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 قوانين حماية الجر( 4ممحق )

م، بحيث يكون الحد األدنى ألجور العالمين بمرتب 1987قانون الحد األدنى لألجور لمعام  -

 ( ساعة عمل )مرتبط بجدول غالء المعيشة( .186شيري كامل )

م، بحيث إذا لم يدفع صاحب 1958قانون حماية األجر ومخصصات ترك العمل لعام  -

 -العمل األجر لمعامل في الوقت المحدد قانونيا يحق لو:

يوم ويطالب بالفوائد بحيث يستحق العامل  60أن يرفع دعوى أمام محكمة العمل خالل  -1

 % عن كل أسبوع بعد األسبوع األول حتى تاريخ الدفع.10% فائدة عمى األسبوع األول، 20

يوم ولم يطالب العامل بحقو بوساطة المحكمة يفقد حقو بالفوائد  60اذا انقضت فترة الي  -2

( وفي ىذه الحالة يستحق العامل فوائد تتناسب وجدول غالء 1األول رقم )المذكورة في البند 

 المعيشة.

 يحق لمعامل خالل عام أن يطالب بالفوائد المترتبة عمى تأخر دفع األجر المتأخر. -3

يحق لمعامل خالل سبع سنوات المطالبة بفرق األجور ) الفرق بين الحد األدنى واألجر  -4

 المدفوع(.

 و شيكًا بعد موافقة العامل.األجر يدفع نقدًا أ -5

  التقاعد: يحق لغالبية العمال في إسرائيل االشتراك من قبل المشغل بتوفير لمتقاعد وبدل

 ( شيكل .21سفريات بحده األقصى )

  بحيث حدد: 1951قانون ساعات العمل واالستراحة لعام 

 ( أيام في األسبوع.6ساعات عمل في اليوم لمعاممين ) 8 (1

 ( أيام في األسبوع.5اليوم لمعاممين )ساعات عمل في  9 (2

 يستحق العامل إذا عمل خالل االجازة األسبوعية أو األعياد أجرة يوم ونصف اليوم. 
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